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POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN (PoSan)
YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET - LUONNOS
Hyväksytty: PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta xx.xx.x2020
Voimaantulo: xx.xx.2020
1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET
1 § Tavoite
Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön
pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulaissa
(527/2014) on esitetty.
2 § Määräysten antaminen ja valvonta
PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain
(527/2014) 202 §:n nojalla.
Määräysten antamisoikeus: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimus 1.1.2015 § 13.
Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo ympäristönsuojelulain 22 §:n mukaisesti kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen.
Kankaanpään kaupungin sekä Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Siikaisten ja Merikarvian kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen on Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSan) ympäristö- ja
terveyslautakunta.
Ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää sille näissä määräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen
viranhaltijalle.
3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin
Määräykset ovat voimassa edellä lueteltujen PoSan jäsenkuntien alueella.
Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvan- ja ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa.
Niiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan ympäristöluvassa,
ilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä tai rekisteröintien osalta toimialaa koskevassa valtioneuvoston
asetuksessa. Määräykset eivät koske myöskään puolustusvoimien toimintaa.
Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa samanaikaisesti.
4 § Määritelmiä
Taajaan rakennettu alue: Tarkoitetaan rakennettuja asemakaavoitettuja alueita ja niiden lievealueita sekä muita
erillisiä kylätaajamia.
Pohjavesialue: Tarkoitetaan ympäristöhallinnon määrittelemää vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (1luokka) tai vedenhankintakäyttöön soveltuvaa pohjavesialuetta (2-luokka) (Kuntakohtaiset kartat liitteenä).
Vesistö: Tarkoitetaan järviä, lampia, jokia, puroja ja muita vastaavia avovesipintaisia vesialueita luonnollisine ja
keinotekoisine osineen. Vesistönä tai sen osana ei pidetä ojaa, noroa tai sellaista vesiuomaa, jossa ei jatkuvasti virtaa
vettä eikä lähdettä tai tekolammikkoa.
Ranta-alue: Tarkoitetaan jokeen, järveen, lampeen tai vastaavaan vesistöön rajoittuvaa maa-aluetta, joka ulottuu
100 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta mitattuna.
Jätevesi: Tarkoitetaan vesikäymälöistä, keittiöistä, pesutiloista ja niitä vastaavista tiloista ja laitteista peräisin olevaa
sekä ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan vastaavaa muualta tulevaa jätevettä.
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Harmaat vedet: Tarkoitetaan kiinteistöillä syntyviä pesuvesiä, jotka eivät sisällä käymälävesiä.
LUKU 2 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA
5 § Talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen viemäriverkostojen ulkopuolella
Talousjätevesien puhdistus- ja käsittelylaitteistojen rakentamisessa, sijoittamisessa, käytössä ja kunnossapidossa on
sen lisäksi, mitä ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 luvussa sekä valtioneuvoston asetus talousjätevesien
käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ns. jätevesiasetuksessa säädetään, noudatettava näitä
määräyksiä.
Sijoitettaessa jätevesien käsittelylaitteistoja sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikkoja tulee noudattaa seuraavia
etäisyyksiä:
KOHDE

VÄHIMMÄISETÄISYYS

Talousvesikaivo ja maalämpökaivo

20 m (pelkät harmaat vedet)
30 m (kaikki jätevedet)

Vesistö, keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta

10 m (pelkät harmaat vedet)
20 m (kaikki jätevedet)

Tien tai tontin raja

5m

Suojakerros ylimmän pohjavedenkorkeuden yläpuolella
- maasuodattamon kokoomakerroksen pohjasta

