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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KV § 57 Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava 

yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston 

työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää 

ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.  

   

 Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta -lehdessä 

sekä kunnan nettisivuilla.  

 

 Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

KV § 58 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Väinö Hautaluoma ja Jaakko Hietaluoma.  

  



 

 

LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN YHTENÄISKOULUN RAKENTAMISEEN 

 
Teknltk 27.7. 2017 § 52 

 

Karvian entistä yläkoulua on vuoden aikana laajennettu ja saneerattu uuden yhtenäis-

koulun tarpeisiin. Yhtenäiskouluun siirtyvät esikoulun, kaikkien alakoulujen ja ylä-

koulun oppilaat. 

Vanhan ja uuden rakennuksen yhteensovittaminen aiheutti paljon muutoksia alkupe-

räisiin suunnitelmiin, ja näistä muutoksista on aiheutunut rakentamisen aikaisia lisä-

töitä. Lisäksi osa edelliselle vuodelle budjetoiduista menoista toteutuu vasta tämän 

vuoden aikana. Näistä syistä vuodelle 2017 budjetoitu määräraha 2 420 000€ ei tule 

riittämään.  

 

 

Vuoden 2017 määrärahoista on tarkoitus myös hankkia leikki- ja liikuntavälineet joi-

den arvo on n. 220 000€, joten lisämäärärahan tarve on 120 000€ + 220 000€ = 

340 000€  

 

Kunnanvaltuuston hyväksymä (KV 28§, 13.6.2016) kustannusarvio oli 4 740 000€, jo-

ten hankkeen menomäärärahojen ylitys on n. 260 000€ ja netto toteutuman ylitys on 

110 000€.   

 

Vuosi Määräraha Toteutuma Erotus

2015 150 000,00 € 27 220,22 € 122 779,78 €

2016 2 050 000,00 € 1 890 770,28 € 159 229,72 €

2017 2 420 000,00 € 2 540 000,00 € -120 000,00 €

Yhteensä 4 620 000,00 € 4 457 990,50 € 162 009,50 €

Yhtenäiskoulun rakentamisen  - ja suunnittelun määrärahat ja toteutuma (Arvio 27.7.2017)

Menot:

Rakentaminen ja suunnittelu 4 460 000,00 €

Leikki- ja liikuntavälineet 220 000,00 €

Irtokalusteet 200 000,00 €

ICT-laitteet 120 000,00 €

Yhteensä 5 000 000,00 €

Tulot (avustukset):

Tietoverkkojen rakentaminen (Opetushallitus) 18 400,00 €

Lähiliikuntapaikan rakentaminen (AVI) 122 000,00 €

Ässä-kenttä (S-ryhmä) 10 000,00 €

Yhteensä 150 400,00 €

Yhteensä:

Menot 5 000 000,00 €

Tulot 150 400,00 €

Netto 4 849 600,00 €

Yhtenäiskoulun kokonaiskustannukset: (Arvio 27.7.2017)



 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanvaltuustolta 340 000€ lisämäärärahaa yhte-

näiskoulun rakennustöihin.  

 

PÄÄTÖS: 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

KH 14.8.2017 

§ 153 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 340.000 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun 

rakentamiseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 340.000 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun 

rakentamiseen. 

 

KV § 59 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja käytti puheenvuoron kertoen lisämäärärahatarpeen johtuvan siitä, että 

investointi painottui budjetoitua enemmän tälle vuodelle ja myös pihatöiden osuus 

osoittautui budjetoitua isommaksi. Pihaan ja ässäkenttään saatiin avustusta, jota ei 

ollut tiedossa budjetin teon yhteydessä. 

 

Keskustelun jälkeen kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kunnanhallituksen 

esityksen mukaisesti myöntää 340.000 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun 

rakentamiseen. 

  



 

 

SAMPOLANTIEN SANEERAUS / KIRJASTON PIHAN PINNANTASAUS 

 
 Teknltk § 49 

 

Karvian kunta on pyytänyt tarjousta Sampolantien ja kirjaston pihan saneerauksesta 

kokonaisurakkana Aluetaito Oy:n laatimien tarjouspyyntöasiakirjojen 13.4.2017 mukaisesti.  

