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SISÄLLYSLUETTELO:
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

3

VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKAT JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA

4

VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIEN ULKOMAINONTA

7

VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIN VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA

8

LIIKUNTANEUVOJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN VAKINAISTAMINEN

10

VANHUSNEUVOSTON ALOITE KUNTOSALIKORTIN HINNASTA

12

TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020

14

LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA 2018 JA – SUUNNITELMAEHDOTUKSESTA 2018
- 2019
16
LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ OPPILASKULJETUKSIIN

17

SISÄISEN TARKASTUKSEN VÄLIRAPORTTI

18

PERUSKOULUN ERÄIDEN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN

19

KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 53, 54, 55, 56 JA KATUALUETTA KOSKEVA
ASEMAKAAVAN MUUTOS

20

LAUSUNTOPYYNTÖ POSAN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ VUODELLE 2018

24

TÄYTTÖLUPA-ANOMUS RAKENNUSTYÖNTEKIJÄN / YLEISMIEHEN PALKKAAMISEEN
VAKITUISEEN TYÖSUHTEESEEN TEKNISELLE TOIMELLE

26

MUUT ASIAT

29

ILMOITUSASIAT

31

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

36

Ennen kokouksen alkua PoSan kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö sekä talousjohtaja Sampo Salo
esittelivät PoSan vuoden 2018 talousarvioesitystä tulosalueittain. Keskustelussa tuotiin esiin
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KH § 194

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 § 195

Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena
arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä
pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Hietikko ja Tiina Järvinen.

VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKAT JA VAALIPÄIVÄN
ÄÄNESTYSPAIKKA
KH § 196

Oikeusministeriö on 21.6. ja 9.8. päivätyillä kirjeillään OM 9/51/2017 antanut
kunnanhallituksille ohjeita toimenpiteistä, jotka tulee tehdä vuoden 2018 presidentin
vaalia varten. Äänestyspaikkojen määrääminen aukioloaikoineen on yksi tällainen
tehtävä.
Väestörekisterikeskus on myös antanut omat ohjeensa koskien seuraavaa presidentin
vaalia.
Presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17. – 23.1.2018
Jos kukaan ehdokkaista ei saa vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan
sunnuntaina 11.2.2018 toinen vaali, jossa ovat ehdokkaina kaksi ensimmäisessä
vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta. Toisen vaalin ennakkoäänestysajanjakso on
kotimaassa 31.1. – 6.2.2018.
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin päätettävä kunnassa olevista yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista sekä määrättävä ennakkoäänestyspaikkoina olevat
sosiaalihuollon toimintayksiköt.
Kunnanhallituksen on myös hyvissä ajoin määrättävä äänestysaleen vaalipäivän
äänestyspaikat.
Kunnanhallituksen on vaalilain 9 §:n 1 momentin mukaisesti päätettävä kotimaan
yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista siten, että niitä on
jokaisessa kunnassa vähintään yksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Kunnanhallituksen päättämä kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka kunnassa on
ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina päivinä ennakkoäänestysaikana, jollei
kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä.
Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona:





kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä
määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä kello 20:n
jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää eikä kello 18:n jälkeen;
laitoksessa vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan
määrääminä aikoina,
kotiäänestyksessä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä
aikana.

Karvian kunta on yksi äänestysalue.
Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään
äänestyspaikkarekisteriin viipymättä merkitään Väestörekisterikeskuksen

määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi,
käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan
nimi ja käyntiosoite sekä muut oikeusministeriön määräämät tiedot.
Edellä mainitut merkinnät tulee tehdä viimeistään perjantaina 3.11.2017 klo 12.00
mennessä Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin, jona
toimii oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän (VAT) pohjatietojärjestelmä.
Rekisteriin tallennetut äänestyspaikkatiedot merkitään äänioikeutetuille tulostettaviin
ilmoituskortteihin.
Liitteet:




Oikeusministeriön kirje 21.6.2017; OM 9/51/2017
Oikeusministeriön kirje 9.8.2017; OM 9/51/2017
Väestörekisterikeskuksen kirje 16.8.2017, dnro VRK/42243/2017

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että
Karvian kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, joka sijaitsee kunnantalolla, osoite Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia. Kunnantalolla paikaksi määrätään
lautakuntien kokoushuone.
Karvian kunnassa sellaiset laitokset, joissa on ennakkoäänestyspaikka



Iltaruskon palvelukeskus, osoite Iltaruskonkatu 7, 39930 Karvia
Palvelukoti Syreeni, osoite Iltaruskonkatu 3, 39930 Karvia

Yleisen ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät presidentin vaalissa ovat keskiviikkotiistai ajalla 17. – 23.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa ajalla 31.1. –
6.2.2018. Päivittäiset aukioloajat ovat seuraavat:




keskiviikko-perjantai 09.00 – 18.00
lauantai-sunnuntai klo 11.00 – 15.00 ja
maanantai-tiistai klo 09.00 – 20.00.

Ennakkoäänestyksen aukioloaikojen riittävästä tiedottamisesta huolehditaan hyvissä
ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista.
Äänestysalueen varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikaksi määrätään


Kunnantalon valtuustosali, osoite Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia.

Kunnan keskusvaalilautakunta määrää hyvissä ajoin vaalitoimitsijat kunnan yleisiin
ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen. Kussakin ennakkoäänestyspaikassa
tulee olla vähintään kaksi vaalitoimitsijaa yhtä aikaa saapuvilla.

Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnanhallituksen päätöksen mukaisten, presidentin
vaalia koskevien, tietojen päivittämisestä valtakunnalliseen äänestyspaikkarekisteriin
oikeusministeriön ja väestörekisterikeskuksen ohjeiden mukaisesti viimeistään
perjantaina 3.11.2017 klo 12.00 mennessä.
PÄÄTÖS:
Esityslistan lähettämisen jälkeen on saapunut Kuntaliiton yleiskirje 23/2017
11.10.2017 koskien tasavallan presidentin vaalia. Kirje liitetään pöytäkirjaan.
Kunnanhallitus päätti, että
Karvian kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, joka sijaitsee kunnantalolla, osoite Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia. Kunnantalolla paikaksi määrätään
lautakuntien kokoushuone.
Karvian kunnassa sellaiset laitokset, joissa on ennakkoäänestyspaikka
•
•

Iltaruskon palvelukeskus, osoite Iltaruskonkatu 7, 39930 Karvia
Palvelukoti Syreeni, osoite Iltaruskonkatu 3, 39930 Karvia

Yleisen ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät presidentin vaalissa ovat keskiviikkotiistai ajalla 17. – 23.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa ajalla 31.1. –
6.2.2018. Päivittäiset aukioloajat ovat seuraavat:
•
•
•

keskiviikko-perjantai 09.00 – 18.00
lauantai-sunnuntai klo 11.00 – 15.00 ja
maanantai-tiistai klo 09.00 – 20.00.

