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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 1 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 § 2 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä 

pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin  Kaija Kangas ja Tiina Järvinen. 

  



 

 

KUNNALLISTEN KUULUTUSTEN JULKAISEMINEN V. 2018 

 
KH § 3 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2018 kunnalliset kuulutukset 

julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä joka talouteen jaettavassa kuntatiedotteessa. 

Lisäksi kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. 

 

Tarvittaessa kuulutuksia julkaistaan myös Ylä-Satakunta tai/ ja Kankaanpään Seutu 

lehdissä. 

 

PÄÄTÖS 

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuonna 2018 kunnalliset kuulutukset 

julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä joka talouteen jaettavassa kuntatiedotteessa. 

Lisäksi kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. 

 

Tarvittaessa kuulutuksia julkaistaan myös Ylä-Satakunta tai/ ja Kankaanpään Seutu 

lehdissä. 

  



 

 

KUNNANHALLITUKSEN VUODEN 2018 LASKUJEN JA MAKSATUKSIEN 
HYVÄKSYJÄT 

 

KH § 4 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallituksen vuoden 2018 laskut hyväksyy kunnansihteeri, kunnanjohtaja tai 

palkanlaskija-arkistonhoitaja seuraavin poikkeuksin: 

 

 kunnanjohtajan matkalaskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja 

 velkaneuvontaa koskevat laskut hyväksyy kunnansihteeri tai kunnanjohtaja 

 työsuojelua koskevat laskut hyväksyy työsuojelupäällikkö tai kunnanjohtaja, 

työterveydenhuoltoa koskevat kunnansihteeri tai kunnanjohtaja 

 työsuojelupäällikön matkalaskut hyväksyy kunnanjohtaja tai kunnansihteeri 

 

PÄÄTÖS: 
 

Kunnanhallituksen vuoden 2018 laskut hyväksyy kunnansihteeri, kunnanjohtaja tai 

palkanlaskija-arkistonhoitaja seuraavin poikkeuksin: 

 

 kunnanjohtajan matkalaskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja 

 velkaneuvontaa koskevat laskut hyväksyy kunnansihteeri tai kunnanjohtaja 

 työsuojelua koskevat laskut hyväksyy työsuojelupäällikkö tai kunnanjohtaja, 

työterveydenhuoltoa koskevat kunnansihteeri tai kunnanjohtaja 

 työsuojelupäällikön matkalaskut hyväksyy kunnanjohtaja tai kunnansihteeri 

 

 

  



 

 

KUNNANVALTUUSTON KOKOUSKUTSUJEN JULKAISEMINEN JA KOKOUKSISTA 
ILMOITTAMINEN 

 
KH § 5 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2018 kokouskutsu julkaistaan kunnan 

kotisivuilla ja Ylä-Satakunta-lehdessä. Lisäksi kunnanvaltuuston kokouskutsu 

julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.  

 

Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille tai saatetaan sähköisesti saataville 

hallintosäännön mukaan 7 päivää ennen kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan 

lukien. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuonna 2018 kokouskutsu julkaistaan 

kunnan kotisivuilla ja Ylä-Satakunta-lehdessä. Lisäksi kunnanvaltuuston kokouskutsu 

julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.  

 

Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille tai saatetaan sähköisesti saataville 

hallintosäännön mukaan 7 päivää ennen kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan 

lukien. 

  



 

 

VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 

 

KH § 6 Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2018 kokouksessaan 13.12.2017. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus antaa seuraavat vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 

lautakunnille ja osastoille: 

 

1. KÄYTTÖSUUNNITELMAT 

 

 Kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat. 

 

2. HANKINNAT 

 

 Hankinnat tulee mahdollisuuksien mukaan ajoittaa tasaisesti koko vuodelle.  

 Hankintojen osalta tulee huolehtia hankintalain ja pienhankintaohjeen 

noudattamisesta.  