vähintään 0,25 m

- maaimeyttämön jakokerroksen pohjasta

vähintään 1 m

Perustelut: Kunnan ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla
ehkäistään päästöjä ja niiden haitallisia vaikutuksia sekä toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia
edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella. Suojaetäisyyksien tarkoituksena on ehkäistä jätevesijärjestelmistä
mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kuten kaivojen tai vesistön pilaantumista. Tarkoituksena on myös ehkäistä
puhdistettujen jätevesien pääsy herkkiin kohteisiin.
6 § Talousjätevesien johtaminen pohjavesialueilla
Pohjavesialueilla ei edes puhdistetun jäteveden imeyttäminen ole sallittua, vaan jätevedet on joko johdettava
muodostumisalueen ulkopuolelle tiiviissä rakenteessa tai kerättävä umpisäiliöön ja kuljetettava pohjavesialueelta
pois.
Perustelut: Pohjavesialueilla jätevedet on käsiteltävä niin, että ne eivät aiheuta YSL 17 §:ssä kiellettyä pohjaveden
pilaantumista tai sen vaaraa. Puhdistetut jätevedet sisältävät ravinteiden lisäksi ulosteperäisiä mikrobeja,
lääkeaineita, raskasmetalleja, palonsuoja-aineita, muovinpehmentimiä, antibakteerisia aineita, pysyviä orgaanisia
yhdisteitä ja muita aineita, jotka voivat aiheuttaa ympäristön ja pohjaveden pilaantumista.
7 § Talousvesien johtaminen ranta-alueilla
Vesikäymälän jätevedet on johdettava umpisäiliöön tai käsiteltävä niin, että ympäristöön aiheutuva kuormitus
verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen
vähenee seuraavasti:
- Orgaaninen aines 90 %
- Kokonaisfosfori 85 %
- Kokonaistyppi 40 %
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Ranta-alueilla puhdistettujakaan jätevesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön, vaan se tulee imeyttää maahan tai johtaa
ojaan 5 §:ssä esitettyjä ohjeellisia vähimmäissuojaetäisyyksiä soveltaen.
Vapaa-ajan rakennusten, saunojen tai talousrakennusten harmaat vedet voidaan johtaa ja imeyttää
puhdistamattomina maahan, jos niiden määrä on vähäinen (esimerkiksi kannettu vesi tai siihen verrattava tilapäinen
vesijohto) eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jos saunarakennus sijaitsee lähempänä kuin 20 m
rantaviivasta voidaan vähäiset pesuvedet, esim. kantovesi imeyttää vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi, ei kuitenkaan
rakennuksen ja rantaviivan väliselle alueelle.
Vesikäymälän rakentaminen on kielletty saarissa ja muualla, missä jätevesisäiliöiden tyhjentäminen tieyhteyden
puuttumisesta, kunnosta tai muusta syystä johtuen ei ole mahdollista.
Perustelut: Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa YSL 202 §:n nojalla perustason
puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden
vuoksi. Jätevesien käsittelyvaatimuksiin on kiinnitettävä huomiota pohjavesialueiden lisäksi myös ranta-alueilla,
joissa mahdollisesta pilaantumisesta aiheutuu eniten haittoja. Ranta-alueilla perustason puhdistusvaatimuksen
täyttyminen ei ole riittävä vesistöön kohdistuvan kuormituksen vähentämiseksi.
Ympäristönsuojelulain 155.2 §:n mukaisesti muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta
maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava ja
käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa (YSL 155.1 §). Saarissa ja vastaavilla
alueilla jätevesiä ei ole mahdollista käsitellä YSL 155.1 §:n mukaisesti ja tästä johtuen on perusteltua kieltää
vesikäymälän rakentaminen kyseisillä alueilla.
8 § Matonpesu ja muiden tekstiilien pesu ranta-alueilla
Yleiseen sekä ammattimaiseen sekä laajamittaiseen pesuun on oltava tähän tarkoitukseen rakennetut pesupaikat,
joista jätevedet johdetaan yleiseen jätevesiviemäriin tai muuhun hyväksyttyyn jätevesien käsittelyyn.
Perustelut: Pesuaineissa on vesiluonnolle haitallisia aineita, jotka yhdessä tekstiileistä irtoavan lian kanssa
kuormittavat vesistöjä. Paikallisia haittoja ovat veden sameneminen ja likaantuminen, rannan roskaantuminen ja
levien kasvun voimistuminen. Laajamittaisessa pesussa syntyvä jätevesi voidaan rinnastaa ympäristönsuojelulain
154 §:n tarkoittamaan jäteveteen joka on käsiteltävä niin, että siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.
9 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto
Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu on kielletty katu- ja tiealueilla ja muilla yleisillä alueilla
sekä ranta- ja pohjavesialueilla, joista pesuvedet joutuvat suoraan vesistöön tai kulkeutuvat pohjaveteen.
Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden satunnainen pesu muilla kuin hiilivetyliuottimia sisältävillä
pesuaineilla on sallittu kiinteistöllä jos pesuvedet voidaan johtaa siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista.
Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden ammattimainen tai muu samassa paikassa usein toistuva
pesu sekä pohjavesialueella tapahtuva pesu on sallittu vain tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla. Jätevedet
on johdettava hiekan-ja öljynerottimen kautta jätevesiverkostoon tai muuhun hyväksyttyyn jätevesien
käsittelyjärjestelmään, siten että niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumista.
Perustelut: Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa YSL 202 §:n nojalla määräyksiä, jotka
koskevat toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia.
Määräyksellä voidaan estää ajoneuvojen, veneiden ja muiden laitteiden pesussa liukenevien haitallisten aineiden,
kuten öljyn tai liuottimen pääsy vesistöihin, maaperää tai pohjaveteen. Satunnaisella pesulla tässä tarkoitetaan esim.
kotitalouksien omassa käytössä olevien ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesua.
Laajamittaisessa (ammattimainen tai samassa paikassa usein toistuva) pesutoiminnassa syntyy huomattavia määriä
pesuvesiä, jotka sisältävät pesuaineita sekä pesussa liuenneita muita haitallisia aineita, jotka aiheuttavat ympäristön
pilaantumisen vaaraa.
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LUKU 3 MAATALOUDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN
10 § Lannoitteiden käyttö pohjavesialueella
Lietelantaa, virtsaa tai puristenestettä ei saa levittää pohjavesialueella.
Karvianjoen vesistön ranta-alueilla lannan ja virtsan käyttö on kielletty 15 metriä lähempänä vesistöä.
Perustelut: YSL 202 §:n 3 mom. 5 ja 7 kohdan mukaisesti määräys voi koskea sellaisia alueita ja vyöhykkeitä,
joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan
sekä vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoitosuunnitelman mukaan
tarpeellisia.
Karvianjoen valuma-alueen toimenpideohjelmassa asetettujen tila- ja muiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää
Karvianjoen vesistöön kohdistuvan ravinnekuormituksen merkittävää vähentämistä.
LUKU 4 JÄTTEET
Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset määräykset annetaan Kankaanpään kaupungin sekä
Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Siikaisten ja Merikarvian kunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä.
11 § Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
Pienimuotoisessa ja ei ammattimaisessa maarakentamisessa voidaan hyödyntää betoni-ja tiilimurskeita tai muuta
tarkoitukseen soveltuvaa jätettä korvaamaan neitseellisiä luonnonaineksia. Jätettä voidaan käyttää seuraavin
edellytyksin:
- hyödynnettävä jäte ei sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita,
- hyödyntämispaikka ei sijaitse pohjavesialueella,
- materiaali ei sisällä betoniterästä (betonijäte) tai muuta rakennusjätettä,
- materiaali on murskattu käyttötarkoitukseen soveltuvaksi,
- jätettä sisältävä rakennekerros peitetään tai päällystetään puhtaalla maa-aineksella sekä
jätteen määrä ei ylitä 500 tonnia.
Ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä valvontailmoitus jätteiden sijoittamisesta maaperään vähintään 14
vuorokautta ennen hankkeeseen ryhtymistä. Ilmoitukseen tulee kirjata vähintään seuraavat tiedot:
- tiedot hyödyntäjästä ja hyödyntämispaikasta karttaliitteineen,
- jätteen laatu, määrä, alkuperä ja mahdollinen ympäristökelpoisuutta osoittava analyysitodistus sekä
- hyödyntämistarkoitus ja jätetäytön rakenne.
Jos ilmoitus tehdään hyödyntämispaikan omistajan puolesta, omistajalta saatu kirjallinen hyväksyntä on liitettävä
ilmoitukseen.
Määräystä ei sovelleta, jos jätteen hyödyntäminen edellyttää ympäristölupaa tai hyödyntämiseen sovelletaan eräiden
jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annettua valtioneuvoston asetusta (843/2017).
Perustelut: Määräys on tarpeen, sillä MARA-asetuksen ulkopuolelle jäävä pienimuotoinen jätteen hyödyntäminen
voi aiheuttaa roskaantumista ja maaperän ja ympäristön pilaantumisen vaaraa. Purkujätteen käyttäminen
maanrakennuksessa säästää luonnonvaroja, mutta sen käyttöä on kuitenkin säänneltävä ympäristön pilaantumisen
ehkäisemiseksi. Jätteeksi luokiteltua materiaalia on mahdollista hyödyntää vain, jos jäte on hyödynnettävissä
maanrakennus-tai maanparannusaineena ja jos sen sijoittamisessa noudatetaan jätelain (646/2011) ja
ympäristönsuojelulain (527/2014) vaatimuksia. Pohjavesialueella jätteen hyödyntäminen on kielletty ilman
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ympäristölupaa pohjaveden pilaantumisvaaran vuoksi. Hyödyntämiseen liittyvällä valvontailmoituksella
mahdollistetaan jätteiden hyödyntämisen valvonta.
12 § Rakennusten polttaminen
Rakennusten ja rakennelmien hävittäminen polttamalla on kielletty.
Ympäristönsuojeluviranomainen voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää tästä määräyksestä poikkeuksen, jos kohde
on tarpeen pelastusviranomaisen tai vastaavan tahon harjoitukseen. Poikkeuksesta tehtävässä päätöksessä annetaan
tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.
Perustelu: YSL 202 §:n 3 mom. 1 kohdan mukaisesti määräys voi koskea toimia, rajoituksia ja rakennelmia,
joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia. Kokonaiset rakennukset eivät ole jätesääntelyn
mukaisesti jätettä. Määräys on tarpeen, koska rakennusten polttamista ei käsitellä muussa kunnallisessa
sääntelyssä.
Poikkeuksen myöntämisellä voidaan tarvittaessa mahdollistaa pelastusviranomaisen tai vapaapalokunnan
harjoitustoiminta.
13 § Lumen vastaanottopaikat
Lumen vastaanottopaikkaa ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, ranta-alueelle eikä vesistöön. Sulamisvedet eivät saa
aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.
Lumen vastaanottopaikan sijoittamisessa ja toteuttamisessa on huolehdittava, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön
pilaantumista tai sen vaaraa, roskaantumista eikä naapuruussuhdelaissa (26/1920) tarkoitettua kohtuutonta
rasitusta. Lumen vastaanottopaikan haltijan on huolehdittava alueen siivoamisesta.
Perustelut: Aurattu lumi sisältää usein roskia, hiekkaa, kumia, öljy- ja polttoainejäämiä ja muita epäpuhtauksia,
jotka saattavat aiheuttaa lumen vastaanottopaikan roskaantumista sekä maaperän tai veden pilaantumista.
Vastaanottopaikka tulee sijoittaa ja sulamisvedet käsitellä niin, ettei tämän kaltaisia haittoja synny.
LUKU 5 KEMIKAALIEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI
14 § Öljy- ja kemikaalisäiliöiden tarkastaminen
Kauppa-ja teollisuusministeriön päätöksen maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983)
tarkoittamia säiliöiden tarkastusvälejä sovelletaan myös maanpäällisiin sekä pohjavesialueiden ulkopuolella oleviin
öljy-ja kemikaalisäiliöihin.
Perustelut: YSL 202 §:n 3 mom. 1 kohdan mukaisesti määräys voi koskea toimia, rajoituksia ja rakennelmia,
joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia. KTM:n päätöksen (344/1983) sääntelyn
tarkoittamien tarkastusvälien ulottaminen koskemaan myös muita kuin pohjavesialueita on PoSan alueella
perusteltua säiliöiden suuren lukumäärän vuoksi. Maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellon (YSL 16 ja 17)
perusteella velvoite koskee myös muita polttoainesäiliöitä.
15 § Nestemäisten kemikaalien säilyttäminen ja varastointi
Ulkona sijaitsevat yksivaippaiset kemikaalisäiliöt on sijoitettava katettuun tai kiinteään valuma-altaaseen, jonka
tilavuus on vähintään 110 % säiliön tilavuudesta. Säiliöissä tulee olla ylitäytönestin.
Perustelut: YSL 16 ja 17 § maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto. Vaarallisten kemikaalien säilyttämistä ja
varastointia koskevalla määräyksellä ehkäistään maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen vaaraa.
16 § Maanalaisten öljysäiliöiden poistaminen
Kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanalaiset öljy- ja
polttoainesäiliöt sekä niiden putkistot poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä. Poistamisen yhteydessä
säiliöt tulee tyhjentää asianmukaisesti ja tarkastaa mahdolliset vuodot.
6