 

 Urakkaan sisältyy mm. seuraavia toimenpiteitä: 

 

 Sampolantie (urakka-alue: Yhtenäiskoulun piha – Tyyni Tuulion kadun risteysalue): 

 Kadun vanhan asfaltin sekoitusjyrsintä + 100mm murske lisäys 

 KLV:lle tehdään yhden metrin vahvuinen massanvaihto   

 Nykyisten reunakivien purkaminen ja uudelleen asennus 

 Hulevesiviemäröinti kadun ja KLV:n väliin 

 Vanhojen katuvalojen purkaminen 

 Uusien katuvalojen kaapelointi ja pylväsjalustojen asennus 

 Asfaltointi (erillishinta) 

 

 Kirjaston piha: 

 Parkkialueelle tehdään yhden metrin vahvuinen massanvaihto 

 Nykyisten reunakivien purkaminen ja uusien asentaminen 

 Piha-alueen eteläreunassa olevan kivityksen purkaminen ja uudelleen asentaminen 

 Asfaltointi (erillishinta) 

 

 

Hankinnasta on tehty ilmoitus HILMA -hankintakanavassa ja kunnan internet-sivuilla. 

Hankintamenettely on avoin menettely. Urakkatarjoukset on pyydetty toimittamaan 26.7.2017 

klo.15.00 mennessä.  

 

 Liitteet: 

 Suunnitelmapiirustukset 

 

 

 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta tekee päätöksen urakoitsijan valinnasta ja valitsee 

kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen urakoitsijan. 

 

 PÄÄTÖS: 

Lautakunta päätti olla avaamatta tarjouksia, koska halusi tutustua tarkemmin 

tarjousaineistoon. Päätettiin, että aineistoon on lautakunnalla viikko aikaa tutustua, ja mikäli 

lautakunta ei katso tarpeelliseksi tehdä muutoksia tarjouspyyntöaineistoon, avataan tarjoukset 

seuraavassa kokouksessa. Jos lautakunta haluaa tehdä muutoksia tarjouspyyntöaineistoon, 

niin siinä tapauksessa annetut tarjoukset hylätään ja järjestetään uusi tarjouspyyntö. 

 

Lautakunta päätti, että Sampolantien osalta suunnitelmat tullaan hylkäämään. Lautakunta 

alkaa valmistella uutta suunnitelmaa.  

 

 Pöytäkirja vielä tarkastamatta tämän päätöksen osalta 27.7.2017. 

___________________________________________________________ 

Teknltk 3.8.2017 § 58 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 



 

 

Lautakunta päättää, hyväksytäänkö kirjaston pihan suunnitelma. Mikäli hyväksytään, 

avataan tarjoukset ja valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut 

urakoitsija. 

 

PÄÄTÖS: 

Kirjaston pihan osalta suunnitelma hyväksyttiin ja päätettiin avata tarjouskirjeet.  

Tarjouksia on annettu kolme kappaletta, tarjoajina Ykkösinfra oy Kuopiosta sekä kar-

vialaiset Tmi Vesa Hietikko ja Veljekset Anttila ky. Tarjoushinnat taulukoituna: 

 Maanrakennustyöt Asfaltointi Yhteensä 

Ykkösinfra oy 53 400€ 16 500€ 69 900€ 

Tmi Vesa Hietikko 27 600€  5 000€ 32 600€ 

Veljekset Anttila ky 16 180€ - - 

  

Lautakunta keskusteli tarjouksista. Veljekset Anttila ky ei ollut yksilöinyt asfaltoinnin 

hintaa, vaikka tarjouspyynnössä asia oli selvästi mainittu. Puheenjohtaja totesi, että 

koska Veljekset Anttila ky:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukaisesti laadittu, on se 

hylättävä puutteellisena. 

