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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 72 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 § 73 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: 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Hietikko ja Tiina Järvinen.  

 

 

 

Kokouksen alussa Suupohjan Seutuverkko Oy:n toimitusjohtaja Aatu Samppala kertoi 

Sunetin kuulumisia. 

  



 

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 

 

KH § 74 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 17.5.2019 ja on toimittanut pöytäkirjan 

kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

 

Liitteet: 

 

 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 17.5.2019 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. 

 

 

  



 

 

 

SATAKUNTALIITON TIEDUSTELU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
UUDISTUKSEN JATKAMISESTA 

 
KH § 64 6.5.2019 

  

 Satakuntaliitto on lähettänyt maakunnan toimijoille seuraavan sisältöisen kirjeen: 

 

”Ydinviesti 

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

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

laisuudessa sovittiin, että Satakuntaliitto toteuttaa tämän nyt valmistellun kyselyn sen 

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

vinnyt. Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu päättyi 8.3.2019. 

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

tayhtymien hallituksia vastaamaan tähän kyselyyn viimeistään perjantaihin 31.5.2019 

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

kannanotto ja asian valmistelun jatkaminen. Mahdolliset sopimukset syntyvät tämän 

prosessin aikana ja ne tulee käsitellä valtuustoissa.   

Taustaa 

Satakunnassa valmisteltiin maakunnan kaupunkien ja kuntien yhteistyönä ennen val-

takunnallisen maakunta- ja soteuudistuksen käynnistymistä maakunnan yhteistä va-

paaehtoista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanketta, Satasotea. Satasoten ja 

nyt viimeisen noin kolmen vuoden aikana maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun 

toimesta on selvitetty maakuntauudistuksen projektitoimiston ja eri valmisteluryhmien 

työnä niitä mahdollisuuksia, joissa maakunnan alueella yhteistyötä voitaisiin lähteä 

viemään eteenpäin nykyisen kuntasektorin järjestämisvastuuseen perustuvan sosiaali- 

terveydenhuollon lainsäädännön aikana. 

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

hallituksen linjaamaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja siihen mahdollisesti 

liittyvää muuta aluehallinnon uudistusta, koska Suomen kuntien resurssit kansalaisten 

tasapuolisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen nykyisellä kun-

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

huollon palvelujen tarve on voimakkaasti kasvamassa maan väestörakenteen vanhen-

tuessa.  

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

veydenhuollon palvelujen uudistamista, mutta valtakunnan tasolla uusi valmistelu tu-

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

lujen järjestämisen ja toteuttamisen laajennettua yhteistä tekemistä, mikäli Satakunnan 

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

hön voi osallistua osa toimijoista. 

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

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

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

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

taloudellisia hyötyjä. 



 

 

 

Kyselyn kohteena oleville tahoille järjestetään yhteinen informaatio- ja keskusteluti-

laisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustyön jatkamisesta torstaina 9.5.2019 klo 

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

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

tilaisuuden jälkeen. Tilaisuuden kutsu toimitetaan erikseen.” 

Pohjois-Satakunnan kuntajohtajat ja Posan viranhaltijajohto käyvät maakuntaliiton 

ehdotuksesta yhteisen keskustelun 26.4.2019. Karvian kunta käsittelee asiaa valtuusto-

seminaarissa 20.5.2019 ja käsittelee maakuntaliiton tiedusteluun kunnanhallituksen 

kokouksen käsiteltyä asiaa 27.5.2019.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Teknologiakeskus Pripolissa 9.5.2019 klo 17.00-

20.00 pidettävän  informaatiotilaisuuden ja jatkaa asian käsittelyä 20.5.2019 

pidettävän valtuustoseminaarin jälkeen kokouksessaan 27.5.2019.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Teknologiakeskus Pripolissa 9.5.2019 klo 17.00-

20.00 pidettävän  informaatiotilaisuuden ja jatkaa asian käsittelyä 20.5.2019 

pidettävän valtuustoseminaarin jälkeen kokouksessaan 27.5.2019.  

 

KH § 75 Kunnanhallituksen edustajat ovat osallistuneet Teknologiakeskus Pripolissa 9.5.2019 

pidettyyn informaatiotilaisuuteen. Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Lausunto toimitetaan kunnanhallituksen kokoukseen mennessä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että ei tehdä laajennettua yhteistyötä ennen uuden hallituksen 

linjauksia tai pakottavaa lainsäädäntöä. Ensimmäisiä yhteisiä tekemisen kohteita 

olisivat ICT, potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen, paljon palveluita käyttävien 

palveluiden kehittäminen, lastensuojelu ja sosiaalipuolen integrointi. 

 

Maakunnallisen yhteistyön hallinnollisena alustana halutaan toimivan Satakunnan 

sairaanhoitopiirin. Työpanoksen ja kapitaatioperusteisen rahoituksen antamista ei oltu 

valmiita antamaan. Odotetaan hallituksen linjausta. Pääyhdyshenkilöksi nimettiin 

Tarja Hosiasluoma. Poliittiseen ohjausryhmään haluttiin edustus jokaisesta kunnasta. 

Satasoten projektisuunnitelman 2016 mukaisia kaupunkien ja kuntien hyväksymiä 11 

periaatetta ei oltu valmiita ottamaan valmistelun lähtökohdaksi. 

  



 

 

 

JÄRVINET OY:N JA SEUTUPALVELUKESKUS OY:N SULAUTUMINEN  

 

KH § 76 Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy (Seutupalvelukeskus) on perustettu 1.1.2009 ja yh-

tiön tehtävänä on tuottaa osakasyhteisöille ja kunnallisille yhtiölle ICT-alan palvelut, 

verkkopalvelut, puhelinvaihdepalvelut sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tilitoimisto-

palvelut ja näihin liittyvät asiantuntijapalvelut. Lisäksi toimialaan sisältyvät hankinta-

palvelut ja sijaistietokannan ylläpitopalvelut. Yhtiön tarkoitus on toimia omakustan-

nusperiaatteella, jolloin se ei tavoittele liiketaloudellista voittoa. Tällä hetkellä omista-

ja-asiakkaita (10) ovat Kauhajoen kaupunki, Isojoen, Karijoen, Teuvan, Karvian ja 

Isonkyrön kunnat, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Suupohjan elinkei-

notoimen kuntayhtymä, Suupohjan koulutuskuntayhtymä ja Suupohjan kehittämisyh-

distys. 