Säiliöiden aiheuttamista vuodoista tulee välittömästi ilmoittaa pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille.
PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuksen
velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu säiliö maaperästä, jos poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä
aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää myös, ettei siitä aiheudu pohjaveden
tai maaperän pilaantumisvaaraa.
Kiinteistön haltijan vaihtuessa haltijan on annettava tarkka tieto maaperään jätetystä säiliöstä uudelle haltijalle.
Perustelut: YSL 16 ja 17 §:n maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto. Vanhat käytöstä poistetut säiliöt
oheislaitteistoineen voivat aiheuttaa maaperän tai ympäristön pilaantumista. Poistamisen yhteydessä voidaan havaita
säiliön käytön aikana mahdollisesti tapahtuneet vuodot.
Poikkeus voidaan myöntää, jos säiliön maaperään jättämisestä ei aiheudu maaperän pilaantumisriskiä.
LUKU 6 ILMANSUOJELU JA PÖLYN TORJUNTA
17 § Kunnostus- ja puhtaanapitotyöt
Taajaan rakennetuilla alueilla hiekkapuhallus-, maalaus- ja muiden kunnossapito-ja huoltotöiden yhteydessä tulee
huolehtia siitä, että toiminnasta aiheutuva pöly, liuotinhöyryt tai muut vastaavat päästöt eivät aiheuta haittaa tai
vaaraa kiinteistön asukkaille, naapureille tai ympäristölle. Hiekkapuhallus tulee tehdä suojattuna siten, että pöly ei
leviä ympäristöön. Puhallusjätteen joutuminen maaperään ja viemäriin tulee estää. Puhalluksessa syntynyt jäte tulee
toimittaa asianmukaiseen jätteen keräykseen.
Hiekoitushiekan koneellisen poistamisen tai muun koneellisen kunnossapito- ja puhtaanapitotyön aikana on
huolehdittava riittävästä pölyntorjunnasta kastelemalla tai suorittamalla työ pintojen ollessa märkiä.
Perustelut: YSL 202 §:n 3 mom. 1. Erilaiset kunnossapito-ja huoltotyöt ovat välttämättömiä toimenpiteitä, joiden
yhteydessä voi ilmaan, maaperään tai viemäriin joutua pölyä ja haitallisia aineita. Työn aikaisilla suojauksilla ja
työn jälkien siivoamisella haitat voidaan minimoida. Määräys on tarpeen ilman ja maaperän suojelun kannalta.
Kulkuväylien kunnossapitotöissä käytettävät työkoneet aiheuttavat hiekoitushiekan pölyämistä ja ilmanlaadun
huonontumista etenkin keväisin. Määräys on tarpeen ilmaan johtuvien päästöjen rajoittamiseksi.
LUKU 7 MELUN TORJUNTA
18 § Poikkeaminen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta melua ja tärinää koskevasta
ilmoitusmenettelystä
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista toiminnoista:
1. Kertaluontoisesta ja muualla kuin pohjavesialueella tapahtuvasta kiviaineksen murskauksesta, porauksesta,
räjäytyksestä ja rikotuksesta tai vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta työstä, kun työ
suoritetaan maanantaista perjantaihin klo 7:00 - 20:00 välisenä aikana ja työn enimmäiskesto on
kokonaisuudessaan 5 päivää.
2. Tavanomaisesta rakennus- ja purkutyöstä, korjauksesta tai kunnossapidosta, jota tehdään arkisin
maanantaista perjantaihin klo 7:00 - 22:00.
3. Yleisötilaisuudesta, jossa äänentoistolaitteita käytetään alle 3 päivää klo 7:00 - 22:00 välisenä aikana.
Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia asianmukaisesta meluntorjunnasta. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavista
toiminnoista on toiminnanharjoittajan tai tapahtuman järjestäjien tiedotettava mahdollisia haitankärsijöitä
vähintään 14 päivää ennen toiminnan aloittamista. Tiedotteesta tulee käydä ilmi toiminnan/tapahtuman luonne,
sijaintipaikka, kokonaiskesto, päivittäinen toiminta-aika sekä yhteyshenkilö yhteystietoineen.
Perustelut: YSL 118 § 2 mom. mukaisesti kunta voi antaa ympäristönsuojelumääräyksen toiminnoista, joista ei
tarvitse tehdä pykälän mukaista ilmoitusta. PoSan kuntien alueella määräyksessä kuvatuista toiminnoista ei ole
tarpeen tehdä melu- ja tärinäilmoitusta, koska kyseiset toiminnot tapahtuvat päiväsaikaan eikä toiminnasta
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katsota aiheutuvan merkittävää meluhaittaa. Toimista on perusteltua määrätä tiedottamaan, jotta haitankärsijöillä
on mahdollisuus ennalta varautua meluhaittaan.
19 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden, laitteiden ja työvaiheiden rajoittaminen
Taajaan rakennetulla alueella erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden kuten esimerkiksi
iskuvasaran, sirkkelin, kulmahiomakoneen, lehtipuhaltimen, ruohonleikkurin tai moottorisahan käyttäminen sekä
muiden melua aiheuttavien toimintojen suorittaminen on kielletty kello 22:00 - 7:00.
Määräys ei koske välttämättömiä tilapäisiä toimenpiteitä kuten väylien kunnostusta eikä maa- ja
metsätalouselinkeinojen harjoittamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä toimintaa.
Perustelut: YSL 202 § 3 mom. 2 mukaan määräys voidaan antaa erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän
torjuntaan. Määräyksellä rajoitetaan liiallista altistumista haitalliselle melulle etenkin lepoaikoina.
Välttämättömät tilapäiset toimenpiteet kuten teiden auraus, liukkauden torjunta, raivaustyöt sekä maa- ja
metsätalouden kannalta välttämättömien toimien rajaaminen määräyksen ulkopuolelle on tarpeen yleisen
turvallisuuden, omaisuuden suojan ja elinkeinojen harjoittamisen vuoksi.
LUKU 8 MUUT MÄÄRÄYKSET
20 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan
poiketa näistä määräyksistä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myös erityistapauksissa määrätä näistä
ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeavia määräyksiä.
21 § Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai laiminlyönnistä
Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista ja pakkokeinoista säädetään
ympäristönsuojelulain 18 luvussa ja 20 luvun 225 §:ssä.
22 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo
Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan x päivänä xxxkuuta 2020.
Näillä määräyksillä kumotaan
ympäristönsuojelumääräykset.