Ennakkoäänestyksen aukioloaikojen riittävästä tiedottamisesta huolehditaan hyvissä
ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista.
Äänestysalueen varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikaksi määrätään
•

Kunnantalon valtuustosali, osoite Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia.

Kunnan keskusvaalilautakunta määrää hyvissä ajoin vaalitoimitsijat kunnan yleisiin
ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen. Kussakin ennakkoäänestyspaikassa
tulee olla vähintään kaksi vaalitoimitsijaa yhtä aikaa saapuvilla.
Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnanhallituksen päätöksen mukaisten, presidentin
vaalia koskevien, tietojen päivittämisestä valtakunnalliseen äänestyspaikkarekisteriin
oikeusministeriön ja väestörekisterikeskuksen ohjeiden mukaisesti viimeistään
perjantaina 3.11.2017 klo 12.00 mennessä.

VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIEN ULKOMAINONTA
KH § 197

Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Vaalimainonnasta on kuitenkin muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen
tiedotusarvoa. Vaalien ulkomainonta kuntien luvanvaraisilla alueilla suositetaan
aloitettavaksi viikkoa ennen ensimmäisen vaalin ennakkoäänestyksen alkua eli
keskiviikkona 10.1.2018.
Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka
edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai
niiden läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että keskustassa vaalimainokset saadaan asettaa kunnan
pystyttämiin tauluihin kirkonkylän koulun tienpuoleisen aitauksen ja
kevyenliikenteen väylän väliselle alueelle. Vaalimainostelineet sijoitetaan siten, että
ne eivät näy vaalihuoneistoon eikä sen sisäänkäyntiin.
Mainonta saadaan aloittaa keskiviikkona 10.1.2018. Aloitusajankohtaa suositellaan
noudatettavaksi myös haja-asutusalueella.
Vaalimainospaikoista ei peritä maksua.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti, että keskustassa vaalimainokset saadaan asettaa kunnan
pystyttämiin tauluihin kirkonkylän koulun tienpuoleisen aitauksen ja
kevyenliikenteen väylän väliselle alueelle. Vaalimainostelineet sijoitetaan siten, että
ne eivät näy vaalihuoneistoon eikä sen sisäänkäyntiin.
Mainonta saadaan aloittaa keskiviikkona 10.1.2018. Aloitusajankohtaa suositellaan
noudatettavaksi myös haja-asutusalueella.
Vaalimainospaikoista ei peritä maksua.

VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIN VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA
KH § 198

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
(Vaalilain 15 §)
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on
kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet
ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen
jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa.
Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä
kumpiakin vähintään 40 %.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus asettaa äänestysaluetta varten vaalilautakunnan ja laitoksessa
toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimikunnan.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien nimet ja yhteystiedot
ilmoitetaan kunnan keskusvaalilautakunnalle.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus asetti äänestysaluetta varten vaalilautakunnan ja laitoksessa
toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimikunnan.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajien nimet ja yhteystiedot
ilmoitetaan kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta presidentin vaalissa 2018
Vaalilautakunta
Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet: (kutsujärjestyksessä)

Antti Havunen, pj.
Sirpa Sievi-Korte, vpj.
Anne Aho, jäsen
Tanja Koivuniemi, jäsen
Oiva Honkanen, jäsen

Pentti Koskela
Anne-Mari Kontiainen
Arto Mattila
Hilma Välimäki
Samuli Juurakko

Vaalitoimikunta
Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet: (kutsujärjestyksessä)

Pentti Koskela, pj.
Eija Nevala, vpj.
Jukka Ohrankämmen, jäsen

Rauno Hautaluoma
Sirkka Mäkinen
Kaija Ohrankämmen
Sakari Mäki-Korte

LIIKUNTANEUVOJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN VAKINAISTAMINEN
Vltk 25.9.2017
§ 38

Karviatalon laajennuksen ja uuden kuntosalin myötä liikunnanohjauksen ja
ennaltaehkäisevän työn tarve on entisestään lisääntynyt Karviassa. Vuodesta 2011
lähtien liikuntatoimessa on toiminut päätoiminen, mutta määräaikainen
kuntosaliohjaajana ja kuluvan vuoden ajan liikuntaneuvojan nimikkeellä.
Määräaikaisuus on kestänyt yhtäjaksoisesti seitsemän vuoden ajan ja tänä aikana
toiminta on monipuolistunut ja osoittautunut tuloksekkaaksi. Kunta on säästänyt
ennaltaehkäisevällä työllä vuosien varrella mittavan summan sosiaali- ja
terveysmenoissa ja kuntalaisten hyvinvointi on parantunut.
Maakuntauudistuksen myötä kunnan tehtäväksi jää kuntalaisten hyvinvoinnin
edistäminen. Valtionosuuksien määräytymisessä tämä on yksi kriteereistä.
Liikuntapalvelujen kehittämisen sekä liikuntaneuvonnan ja –ohjauksen jatkuvuuden
kannalta on tärkeää, että liikuntaneuvojan toimi vakinaistetaan.
Liikuntasihteerin päätösesitys
Lautakunta tutustuu liikuntasihteerin esittämiin perusteluihin sekä päättää esittää
kunnanhallitukselle liikuntaneuvojan määräaikaisen toimen vakinaistamista 1.1.2018.
Päätös:
Liikuntaneuvoja kertoi liikuntaneuvojan työstään ja erityisryhmien ohjauksista, kuten
äiti/lapsi vauvajumpasta, lapsiparkista ja vanhempien omasta liikunta-ajasta sekä
suositusta seniorien tasapainojumpasta. Ajanvarauksella saliohjauksia, laiteopastuksia
ja liikuntaneuvontaa ollut 80 kertaa. Edelleen liikuntaneuvoja on tehnyt
henkilökohtaisia sali- ja treeniohjelmia reilut 30 kappaletta. Yksilölliselle ravinto- ja
liikuntaneuvonnalle on kysyntää. Tutustuttiin myös liikuntaneuvojan esityksestä hänen
ohjausraporttiin. Liikuntaneuvoja poistui kokouksesta päätöksen ajaksi 18.20-18.30.
Lautakunta keskusteli asiasta ja totesi, että maakuntauudistuksen myötä
paikallistasolla hyvinvointipalvelut ja liikuntaneuvonnan tarve vain lisääntyy ja
tuleviin haasteisiin on varauduttava. Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle
liikuntaneuvojan määräaikaisen toimen vakinaistamista vuoden alusta 1.1.2018 alkaen.

KH § 199

Hallintosäännön 46 §:n mukaan lautakunnat päättävät alaisuudessaan olevan henkilön
ottamisesta. Kunnanhallituksen antamisen talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden
(23.1.2017 § 6) vakinaisien työsuhteiden täyttäminen edellyttää kunnanhallituksen
lupaa.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää antaa vapaa-ajan lautakunnalle luvan ottaa vakinaiseen
työsuhteeseen liikuntaneuvoja 1.1.2018 alkaen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti antaa vapaa-ajan lautakunnalle luvan ottaa vakinaiseen
työsuhteeseen liikuntaneuvoja 1.1.2018 alkaen.