 

Seutupalvelukeskus on Kauhajoen kaupungin määräysvallassa oleva yhteisö 51,15 % 

omistusosuudella ja äänivallalla. Karvian kunnan omistusosuus on 0,3 prosenttia.  

 

Seutupalvelukeskuksen tulevaisuuden näkymiä ja strategista johtamista on yhtiön hal-

lituksessa ja konsernijohdossa mietitty jo pidempään ja palvelutuotannon kehittämis-

työtä on tehty vaiheittain.  

 

Valtakunnallisesti tarkasteltuna julkisyhteisöjen talous- ja henkilöstöhallintopalveluita 

ym. tukipalveluita on keskitetty ja tullaan voimakkaasti keskittämään suurempiin toi-

mijoihin. Taustalla on myös ollut maakuntauudistuksen valmistelussa kaavaillut muu-

tokset ja niiden myötä kasvanut paine arvioida nykyisiä palvelujen tuottamistapoja ja 

toimijoiden toimintaedellytyksiä. Valmistelutyön myötä on rakentunut varteenotetta-

vimmaksi toimintaratkaisuksi sulautuminen Järvinet Oy:n kanssa. 

 

Järvinet Oy (Järvinet) on vuonna 2002 perustettu yhtiö, joka tuottaa ICT- ja taloushal-

linnon palveluita kunnille ja kuntayhtymille. Yhtiön omistajia (12) ovat Alajärven, 

Kauhavan ja Ähtärin kaupungit, Evijärven, Kuortaneen, Lappajärven, Soinin ja Vim-

pelin kunnat sekä Järviseudun koulutuskuntayhtymä (Jami), Kuntayhtymä kaksineu-

voinen, Millespakka Oy ja Kauhavan Vesi Oy. 

 

Seutupalvelukeskuksen ja Järvinetin hallitukset ja toimitusjohtajat ovat yhdessä 

KPMG Oy Ab:n kanssa suunnitelleet toimintojen yhdistämistä ja selvittäneet yhdis-

tymisvaihtoehtoja. Suunnittelussa on huomioitu verotukselliset näkökulmat, yhtiöoi-

keudelliset prosessit, kilpailuoikeudelliset ja työoikeudelliset näkökohdat sekä laadittu 

työsuunnitelmaa sulautumisprosessin läpiviemiselle. 

 

Toteuttamisvaihtoehdoksi on valikoitunut kombinaatiosulautuminen, josta yhtiöiden 

hallitukset ovat laatineet sulautumissuunnitelman. Kombinaatiosulautuminen tarkoit-

taa mallia, jossa Seutupalvelukeskus ja Järvinet sulautuvat perustamalla uuden yhtiön 

ja vanhat yhtiöt lakkaavat olemasta. Yhtiöiden toiminta, sopimukset ja velvoitteet siir-

tyvät sellaisenaan ja veroneutraalina vastaanottavalle yhtiölle. Osakkeenomistajat saa-

vat sulautumisen vastikkeena osakkeita yhtiöiden hallitusten linjaaman omistusosuuk-

sien jakautumissäännön mukaan. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 

31.12.2019. 

 



 

 

Seutupalvelukeskuksen ja Järvinetin sulautumisella tavoitellaan vahvaa alueellista 

toimijaa, joka samalla turvaa palvelut kunnille ja säilyttää paikallisesti osaavan henki-

löstön ja työpaikat. yhdistymisen eduiksi ja mahdollisuuksiksi nähdään myös kustan-

nustehokkuus ja synergiaedut, joita voidaan saavuttaa mm. hankinnoissa, henkilöstö-

resurssien käytössä, toimintavarmuuden ja tietoturvan ylläpidossa sekä varautumisessa 

tekoälyyn ja robotiikkaan ym. kehittämistyöhön. 

 

Uuden yhtiön toimialaan kuuluvat ICT -alan palvelut, verkkopalvelut, puhelinvaihde-

palvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, tilitoimistopalvelut ja näihin liittyvät 

asiantuntijapalvelut sekä muut hallinnon tukipalvelut. Lisäksi yhtiön toimialaan sisäl-

tyvät hankintapalvelut ja sijaistietokannan ylläpitopalvelu. Yhtiö toimii julkisista han-

kinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoittamassa mie-

lessä omistajiensa sidosyksikkönä ja harjoittaa pääosan toiminnastaan omistajiensa 

kanssa. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa sijoitustoimintaa 

ja arvopaperikauppaa. 

 

Yhtiöiden hallitukset ovat sopineet uuden yhtiön omistusosuuksiksi 50 % Seutupalve-

lukeskuksen omistajille ja 50 % Järvinetin omistajille. Seutupalvelukeskuksen omista-

jien omistusosuudet muuttuvat samassa suhteessa, jolloin Karvian kunnan omis-

tusosuus tulee olemaan 0,13 % uudessa yhtiössä. Yhtiön määräysvaltaa käyttää yhtiö-

kokous (sulautumisvaiheessa osakkeenomistajien kokous), joka valitsee hallituksen. 

Hallituksen kokoonpanon osalta on sovittu, että hallitus on kooltaan 10 jäsentä ja va-

rajäsenet siten, että kahdeksan suurinta osakasta nimeävät hallitukseen kukin yhden 

jäsenen ja pienosakkaat nimeävät yhdessä kaksi jäsentä.  

 
Yhtiöiden sulautumisprosessin vaiheisiin kuuluu osakkeenomistajien päätöksenteon 

lisäksi sulautumissuunnitelman hyväksyminen ja allekirjoittaminen Seutupalvelukes-

kuksen ja Järvinetin hallitusten toimesta, sulautumissuunnitelman rekisteröinti PRH:n 

kaupparekisteriin ja kuulutusten hakeminen sulautuvan yhtiön velkojille. Käytännön 

toimenpiteitä ovat myös mm. ennakkoratkaisun hakeminen verohallinnolta sulautumi-

sen verokohtelusta, sopimusten siirto, järjestelmien integrointi sekä henkilöstön siir-

tymiseen liittyvät toimenpiteet. Sulautuvien yhtiöiden työntekijät siirtyvät uuteen yh-

tiöön ns. vanhoina työntekijöinä. 