PoSan

ympäristö-

ja

Liitteet
Karttaliitteet PoSan jäsenkuntien luokitelluista pohjavesialueista
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terveyslautakunnan

21.12.2012

hyväksymät

Miia Salonen
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:
Liitteet:

Arja Tuuliniemi
keskiviikko 19. helmikuuta 2020 11.16
Tarja Hosiasluoma; Kaisamaija Ronkainen; Miia Salonen; Jaakko Kallioniemi; Marianne
Ojala; Pii Lepola
VL: Vastaus toimenpide-ehdotukseenne CS0131063
Liittojen kannanotto Alkkiantien kunnostamisesta, allekirjoitettu.pdf

Lähettäjä: Liikenteen asiakaspalvelu <liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi>
Lähetetty: 18. helmikuuta 2020 15:44
Vastaanottaja: Arja Tuuliniemi; Marika.Luoma@satakunta.fi; sanna-maija.kormano@parkano.fi;
jouni.koskela@pirkanmaa.fi
Aihe: Vastaus toimenpide-ehdotukseenne CS0131063

Hei
Kiitos yhteydenotosta! Satakuntaliitto ja Pirkanmaan liitto sekä Karvian ja Parkanon kunnat ovat tehneet
esityksen Alkkiantien (mt 13311) kunnostamisen kiirehtimisestä välillä Sarvela-valtatie 3. Huonokuntoista
tietä on Varsinais-Suomen ELYn alueella n. 7 km ja Pirkanmaan ELYn alueella n. 7 km. Alkkiantien
liikennemäärä vaihtelee n. 200-300 ajoneuvon välillä ko. tieosuudella, mikä on ELY-keskusten mittapuun
mukaan vähäinen liikennemäärä. Raskaan liikenteen osuus liikenteestä on n. 10 %. Alkkiantien päällyste on
n. 20 vuotta vanha soratien pinnoite ja ELY-keskusten alueella on paljon saman ikäisiä ja
huonokuntoisempia päällysteitä. Vähäliikenteisten teiden päällystyskierto on vuosien saatossa venynyt
jopa 30-40 vuoteen.
Runsaat päällysteen paikkaukset lisäävät tien epätasaisuutta ja heikentävät ajomukavuutta. On
ymmärrettävää, että Alkkiantien kuntoon ollaan tyytymättömiä. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella
on huonokuntoiseksi luokiteltuja päällysteitä yhteensä n. 1 000 km. Alkkiantien kunto on VarsinaisSuomen ELY-keskuksen tiedossa ja se on lähivuosien listoilla mukana. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan
pystytä arvioimaan, milloin tie voitaisiin päällystää uudelleen. Kohteen edellä jonossa ovat Alkkiantietä
vilkkaammat huonokuntoiset tiet. Tien uudelleen päällystämisen aikataulu pyritään aikanaan sovittamaan
yhteen Pirkanmaan ELYn kanssa, jotta koko tieosuus päällystettäisiin yhtä aikaa.
Toistaiseksi tietä pidetään kunnossa hoitourakoitsijan toimesta paikkaamalla päällystevaurioita ja
korjaamalla pahimpia reunapainumia tarpeen mukaan.
Ystävällisin terveisin, Jenni Selänne
Tienpidon asiantuntija
Liikenteen asiakaspalvelu
Mahdolliset asiaan liittyvät yhteydenotot Liikenteen asiakaspalveluun:
puh. 0295 020 600 ma-pe klo 9-16, chat-palvelu klo 12-16
liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi tai liikenteen.asiakaspalvelu@vayla.fi
Toimipaikka: Yliopistonkatu 38, PL 297, 33101 Tampere
https://palautevayla.fi/aspa
Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää
luottamuksellista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä
tapauksessa ilmoita siitä lähettäjälle ja poista viesti postilaatikostasi.
-------Asianne---------------------------------------------Lähettäjä: Marika Luoma <Marika.Luoma@satakunta.fi>
Lähetetty: tiistai 29. lokakuuta 2019 13.15
Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi>; Vehviläinen Matti
(ELY) <matti.vehvilainen@ely-keskus.fi>; Puurunen Pekka (ELY) <pekka.puurunen@ely-keskus.fi>; Mäki
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Juha (ELY) <juha.maki@ely-keskus.fi>; karvia@karvia.fi; Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja Karvia
<tarja.hosiasluoma@karvia.fi>; SATLI Kansanedustajat 2019-2022 <SATLIKansanedustajat@satakunta.fi>
Kopio: Asko Aro-Heinilä <Asko.Aro-Heinila@satakunta.fi>; Sanna Oksa <Sanna.Oksa@satakunta.fi>
Aihe: Satakunnan ja Pirkanmaan liittojen kannanotto Alkkiantien kunnostamiseksi
Varsinais-Suomen ELY-keskukselle
Tiedoksi: Karvian kunta, Satakunnan kansanedustajat
Hei,
Liitteenä Satakunnan ja Pirkanmaan liittojen kannanotto Alkkiantien 13311 kunnostamiseksi välillä Sarvela
- valtatie 3.
Pirkanmaan liitto on toimittanut kannanoton Pirkanmaan ELY-keskukselle sekä tiedoksi Väylä-virastoon,
Parkanon kaupungille ja Pirkanmaan kansanedustajille.
Yhteistyöterveisin,
Marika Luoma
Maakunta-asiamies
Marika Luoma
Satakuntaliitto
PL 260/Pohjoisranta 11 D, 28101 Pori
p. 044 711 4321
marika.luoma@satakunta.fi<mailto:marika.luoma@satakunta.fi>
Satakuntaliitto.fi<http://www.satakuntaliitto.fi/> Facebook.com/Satakuntaliitto<https://www.facebook.com/Satakuntaliitto> Issuu.com/satakuntaliitto<https://issuu.com/satakuntaliitto>
Satakunta.fi<http://www.satakunta.fi/> Instagram.com/satakunnasta/<https://www.instagram.com/satakunnasta/> Facebook.com/Satakuntafi<https://www.facebook.com/Satakuntafi> - Youtube.com/c/SatakuntaFiFinland<https://www.youtube.com/c/SatakuntaFi-Finland>
Ref:MSGLIVIP0150424_vlufa0acJ25e608
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Sivu 1

Kokoustiedot

Aika
Paikka

3.2.2020 klo 10.16 – 11.47
Satakuntaliiton virasto, Pohjoisranta 11 D, 28100 Pori

Osallistujat
Päätöksentekijät
1)

saapui klo 11.39

Henkilökohtainen varajäsen
(*) Kallio Reijo, puh.joht.
(*) Holmlund Anne, varapj.

( ) Salonen Kristiina
( ) Puolakka Kristiina

(*) Huhtala Johanna
(*) Huhtanen Riikka
(*) Kalliokorpi Sari
(*) Kivenmaa Harri
(*) Kähkönen Kari
(-) Mansikkamäki Kati
(*) Marttinen Matias
(*) Pajukoski Jari
(*) Riuttamäki Simo
(-) Simula Antti
(*) Väkeväinen Nina

( ) Vaitiniemi Ari
( ) Lankinen Satu
( ) Klemelä-Ruohomäki Tiina
( ) Helander-Nieminen Eija
( ) Aromaa Jaakko
(*) Koivisto Jari
( ) Saarela Jere
( ) Oksanen Juhani
( ) Salonen Tomi
(*) Jalonen Vesa
( ) Rosenberg Irmeli

Maakuntavaltuuston
puheenjohtajat

(*) Vasama Juha, pj. 1)
(*) Kaunisto Mikko, I vpj.
(*) Rauta Markku, II vpj.
(*) Huhtanen Tapio, III vpj.