VANHUSNEUVOSTON ALOITE KUNTOSALIKORTIN HINNASTA
KH 13.2.2017
§ 22

Vanhusneuvosto on pitänyt kokouksen 9.1.2017 ikäihmisten kuulemistilaisuuden
yhteydessä ja on toimittanut kokousmuistion kunnanhallitukselle tiedoksi.
Muistiossa esitetään kunnanhallitukselle eläkeläisalennusta kuntosalikorttiin (puoleen
hintaan), sillä kunnostaan huolen pitävä pystyy asumaan pidempään kotona ja on
tällöin ennaltaehkäisevää toimintaa.
Kuntosalikortin hinta on tällä hetkellä 50 euroa vuodessa kaikille kuntalaisille.
Salimaksulla katetaan kuntosaliohjaajan palkkauskustannuksia. Salimaksut käsitellään
vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.
Lisäksi vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että kunnan oman
perhetyöntekijän työhön voisi sisällyttää omaishoidon vapaiden sijaistamista
asiakkaiden kotona. Samalla keskusteltiin myös muiden yksinäisten kotona asuvien
luona käymisestä. Tämän toiminnan voisi yhdistää perhetyöntekijän työhön jos
lapsiasiakkaita ei ole tarpeeksi.
Liitteet:


Kokousmuistio 9.1.2017

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että kuntosalimaksut käsitellään talousarvion käsittelyn
yhteydessä. Kuntosalikortin hinta on tällä hetkellä hyvin kohtuullinen ja
kuntosalimaksuilla katetaan kuntosaliohjaajan/liikuntaneuvojan palkkakustannuksia.
Hänen työpanostaan käytetään merkittävästi juuri ikäihmisten hyväksi.
Karviassa ollaan parhaillaan kehittelemässä vanhuspalveluihin omia toimintatapoja ja
tässä yhteydessä selvitetään myös omaishoitajien sijaistamismahdollisuuksia.
Kunnanhallitus merkitsee vanhusneuvoston muistion tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallituksen jäsen Tiina Järvinen poistui esteellisenä vanhusneuvoston
puheenjohtajuuden vuoksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.39 - 19.08
Kunnanhallitus päätti, että kuntosalimaksut käsitellään talousarvion käsittelyn
yhteydessä. Kuntosalikortin hinta on tällä hetkellä hyvin kohtuullinen ja
kuntosalimaksuilla katetaan kuntosaliohjaajan/liikuntaneuvojan palkkakustannuksia.
Hänen työpanostaan käytetään merkittävästi juuri ikäihmisten hyväksi.
Karviassa ollaan parhaillaan kehittelemässä vanhuspalveluihin omia toimintatapoja ja
tässä yhteydessä selvitetään myös omaishoitajien sijaistamismahdollisuuksia.
Kunnanhallitus merkitsee vanhusneuvoston muistion tiedoksi.

KH § 200

Vapaa-ajanlautakunta käsitteli talousarvionsa yhteydessä 25.9.2017 §:ssä 42
Vanhusneuvoston esitystä mahdollisesta eläkeläisalennuksesta, jossa kuntosalin
vuosikortin maksu 50 euroa puolitettaisiin. Perusteluna on, että kunnostaan huolen
pitävä pystyy asumaan pidempään kotona ja on tällöin ennaltaehkäisevää toimintaa.
Kuntosalilla käynti tuo fyysisen kunnon lisäksi myös mieleen virkeyttä muiden
ihmisten tapaamisen johdosta.
Liikuntaneuvoja teki vertailun naapurikuntiin ja Karviassa oli huokein vuosimaksu.
Parkanossa ei peritä maksuja, mutta siellä ei olekaan turvallista terveyskuntosalia
painopakkalaitteineen. Harva eläkeikäinen pystyy perinteissä punttisalissa vapaasti
nostamaan tankoja levypainoineen. Karvia on myös panostanut vahvasti
liikuntaneuvontaan, monipuoliset ja laadukkaat palvelut ovat kuntalaisille
maksuttomia. Laiteopastusta, ohjausta ja liikuntaneuvontaa saa niin paljon kuin kokee
tarvitsevansa. Hänen työpanostaan käytetään merkittävästi juuri ikäihmisten hyväksi.
Muun muassa maksuttomassa tasapainojumpassa käy yli 40 eläkeläistä. Maksuttomia
liikuntaneuvojan palveluja ovat myös eläkeläisten ohjaukset, kuten tuolijumpat ja
liikuntarajoitteisillekin sopiva kehonhallinta, boccia ja curling ohjaukset.
Henkilökohtaisen laiteopastuksen voi varata liikuntaneuvojalta, joka tekee myös
kuntosaliohjelmia. Liikuntatoimi ei ole lähtenyt pilkkomaan hintoja erityisryhmille,
koska kokonaishinta niin huokea. Laitteiden kunto on mitä mainioin ja niitä huolletaan
säännöllisin väliajoin. Karvian hintoja tarkastellessa tulee ottaa myös huomioon, että
täällä kuntalaisille tarjotaan kaksi kuntosalia. Kuntosali saa viikoittain kehuja sen
siisteydestä ja hyvästä kunnosta. Kuntalaisia kuullaan herkällä korvalla,
kuntosalitoimintaa kehitetään jatkuvasti ja uusia välineitä hankitaan kysynnän
mukaan. Lautakunta katsoi, ettei kuntosalikorttien maksuluokkia ole syytä muuttaa ja
toimittaa kuntosalimaksujen vertailutiedot ja raportin kunnanhallitukselle
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee vapaa-ajanlautakunnan selvityksen tiedoksi ja toimittaa sen
edelleen tiedoksi vanhusneuvostolle.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi vapaa-ajanlautakunnan selvityksen tiedoksi ja toimittaa sen
edelleen tiedoksi vanhusneuvostolle.

TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020
KH § 201

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto
hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka
ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.
Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan
tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä
suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).
Talousarvio ja –suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee
antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi.
Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet 14.8.2017 §
149. Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi on annettu 0 % lukuun ottamatta
työkokemuslisiä. Palkkakustannuksissa tulee huomioida lomarahojen 30 % leikkaus.
Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen prosenttiosuuksista.
Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia.
Liitteet:





talousarvioesitysten käyttötalousosa
talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit
puuttuvat)
rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua)
tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä)

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen, kasvatus- ja
opetuslautakunnan sekä teknisen toimen viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa
talousarvioehdotukset.
Talousarvion 2018 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja
sen jälkeen muut talousarvion osat.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus piti tauon ennen tämän pykälän käsittelyä 19.35-19.41.
Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn. Jaakko Kallioniemi oli paikalla tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 19.41-20.33. Kallioniemi esitteli teknisen lautakunnan

investointeja. Kunnanhallitus pyytää teknistä lautakuntaa esittämään karsitun
investointisuunnitelman.
Kunnanhallitus keskeytti tämän pykälän käsittelyn ajaksi 20.33- 21.24 ja käsitteli
pykälät 202-211 välissä.
Jyrki Koivumäki poistui tämän pykälän käsittelyn aikana 21.24 ja Tomi Ylilammi
klo 21.34.
Hanna Vainionpää esitteli kunnanhallituksen käyttötalouden. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden tilille 4302 muutetaan 5.666.000 euroa. Vainionpää esitteli myös
tuloslaskelman.
Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA 2018 JA –
SUUNNITELMAEHDOTUKSESTA 2018 - 2019
KH § 202

Satakuntaliiton maakuntahallitus on 2.10.2017 hyväksynyt luonnoksen
Satakuntaliiton vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018 – 2019
taloussuunnitelmaksi, josta pyydetään Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n
mukaisesti jäsenkuntien lausunto viimeistään perjantaina 10.11.2017 Satakuntaliiton
kirjaamoon.
Talousarvioesityksen mukaisesti jäsenkunnilta kerättävät maksuosuudet pysyvät
keskimäärin vuoden 2017 tasolla. Karvian kunnan osalta vuodelle 2018 on budjetoitu
18 416 euroa.
Liitteet:


Satakuntaliiton lausuntopyyntö 3.10.2017

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus ilmoittaa, että Karvian kunnalla ei ole huomauttamista Satakuntaliiton
talousarvioon 2018 ja – suunnitelmaehdotukseen 2018 - 2019.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus ilmoitti, että Karvian kunnalla ei ole huomauttamista Satakuntaliiton
talousarvioon 2018 ja – suunnitelmaehdotukseen 2018 - 2019.

LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ OPPILASKULJETUKSIIN
KOLTK 5.10.2017 § 91

Yhtenäiskoulun oppilaskuljetukset on kilpailutettu kaudelle 2017–2019. Ajetuissa reittikilometreissä ei ole merkittäviä eroja, ja uusia kuljetusoppilaita on vain 11. Kuitenkin kilpailutuksessa oppilaskuljetusten kilometrikohtainen kustannus nousi merkittävästi (keskimäärin kaksinkertaistui), joten vuodelle 2017 varatut määrärahat eivät riitä.
Arvioitu lisämäärärahan tarve on 70.000 euroa.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallituksen kautta
kunnanvaltuustolle, että se myöntää peruskoulujen yhteiset kustannuspaikalle 70.000
euron lisämäärärahan oppilaskuljetuksiin.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta
kunnanvaltuustolle, että se myöntää peruskoulujen yhteiset kustannuspaikalle 70.000
euron lisämäärärahan oppilaskuljetuksiin.
KH § 203
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se myöntää peruskoulujen yhteiset kustannuspaikalle 70.000
euron lisämäärärahan oppilaskuljetuksiin.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se myöntää peruskoulujen yhteiset kustannuspaikalle 70.000
euron lisämäärärahan oppilaskuljetuksiin.

SISÄISEN TARKASTUKSEN VÄLIRAPORTTI
KOLTK 5.10.2017 § 92

Lautakunnan nimeämät sisäisen tarkastuksen henkilöt (Jonna Haavisto, Marko Lähdekorpi ja Tuire Huhdanmäki sekä sihteerinä Hanna Vainionpää) ovat suorittaneet sisäistä tarkastusta yhtenäiskoulu Opinpolussa 5.10.2017. Tarkastuksesta on laadittu raportti, johon on kirjattu tarkastuksessa huomioidut asiat.
Tarkastusta jatketaan syksyn aikana eri toimipisteissä.
Liite: tarkastuksen 5.10.2017 raportti.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta keskustelee sisäisen tarkastuksen väliraportista ja
merkitsee sen tiedoksi ja lähettää väliraportin edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä.
PÄÄTÖS:
Tanja Koivuniemi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.31.
Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli sisäisen tarkastuksen väliraportista ja
merkitsi sen tiedoksi ja lähettää väliraportin edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti viedä tiedoksi tekniselle lautakunnalle, että
liikuntasalin lattia vaatii välittömiä toimenpiteitä vahinkojen estämiseksi,
mahdollisesti jopa käyttökieltoon asettamista.
Kasvatus- ja opetuslautakunta kiinnittää huomioita yhtenäiskoulun järjestyssääntöjen
valmiiksi saattamiseen yhteistyössä oppilaskunnan, vanhempien ja henkilökunnan
kanssa. Säännöt tulee hyväksyä hallintosäännön mukaisesti ja toimittaa tiedoksi
lautakunnalle. Sisäistä tarkastusta jatketaan ja tämän vuoden puolella käydään läpi
myös muita yksiköitä.
KH § 204
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan sisäisen tarkastuksen
väliraportin tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan sisäisen tarkastuksen
väliraportin tiedoksi.

PERUSKOULUN ERÄIDEN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN
KOLTK 5.10.2017 § 87

Yhtenäiskouluun siirtymisen vuoksi (ja osin jo aiemmin) on perusopetuksessa jäänyt
virkoja tarpeettomiksi.
Kunnassa on 15 luokanopettajan virkaa, joista yhden nimike muutetaan erityisopettajan viraksi, ja joista seitsemän on yhtenäiskoulun henkilöstösuunnitelman mukaisesti
täytettynä. Lakkautettavia luokanopettajan virkoja on siis seitsemän kappaletta.
Lisäksi lakkautettavaksi tulee ala-asteiden ja yläasteen yhteisen englannin kielen aineenopettajan virka sekä opinto-ohjaajan virka.
Hallintosäännön 42 §.n mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Virkanimikkeen muuttamisesta päättää se toimielin, joka päättää palvelussuhteeseen ottamisesta, eli tässä tapauksessa kasvatus- ja opetuslautakunta.
Oheismateriaalina virkaluettelo.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että se lakkauttaa seitsemän luokanopettajan virkaa, ala-asteiden ja yläasteen yhteisen englannin kielen aineenopettajan viran sekä opinto-ohjaajan viran.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että se lakkauttaa seitsemän luokanopettajan virkaa, ala-asteiden ja yläasteen yhteisen englannin kielen aineenopettajan viran sekä opinto-ohjaajan viran.
KH § 205
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se lakkauttaa seitsemän luokanopettajan virkaa, ala-asteiden
ja yläasteen yhteisen englannin kielen aineenopettajan viran sekä opinto-ohjaajan
viran.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se lakkauttaa seitsemän luokanopettajan virkaa, ala-asteiden
ja yläasteen yhteisen englannin kielen aineenopettajan viran sekä opinto-ohjaajan
viran.

KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 53, 54, 55, 56 JA KATUALUETTA
KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS
Rakltk § 15 (30.3.2016)
Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt 22.3.2016 ehdotuksen
Karvian Kirkonkylän kortteleita 53, 54, 55,56 ja katualuetta koskevasta asemakaavan
muutoksesta
Suunnittelualue:
Sijainti:
Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustaajamassa, sen ydinalueella KyläKarviantien varrella.
Alueen koko:
Alueen pinta-ala on noin 3,0 ha.
Kuvaus:
Kylä-Karviantien varrella on asuin-/liikerakennuksia ja Kirkonkylän koulu (alaaste). Alueen takaosassa on omakotitaloja. Alueella on kolme rakentumatonta
kaavassa osoitettua omakotitonttia.
Lähtökohdat ja tavoitteet:
Esitys asemakaavan muuttamisesta on tullut suunnittelualueen asukkailta. Ongelmaksi on nähty Suunnittelualueen keskelle asemakaavassa osoitettu jalankulku yhteys,
mitä ei ole toteutettu. Tonttijakoa on esitetty tarkistettavaksi siten, että kaavassa
huomioitaisiin mahdollisuuksien mukaan olemassa olevat tilojen rajat. Kunta on todennut kaavamuutoksen laatimisen tarpeelliseksi.
Kaavan tavoitteena on poistaa alueen halki kaavassa osoitettu jalankulkuyhteys ja
tarkistaa tonttijaotusta olemassa olevan tilajaotuksen mukaisesti.
Kaavamuutoksen aloitusvaihe:
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta tulee kuuluttaa paikallisissa lehdissä ja
kunnan kotisivuilla internetissä (MRL 62§ ja 63§). Alueen kiinteistön- ja
naapurikiinteistöjen omistajia sekä yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse
hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä.
Liitteet:
 Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 Kaavaluonnos.

RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS:

Rakennuslautakunta hyväksynee osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen ja esittää kunnanhallitukselle, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville
tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan
paikallisissa sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia
ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
________________________________________________________________________________
KH § 82 (30.3.2016)
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja
kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa
sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja
yhteistyötahoja
informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen
vuorovaikutusmenettelystä.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja
kommentointia
varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa sanomalehdissä
ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja
informoidaan lisäksi
________________________________________________________________________________
Rakltk 19.4.2017
§ 34

Kaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta annetuista lausunnoista on
kaavamateriaaliin tehty tarvittavia muutoksia/tarkennuksia.
Ehdotusvaiheen kaavamateriaaliin merkittävämpiä tehtyjä muutoksia ovat muun muassa:
 Kaava-alueen rajausta on tarkistettu siten, että koko tiealue sisältyy LTalueeseen
 LT-alueelle kohdistuvat liittymäpaikat on osoitettu kaavassa
 Kaavan liittymien näkemäalueita on tarkennettu ELY-keskuksen ohjeistuksen
mukaisesti
Liitteet:
 Ehdotusvaiheen kaavamateriaali



Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja kaavoittajan antamat vastineet lausuntoihin

RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS:

Rakennuslautakunta hyväksyy Karvian Kirkonkylän kortteleita 53, 54, 55,56 ja katualuetta koskevasta asemakaavan muutoksesta laaditun ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää kunnanhallitukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta
ja vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §).
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
KH 22.5.2017 § 122

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää asettaa rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti Karvian
Kirkonkylän kortteleita 53, 54, 55,56 ja katualuetta koskevasta asemakaavan muutoksesta laaditun ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja
informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelystä
(MRL 65 §).
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti asettaa rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti Karvian Kirkonkylän kortteleita 53, 54, 55, 56 ja katualuetta koskevasta asemakaavan muutoksesta laaditun ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelystä
(MRL 65 §).
KH § 206

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 13.6 – 12.7.2017. Asemakaavaehdotuksesta ei
saatu lausuntoja eikä muistutuksia.
Liitteet:



Kaavakartta 5.10.2017
Kaavaselostus 5.10.2017

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
Karvian Kirkonkylän kortteleita 53, 54, 55, 56 ja katualuetta koskevasta
asemakaavan muutoksen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-Aho poistui esteellisenä tämän pykälän
käsittelyn ajaksi klo 20.45–20.46 alueen yhtenä maanomistajana. Kaija Kangas toimi
puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn aikana.
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
Karvian Kirkonkylän kortteleita 53, 54, 55, 56 ja katualuetta koskevan asemakaavan
muutoksen.

LAUSUNTOPYYNTÖ POSAN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ VUODELLE 2018
KH § 207

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä pyytää jäsenkuntien lausuntoja
esityksestään vuoden 2018 talousarvioksi 10.11.2017 mennessä.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtämän perussopimuksen 17 §:n mukaan
jäsenkunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen yhtymän
taloussuunnitelmasta sekä varattava tilaisuus esityksen tekemiseen yhtymän
toiminnan kehittämistä varten.
PoSan talouden suunnittelussa on noudatettu yhtymävaltuuston hyväksymää
strategiaa ja sen linjauksia. Päämääränä on toiminnan ja talouden tasapaino vuonna
2020. Päämäärän saavuttamiseksi tarkastellaan yhtymän palveluverkkoa,
palvelutasoa sekä organisaatiomalleja. Lisäksi määritellään palveluiden tuottamiseen
liittyviä linjauksia eli tuotetaanko palveluita omana toimintana vai ostopalveluina.
Toimitilaratkaisuja selvitetään yhdessä jäsenkuntien kanssa. PoSa tavoittelee
pitkäaikaisia ja kestäviä talouden sopeutuskeinoja.
Vuonna 2017 PoSan kustannukset ovat kehittyneet maltillisesti, viimeisimmän
osavuosiraportin mukaan kulujen kasvu vuoteen 2016 verrattuna 0,65%.
Vuoden 2018 talousarvion suunnittelussa on otettu vertailukohdaksi vuoden 2017
ennustettu talouden toteuma. Talousarvio on laadittu vastaamaan kuntakohtaisesti
tämän hetken palvelutarvetta. Talousarviossa ei ole varauduttu palvelujen kysynnän
oleelliseen kasvuun. Esityksessä on huomioitu tiedossa olevat hintojen korotuksen
sekä toiminnassa vaadittavat välttämättömät aiemmin päätetyt lisäresurssit.
Investointien taso laskee selvästi edellisistä vuosisra.
Talousarvion valmistelu on aloitettu Posassa kesäkuussa tulosaluekohtaisilla
talousarvioneuvotteluilla. Neuvotteluissa on kartoitettu palveluiden nykytilaa sekä
palvelun tarpeen kehitystä. Talousarvioneuvotteluiden pohjalta tulosalueille on
määritetty menoraami, jonka perusteella on valmisteltu liitteenä oleva
talousarvioesitys.
Ulkoisten kulujen kokonaismäärä esityksessä on 60,9 miljoonaa euroa. Tämä on
1,3% suurempi kuin tilinpäätöksessä 2016. Ennuste kuntayhtymän vuoden 2017
ulkoisista kuluista on 59,8 miljoona euroa, joten talousarviossa ennakoidaan noin
1,8% ulkoisten kulujen kasvua verrattuna kuluvaan vuoteen. Kasvuluvuissa on
selkeitä eroja tulosalueiden välillä. Jäsenkuntien maksuosuudeksi esityksessä jää
muiden tuottojen jälkeen 50,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 maksuosuudet olivat
49,2 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 ennustettu maksuosuus on 48,9 miljoonaa
euroa.
Palvelusopimus Karvian osalta vuodelle 2017 on ollut 5 488 035 €, ennuste vuodelle
2017 5 676 586 € ja esitys vuoden 2018 talousarvioksi 5 875 870 €.