 Kerralla kuluksi kirjattava pienhankintaraja on 5.000 euroa. Teknisen lautakunnan 

alaisissa hankinnoissa pienhankintaraja on kuitenkin 10.000 euroa. 

 

3. VIRKOJEN JA TYÖSUHTEIDEN TÄYTTÖKIELTO 

 

 Vakinaisia virkoja ja työsuhteita ei ilman kunnanhallituksen lupaa saa täyttää. 

 Yli kolme kuukautta kestävien sijaisuuksien täyttäminen edellyttää 

kunnanjohtajan lupaa. 

 Tilapäisten tai määräaikaisten työntekijöiden palkkaus edellyttää 

kunnanjohtajan lupaa.  

 

4. PALKKAUSMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ 

 

 Palkkamäärärahoja ja sosiaalivakuutusmaksumäärärahoja ei saa ilman 

kunnanhallituksen lupaa siirtää tulosalueen ja/tai tulosyksikön sisällä muuhun 

tarkoitukseen.  

 

 

5. KUNNAN MAKSUVALMIUDEN SEURANTA JA MAKSATUKSEN 

TEHOSTAMINEN 

 

 Osastojen on varmistettava laskujen kulku siten, että maksatus voi tapahtua 

ilman viivästyskorkojen lankeamista. 

 Osastojen on otettava huomioon Verohallituksen antamat ohjeet laskua 

koskevista vaatimuksista arvonlisäverotuksessa. 

 

6. SAATAVIEN PERINNÄN TEHOSTAMINEN 

 

 Kaikkia kunnan laskutusten kertymistä on valvottava ja jokaiselle laskutukselle 

on nimettävä vastuuhenkilö. 

 



 

 

7. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA 

 

Kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti: 

 

 Hallintokunnille kerran kuukaudessa 

 Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein 

 Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 

Kunnanhallitus päätti antaa seuraavat vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-

ohjeet lautakunnille ja osastoille: 

 

1.KÄYTTÖSUUNNITELMAT 

 

 Kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat. 

 

2.HANKINNAT 

 

 Hankinnat tulee mahdollisuuksien mukaan ajoittaa tasaisesti koko vuodelle.  

 Hankintojen osalta tulee huolehtia hankintalain ja pienhankintaohjeen 

noudattamisesta.  

 Kerralla kuluksi kirjattava pienhankintaraja on 5.000 euroa. Teknisen lautakunnan 

alaisissa hankinnoissa pienhankintaraja on kuitenkin 10.000 euroa. 

 

3.VIRKOJEN JA TYÖSUHTEIDEN TÄYTTÖKIELTO 

 

 Vakinaisia virkoja ja työsuhteita ei ilman kunnanhallituksen lupaa saa täyttää. 

 Yli kolme kuukautta kestävien sijaisuuksien täyttäminen edellyttää 

kunnanjohtajan lupaa. 

 Tilapäisten tai määräaikaisten työntekijöiden palkkaus edellyttää 

kunnanjohtajan lupaa.  

 

4.PALKKAUSMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ 

 

 Palkkamäärärahoja ja sosiaalivakuutusmaksumäärärahoja ei saa ilman 

kunnanhallituksen lupaa siirtää tulosalueen ja/tai tulosyksikön sisällä muuhun 

tarkoitukseen.  

 

 

5.KUNNAN MAKSUVALMIUDEN SEURANTA JA MAKSATUKSEN 

TEHOSTAMINEN 

 

 Osastojen on varmistettava laskujen kulku siten, että maksatus voi tapahtua 

ilman viivästyskorkojen lankeamista. 

 Osastojen on otettava huomioon Verohallituksen antamat ohjeet laskua 

koskevista vaatimuksista arvonlisäverotuksessa. 

 



 

 

6. SAATAVIEN PERINNÄN TEHOSTAMINEN 

 

 Kaikkia kunnan laskutusten kertymistä on valvottava ja jokaiselle laskutukselle 

on nimettävä vastuuhenkilö. 