Muut osallistujat

(*) Aro-Heinilä Asko, maakuntajohtaja, esittelijä
(*) Vesiluoma Timo, aluekehitysjohtaja
(*) Roslöf Susanna, vs. alueiden käytön johtaja
(*) Mäkilä Jukka, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset

Käsitellyt asiat

Reijo Kallio
Puheenjohtaja
1 – 13 §:t

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika

Jukka Mäkilä
Pöytäkirjanpitäjä

Porissa 3.2.2020
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Matias Marttinen
Vesa Jalonen
Paikka ja aika
Yleisessä tietoverkossa www.satakuntaliitto.fi 4.2.2020 alkaen.
hallintojohtaja
Jukka Mäkilä

Sivu 2

PÖYTÄKIRJANOTE

Maakuntahallitus

7§

03.02.2020
MH 1/2020

EDUSTAJIEN VALITSEMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SISÄLTÖ- JA
RAKENNEUUDISTUKSEN SATAKUNNAN OHJAUSRYHMÄÄN SEKÄ ALKANEEN
VALMISTELUN TAVOITTEIDEN JA TEHTÄVIEN HYVÄKSYMINEN
SL/27/00.04.01/2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan johtoryhmä on
kokouksessaan 7.1.2020 tehnyt esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja
rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmän tehtävien määrittämisestä sekä sisältöja rakenneuudistuksen tavoitteista.
Osana esitystä on ohjausryhmän kokoonpanon tarkentaminen ja valittujen edustajien
toimivallan määrittäminen. Valmistelualustana toimivan Satakuntaliiton osalta esitetään,
että ohjausryhmän työskentelyyn osallistuisi kolme luottamushenkilöedustajaa
puhevaltaisina osallistujina.
Johtoryhmän muistio on esityslistan liitteenä.

Valmistelija:

hallintojohtaja Jukka Mäkilä

Täytäntöönpano:

Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen
Satakunnan ohjausryhmä, nimetyt edustajat

Maakuntajohtaja:

Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen
Satakunnan ohjausryhmä tekee päätöksen esityksestä
kokouksessaan 29.1.2020 ja mikäli ohjausryhmä hyväksyy
johtoryhmän esityksen, maakuntahallitus valitsee 3 jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet ohjausryhmään. Lisäksi
maakuntahallitus hyväksyy osaltaan alkaneen valmistelun
tavoitteet ja tehtävät.

Maakuntahallitus:

Maakuntahallitus valitsi Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja
rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään:
Reijo Kallio ja hänelle varajäseneksi Markku Rauta
Anne Holmlund ja hänelle varajäseneksi Simo Riuttamäki
Satu Lankinen ja hänelle varajäseneksi Jari Pajukoski

Pori 03.02.2020
Otteen oikeaksi todistaa
Pöytäkirjanpitäjä

Sivu 3

MUISTIO 1 / 2020
Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen satakunnan johtoryhmä

Aika:

7.1.2020 klo 18.00 – 19.46

Paikka:

Satakuntaliitto, NEUVOTTELUHUONE 1,
osoite Pohjoisranta 11 D, 3. kerros, Pori

Läsnä:
Bergroth-Lampinen Diana pj.
Lehtonen Harri
Kivenmaa Harri
Leppikorpi Kalle
Jokinen-Anttila Leena
Tähtinen Tinja
Vahteristo Samu
Vasama Juha
Pietilä Satu
Jokela Satu
Huhtanen Tapio
Salokangas Tommi
Salonen Tomi
1. vpj.
Ranta Raisa
2. vpj.
Salminen Petri
Leino-Holm Minka
Korpela Simo
Järvinen Marko

SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
KOK
KOK
KOK
KESK
KESK
KESK
PS
PS
VAS
VAS
VIHR
KR
SIN

varajäsen Kuula Katja

varajäsen Järvinen Jaana

Ohjausryhmän puheenjohtajisto:
Laitinen-Pesola Jaana
Kalli Timo
Ylijoki Mirja

pj.
1. vpj.
2. vpj.

KOK
KESK
SDP

Asiantuntijajäsenet:
Haavisto Ermo
Aro-Heinilä Asko
Luukkonen Aino-Maija
Koski Kari

sairaanhoitopiirin johtaja varajäsen Sjövall Sari johtajaylilääkäri
maakuntajohtaja
Porin kaupunginjohtaja
Rauman kaupunginjohtaja

Sivu 4

1§

Kokouksen avaus
Johtoryhmän puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen avasi kokouksen

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan
ohjausryhmän 10.12.2019 päätökset sekä todettiin kokous lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Todettiin kokoukseen osallistuvat johtoryhmän jäsenet ja myönnettiin läsnäolo- ja
puheoikeus Satakunnan STM:n yhteyshenkilö Mika Virtalalle, Satasairaalan
hanketoiminnan päällikkö Mari Niemelle sekä Porin perusturvan terveys- ja
sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivistolle.
Todettiin Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajan virkamiespäätös 1/2020.

3§

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen / pöytäkirjan tarkastustavasta
päättäminen
Päätettiin, että Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen
Satakunnan johtoryhmän kokousten pöytäkirjat lähetetään heti puheenjohtajan ja
sihteerin allekirjoitettua pöytäkirjan sihteerin toimesta sähköisesti kaikille johtoryhmän
kokousjakelussa oleville, myös johtoryhmän varajäsenille ja että johtoryhmä tarkastaa
pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.

4§

Johtoryhmän sihteerin valinta
Päätettiin, että niin kauan kuin Satakuntaliitto toimii sosiaali- ja terveydenhuollon
sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan valmistelualustana, johtoryhmän
sihteerinä toimii Satakuntaliiton hallintojohtaja Jukka Mäkilä.

5§

Asioiden käsittely johtoryhmän kokouksissa
Päätettiin, että johtoryhmän kokouksissa asiat käsitellään valmistelun ja esittelyn
pohjalta. Johtoryhmälle asiat esittelee ensisijaisesti palvelurakenneryhmän
valmistelun pohjalta, niin kauan kuin Satakuntaliitto toimii sosiaali- ja
terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan valmistelualustana,
maakuntajohtaja tai johtoryhmän puheenjohtaja.

6§

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen
hankesuunnitelman valmistelu
Porin perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto, STM:n
yhdyshenkilö Mika Virtala ja Satakunnan sairaanhoitopiirin (Satasairaala)
hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi on kutsuttu kokoukseen esittelemään STM:lle
tehtävää hankehakua koskien Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hanketta.
Maakuntajohtajan esitys:
Käydään kuullun esityksen pohjalta evästyskeskustelu hankehaun valmistelusta ja
sisällöstä sekä merkitään hankehaun tilanne tiedoksi.
Kuultiin muistion liitteenä oleva Mari Niemen alustus ja käytiin evästyskeskustelu.