 

Varsinainen lopullinen osakeyhtiölain edellyttämä sulautumispäätös tehdään erikseen 

myöhemmin sulautuvan Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n yhtiökokouksessa. Tä-

män jälkeen perustettavaa yhtiötä koskevassa osakkeenomistajien kokouksessa teh-

dään päätökset osakassopimuksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta sekä uuden 

sulautumisen yhteydessä perustetavan yhtiön toimielimistä. Nämä sulautumisen täy-

täntöönpanevat kokoukset on aikataulutettu pidettäväksi lokakuun 2019 puoliväliin 

mennessä. 

 

 

Liitteet: 

 

 Sulautumissuunnitelma Järvinet Oy:n ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n 

välillä (luonnos) 

 Osakassopimus Seutunet Oy (luonnos) 

 Seutunet Oy Yhtiöjärjestys 

 Pro Forma Fuusiotase  



 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että - kunnanvaltuusto hyväksyy 

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n ja Järvinet Oy:n sulautumisen ja osakassopimuk-

sen liitteenä olevien asiakirjaluonnosten mukaisena - kunnanvaltuusto hyväksyy, että 

sulautumissuunnitelmassa mainittu vastikeosakkeiden jako vastaa etukäteen yhteisesti 

sovittua periaatetta siitä, että vastikeosakkeet jakautuvat tasan (50 % molempien su-

lautuvien yhtiöiden osakkeenomistajien kesken) huolimatta siitä, että arvonmäärityk-

set eivät osoita täysin vastaavaa tasajakoa - kunnanvaltuusto hyväksyy, että hyväksy-

mispäätösten myötä sulautuvan Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n osakkeenomista-

jana 

 

Karvian kunta luopuu OhL 16 luvun 13 §:n mukaisesta oikeudestaan vaatia osakkei-

den lunastusta sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa. 

 

Kunnanhallitus toteaa, että Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautumisesta päät-

tävään yhtiökokoukseen nimetään edustaja ja hänelle varaedustaja. 

Kunnanhallitus antaa edustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet seu-

raavasti:  

 

- Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa 

hyväksytään sulautuminen liitteenä olevan sulautumissuunnitelman mukaisena ja pää-

tetään sulautumisesta osakeyhtiölain mukaisesti. 

 

- Kunnanhallitus valtuuttaa kunnan edustajan tarvittaessa äänestämään kunnanvaltuus-

ton päätöksessä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Kunnanhallitus valitsee kunnan 

edustajan ja varaedustajan Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautumisen yhtey-

dessä perustettavaa yhtiötä koskevaan osakkeenomistajien kokoukseen ja antaa edus-

tajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet seuraavasti: - sulautumisen yh-

teydessä perustettavaa yhtiötä koskevassa osakkeenomistajien kokouksessa a) pääte-

tään hyväksyä ja allekirjoittaa osakassopimus ja b) kokouksessa tehdään perustetavan 

yhtiön toimielinvalinnat sulautumissuunnitelman ja osakassopimuksen mukaisesti. 

 

- Kunnanhallitus valtuuttaa kunnan edustajan tarvittaessa äänestämään kunnanvaltuus-

ton päätöksessä mainittujen periaatteiden mukaisesti ja hyväksymään mahdolliset osa-

kassopimuksen teknisluontoiset muutokset sekä allekirjoittamaan sulautumisen yhtey-

dessä syntyvää uuta yhtiötä koskeva osakassopimus välittömästi päätöksenteon jäl-

keen. Lisäksi kunnan edustaja valtuutetaan ryhtymään tarvittaessa muihinkin toimiin 

(ml. asiakirjojen allekirjoitukset) sulautumisprosessin eteenpäin viemiseksi ja toteut-

tamiseksi edellä kuvatulla tavalla.  

 

- Kunnanhallitus nimeää sulautumisen yhteydessä syntyvän uuden yhtiön hallitukseen 

esitettävän Karvian kunnan edustajan ja hänen varaedustajan. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy Suu-

pohjan Seutupalvelukeskus Oy:n ja Järvinet Oy:n sulautumisen ja osakassopimuksen 

liitteenä olevien asiakirjaluonnosten mukaisena - kunnanvaltuusto hyväksyy, että su-



 

 

lautumissuunnitelmassa mainittu vastikeosakkeiden jako vastaa etukäteen yhteisesti 

sovittua periaatetta siitä, että vastikeosakkeet jakautuvat tasan (50 % molempien su-

lautuvien yhtiöiden osakkeenomistajien kesken) huolimatta siitä, että arvonmäärityk-

set eivät osoita täysin vastaavaa tasajakoa - kunnanvaltuusto hyväksyy, että hyväksy-

mispäätösten myötä sulautuvan Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n osakkeenomista-

jana 

 

Karvian kunta luopuu OhL 16 luvun 13 §:n mukaisesta oikeudestaan vaatia osakkei-

den lunastusta sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa. 

 

Kunnanhallitus toteaa, että Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautumisesta päät-

tävään yhtiökokoukseen nimetään edustaja ja hänelle varaedustaja. 

Kunnanhallitus antaa edustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet seu-

raavasti:  

 

- Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa 

hyväksytään sulautuminen liitteenä olevan sulautumissuunnitelman mukaisena ja pää-

tetään sulautumisesta osakeyhtiölain mukaisesti. 

 

- Kunnanhallitus valtuuttaa kunnan edustajan tarvittaessa äänestämään kunnanvaltuus-

ton päätöksessä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Kunnanhallitus valitsee kunnan 

edustajan ja varaedustajan Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautumisen yhtey-

dessä perustettavaa yhtiötä koskevaan osakkeenomistajien kokoukseen ja antaa edus-

tajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet seuraavasti: - sulautumisen yh-

teydessä perustettavaa yhtiötä koskevassa osakkeenomistajien kokouksessa a) pääte-

tään hyväksyä ja allekirjoittaa osakassopimus ja b) kokouksessa tehdään perustetavan 

yhtiön toimielinvalinnat sulautumissuunnitelman ja osakassopimuksen mukaisesti. 