Liitteet:



Lausuntopyyntö 9.10.2017 liitteineen.

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus kuulee Posan toimitusjohtaja Jaana Männikköä sekä talousjohtaja
Sampo Saloa ennen kokouksen alkua ja täydentää tarvittaessa lausuntoa
talousarviosta saamansa selvityksen perusteella.
Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan pitävänsä hyvänä PoSan talousarvion
laadinnan periaatteita, toiminnan ja talouden tasapainoa. Kuntamaksuosuuksien yli 5
% nousua ei kuitenkaan voida pitää hyväksyttävänä. Pohjois-Satakunnan kunnilla, ja
erityisesti muun muassa Karvian kunnalla tulorahoitus putoaa vuodelle 2018
merkittävästi, jolloin kustannusten nousuun ei ole varaa.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus kuuli Posan toimitusjohtaja Jaana Männikköä sekä talousjohtaja
Sampo Saloa ennen kokouksen alkua.
Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan pitävänsä hyvänä PoSan talousarvion
laadinnan periaatteita, toiminnan ja talouden tasapainoa. Kuntamaksuosuuksien yli 5
% nousua ei kuitenkaan voida pitää hyväksyttävänä. Pohjois-Satakunnan kunnilla, ja
erityisesti muun muassa Karvian kunnalla tulorahoitus putoaa vuodelle 2018
merkittävästi, jolloin kustannusten nousuun ei ole varaa.

TÄYTTÖLUPA-ANOMUS RAKENNUSTYÖNTEKIJÄN / YLEISMIEHEN
PALKKAAMISEEN VAKITUISEEN TYÖSUHTEESEEN TEKNISELLE TOIMELLE
Teknltk § 65
Kiinteistönhoitaja/kentänhoitaja Voitto Raita-aho on 15.8.2017 jättänyt
irtisanomisilmoituksen, jossa ilmoittaa irtisanoutuvan Karvian kunnan työsuhteesta
30.11.2017 eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Ennen irtisanoutumista Raita-aho pitää kertyneet
vuosilomansa pois.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi ja alkaa valmistella uuden
kiinteistönhoitaja/kentänhoitajan palkkaamista.
PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta merkitsi Voitto Raita-ahon irtisanoutumisen tiedoksi.
Lautakunta keskusteli kunnan kiinteistönhoidon nykyisistä järjestelyistä ja
kiinteistönhoitotöiden mitoituksesta. Mitoitusta ollaan täsmentämässä lähipäivinä.
Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti, että kunnanrakennusmestari
valmistelee kiinteistönhoidon järjestelyjä ja tuo lautakunnalle ehdotuksen siitä, miten Raitaahon jatkajan toimenkuva olisi järkevää määritellä. Ehdotuksen pohjalta lautakunta asettaa
kiinteistönhoitajan toimen julkiseen hakuun syyskuun aikana. Kiinteistönhoitajan olisi
tarkoitus aloittaa perehdytys uuteen tehtävään lokakuussa Raita-ahon rinnalla.
________________________________________________________________
Teknltk § 71
Kunnanrakennusmestari on yhdessä teknisen toimen kiinteistönhoitajien kanssa
valmistellut/keskustellut teknisen toimen kiinteistönhoitajien uusista tehtäväjärjestelyistä.
Kiinteistönhoitajien tehtäväjärjestelyitä on mietitty uudestaan, koska alakoulujen
lakkauttamisien ja uuden yhtenäiskoulun myötä kiinteistönhoitotarpeet ovat muuttuneet.
Lisäksi kaikilla kunnan kiinteistöillä ja toiminnoilla ei ole nimettyjä huoltohenkilöitä vaan niitä
on hoidettu yhteisesti teknisen toimen henkilökunnan kanssa. Uudella järjestelyllä on
tarkoitus selkeyttää henkilökunnan tehtävänkuvia ja vastuualueita. Lisäksi Raita-Ahon
jäädessä eläkkeelle on hyvä myös miettiä uuden tilalle tulevan kiinteistönhoitajan
tehtävänkuvaa.
Raita-Ahon tilalle palkattavan kiinteistönhoitajan tehtäväksi on suunniteltu seuraavien
kiinteistöjen kiinteistönhoitotehtävät:
 Yhtenäiskoulu
 Karviatalo
 Urheilutalo
 Paloasema
 Urheilukentän huoltorakennus
Aikaisemmin Raita-ahon tehtävänkuvaan on myös kuulunut kentänhoitotehtävät ja kirjaston
kiinteistönhoitotehtävät, mutta edellä mainitut tehtävät on suunniteltu jätettävän pois
tulevan kiinteistönhoitajan tehtävänkuvasta, koska yhtenäiskoulun laajentumisen vuoksi
yhtenäiskoulun (entisen yläkoulun) kiinteistönhoitotehtävät ovat kasvaneet huomattavasti.

Kirjaston kiinteistönhoitotehtävät ja kentänhoitotehtävät on tarkoitus jakaa sisäisesti
nykyisten kiinteistönhoitajien kesken.
Oheismateriaalina lautakunnalle esitetään lisätietoa kunnan kiinteistöjen kiinteistönhoidon
mitoituksesta sekä kiinteistönhoidon uudelleenjärjestelystä.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Raita-Ahon tilalle palkattavan uuden
kiinteistönhoitajan tehtävänkuvan ja päättää laittaa kiinteistönhoitajan vakinaisen työpaikan
julkiseen hakuun.
Lisäksi tekninen lautakunta käsittelee kunnanrakennusmestarin ehdotusta muiden
kiinteistönhoitajien uusista tehtävistä.
PÄÄTÖS:
Kunnanrakennusmestari esitteli kunnan kiinteistönhoitajien työnkuvaa ja vastuualueita ja
kertoi kiinteistönhoidon mitoituksesta. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja
kunnanrakennusmestari ovat neuvotelleet nykyisten kiinteistönhoitajien kanssa, ja kertoivat
neuvottelujen sujuneen hyvässä yhteisymmärryksessä.
Tekninen lautakunta keskusteli tuntimitoituksesta ja työnjaosta, ja hyväksyi
kunnanrakennusmestarin ehdotuksen työnjaosta.
Lautakunta päätti asettaa kiinteistönhoitajan vakituisen paikan julkiseen hakuun,
tehtävänkuvaksi määriteltiin kiinteistönhoitotyöt seuraavissa kunnan kiinteistöissä:
 Yhtenäiskoulu
 Karviatalo
 Urheilutalo
 Paloasema
 Urheilukentän huoltorakennus
Valittava kiinteistönhoitaja liittyy myös kiinteistönhoidon päivystysjärjestelyyn.
Hakuajaksi päätettiin asettaa 14.9.-28.9., hakuaika päättyy kello 15.00. Hakijoiden joukosta
voidaan valita sopivimpia haastatteluun. Hakemukset avataan seuraavassa kokouksessa
28.9.
___________________________________________________
Teknltk § 80
Kiinteistönhoitajan työpaikasta on ilmoitettu paikallisissa sanomalehdissä ja Karvian kunnan
ja työvoimatoimiston internet-sivuilla. Kirjalliset hakemukset on pyydetty toimittamaan
tekniselle lautakunnalle 28.9.2017 klo 15 mennessä.
Tekninen lautakunta on anonut kunnanhallitukselta täyttölupaa kyseiseen työtehtävään
1.12.2018 alkaen. Kunnanhallitus käsittelee täyttöluvan kokouksessaan 25.9.2017.
Oheismateriaalina lautakunnalle kunnanhallitukselle lähetetty täyttölupahakemus ja
työpaikkailmoitus.
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta käsittelee työpaikkahakemukset ja päättää jatkotoimenpiteistä.