Jäljelle jääneistä tarjouksista Tmi Vesa Hietikon tarjous on selvästi Ykkösinfra oy:n 

tarjousta edullisempi, mutta se ylittää kuitenkin hankkeeseen budjetoidun investoin-

tisumman 20 000€  selkeästi. Mikäli tarjous hyväksytään kokonaisuutena, on hank-

keeseen anottava kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa. 

Puheenjohtaja teki ehdotuksen, että Tmi Vesa Hietikon tarjous hyväksytään maanra-

kennustöiden osalta ja anotaan lisämäärärahaa asfaltointia varten. Mikäli lisämäärära-

haa ei myönnetä, jätetään piha asfaltoimatta.  

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan ehdotuksen ja esittää kun-

nanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle 15 000€ lisämäärärahan myöntämistä Kirjas-

ton pihan asfaltointiin ja osittain pihan maanrakennustöihin. 

KH 14.8.2017 

§ 158   
 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 15.000 euron lisämäärärahan kirjaston pihan 

asfaltointiin ja osittain pihan maanrakennustöihin 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tiina Järvinen poistui esteellisenä sukulaisuussuhteen vuoksi tämän pykälän käsitte-

lyn ajaksi 20.08-20.22. Kaija Kangas toimii pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän 

ajan. 



 

 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 15.000 euron lisämäärärahan kirjaston pihan 

asfaltointiin ja osittain pihan maanrakennustöihin 

 

KV § 60 PÄÄTÖS: 

 

 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti 

myöntää 15.000 euron lisämäärärahan kirjaston pihan asfaltointiin ja osittain pihan 

maanrakennustöihin 

  



 

 

EROPYYNTÖ TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 

 

KH 4.9.2017 

§ 164 Anne-Marie Viitala pyytää eroa kunnallisesta luottamistehtävästä paikkakunnalta 

muutos vuoksi 1.8.2017 lähtien. Anne-Marie Viitala on teknisen lautakunnan jäsen. 

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron 

myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

 

Liitteet: 

 

 Eropyyntö 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Anne-Marie 

Viitalalle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä 1.8.2017 lähtien ja valitsee 

Viitalan tilalle tekniseen lautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Anne-Marie 

Viitalalle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä 1.8.2017 lähtien ja valitsee 

Viitalan tilalle tekniseen lautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 

KV § 61 PÄÄTÖS: 

 

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Sami Laitila kannatti Anne-Marie Viitalalle eron 

myöntämistä teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja esitti teknisen lautakunnan uudeksi 

jäseneksi Maija Ilmaria.  

 

Muita esityksiä ei tehty, joten kunnanvaltuusto myönsi kunnanhallituksen esityksen 

mukaisesti Anne-Marie Viitalalle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä 1.8.2017 

lähtien ja valitsi Viitalan tilalle tekniseen lautakuntaan uudeksi jäseneksi jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi Maija Ilmarin. 

  



 

 

VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT AJALTA 1.1.–
30.6.2017 

 
KH 4.9.2017 

§ 167 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus 23.1.2017 § 6) 

 mukaan kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti: 

 

 Hallintokunnille kerran kuukaudessa 

 Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein 

 Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein 

 

Liitteenä ovat alla mainitut valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut ajalta  

01 – 06.2017.  

 

Liitteet: 

 

 Käyttötalous 01 – 06.2017 

 Investoinnit 01 – 06.2017 

 Tuloslaskelma 01 – 06.2017 

 Rahoituslaskelma 01 - 06.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee 01 – 06.2017 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä 

rahoituslaskelman tiedoksi ja lähettää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi 01 – 06.2017 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä 

rahoituslaskelman tiedoksi ja päätti lähettää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.  

 

KV § 62 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma selvitti valtuutetuille talousarvion puolen vuoden 

toteumaa ja ennustetta loppuvuodelle.  Elokuun toteuman mukaan tilanne näyttää jo 

alkuvuotta paremmalle. Vatajankosken tuloutus on vielä tulematta. Marraskuun 

verokertymästä riippuu loppuvuoden tilanne verojen osalta. Varovaisesti arvioiden 

näyttäisi siltä, että poistojen jälkeen saatetaan pysyä pinnalla tämä vuosi. 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho oli kunnanjohtajan kanssa 

samoilla linjoilla.  