 

- Kunnanhallitus valtuuttaa kunnan edustajan tarvittaessa äänestämään kunnanvaltuus-

ton päätöksessä mainittujen periaatteiden mukaisesti ja hyväksymään mahdolliset osa-

kassopimuksen teknisluontoiset muutokset sekä allekirjoittamaan sulautumisen yhtey-

dessä syntyvää uuta yhtiötä koskeva osakassopimus välittömästi päätöksenteon jäl-

keen. Lisäksi kunnan edustaja valtuutetaan ryhtymään tarvittaessa muihinkin toimiin 

(ml. asiakirjojen allekirjoitukset) sulautumisprosessin eteenpäin viemiseksi ja toteut-

tamiseksi edellä kuvatulla tavalla.  

 

Yhtiökokouksen edustajaksi valittiin Voitto Raita-aho ja hänen varalleen Veijo 

Kaskimäki. 

  



 

 

 

POIKKEAMISLUPA SUVIRANTA   

  
Tekn. ltk. 15.5.2019 

§ 21 

Sarankylässä Uimarannantien varrella sijaitsevan kiinteistön 230-409-26-2 

SUVIRANTA omistaja  hakee poikkeamislupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen 

muuttamiseen vakituiseksi asuinrakennukseksi rantayleiskaavan vastaisesti. Tila on 

rantayleiskaavassa merkitty kaavamerkinnällä RA, lomarakennusalue. 

Tilalla on vuonna 2013 valmistunut kelohirsinen rakennus, jonka pinta-ala on 35m
2
, 

sekä tämän takana oleva ulkorakennus. Tilan länsilaidalla on lisäksi toinen pieni ra-

kennus, joka on vieraskäytössä. Rantaviivan pituus on rakennusjärjestyksen mukai-

nen, samoin tontin koko. Asuinrakennus sijaitsee noin 30m päässä rannasta, mutta alle 

10m päässä rakennuksesta kulkee aiempien omistajien kaivama venevalkama, jonka 

koko vaihtelee vedenpinnan korkeuden mukaan. Tilalla on myös siirrettävä tynny-

risauna, jolla ei ole rakennuslupaa.  

Uimarannantien kautta tilalle on hyvä kulkureitti. Lähimmälle vakituiselle asunnolle 

on alle puoli kilometriä, lähimmät naapurikiinteistöt ovat lomarakennuksia. Omistaja 

on itse kuullut lähimpiä naapureita, kenelläkään ei ole huomauttamista asiassa. Lisäksi 

Karvian kunta naapurissa olevan rantakiinteistön omistajana kuuli Karvian kalastus-

kuntaa, joka rantaa enimmäkseen käyttää.   

RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä. Päätöksellä ei aiheuteta 

haittaa ympäristölle tai luontoarvoille, eikä myönteinen poikkeamispäätös aiheuta 

muutoksia alueen rakentamisessa. Tilan päärakennus on pieni, mutta yhden asukkaan 

vakituiseen asumiseen soveltuva. 

 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Suvirannan kiinteistölle myönne-

tään määräaikainen lupa poiketa rantayleiskaavan määräyksestä seuraavin ehdoin: 

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa 

päätöspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen 

muutokseen.  

- Lupa poiketa rantayleiskaavan mukaisesta RA-merkinnästä on voimassa 

kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäivästä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyiselle omistajalle. Mikäli kiinteistö vaihtaa 

omistajaa tai haltijaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus pa-

lautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. 

Mikäli kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamis-

lupa ja asuinrakennus palautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-

asunnoksi.  



 

 

- Poikkeamisluvalla tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennus-

luvalla ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säi-

lyy rantayleiskaavassa lomarakennusalueelle määritelty rakennusoikeus.  

- Kiinteistön jätevesijärjestelmän on vastattava hajajätevesiasetuksen 2017/157 

vaatimuksia rakennusluvan loppukatselmuksessa tai viimeistään 31.10.2019 

mennessä.  

- Kiinteistöllä sijaitsevalle rakennusluvattomalle saunalle on haettava rakennus-

lupa kuluvan vuoden loppuun mennessä. 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy kiinteistön 

Suviranta poikkeamislupahakemuksen. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksel-

le, että Suvirannan kiinteistölle myönnetään määräaikainen lupa poiketa rantayleis-

kaavan määräyksestä seuraavin ehdoin: 

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa 

päätöspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen 

muutokseen.  

- Lupa poiketa rantayleiskaavan mukaisesta RA-merkinnästä on voimassa 

kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäivästä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyiselle omistajalle. Mikäli kiinteistö vaihtaa 

omistajaa tai haltijaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus pa-

lautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. 

Mikäli kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamis-

lupa ja asuinrakennus palautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-

asunnoksi.  

- Poikkeamisluvalla tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennus-

luvalla ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säi-

lyy rantayleiskaavassa lomarakennusalueelle määritelty rakennusoikeus.  

- Kiinteistön jätevesijärjestelmän on vastattava hajajätevesiasetuksen 2017/157 

vaatimuksia rakennusluvan loppukatselmuksessa tai viimeistään 31.10.2019 

mennessä.  

- Kiinteistöllä sijaitsevalle rakennusluvattomalle saunalle on haettava rakennus-

lupa kuluvan vuoden loppuun mennessä. 

Koska kyseessä on alun perin lomarakennus, eikä rakennus kaikilta osin täytä nykyai-

kaisia esteettömyyssäädöksiä, ei hakija ole rakennuksen osalta oikeutettu vakituisia 

asuntoja koskeviin muutostöiden avustuksiin.  

  

KH § 77 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti, että se hyväksyy 

kiinteistön Suviranta poikkeamislupahakemuksen. Tekninen lautakunta esittää kun-



 

 

nanhallitukselle, että Suvirannan kiinteistölle myönnetään määräaikainen lupa poiketa 

rantayleiskaavan määräyksestä seuraavin ehdoin: 

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa 

päätöspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen 

muutokseen.  

- Lupa poiketa rantayleiskaavan mukaisesta RA-merkinnästä on voimassa 

kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäivästä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyiselle omistajalle. Mikäli kiinteistö vaihtaa 

omistajaa tai haltijaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus pa-

lautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. 

Mikäli kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamis-

lupa ja asuinrakennus palautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-

asunnoksi.  

- Poikkeamisluvalla tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennus-

luvalla ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säi-

lyy rantayleiskaavassa lomarakennusalueelle määritelty rakennusoikeus.  

- Kiinteistön jätevesijärjestelmän on vastattava hajajätevesiasetuksen 2017/157 

vaatimuksia rakennusluvan loppukatselmuksessa tai viimeistään 31.10.2019 

mennessä.  