PÄÄTÖS:
Hakemuksia oli määräaikaan mennessä tullut 18.
Haastatteluun päätettiin kutsua viisi henkilöä. Haastattelut pidetään torstaina 5.10.2017 klo
16:30 alkaen.
Pöytäkirjamerkintä: Joni Lentovaara poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18:17-19:54
esteellisyyden vuoksi, koska oli hakenut käsiteltävää työpaikkaa.

_____________________________________________________
Teknltk 5.10.2017
§ 89

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta haastattelee työpaikanhakijat, ja valitsee hakemuksien ja haastattelujen perusteella tehtävään parhaiten soveltuvan henkilön.

PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta haastatteli viisi hakijaa ja keskusteli valinnasta.
Suoritettiin vaali, jossa ehdokkaana olivat kaikki kiinteistönhoitajan paikkaa hakeneet
henkilöt.
Vaalissa Juha Salo sai viisi ääntä, Jari Hakanen kaksi ääntä ja Joni Lentovaara yhden
äänen. Tekninen lautakunta päätti valita kiinteistönhoitajaksi eniten ääniä saaneen Juha Salon ja varalle Jari Hakasen. Muut hakijat eivät saaneet ääniä.
Koska Juha Salo työskentelee Karvian kunnassa rakennustyömiehenä, ja mikäli hän
ottaa paikan vastaan, on hänen tilalleen valittava uusi työntekijä. Tekninen lautakunta
päätti anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa rakennustyömiehen työpaikkaan. Lisäksi
kunnanrakennusmestarille annettiin valtuudet julkaista työpaikkailmoitus, mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvan.
Pöytäkirjamerkintä: Joni Lentovaara poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi esteellisenä, koska oli hakenut kyseistä työpaikkaa.
KH § 208

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti myöntää täyttöluvan rakennustyöntekijän/ yleismiehen palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen tekniselle toimelle.
PÄÄTÖS:
Mari Ervelä poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.58.
Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti myöntää täyttöluvan
rakennustyöntekijän/ yleismiehen palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen tekniselle
toimelle.

MUUT ASIAT
KH § 209

Kunnanhallituksen muut asiat:
1.

Karvian Seurakunta / Kirkkoneuvoston 28.9.2017 tekemä päätös
virkistysalueen myyntiä koskevassa asiassa.
”Karvian seurakunta hylkää Karvian kunnan 5.000 euron
vastatarjouksen liian alhaisena leirikeskuksen viereisestä
virkistysalueesta Rastiaisjärven rannalta. Kohteen myynti jatketaan
lähivuosina leirikeskuksen kanssa yhtenä kokonaisuutena.”

2.

Tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi palkkatoimikunnan 25.9 ja 16.10
päätökset

3.

Tiedoksi, että kunnanhallitukset voivat tilata verovuoden 2016
luonnollisten henkilöiden julkiset tiedot verohallinnolta

4.

Tiedoksi kunnansihteerin viranhaltijapäätös 11.10.2017. Sovittu
Solution Managerin kanssa kunnantalon nykyisten xerox-laitteiden
korvaamisesta Ricoh-merkkisillä laitteilla 48 kuukauden sopimusajalla.
Sopimuksella lunastetaan nykyisten laitteiden jäljellä olevat vastuut.

5.

Tiina Järvinen ja Veijo Kaskimäki toivat esiin että Karvia-Kantti
päällystystyö on tehty huonosti, ja siitä annetaan palautetta ELYkeskukselle kunnanhallituksen puolesta. Palaute annetaan tiedoksi
liikennevaliokunnalle. Kunnanjohtaja laatii kirjeen asiasta.

6.

Tiina Järvinen kertoi, että kuntatiedotteesta on tullut hyvää palautetta.

ILMOITUSASIAT
KH § 210

Merkitään tiedoksi seuraavat:
Kuntaliitto
Yleiskirje 20.9.2017; Dnro 20/2017
Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2018
Yleiskirje 26.9.2017; Dnro 21/2017
Musiikin esityskorvaukset Gramexille vuonna 2018
Kuntaliiton kirje 28.9.2017
Kuntien ja maakuntien EU- ja kv-verkosto
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Yksityisen terveydenhuollon (Näsimentor Oy Tuomiokirkonkatu 34 A9,
33100 Tampere) palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen
siten, että uudeksi toimipaikaksi tulisi Näsimentor Oy, Kankaanpää
Tuotettavat palvelut: Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön
palvelut sekä kotisairaanhoito
Toimintakunnat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen,
Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila,
Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä ja Ulvila
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
Päätös apteekkiluvasta annetaan Karvian kunnalle tiedoksi.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on päättänyt myöntää
Karvian apteekkiluvan proviisori Jan-Peter Malménille.
Sosiaali- ja terveysministeriö
STM:n kirje 31.8.2017; STM/3290/2017
Hyvät Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat –vastuualueen johtajat
Valtiovarainministeriö
Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö julkisen hallinnon
tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän
raportista. Ei ole lausuttavaa, joten merkitään ainoastaan tiedoksi.
Valtiovarainministeriön palautepyyntö: JHS 186 Luokitussuositusten
koontisuositus – päivitysluonnos (1. vaihe)
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen
alainen asiantuntijajaosto pyytävät palautetta JHS 186
Luokitussuositusten koontisuositus –päivitysluonnoksesta.
Suositusluonnoksessa on päivitetty kappaletta 5.6. Rakennusluokitus.