 

Kunnanvaltuusto merkitsi 01. - 06.2017 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä rahoituslaskel-

man tiedoksi. 

  



 

 

POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 30.6.2017  

 
KH 4.9.2017  

§ 172 PoSan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt PoSan talouden 

toteutumista ajalla 1.1. – 30.6.2017 kokouksessaan 24.8.2017. Kuuden kuukauden 

osuus vuotuisesta määrärahasta on 50 %.  

 
 Karvian kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-kesäkuussa 2017 ovat 

seuraavat: 

 

Palvelu:                                        käyttö: 

Perhepalvelut                                50,69 % 

Aikuispalvelut                               53,14 % 

Vanhuspalvelut                              42,13 % 

Erityispalvelut                               58,50 % 

Ympäristöpalvelut                          42,61 % 

 

Palvelut yhteensä, tammi-kesäkuun 2017 kokonaiskäytön toteuma on Karvian osalta 

on 48,46 %. Kustannusten lisäystä on erityispalveluissa, joissa tammi-kesäkuun 

toteuma on ylittynyt 8,5 prosenttia. Lisäystä siellä on erityisesti vuodeosastohoidon 

osalta. Nousu koskee koko PoSan aluetta. Karvian osalta käyttö on pienempää kuin 

viime vuonna vastaavana ajanjaksona.  Myös aikuispalveluissa on vähäistä ylitystä, 

mm. aikuisneuvolakäynnit ovat lisääntyneet viime vuodesta.  Tammi-kesäkuun 

toteuman perusteella näyttää siltä, että PoSalle varatut määrärahat riittäisivät.  

 

Liitteet: 

 

 PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 30.6.2017 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-kesäkuulta 2017 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi 

kunnanvaltuustolle. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-kesäkuulta 2017 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi 

kunnanvaltuustolle. 

 

KV § 63 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma käytti puheenvuoron, jossa kertoi alkuvuoden 

menneen hyvin. Loppuvuotta kohden tilanne on kuitenkin muuttumassa. Puolen 

miljoonan kuilu talousarviossa on otettu pois vuodeosastohoidosta. Ylitystä olisi 

kuitenkin tulossa n. 100.000 – 200.000 euroa, johtuen mm. perhepalveluiden 



 

 

menoista. Mikäli ylitys pysyy näissä rajoissa, niin kulut ovat vielä siedettävällä 

tasolla.  

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho korosti johdon tärkeyttä. Posassa 

on nyt uusi johto. Asioista tiedotetaan kuukausittain ja systeemiä kehitetään 

paremmaksi. Sairastavuus luonnollisesti vaikuttaa kustannuksiin. 

 

Valtuutettu Heikki Huhtaluoma selvitti heinäkuisen talousseminaarin mukaan Posan 

olevan 270.000 miinuksella. Melkein 400 vuodepaikkaa on poistunut, mutta hinnat 

kuitenkin kohoavat. Suun terveydenhuollossa vastaanotot laskeneet, mutta 

erityispalveluissa mennään ylitse. Kustannukset tulevat kunnille kuitenkin käytön 

mukaan.  

 

Keskustelun jälkeen kunnanvaltuusto merkitsi PoSan talouden seurannan ja 

palvelusopimuksen toteutumisen tammi-kesäkuulta 2017 tiedoksi. 

  



 

 

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN 

 
Tarkltk 25.8.2017 

§ 17 Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä 

sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa 

harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä 

muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien 

hoitamisessa. 

  

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja 

rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, 

valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, 

pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. 

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu 

tehtäväänsä. 

  

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 

ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.  