- Kiinteistöllä sijaitsevalle rakennusluvattomalle saunalle on haettava rakennus-

lupa kuluvan vuoden loppuun mennessä. 

Koska kyseessä on alun perin lomarakennus, eikä rakennus kaikilta osin täytä nykyai-

kaisia esteettömyyssäädöksiä, ei hakija ole rakennuksen osalta oikeutettu vakituisia 

asuntoja koskeviin muutostöiden avustuksiin.  

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti, että se hyväksyy 

kiinteistön Suviranta poikkeamislupahakemuksen. Tekninen lautakunta esittää kun-

nanhallitukselle, että Suvirannan kiinteistölle myönnetään määräaikainen lupa poiketa 

rantayleiskaavan määräyksestä seuraavin ehdoin: 

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa 

päätöspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen 

muutokseen.  

- Lupa poiketa rantayleiskaavan mukaisesta RA-merkinnästä on voimassa 

kymmenen vuotta rakennusluvan myöntämispäivästä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyiselle omistajalle. Mikäli kiinteistö vaihtaa 

omistajaa tai haltijaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus pa-

lautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. 

Mikäli kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamis-



 

 

lupa ja asuinrakennus palautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-

asunnoksi.  

- Poikkeamisluvalla tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennus-

luvalla ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säi-

lyy rantayleiskaavassa lomarakennusalueelle määritelty rakennusoikeus.  

- Kiinteistön jätevesijärjestelmän on vastattava hajajätevesiasetuksen 2017/157 

vaatimuksia rakennusluvan loppukatselmuksessa tai viimeistään 31.10.2019 

mennessä.  

- Kiinteistöllä sijaitsevalle rakennusluvattomalle saunalle on haettava rakennus-

lupa kuluvan vuoden loppuun mennessä. 

Koska kyseessä on alun perin lomarakennus, eikä rakennus kaikilta osin täytä nykyai-

kaisia esteettömyyssäädöksiä, ei hakija ole rakennuksen osalta oikeutettu vakituisia 

asuntoja koskeviin muutostöiden avustuksiin.  

  



 

 

 

POIKKEAMINEN RANTAYLEISKAAVASTA TILALLA JAAKKOLA  

 
Tekn. ltk. 15.5.2019 

§ 22 

Rastiaisjärven ranta-alueella Sarvelassa sijaitsevan kiinteistön 230-411-8-3 

JAAKKOLA omistajat hakevat poikkeamislupaa 20m
2
:n rantasaunan rakentamiseen 

vastoin rantayleiskaavan määräystä. Tilan rannassa on vanha venevaja, joka on tarkoi-

tus purkaa, ja sen paikalle rakentaa pieni rantasauna. 

Kiinteistö sijaitsee Karvian rantayleiskaavan alueella, ja noin 200m päässä rannasta 

oleva varsinainen tilakeskus on merkitty kaavassa alueeksi AM, maatilan tilakeskuk-

sen alue. Tilakeskuksen ja Rastiaisjärven välillä taas on M-aluetta, eli maa- ja metsäta-

lousaluetta, jolla rakentaminen 200m lähemmäs rantaa on lähtökohtaisesti kielletty. 

Karvian rantayleiskaavassa on käytetty tilakeskuksien kohdalla myös merkintää AM-

1, joka sallii yhden enintään 20k-m
2
:n rantasaunan rakentamisen M-alueelle yleiskaa-

vassa osoitettuun paikkaan vähintään 15m päähän rannasta. Käytännössä poikkeamis-

luvan myöntämisellä mahdollistettaisiin samankaltainen rakentaminen kuin kaava-

merkinnällä AM-1.  

Kantatilatarkastelussa on selvinnyt, että alkuperäiselle kantatilalle tulee laskennallises-

ti 5 rakennuspaikkaa, joista kaksi on rakentunut ja kaksi sijaitsee naapurikiinteistön 

alueella. Jaakkolan tilalla on rantaviivaa yli 300m, mikä on lähes puolet kantatilan ra-

kennusviivasta. Jaakkolan tila on lisäksi kantatilan varsinainen tilakeskus. 

 

RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää tilan 230-

411-8-3 Jaakkola omistajille luvan poiketa Karvian rantayleiskaavan määräyksestä ja 

rakentaa 20m
2
:n rantasauna vanhan venevajan paikalle tilan Jaakkola 230-411-8-3 

rantavyöhykkeelle, joka on Karvian rantayleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalous-

alueeksi. Poikkeamislupa myönnettäisiin siis kaavamerkinnästä poikkeamiseen. 

Poikkeamisluvan perusteina esitetään seuraavaa: 

- Kantatilatarkastelusta on tulkittavissa, että kantatilalle kuuluisi yksi rakennus-

paikka enemmän kuin rantayleiskaavassa on merkitty, joka voidaan tulkita 

kuuluvan tilalle 8-5, joka on varsinainen tilakeskus. 

- Rantasauna rakennetaan vanhan venevajan tilalle, joten uutta rakennuskantaa 

ei ole syntymässä. Venevajalle on jo myös kulkureitti. Pieni rantasauna ei ai-

heuta merkittäviä muutoksia maisemassa eikä aiheuta haittaa ympäristölle tai 

luontoarvoille. Rantasaunaa koskevat samat jätevesien käsittelyn määräykset 

kuin muutakin rantarakentamista. Rantasaunalle on myös haettava poik-

keamispäätöksen lisäksi rakennuslupa. 

- Poikkeamislupa rantasaunan rakentamiseen kyseisellä paikalla noudattaa sa-

maa käytäntöä kuin rantakaavan muilla alueilla käytettävä merkintä AM-1. 

- Tilalla on riittävästi omaa rantaviivaa. 



 

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää tilan 230-411-8-3 

Jaakkola omistajille luvan poiketa Karvian rantayleiskaavan määräyksestä ja rakentaa 

20m
2
:n rantasauna vanhan venevajan paikalle tilan Jaakkola 230-411-8-3 ranta-

vyöhykkeelle, joka on Karvian rantayleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalousalu-

eeksi. Poikkeamislupa myönnettäisiin siis kaavamerkinnästä poikkeamiseen. 

Poikkeamisluvan perusteina esitetään seuraavaa: 

- Kantatilatarkastelusta on tulkittavissa, että kantatilalle kuuluisi yksi rakennus-

paikka enemmän kuin rantayleiskaavassa on merkitty, joka voidaan tulkita 

kuuluvan tilalle 8-5, joka on varsinainen tilakeskus. 