Lisäksi Tilastokeskus pyytää palautetta varsinaisen rakennusluokituksen
sisällöstä. Palautepyyntö materiaaleineen ja palautelomakkeineen JHSjärjestelmän verkkopalvelusta (www.jhs-suositukset.fi) Palautteita
pyydetään 5.11.2017 mennessä.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto/ Suomi Finland 100
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetään
Helsingissä Säätytalolla itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2017
valtakunnallinen Suomen lasten itsenäisyysjuhla, johon on kutsuttu
jokaisesta Suomen kunnasta kaksi 10 -vuotiasta lasta. Tapahtuman
järjestää Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Karvian edustajiksi on
nimetty Aleksi Seppä ja Juulia Hietaluoma. Heidän saattajakseen lähtee
Marjo Yliluoma.
Väestörekisterikeskus
Väestöaineistoihin on tulossa muutoksia
K2000 väestötiedot (ent. K2000 –kunnat) Henkilötiedot /
Muutostietopalvelu – tiedot päivittyvät viikon välein
Laajat väestötiedot (ent. Kunnat) Henkilötiedot / Julkishallinnon
tietopalvelu / Muutostietopalvelu - tiedot päivittyvät 1 tai 2 viikon
välein
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
22.9.2017 THL:n uusi tilastoraportti on ilmestynyt: Sosiaalinen
luototus 2016 – Kuntakyselyn osaraportti
29.9.2017 THL:n uusi tilastoraportti on ilmestynyt: Kuntouttava
työtoiminta 2016 – Kuntakyselyn osaraportti
Lausuntopyyntö 2.10.2017; Alaikäisen tietojen näyttäminen/
toiminnallinen määrittely
Lausuntopyyntö koskee erityisesti sosiaali-ja terveystietoja. Sosiaali- ja
terveyspalvelut hoidetaan Karvian kunnan puolesta Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymässä, PoSassa.
Lue lisää tilastosta:
www.thl.fi/tilastot/kuntakysely/vammaiset

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Muistio Satakunnan joukkoliikennetyöryhmän kokouksesta 19.09.2107
Satakunnan seutulippu alkuvuosi ja kuntakohtaiset tilastot
Satakunnan sairaanhoitopiiri

Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous
pidetään 9.10.2017. Lista ja liitteet löytyvät linkistä:
http://poytakirjat.satshp.fi:70/

Satakuntaliitto
Maakuntahallituksen kokouksen 2.10.2017 esityslista on luettavissa
verkosivuilta:http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_
asil_tweb.htm?+ bid= 952
Maakuntavaltuuston pöytäkirja 22.9.2017
Satakuntaliiton tiedote: 22.9.2017; Satakuntaliiton maakuntavaltuuston
puheenjohtajaksi Juha Vasama (kok.), maakuntahallituksen
puheenjohtajana jatkaa Reijo Kallio (sdp.)
Maakuntahallituksen jäsenet (11) ovat:
Kati Mansikkamäki (sdp.) Jämijärvi (henkilökohtainen varajäsen: Jari
Koivisto, Kankaanpää)
Harri Kivenmaa (sdp.) Kokemäki (Eija Helander-Nieminen, Eura)
Johanna Huhtala (sdp.) Pori (Ari Vaitiniemi, Pori)
Kari Kähkönen (kok.) Kankaanpää (Jaakko Aromaa, Pomarkku)
Matias Marttinen (kok.) Rauma (Jere Saarela, Rauma)
Riikka Huhtanen (kesk.) Kokemäki (Satu Lankinen, Nakkila)
Antti Simula (kesk.) Rauma (Vesa Jalonen, Eurajoki)
Mari Ervelä (kesk.) Karvia (Irmeli Rosenberg, Kankaanpää)
Riina Lehmussalmi (ps.) Jämijärvi (Sari Kalliokorpi, Nakkila)
Simo Riuttamäki (ps.) Huittinen (Tomi Salonen, Eurajoki)
Jari Pajukoski (vas.) Pori (Jari-Matti Välkkynen, Kokemäki)
Maakuntahallituksen tehtävä on ajaa Satakunnan etua sekä ohjata ja
valvoa Satakuntaliiton toimintaa.
Satakuntaliiton tiedote: 22.9.2017; Hankesuunnitelma ja
projektitoimiston rekrytointitarpeet VATE:n käsittelyssä
Satakuntaliiton tiedote: 2.10.2017; Satakuntaliiton talousarvio ja
taloussuunnitelma lausunnoille
Satakuntaliiton tiedote: 3.10.2017; Ministeri Saarikko: Sote- ja
maakuntauudistus välttämätön ja tärkeä
Satakuntaliiton tiedote 4.10.2017; Hallituksen kärkihankkeiden rooli
maakuntauudistuksessa merkittävä

Maakuntahallituksen pöytäkirja 2.10.2017 luettavissa verkkosivuilta:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?
+ bid= 952
Satakuntaliiton/ Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) 4.10.2107
kokouksen tiedote:
Satakuntaan EU:n rakennerahastorahoitusta 9,1 miljoonaa euroa
vuonna 2018.
MYR:n esityslista löytyy verkkosivuilta:
http://www.satakuntaliitto.fi/listat
Ote Maakuntahallituksen 2.10.2017 § 143 Maakuntauudistuksen
Satakunnan esivalmisteluvaihe 2:n toimintasuunnitelma
Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU
Vuoden 2018 talousarvion kehys ja esitysten tekeminen
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi
Satakunnan pelastuslaitos
Ajankohtaista pelastuslaitoksen taloudesta
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja 19.9.2017
kokouksesta löytyy nettiosoitteesta:
http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+ elin
= SATPEL&pvm= 19%2e9%2e2017%2018%3a00
Pöytäkirjanote, johtokunta 18.9.2017 § 31 Talous- ja toimintakatsaus,
heinäkuu 2017
Pöytäkirjanote, johtokunta 18.8.2017 § 33 Palvelutasopäätöksen
voimassaolon pidentäminen
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä PoSa
PoSan yhtymävaltuuston pöytäkirja 21.9.2017
Kokemäen kaupunki
Kaupunginhallituksen päätös 18.9.2107 § 224; Lausunnon antaminen
Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2018-2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2018 talousarvioluonnoksesta ja
investointiohjelmaluonnoksesta vuoteen 2023.
Kaupunginhallituksen päätös 2.10.2017 § 240; Lausunnon antaminen
Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 luonnoksesta

Oman kunnan toimielimiltä tulleet asiat tiedoksi
Teknisen lautakunnan/kunnanrakennusmestarin pyyntö 19.9.2017
Täyttölupa-anomus kahden kiinteistönhoitajan palkkaamiseen
vakituiseen työsuhteeseen tekniselle toimelle
Pyyntö on käsitelty 25.9.2017 pidetyssä kunnanhallituksessa omana
pykälänään numerolla § 190.
Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjanotteet 25.9.2017
§ 38; Liikuntaneuvojan määräaikaisen toimen vakinaistaminen
§ 42; Talousarvioesitys vuodelle 2018
§ 43; Nuoriso- kulttuurisihteerin eläkkeellelähtö
Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy
Virallinen lehti 109 / 22.9.2017
Virallinen lehti 112 / 29.9.2017
Virallinen lehti 115 / 6.10.2017
Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KH § 211

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