  

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei 

salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  

 

 EHDOTUS: Tarkastuslautakunta  

 

hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset 

pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan: 

xx 

saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 

päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla 

 

 PÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta  

 

hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset 40 kpl 

pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöneitä jättämään ilmoituksen 

15.9.2017 mennessä: 

 

Anttila Johanna 

Hautakorpi Esko 

Hautaluoma Väinö 

Huhtaluoma Heikki 

Kaskimäki Veijo 

Mahlamäki Manu 

Mustakoski Risto 

Ruokola Seppo 

Välimäki Johanna 

saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 

päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla 

 



 

 

KV § 64 PÄÄTÖS: 

 

Valtuutetut Veijo Kaskimäki ja Väinö Hautaluoma käyttivät puheenvuorot kertoen jo 

antaneensa omat ilmoituksensa.  

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kertoi edellä lueteltujen sidonnaisuusilmoitusten 

jättämisen olevan jo lähes kaikilta osin kunnossa. 

 

Valtuutettu ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Paavo Tuuliniemi kertoi 

tarkastuslautakunnan kokouksessa käsitellyn 40 määräaikaan mennessä saapunutta 

sidonnaisuusilmoitusta. Nämä myöhemmin jätetyt ilmoitukset tulevat 

tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen seuraavaan valtuuston kokoukseen tiedoksi. 

 

Kunnanvaltuusto merkitsi tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti hyväksytyt 

sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. Hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu 

kunnan kotisivuilla. 

  



 

 

Kunnanjohtaja toi kunnanvaltuustolle ylimääräisenä kiireellisenä asiana lisämääräraha-anomuksen, 

jota ei kunnanhallitus ole ehtinyt valmistella. Asia koskee Karviassa alkaneen yrittäjäkurssin 

osallistujien tukemista. 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja kysyi valtuutetuilta, vastustaako kukaan asian ottamista 

käsiteltäväksi kiireellisenä asiana. Kukaan ei vastustanut.  

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ylimääräisen asian ottamisen käsittelyyn kiireellisenä 

pykälän numerolla 65, minkä jälkeen muut asiat siirtyivät yhdellä numerolla eteenpäin. 

 

 

LISÄMÄÄRÄRAHA YRITTÄJÄKURSSILLE OSALLISTUVIEN TUKEMISEEN 

 

 Sataedu järjestää 26.9.2017 alkaen yrittäjäkoulutusta. joka on tarkoitettu niille, jotka 

aikovat perustaa yrityksen. Kurssi soveltuu myös toimiville yrityksille 

täydennyskoulutuksena. Kurssimaksu maksaa 380 euroa opiskelijalta. 

Kurssipaikkana on Karvia.  

 

 Kurssi jatkuu koko syyslukukauden ajan ja tarjoaa monipuolisen läpileikkauksen 

asioista, joita yrittäjien tulee tietää. Aiheena ovat mm: 

 

 -liiketoimintasuunnitelma 

 -liikeidea ja tuotteistaminen 

- -markkinointi ja sähköiset toiminnot 

 -tuotteen ja palvelun hinnoittelu 

 -laskelmat 

 -vakuutukset ja riskienhallinta 

 -verotus 

 -laskelmat 

 -verkostoyhteistyö 

 -rahoitus ja laskelmat 

 -valmistautuminen onnistuneeseen omistajanvaihdokseen 

 

 Kunnassa on tällä hetkellä yhteensä 120 lomautettua ja työtöntä. Työpaikkojen 

lisäämiseksi tarvitaan osaavia yrittäjiä. Yrittäjäkoulutuksen tukeminen on yksi keino 

tukea uusien yritysten syntyä sekä toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. 

Toimivien yritysten osalta talousarviossa on määräraha koulutuksen tukemiseen. 

Yritystoimintaa suunnittelevien osalta ei tällaista määrärahaa ole.   

 

  KJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS:  

 

 Kunnanvaltuusto päättää varata 3000 euron määrärahan yrittäjäkurssin osallistumis-

maksun tukemiseen menokohdalle 4730 001299. Kunta maksaa 50 % tuen 

yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden osallistumismaksusta. Tuki maksetaan 

suoraan koulutuksen järjestäjälle.  