7§

Palvelurakenneryhmän asettaminen
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Jotta johtoryhmälle käsitettäväksi ja päätettäväksi tulevat asiat on valmisteltu laajasti
kaikkien Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta järjestämisvastuussa olevien
toimijoiden kesken, pitää sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneasiat
valmistella kaikkien Satakunnan kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymien ammattilaisten yhteistyönä.
Maakuntajohtajan esitys:
Johtoryhmä päättää asettaa itselleen valmisteluelimeksi
palvelurakenneryhmän, jonka tehtävänä on valmistella sosiaali- ja
terveydenhuollon sisältö- ja rakenneasiat johtoryhmän käsittelyyn.
Palvelurakenneryhmän kokoonpanoksi määritetään Satakunnan
kaikkien kuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien
sosiaali- ja terveydenhuollon johtajista tai kuntien tai kuntayhtymien
itsensä päättämistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoista
muodostuva kokoonpano.
Kunta- tai kuntayhtymäkohtaisesti edustajia voidaan nimetä yksi ja
hänelle voidaan nimetä varahenkilö. Palvelurakenneryhmä saa kutsua
itselleen kuultavaksi joko pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita.
Palvelurakenneryhmän koollekutsuminen annetaan Porin perusturvan
tehtäväksi.
Palvelurakenneryhmän kokouksista ja työstä aiheutuvien kustannusten
osalta noudatetaan ohjausryhmän 10.12.2019 § 10 päättämää linjausta,
jonka mukaan kokouspalkkioista, matkakustannuskorvauksista ja
ansionmenetyskorvauksista vastaa lähettävä taho.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
8§

Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan
ohjausryhmän tehtävien määrittäminen sekä sisältö- ja rakenneuudistuksen
tavoitteet
Ohjausryhmän asettaminen on tapahtunut Porin kaupungin pyynnöstä, jossa
pyynnössä ei ollut tarkemmin kuvattuna ohjausryhmän tehtäviä tai sosiaali- ja
terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan tavoitteita.
Maakuntajohtajan esitys:
Johtoryhmän päättää esittää ohjausryhmälle, että ohjausryhmän
tehtävät sekä Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet
määritellään seuraavasti:
1. Tavoitteena on johtaa ja ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistamista Satakunnassa niin, että nykylainsäädännön
pohjalta luodaan edellytyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistamiseen kohden yhtä maakunnan alueella toimivaa
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjää.
a. ensimmäisenä tehtävänä on vastata hankehakemuksen
laadinnasta ja mahdollisesti rahoitettavan hankkeen
toteuttamisesta STM:n tulevaisuuden sote-keskus
rahoitushakuun alkuvuodesta 2020
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

b. toisena tehtävänä on vastata ja koordinoida VM:n kautta
alkuvuodesta 2020 haettavaksi tulevien sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintatapoja ja tietopohjaa
yhdistävien hankkeiden sisällön kehittämisestä ja
rahoitusten hausta sekä hankkeiden toteuttamisesta.
c. muut tehtävät määrittyvät kokonaistavoitteen ja kahden
ensimmäisen tehtävän toteuttamisen kautta.
Toimikausi kestää nykyisen kunnallisvaalikauden loppuun asti,
jonka jälkeen toiminnan tavoitteet ja ohjausryhmän tehtävät
tarkastellaan uudelleen.
Ohjausryhmän työskentelyyn osallistuvat tahot ovat:
a. jäseninä kuntien nimeämät valtuutetut (kolme / kunta)
b. ohjausryhmän kokouksiin puhevaltaisina osallistujina
kutsutut: Satakunnan kansanedustajat, Satakunnan
poliittisten piirijärjestöjen puheenjohtajat, Satakunnan
kunnan- ja kaupunginjohtajat, Satakunnan alueen
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien johtajat sekä
pääsopijajärjestöjen (2+2+2) henkilöstön edustajat
c. valmistelualustana toimivan Satakuntaliiton kolme
luottamushenkilöedustajaa puhevaltaisina osallistujina
d. johtoryhmän jäsenet ja asiantuntijat puhevaltaisina,
pelastusjohtaja ja palvelurakenneryhmän puheenjohtaja
kutsutaan johtoryhmän asiantuntijajäseniksi.
e. ohjausryhmän päättämät muut pysyvät tai asiakohtaiset
asiantuntijat
Ohjausryhmä- ja muuhun Satakunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistustyöhön
osallistumisen kustannuksista (kokouspalkkiot,
matkakustannuskorvaukset, ansionmenetyskorvaukset yms.)
vastaa lähettävä taho
Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö ja
rakenneuudistuksen valmistelualustana toimii Satakuntaliitto.
Valmistelualustana toimiminen tarkoittaa sitä, että prosessin
ylläpitämiseksi tarvittavat valmistelut, toimet, hankehaut ja
toteutukset tehdään Satakunnan sote-osaajien valmistelun ja
osaamisen pohjalta Satakuntaliiton nimiin ja Satakuntaliiton
toimesta ellei jonkin toimenpiteen, hankehaun tai toteutuksen
osalta päätetä toisin.
Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö ja
rakenneuudistuksen rahoituksen osalta luodaan
rahoitusmekanismi, jossa ko. hankkeeseen tai toimintaan
osallistuvat Satakunnan kunnat kokonsa mukaisesti osallistuvat
hankkeiden ja toiminnan rahoittamiseen niin toteutuksen aikana
tarvittavan käyttöpääoman kuin omarahoitusosuuden osaltakin.
Rahoitusmekanismin luominen on valmistelualustana toimivan
Satakuntaliiton tehtävä.
Ohjausryhmällä on oikeus nimetä Satakunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon sisältö ja rakenneuudistuksen etenemiseksi
tarvittavia ohjausryhmälle alisteisia valmistelusta vastaavia muita
työryhmiä.
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8. Satakunnan kuntien kuntajohtajakokouksessa (mukana kaikkien
kuntien kuntajohtajat tai heidän edustajansa sekä Satakunnan
sairaanhoitopiirin johtaja ja Satakunnan pelastuslaitoksen johtaja
sekä maakuntajohtaja, joka toimii myös koollekutsujana)
kuullaan raportti Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon
sisältö ja rakenneuudistuksen etenemisestä ja kokouksessa
annetaan tilannekohtaista omistajaohjausta valmistelulle.
Lisäksi johtoryhmä esittää, että ohjausryhmä esittää hyväksymänsä
tehtävät ja tavoitteet Satakunnan kuntien sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymien ja Satakuntaliiton käsiteltäviksi ja
hyväksyttäviksi helmikuun 2020 aikana.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
9§

Työjärjestysten laatiminen
Hankkeen hallinnoinnissa noudatetaan Kuntalakia ja muuta lainsäädäntöä sekä
Satakuntaliiton hallintosääntöä ja kunnissa sekä kuntayhtymissä noudatettavia
toimintasääntöjä ja -tapoja. Johtoryhmän on hyvä käydä keskustelu siitä, tarvitaanko
Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö ja rakenneuudistuksen
valmistelussa eri ryhmien työskentelyä tarkemmin ohjaavia työjärjestystä edellisten
lisäksi.
Maakuntajohtajan esitys:
Johtoryhmä käy keskustelun ja päättää jatkovalmistelusta.
Todettiin, että hankkeelle ei toistaiseksi ole tarpeellista laatia erillistä
työjärjestystä.

10 §

Muut esille tulevat asiat
Annettiin kokouksen valmistelijoille tehtäväksi tuoda seuraavaan kokoukseen
päätettäväksi suunnitelma hankkeen viestinnän periaatteista.

11 §

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään Satakuntaliiton virastolla 18.2.2020 klo 18.00 alkaen.

12 §

Kokouksen päättäminen
Johtoryhmän puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen päätti kokouksen klo 19.46.