- Rantasauna rakennetaan vanhan venevajan tilalle, joten uutta rakennuskantaa 

ei ole syntymässä. Venevajalle on jo myös kulkureitti. Pieni rantasauna ei ai-

heuta merkittäviä muutoksia maisemassa eikä aiheuta haittaa ympäristölle tai 

luontoarvoille. Rantasaunaa koskevat samat jätevesien käsittelyn määräykset 

kuin muutakin rantarakentamista. Rantasaunalle on myös haettava poik-

keamispäätöksen lisäksi rakennuslupa. 

- Poikkeamislupa rantasaunan rakentamiseen kyseisellä paikalla noudattaa sa-

maa käytäntöä kuin rantakaavan muilla alueilla käytettävä merkintä AM-1. 

- Tilalla on riittävästi omaa rantaviivaa. 

 

KH § 78 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti, että se myöntää ti-

lan 230-411-8-3 Jaakkola omistajille luvan poiketa Karvian rantayleiskaavan määrä-

yksestä ja rakentaa 20m
2
:n rantasauna vanhan venevajan paikalle tilan Jaakkola 230-

411-8-3 rantavyöhykkeelle, joka on Karvian rantayleiskaavassa merkitty maa- ja met-

sätalousalueeksi. Poikkeamislupa myönnettäisiin siis kaavamerkinnästä poikkeami-

seen. 

Poikkeamisluvan perusteina esitetään seuraavaa: 

- Kantatilatarkastelusta on tulkittavissa, että kantatilalle kuuluisi yksi rakennus-

paikka enemmän kuin rantayleiskaavassa on merkitty, joka voidaan tulkita 

kuuluvan tilalle 8-5, joka on varsinainen tilakeskus. 

- Rantasauna rakennetaan vanhan venevajan tilalle, joten uutta rakennuskantaa 

ei ole syntymässä. Venevajalle on jo myös kulkureitti. Pieni rantasauna ei ai-

heuta merkittäviä muutoksia maisemassa eikä aiheuta haittaa ympäristölle tai 

luontoarvoille. Rantasaunaa koskevat samat jätevesien käsittelyn määräykset 

kuin muutakin rantarakentamista. Rantasaunalle on myös haettava poik-

keamispäätöksen lisäksi rakennuslupa. 

- Poikkeamislupa rantasaunan rakentamiseen kyseisellä paikalla noudattaa sa-

maa käytäntöä kuin rantakaavan muilla alueilla käytettävä merkintä AM-1. 

- Tilalla on riittävästi omaa rantaviivaa. 



 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti, että se myöntää ti-

lan 230-411-8-3 Jaakkola omistajille luvan poiketa Karvian rantayleiskaavan määrä-

yksestä ja rakentaa 20m
2
:n rantasauna vanhan venevajan paikalle tilan Jaakkola 230-

411-8-3 rantavyöhykkeelle, joka on Karvian rantayleiskaavassa merkitty maa- ja met-

sätalousalueeksi. Poikkeamislupa myönnettäisiin siis kaavamerkinnästä poikkeami-

seen. 

Poikkeamisluvan perusteina esitetään seuraavaa: 

- Kantatilatarkastelusta on tulkittavissa, että kantatilalle kuuluisi yksi rakennus-

paikka enemmän kuin rantayleiskaavassa on merkitty, joka voidaan tulkita 

kuuluvan tilalle 8-5, joka on varsinainen tilakeskus. 

- Rantasauna rakennetaan vanhan venevajan tilalle, joten uutta rakennuskantaa 

ei ole syntymässä. Venevajalle on jo myös kulkureitti. Pieni rantasauna ei ai-

heuta merkittäviä muutoksia maisemassa eikä aiheuta haittaa ympäristölle tai 

luontoarvoille. Rantasaunaa koskevat samat jätevesien käsittelyn määräykset 

kuin muutakin rantarakentamista. Rantasaunalle on myös haettava poik-

keamispäätöksen lisäksi rakennuslupa. 

- Poikkeamislupa rantasaunan rakentamiseen kyseisellä paikalla noudattaa sa-

maa käytäntöä kuin rantakaavan muilla alueilla käytettävä merkintä AM-1. 

- Tilalla on riittävästi omaa rantaviivaa. 

  



 

 

 

ANTURAHALLIN KYLMÄ VARASTOINTITILA 

 
Tekn. ltk. 15.5.2019 

§ 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. Halli-

rakenteeksi on kaavailtu teräsrunkoista pressuhallia, joka on edullisin ja nopein tapa 

toteuttaa tarvittava halliratkaisu. 

Varastohallin mahdollisen rakentamisen suhteen voitaisiin edetä vaihtoehtoisesti seu-

raavasti. 

VE1: 

Karvian kunta vuokraa tai myy omistamansa maa-alueen Anturahallin vierestä Konto 

Oy:lle, joka rakentaa omalla kustannuksellaan tarvitsemansa varastohallin pohjaraken-

teineen.  

VE2: 

Karvian kunta tekee Anturahallin viereen piha-alueen ja pohjarakenteet varastohallia 

varten ja vuokralainen hankkii/rakentaa varastohallin omalla kustannuksellaan. Vuok-

rasuhteen mahdollisesti päätyttyä kunta voi lunastaa hallin itselleen tai velvoittaa 

vuokralaisen purkamaan hallin pois. Piha-alueen laajennukselle määritellään mahdol-

linen vuokrataso.  

VE3: 

Karvian kunta tekee Anturahallin viereen piha-alueen ja pohjarakenteet varastohallia 

varten ja kunta rakentaa varastohallin. Hallille ja piha-alueen laajennukselle määritel-

lään 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 pää-

tyi 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 lauta-

kunta teettää kunnan omistamalla alueella maastotutkimuksen. 

Tekninen lautakunta näkee myös kiinteistön myymisen vuokralaiselle pohdittavana 

vaihtoehtona. 

 

KH § 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 ai-

heutuneita kustannuksia tarkastellaan vuokran tarkistuksen yhteydessä. Tekninen lau-

takunta selvittää rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ja tekee tarvittavan lisämää-

rärahaesityksen 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 vuok-

raan.  