 

KV § 65 PÄÄTÖS: 



 

 

  

 Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ilmoittivat valtuutetut Joni Vainionpää, Sami 

Laitila ja Veijo Kaskimäki jääviytensä kurssin osallistujina, ollen poissa klo 19.23 – 

19.30 välisen ajan 

 

Kunnanjohtaja selvitti valtuustolle, että Karvian kuntaan saatiin yrittäjäkurssi, jossa on 

parikymmentä osallistujaa – yrittäjiä ja alkavia yrittäjiä. Kurssilla käydään perusasiat 

lävitse ja se kestää joulun tietämille. Määrärahalla katetaan puolet osallistujien 

kurssimaksusta, mikä on hyvä tuki yrittäjien koulutukseen. Tuki maksetaan suoraan 

koulutuksen järjestäjälle.  

 

Kunnanvaltuusto päätti varata 3000 euron määrärahan yrittäjäkurssin osallistumis-

maksun tukemiseen (menokohta poistettu). Kunta maksaa 50 % tuen yritystoimintaa 

suunnittelevien henkilöiden osallistumismaksusta. Tuki maksetaan suoraan 

koulutuksen järjestäjälle.  

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KV § 66  

 

1. TIEN PÄÄLLYSTÄMINEN TAAJAMA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 
VALTUUSTOALOITE  

 

Valtuutettu Jari Kannisto jätti valtuuston kokouksessa seuraavansisältöisen 

kirjallisen valtuustoaloitteen, joka on liitteenä. 

 

Valtuustoaloite 18.9.2017  

 

Taajama-alueen ulkopuolella olevaa teollisuutta tukien tulisi kunnan olla 

ajamassa teiden kuntoa ja ylläpitoa, varsinkin nyt, kun metalliteollisuusyritys 

Karviankylässä laajentaa toimiaan, joten esittäisin, että kunta rupeaisi 

ajamaan pientä päällystystyötä. 

 

Prinkkiläntie on melko kovalla rekkaliikenteen rasituksella, joten esittäisin, 

että tietä päällystettäisiin Karviankylän suunnasta n. 300 m Alkkian suuntaan, 

jotta Alvarin Metalliin pääsy olisi Karviankylän kautta täysin päällystetyn tien 

kautta. 

 

Jari Kannisto 

  



 

 

 

Muut asiat: KV § 66  

2. LAKKAUTETTUJEN KOULUKIINTEISTÖJEN MYYNTI 
VALTUUSTOALOITE 

 

Valtuutettu Aarre Välimäki jätti valtuuston kokouksessa seuraavansisältöisen 

kirjallisen valtuustoaloitteen, joka on liitteenä. 

 

Valtuustoaloite 27.9.2017  

 

Kuntamme lakkautettujen koulujen kiinteistöjä ei ole laitettu myyntiin, muita 

kuin Sarvelan kiinteistö. Mielestäni Saran kiinteistö pitäisi myöskin myydä, 

miksi viivytellä. 

Osassa rakennuksesta toimii päivähoito, joka saattaisi kiinnostaa mahdollista 

ostajaa vuokralaisena. 

Rakennus on tällä hetkellä vajaatehoisessa käytössä, kustannukset huollosta 

kattavat koko kiinteistön.  

Toivottavaa olisi saada myynnillä kuntaan yrittäjä, jolla olisi tarvetta 

kyseiselle kiinteistölle.  

 

Aarre Välimäki, valtuutettu 

  



 

 

 

Muut asiat: KV § 66 

3. JÄÄHDYTYKSEN ASENTAMINEN JÄÄKIEKKOKAUKALOON 
VALTUUSTOALOITE 

 

Valtuutettu Jukka Ohrankämmen jätti valtuuston kokouksessa 

seuraavansisältöisen suullisen valtuustoaloitteen. 

 

Valtuutettu Jukka Ohrankämmen pyysi, että kunta selvittäisi kustannuksia ja 

mahdollisuutta asentaa jäähdytysputket kirkonkylän jääkiekkokaukaloon. 