Vakuudeksi

Diana Bergroth-Lampinen
puheenjohtaja

Jukka Mäkilä
sihteeri
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 1, 3, 5-6, 9-13
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät

2, 4, 7-8

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Satakuntaliitto
Maakuntahallitus
PL 260
28101 PORI
Pykälät

2, 4, 7-8

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Liitetään pöytäkirjaan
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Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 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, osoite ja postiosoite

Turun hallinto-oikeus
PL 32, 20101 Turku

Kunnallisvalitus, pykälät

Valituksen voi tehdä myös
hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja
postiosoite

Pykälät

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
(____) päivää
Valitusaika
(____) päivää
(____)
(____)

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valituskirjelmät voi toimittaa: myös nimi, osoite ja
postiosoite: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valituskirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja
postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (1455/2015) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
1)

Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
pöytäkirjaan

Liitetään

Muistio
20.2.2020

YSTÄVYYSKUNTATOIMIKUNNAN PALAVERI
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Asiat:

Torstai 20.2.2020 klo 10.00-10.48
Kunnantalo, kunnanhallituksen huone
Voitto Raita-aho
Kaija Kangas
Kaisamaija Ronkainen
Tarja Hosiasluoma
Arja Honkanen
Miia Salonen, sihteeri

Aluksi kävimme läpi viime vuoden menoja, keskusteltiin mihin rahaa on mennyt.
Käytiin läpi vuoden 2020 budjettia ja todettiin, että budjetissa täytyy pysyä.
Ystävyyskuntatoiminnan järjestäminen vuonna 2020:
 Viru-Nigulan kunta on kutsunut Karviasta esiintyjäryhmää 10.-12.7.2020
Ystävyysmarkkinoille. Kunnanhallitus päätti lähettää Retropojat
esiintymään. Ensimmäinen esiintyminen on heti perjantai-iltana Mahussa
ja sitten lauantaina markkinatapahtumassa. Todettiin, että nämä
ilmoittautumiset on tehty jo viime vuoden puolella.


Viru-Nigulan kunnanjohtaja Einar Vallbaum lähetti 11.2.2020 sähköpostilla
kutsun Karvian kunnanjohdolle (4 hengelle) ensi kesän kansainvälisille
kulttuurifestivaaleille, ”Sõbralaat”-Ystävyysmarkkinoille. Kutsu on
lähetetty eteenpäin kunnanhallitukselle.
Sovittiin, että pyydetään lisäaikaa nimien lähettämiselle. Kunnanhallitus
päättää 2.3.2020 kokouksessaan lähtijät. Kokouksen jälkeen ilmoitetaan
lähtijät.
Päätettiin myös, että kunta maksaa laivamatkan sekä bussikuljetuksen.
Jokainen lähtijä hankkii itse matkavakuutuksen. Jokainen maksaa myös
ruoan itse.



Kutsu yhteistyöhön Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa. Ohjelman

päätavoite on edistää ja vahvistaa yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja
verkostoja julkishallinnon rakenteiden välillä kaikilla hallinnollisilla
tasoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Liettua etsii nyt kumppaneita
Pohjoismaista, jotka haluaisivat tehdä yhteistyötä ja toivottaa
tervetulleeksi työntekijäryhmän opintomatkalle 3-10 päiväksi.
Päätettiin jättäytyä yhteistyöstä pois, koska tällä hetkellä ei ole
taloudellisia resursseja liittyä mukaan. Ehkä katsomme sitä
tulevaisuudessa uudelleen.
Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17
39930 Karvia

Puh. (02) 5727 90

karvia@karvia.fi
www.karvia.fi

Muistio
20.2.2020






Päätettiin, että Karvian kunta kutsuu elokuun lopulla järjestettävään ”Suo
Soikoon” tapahtumaan Viru-Nigulasta virallisen delegaation lisäksi
esiintyjiä. Yhteensä 10-12 henkeä.
Majoitus kunnan omissa kiinteistöissä. Kiinteistöjen varaukset pitää tehdä
hyvissä ajoin. Aamiaisjärjestelyistä sopiminen.
Ruokatarjoilut mietitään tarkoin, käytetään Elvi Vuorelaa. Asiasta pitää
sopia hyvissä ajoin.
Sovittiin, että Laima Paartalua muistetaan ”Suo soikoon” tapahtumassa.
Sovittiin, että Miia Salonen ja Arja Honkanen laativat yhdessä virallisen
kutsun Viru-Nigulan delegaatiolle. Kunnanjohtajan allekirjoitus kutsuun.



Ystävyyskuntatoiminnan järjestäminen tulevaisuudessa.
 Ystävyyskuntatoimintaa jatketaan, mutta tiivistettynä ja pienimuotoisena.
Riippuen määrärahoista. Osa kuluista maksetaan omakustanteisena
esimerkiksi matkavakuutukset, omat syömiset laivamatkalla Viroon.



Seuraavasta kokoontumisesta ja yhteydenotto tavoista sopiminen.
 Tarpeen vaatiessa. Sähköpostilla yhteydenotot.



Palaveri päättyi klo 10.48.

Muistion laati
Miia Salonen

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17
39930 Karvia

Puh. (02) 5727 90

karvia@karvia.fi
www.karvia.fi

Kirje
Johdon tuki
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Jakelussa mainituille

Esitykset 6.12.2020 myönnettävistä kunniamerkeistä
Tasavallan presidentti, ritarikuntien suurmestari antaa kunniamerkit kotimaisille
siviilihenkilöille vuosittain itsenäisyyspäivänä 6.12.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää toimialueeltaan ehdotuksia
itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 myönnettävistä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen
Leijonan ritarikuntien kunniamerkkien saajista.
Aluehallintovirasto tekee esitykset kunniamerkeistä valtiovarainministeriölle,
sisäministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle
sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Aluehallintovirastoille on annettu eri luokkia
koskevat kiintiöt, joten esityksiä on karsittava hallinnonaloittain.
Ehdotusten laatiminen ja toimittaminen
Ehdotuksia laadittaessa tulee ehdottomasti käyttää ritarikuntien hallituksen
vahvistamaa lomaketta, joka löytyy osoitteesta www.ritarikunnat.fi.
On suositeltavaa tutustua ensin ohjeisiin. Linkit Ohje kunniamerkkiehdotuksen
tekemisestä, Lunastusmaksut ja Kunniamerkkiehdotuslomake ja täyttöohje antavat
lisätietoa siitä, miten kunniamerkkiä ehdotetaan.
Kunnanhallituksia pyydetään kokoamaan virka- ja luottamushenkilöitä koskevat
kunniamerkkiehdotukset hallinnonaloittain ryhmiteltyinä. Huom. luottamushenkilöt
kuuluvat valtiovarainministeriön hallinnonalaan.
Ehdotuksia tulisi tehdä eri kunniamerkkiluokissa mahdollisimman tasapuolisesti
kummankin sukupuolen ja eri ammattiryhmien ansioituneista ehdokkaista.
Ensisijaisena lähtökohtana on ao. henkilön henkilökohtaiset ansiot, joiden tulee olla
keskitason yläpuolella, ja jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattitaidollaan
tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Lomakkeen kohdassa ”E Tarkka
perustelu” on tärkeää perustella tiivistäen, miten henkilön ansiot nousevat keskitason
yläpuolelle.
Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus ja halu ottaa vastaan kunniamerkki.
Ehdottajan tuleekin ennen ehdotuksen tekemistä ottaa selvää, onko asianomainen
halukas ottamaan kunniamerkin vastaan, jos sellainen hänelle annetaan.
Edellisen kunniamerkin tai arvonimen saamisesta on täytynyt kulua vähintään
seitsemän vuotta. Toisen kunniamerkin saaminen karenssiajan kuluttua edellyttää
usein saajan virka-aseman, toimenkuvan tai työtehtävän muuttumista entistä
vaativammaksi ja henkilön erityistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissään.
Kyseeseen voivat tulla myös erityiset ansiot muussa kuin päätoimessa. Perusteluissa
tulee siis korostaa ehdokkaan edellisen kunniamerkin jälkeen kertyneitä ansioita.
LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 000
kirjaamo.lounais@avi.fi
www.avi.fi