  



 

 

 

ÄÄNESTYSALUEJAOTUKSEN MUUTTAMISEN ILMOITTAMINEN MAISTRAATILLE 

 

KH § 80 Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen 

jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden pinta-alasta taikka 

asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää 

valtuusto. Sivukylien äänestysalueiden vaalilautakuntien toiminta päättyi 31.12.1999, 

minkä jälkeen Karvian kunta on muodostanut yhden äänestysalueen. Sen 

numerotunnus on 001. 

 

 Väestörekisterikeskus on lähettänyt kunnanhallitukselle 9.5.2019 päivätyn kirjeen, 

jossa pyydetään ilmoittamaan maistraatille, mikäli äänestysaluejaotukseen tulee 

muutoksia. Äänestysaluejaon muutokset tulee ilmoittaa 31.8.2019 mennessä 

maistraatille. 

 

 Karvian kunnalla ei ole näköpiirissä muutoksia äänestysaluejaotuksessa, joten 

ilmoitettavaa ei tässä tapauksessa ole. Väestörekisterikeskus on pyytänyt 

kunnanhallitusta saattamaan liitteenä olevan kirjeen keskusvaalilautakunnan tietoon. 

 

Liitteet: 

 

 Väestörekisterikeskuksen kirje 9.5.2019; dnro VRK/2394/2019 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus toteaa, että Karvian kunnan toistaiseksi voimassa oleva 

äänestysaluejako säilyy ennallaan, joten mitään ilmoitettavaa ei ole. Karvian kunta on 

edelleen yksi äänestysalue, jonka numero on 001. Väestörekisterikeskuksen kirje 

saatetaan keskusvaalilautakunnan tietoon. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus totesi, että Karvian kunnan toistaiseksi voimassa oleva 

äänestysaluejako säilyy ennallaan, joten mitään ilmoitettavaa ei ole. Karvian kunta on 

edelleen yksi äänestysalue, jonka numero on 001. Väestörekisterikeskuksen kirje 

saatetaan keskusvaalilautakunnan tietoon. 

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 81 

 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

1. Yhtymäkokouskutsu Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 

tiistaina 28.5.2019. Kati Ojaniemi on nimetty tähän, mutta hän on estynyt.  

 

2. Kokouskutsu Asunto Oy Karvian Väärtin varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 

28.5.2019 klo 13.00 alkaen kunnantalon lautakuntien huoneeseen. 

 

Yhtiökokous edustajaksi valittiin Marianne Ojala ja hänen varalleen 

Jaakko Kallioniemi.  

 

3. Kunnanhallitukselle tiedoksi: Eläkeliiton Karvian yhdistys on valinnut edustajansa 

Karvian vanhusneuvostoon. Eläkeliiton Karvian yhdistyksen edustaja on Mirja 

Marjakoski ja hänen varaedustajansa Lea Hietanen. 

 

4. Karvian Lämpö Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirja 27.5.2019 kunnanhallitukselle 

tiedoksi. 

 

5. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n varsinaisen kevätyhtiökokouksen 

22.5.2019 pöytäkirja. 

 

6. Vaikuttavuus sote- ja työllisyyspalveluiden ohjauksessa -miniseminaari 12.6.2019 

Kuntatalolla ja ilmoittautuminen tiistaina 28.5.2019 mennessä annetun linkin 

kautta. 

 

7. Liikuntasihteerin haaste: Suojele nuorta – älä välitä päihteitä alaikäiselle –

kampanja. Kampanja-aika 28.-31.5.2019. 

 

8. 19.6.2019 Geopark Oy:n vuosikokous, vuosikokousedustaja Sami Laitila, varalla 

Päivi Suominen 

 

9. Puheenjohtaja Voitto Raita-aho ilmoitti kunnanhallitukselle, että 28.5.2019 

pidetään palkkatoimikunnankokous ja sen jälkeen jatketaan kunnanjohtajan 

kehittämiskeskustelua. 

 

10. Yhteistyötoimikunnan kokous pidetään 3.6.2019. 

 

11. Keskusteltiin kunnantalon sulkupäivästä. Asia valmistellaan pykäläksi seuraavaan 

kunnanhallituksen 17.6.2019 kokoukseen. 

 

12. Kunnanhallituksen jäsen ja Willi Karvia Oy:n hallituksen jäsen Veijo Kaskimäki 

kiitti Kaija Kangasta hyvästä näytelmästä. Kunnanhallitus yhtyi kiitoksiin. 

Viikonlopun tapahtumiin oltiin tyytyväisiä.  

  



 

 

 

ILMOITUSASIAT 

  

 

KH § 82 Merkitään tiedoksi seuraavat: 

 

Valtionvarainministeriö 

 

Kirje 10.5.2019 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen 

hakeminen vuonna 2019.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Tiedoksi: Sote-tietopakettien luokitus ja käsikirja 2.2 –versio on julkaistu 

Materiaalit löytyvät internet –osoitteesta:  https://stm.fi/sote-tietopaketit 

 

 

Kuntaliitto 

 

Yleiskirje 16.5.2019: 5/2019 

Kuntaliiton opas yhdenvertaisuus edistämiseen kunnan toiminnassa. 

 

Kuntatyönantajat KT 

 

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

virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2018-2019 eräiden 

vuosilomamääräysten muuttamisesta. 

 

Yleiskirje 9.5.2019; 9/2019 Työehtosopimus kunnallisen  

tuntipalkkaisen työehtosopimuksen (TTES) 2018-2019 eräiden 

vuosilomamääräysten muuttamisesta. 

 

Valtiokonttori 

 

Kuntatalouden tiedote 3/2019 

 

Metsähallitus 

 

30.4.2019 Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen 

hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko 

maassa.  

 

6.5.2019 Lupa lintujen rengastamiseen metsähallituksen hallinnassa 

oleville suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla. 

 

14.5.2019 Lupa kanahaukan ja kalasääsken seurantatutkimukseen 

metsähallituksen hallinnoimilla alueilla Koilllis-Satakunnassa ja 

Pirkanmaalla. 