Kaukalon pohja on asvaltoitu ja lämpimänä talvena sulaa nopeasti. 

Jäähdytyksellä on mahdollista pidentää luistelukautta kaukalossa. 

 

Jukka Ohrankämmen, valtuutettu 

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho kannatti lämpimästi 

Ohrankämmenen esitystä. Raita-ahon mielestä tekninen lautakunta ja vapaa-

ajanlautakunta yhdessä voisivat selvittää asiaa. 

 

Valtuutettu Tomi Ylilammi kommentoi kaukalon hoidosta. Hän toivoi, että 

kaukalon hoito ei keskittyisi pelkästään keskustaan vaan että myös syrjäkylien 

kaukaloista huolehditaan.  

 

Valtuutettu ja vapaa-ajanlautakunnan puheenjohtaja Väinö Hautaluoma kertoi 

vapaa-ajanlautakunnassa sivukylien kaukaloista keskustellun. Sarankylässä 

säilyisi kaukalo, mutta Kanttista kaukalo voitaisiin purkaa. Lisäksi Väinö 

Hautaluoma kannatti Jukka Ohrankämmenen ehdotusta jäähdytysputkien 

asentamisesta kirkonkylän jääkiekkokaukaloon. Käyttö tulee varmasti 

lisääntymään. 

  



 

 

Muut asiat: KV § 66 

 

4. Valtuutettu Jori Louhisuo halusi ottaa yleisesti keskusteltavaksi 

kokouspukeutumisen valtuuston kokouksissa. 

 

Todettiin, että asiasta voidaan keskustella kunnanhallituksessa tai esimerkiksi jo 

tulossa olevassa valtuustoseminaarissa. 

 

5. Valtuutettu Esa Pukkila otti puheeksi kunnan sähköpostiongelman ja sähköisten 

kokousasiakirjojen lukemisen sekä valtuustosalin äänentoiston. Sähköpostit eivät 

kulje ja ongelmia myös tekstiviestien perille menossa. Esityslistat löytyvät 

seutupilvestä, mutta liitteet eivät aukea nykyisillä laitteilla. 

 

Toisena asiana Esa Pukkila otti uudelleen esille joitakin aikoja sitten esillä olleen 

valtuustosalin vahvistinlaitetilanteen. Varsinkin puhujapöydän taakse tulisi saada 

vahvistusta äänentoistoon. 

 

Valtuutettu Mari Ervelä kommentoi Esa Pukkilan esille ottamia, sähköisten 

asiakirjojen käyttöön liittyviä, vaikeuksia. Alkukesän seutupilven käyttöönotto ei 

onnistunut. Ervelä toivoi keskusteltavaksi, onko Seutupalvelukeskuksesta saatu 

palvelun laatu riittävän hyvää vai otetaanko it-palvelut muuta kautta. Salasanan 

vaihdon jälkeen yhteydet seutupilveen ovat toimineet. 

 

6. Valtuutettu Jari Kannisto kysyi mahdollisuutena sähköpostiongelmaan saada 

kaikille valtuutetuille karvia.fi –päätteinen sähköpostiosoite. Muillakin kunnilla on 

tällaisia osoitteita. 

 

Valtuutettu Jaakko Hietaluoma piti Jari Kanniston esitystä karvia.fi –päätteisestä 

sähköpostiosoitteesta hyvänä. Hankaluutena olisi kuitenkin se, että on useita 

tietokantoja, joista tietoa pitää hakea. Sähköistä aineistoa tulee montaa kautta. Asiaa 

kannattaa selvittää. 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma lupasi viedä eteenpäin valtuustosalin 

äänentoistoasiaa ja selvittää myös sitä, miksi sähköpostit ja tekstiviestit eivät mene 

kaikille perille.  

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

 

KV § 67 

 

Puheenjohtaja Päivi Suominen tiedotti valtuutetuille, että valtuustoseminaari 

järjestetään Torrossa perjantaina 29.9.2017 alkaen klo 8.30.  

  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KV § 68 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus kuntalain mukaisesti.  

 

 