Turun päätoimipaikka
Itsenäisyydenaukio 2
PL 22
20801 Turku
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Ehdotuksissa tulee ehdottomasti olla mainittuna aikaisemmin myönnetyt kunniamerkit
ja arvonimet. Sotilasarvo on eräissä tapauksissa ratkaisevassa roolissa annettavan
merkin suhteen, joten se on hyvä merkitä.
Kunniamerkkiehdotus tulostetaan kaksipuolisena ja allekirjoitetaan, eikä siihen lisätä
liitteitä. Mikäli ehdotukseen on lisätty liitteitä, niitä ei voida huomioida.
Asianmukaisesti täytetyt ja perustellut ehdotukset pyydetään toimittamaan
viimeistään 30.4.2020 osoitteella: Lounais-Suomen aluehallintovirasto,
Kirjaamo, PL 22, 20801 Turku
Lisätietoja Lounais-Suomen aluehallintovirastossa antavat:
sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi(at)avi.fi
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala


Läänineläinlääkäri Jani Soini, puhelin 0295 018 115

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala


Opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa, puhelin 0295 018 077

Sisäasiainministeriön hallinnonala


Pelastustarkastaja Pirjo Tuominen, puhelin 0295 018 063

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala


Tarkastaja Arja Saarenpää, puhelin 0295 018 109

Valtiovarainministeriön hallinnonala


Suunnittelija Pirjo Ojanen, puhelin 0295 018 052

Kunniamerkkien julkistaminen ja toimittaminen
Ritarikuntien myöntämät kunniamerkit julkistetaan ritarikuntien kotisivuilla kolme
arkipäivää ennen itsenäisyyspäivää. Suomen Tasavallan Presidentin
itsenäisyyspäivän vastaanotolle kutsutuilla on mahdollisuus noutaa merkki
ritarikuntien kansilasta.
Muut kunniamerkit toimitetaan aluehallintovirastojen kautta ehdotusten tekijöille
tammikuussa 2021.
Kunniamerkin esittäjän tulee huolehtia siitä, että tieto myönnetyistä kunniamerkeistä
päivitetään asianomaisen viraston henkilöstötietojärjestelmään.
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Mikael Luukanen

Suunnittelija

Pirjo Ojanen

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 000
kirjaamo.lounais@avi.fi
www.avi.fi

Turun päätoimipaikka
Itsenäisyydenaukio 2
PL 22
20801 Turku

LSAVI/1458/2020

JAKELU

Satakunnan ja Varsinais-Suomen
- kunnanhallitukset
- kuntien opetus-, nuoriso-, liikunta-, museo-, kirjasto- ja kulttuuritoimet
- yksityiset koulut ja oppilaitokset
- ammatilliset oppilaitokset
- ammatillisen koulutuksen kuntayhtymät
- kansanopistot ja kansalaisopistot
- sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät
- ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet
- pelastuslaitokset

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 000
kirjaamo.lounais@avi.fi
www.avi.fi

Turun päätoimipaikka
Itsenäisyydenaukio 2
PL 22
20801 Turku

3 (3)

Tämä asiakirja LSAVI/1458/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LSAVI/1458/2020 har
godkänts elektroniskt
Ratkaisija Luukanen Mikael 19.02.2020 10:46
Esittelijä Ojanen Pirjo 19.02.2020 10:56

VL: Vuoden 2020 kunniamerkkiesitysten valmistelun käynnis... - Arja...

1/2

https://posti.seutupalvelukeskus.fi/owa/#viewmodel=ReadMessageIt...

VL: Vuoden 2020 kunniamerkkiesitysten valmistelun käynnistäminen
- Beredningen av framställningar om utmärkelsetecken år 2020
Miia Salonen
ma 24.2.2020 13:56
Vastaanottaja:Arja

Tuuliniemi <Arja.Tuuliniemi@karvia.fi>;

2 liitettä
Kirje 06 12 2020 myönnettävistä kunniamerkeistä.pdf; Kirje 06 12 2020 myönnettävistä kunniamerkeistä_SV.pdf;

Laitetaan tämä muihin asioihin lii eeksi.
Lähettäjä: Karvia Keskus
Lähetetty: perjantai 21. helmikuuta 2020 9.23
Vastaanottaja: Miia Salonen
Aihe: VL: Vuoden 2020 kunniamerkkiesitysten valmistelun käynnistäminen - Beredningen av framställningar om
utmärkelsetecken år 2020

Lähe äjä: Ojanen Pirjo (AVI) <pirjo.ojanen@avi.ﬁ>
Lähete y: 21. helmikuuta 2020 8:58
Vastaano aja: Eura; kirjaamo@eurajoki.ﬁ; harjavallan.kaupunki@harjavalta.ﬁ; honkajoen.kunta@honkajoki.ﬁ;
kaupunki@hui)nen.ﬁ; jamijarvi@jamijarvi.ﬁ; kankaanpaan.kaupunki@kankaanpaa.ﬁ; Karvia Keskus; Kokemäen
kaupunki; kirjaamo@merikarvia.ﬁ; kirjaamo@nakkila.ﬁ; kirjaamo@pomarkku.ﬁ; kirjaamo@pori.ﬁ;
kirjaamo@rauma.ﬁ; kirjaamo@siikainen.ﬁ; kirjaamo@sakyla.ﬁ; ulvila@ulvila.ﬁ; Auran kunta; Kaarinan kaupunki;
Kemiönsaaren kunta; Kosken kunta; kustavi@kustavi.ﬁ; hallinto@lai-la.ﬁ; Lieto; kirjaamo@loimaa.ﬁ; Mar)lan kunta;
Maskun kunta; Mynämäen kunta; Naantalin kaupunki; Nousiaisten kunta; Oripään kunta; Paimion kaupunki;
Paraisten kaupunki; kunta@pyharanta.ﬁ; Pöytyän kunta; Raision kaupunki; Ruskon kunta; Salon kaupunki; Sauvon
kunta; Someron kaupunki; kirjaamo@taivassalo.ﬁ; Turun kaupunki; kirjaamo@uusikaupunki.ﬁ;
vehmaan.kunta@vehmaa.ﬁ
Kopio: Karjomaa Lea (AVI); AVI LS Johdon tuki; Luukanen Mikael (AVI)
Aihe: Vuoden 2020 kunniamerkkiesitysten valmistelun käynnistäminen - Beredningen av framställningar om
utmärkelsetecken år 2020
Jakelu / Distribution:
Satakunnan ja Varsinais-Suomen / Satakunta och Egentliga Finland
kunnan-/kaupunginhallitukset / kommun-/stadsstyrelserna
kuntien/kaupunkien opetus-, nuoriso-, liikunta-, museo-, kirjasto- ja kulttuuritoimet / kommunernas
undervisnings-, ungdoms-, idrotts-, musei-, biblioteks- och kulturväsende
Hyvät vastaanottajat,
Lounais-Suomen aluehallintovirasto käynnistää toiminta-alueellaan vuoden 2020 kunniamerkkiesitysten
valmistelun liitteenä olevalla saatekirjeellä.
Kunnan-/kaupunginhallituksia
pyydetään
kokoamaan
ja
toimittamaan
Lounais-Suomen
aluehallintovirastolle virka- ja luottamushenkilöitä koskevat ehdotukset hallinnonaloittain ryhmiteltyinä
viimeistään 30.4.2020 osoitteella: Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, PL 22, 20801 Turku

25.2.2020 klo 14.09

VL: Vuoden 2020 kunniamerkkiesitysten valmistelun käynnis... - Arja...

2/2

https://posti.seutupalvelukeskus.fi/owa/#viewmodel=ReadMessageIt...

Ärade mottagare,
Regionförvaltningsverket vid Sydvästra Finland inleder med detta följebrev beredningen av
framställningarna om utmärkelsetecken år 2020.
Kommun-/stadsstyrelser bes samla och sända sina förslag om ordnar som gäller tjänste- och
förtroendemän till Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland så att förslagen uppräknas per
förvaltningsområde senast 30.4.2020 på adress: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland,
Registraturen, PB 22, 20801 Åbo
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