 

https://stm.fi/sote-tietopaketit


 

 

Varsinais-Suomen ely-keskus 

 

Lausunto  seututien 273 tilapäinen sulkeminen 4.8.2019 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

 

Päätös 3.5.2019 nro 19/0108/2: Valitukset ympäristölupa-asiassa. Luvan 

hakija Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta. Päätöksen 

lopputulos: 

Saadun selvityksen perusteella hallinto-oikeus katsoo ettei 

Räjähdekeskuksen Niinisalon toimipisteen koeampumalaitoksen 

toiminnasta aluehallintoviraston asettamien lupamääräysten hallinto-

oikeuden niihin tekemine muutoksineen mukaisesti toimiessa voida 

ennalta arvioiden katsoa aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää muuta 

ympäristön pilaantumisen vaaraa tai muuta ympäristönsuojelulain 42§:n 

1 momentissa kiellettyä seurausta. Näin ollen ympäristöluvan 

myöntämisen edellytykset täyttyvät ja lupa on voitu myöntää. 

Aluehallintoviraston päätöstä ei ole syytä haitankärsijöiden valituksista 

kumota eikä päätöksen lupamääräyksiä syytä muuttaa haitankärsijöiden 

tai luvan hakijan valituksista enemmälti kuin pääasia ratkaisusta ilmenee. 

 

Ympäristönsuojelulain 190 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen 

saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos 

korkein hallinto-oikeus myöntää hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 

momentin perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 

päätöksen antopäivästä eli viimeistään 3.6.2019. Valitusosoitus on 

päätöksen liitteenä. 

 

Väestörekisterikeskus 

 

Ylimääräinen palautepyyntö 15.5.2019: 

JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus (päivitysluonnos). 

Palautteet pyydetään viimeistään 2.6.2019.  

Linkki palautepyyntöön: 

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/jhs-200-

paivitys/ylimaarainen-palautepyynto  

  

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Pöytäkirjanotteet 29.4.2019 

§ 54 Toiminnan- ja talouden katsaus 1-3 kk/2019 

§ 55 Lastenneurologisen vuodeosastotoiminnan lopettaminen ja 

lastenneurologian vuoden 2019 palveluhintojen tarkistaminen 

§ 56 Sairaanhoitopiirin vuosien 2020-2022 toiminta- ja 

taloussuunnitelman ja vuoden 2020 talousarvion laadintaohje. 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokous pidetään 

20.5.2019 lista ja liitteet löytyvät linkistä: 

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

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/jhs-200-paivitys/ylimaarainen-palautepyynto
http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/jhs-200-paivitys/ylimaarainen-palautepyynto
http://poytakirjat.satshp.fi:70/


 

 

 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote  20.5.2019,  

§ 72, Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma 

vuoteen 2018 + päivitys 

 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 20.5.2019, 

§ 76, Toiminnan ja talouden katsaus 1-4 KK/2019 

 

Satakuntaliitto 

 

Satakuntaliiton tiedotteet: 

 

Muistio kuntapäättäjien seminaarista 9.5.2019. 

 

Maakuntavaltuuston 17.5.2019 kokouksen esityslista  luettavissa 

verkkosivuilla:  

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

+bid=1251 

Satakuntaliiton tiedote 15.5.2019; Satakunnan talous yhä myötätuulessa 

– kärjessä vientiteollisuus ja automaatio. 

 

17.5.2019: Satakunnan vaihemaakuntakaava 2. Satakuntaliiton 

maakuntavaltuusto on päättänyt hyväksyä Satakunnan 

vaihemaakuntakaavan 2. 

 

Satakunnan joukkoliikennetyöryhmä 

 

Joukkoliikennetyöryhmän kokous 14.5.2019 Euran kunnanvirastolla. 

 

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy 

 

Suupohjan Seutupalvelukeskuksen varsinainen yhtiökokous 15.5.2019. 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä  

 

Yhtymävaltuuston pöytäkirja 2.5.2019. 

 

Porin kaupunki 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote 14.5.2019, § 

11, Talous ja toimintakatsaus, maaliskuu 2019 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote 14.5.2019, § 

14, Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2020 

 

Hausjärven kunta 

 

Hausjärven kunta haastaa kaikki Suomen kunnat SM-soutukilpailussa 

Mommilanjärvellä heinäkuussa – tänä vuonna 20.7.2019 Soutelu viettää 

https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1251
https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1251


 

 

30-vuotisjuhliaan. Lisätiedot juoksusta ja soudusta löydät osoitteesta 

www.mommilanjarvensoutelu.fi 

 

Ylä-Satakunnan Sanomalehti Oy 

 

Kertomus vuodelta 2018. 

 

Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto 

 

Muistio kokouksesta 15.4.2019.  

 

Suomen Ilmailuliitto 

 

Ilmailuliiton viesti 14.5.2019; Onnitelkaa 100-vuotiasta Suomen 

Ilmailuliittoa. Ilmailuliitto kerää onnitteluilmoituksia juhlakirjaansa ja 

toivoo kunnioitettavan oman alueemme ilmailijoita 100-vuoden ajalta 

onnitteluilmoituksessa. Ilmoitusvaraukset viimeistään 7.6.2019 

mennessä sähköpostissa olevan linkin kautta 

https://www.webropolsurveys.com/R/74A4D8FE198DE02B.par 
 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunnanhallitus ei käytä etuosto-oikeutta. 

  

http://www.mommilanjarvensoutelu.fi/
https://www.webropolsurveys.com/R/74A4D8FE198DE02B.par


 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 83 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 



 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 

Karvian kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 
27.5.2019 

Pykälät 

 72 - 83  

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät 72,73,74,76,80,82,83 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 75,77,78,79,81 

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
(pykälät ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 § 
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja 
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti. 
Pykälät  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös 
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
kunnan jäsen 
Pykälät 75,77,78,79,81 

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Karvian kunnanhallitus 
Kylä-Karviantie 17 
39930 KARVIA 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.   
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville                             Pöytäkirjanotteet on postitettu  ____/___20___ 
Annettu tiedoksi ____ /____20____                                                         Tiedoksiantaja: 

VALITUSOSOITUS 

 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät 
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 
PL 32 
20101 TURKU  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku 

Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät 

Sähköisen asioinnin palvelu osoitteessa:  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua 
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo 
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 
 
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät 

Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 
puh. 010 364 3300 
Faksi 010 364 3314 
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN 
Oikaisuvaatimus-
/valituskirjelmän sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
-päätös, johon haetaan muutosta 
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
-muutosvaatimuksen perusteet 
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran 
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on 
luettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-
/valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin 
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen 
oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