 

7. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA 

 

Kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti: 

 

 Hallintokunnille kerran kuukaudessa 

 Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein 

 Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein 

  



 

 

KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN HANKINTARAJAT 

 

KH § 7 Hallintosäännön 65 §:n mukaan kukin toimielin vahvistaa viranhaltijoiden 

hankintarajat vuosittain. Hankintarajat tulee vahvistaa tilivelvollisille 

osastopäälliköille sekä toimintayksiköiden esimiehille. 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus vahvistaa seuraavat hankintarajat vuodelle 2018: 

 

Kunnanjohtaja 20.000 euroa 

Kunnansihteeri 10.000 euroa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 

Kunnanhallitus päätti vahvistaa seuraavat hankintarajat vuodelle 2018: 

 

Kunnanjohtaja 20.000 euroa 

Kunnansihteeri 10.000 euroa. 

  



 

 

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄ 

 

KH § 8 Työnantajan on lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 

28 pykälän mukaisesti nimettävä työsuojelupäällikkö. Työsuojelupäällikkö toimii 

työnantajan edustajana työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa. Työsuojelupäällikkönä 

Karvian kunnassa toimii kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi, joka on 

ilmoittanut työsuojelutoimikunnalle, että haluaa luopua tehtävästä suuren työmääränsä 

vuoksi. 

 

 Työsuojelupäällikön pitää tuntea työpaikan olosuhteet ja olla niihin nähden riittävän 

pätevä tehtäväänsä. Hänen tulee olla perehtynyt työsuojelua koskevaan 

lainsäädäntöön. Työsuojelupäälliköllä tulee olla edellytykset järjestää työsuojelun 

yhteistoiminta käytännössä. Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun 

yhteistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä työpaikalla.  

 

 Työsuojelupäällikön tehtävään on ilmoittanut suostumuksensa Karvian kunnan 

elinkeinoasiamies Matti Arkko. Arkko tuntee työpaikan olosuhteet hyvin ja pystyy 

huolehtimaan työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä. Arkko perehtyy työsuojelua 

koskevaan lainsäädäntöön. 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että työsuojelupäällikön tehtävä annetaan 1.2.2018 lähtien 

Matti Arkolle. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että työsuojelupäällikön tehtävä annetaan 1.2.2018 lähtien Matti 

Arkolle. 

  



 

 

ESITYS KUNTAPAIKKOJEN SIIRTÄMISESTÄ VUONNA 2018 KÄYTETTÄVÄKSI 

 

KH § 9 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Karvian kunnalle 

seuraavan sisältöisen esityksen pakolaisten käyttämättömien kuntapaikkojen 

siirtämisestä vuonna 2018 käytettäväksi. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-

keskusten laajennetun toimialueen (Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa) 

tulostavoitteeksi vähintään 520 toteutunutta pakolaisten kuntasijoituspaikkaa vuodelle 

2018. Tästä Satakunnan osuus on 177 kuntasijoituspaikkaa, joka on vuoden 2017 

tavoitteeseen nähden jonkin verran pienempi. 

  

Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt huomattavasti 

vuoden 2015 tasosta, jolloin maahan saapui 32 476 turvapaikanhakijaa. Viime 

vuonna hakijoita oli 5 657, ja tänä vuonna 12.12.2017 mennessä hakijoita on ollut 

4 828. Vähentyneestä turvapaikanhakijoiden määrästä huolimatta vuonna 2018 tulee 

edelleen olemaan tarvetta oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden 

kuntasijoituspaikoille: Satakunnan neljässä vastaanottokeskuksessa on majoittuneena 

lähes 700 henkilöä, joista osa tulee saamaan oleskeluluvan. 

  

Karvian kunta on tehnyt Satakunnan ELY-keskuksen kanssa sopimuksen kuntaan 

osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä, jossa kunnan vuonna 2016 

vastaanottama kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin piiriin kuuluvien henkilöiden 

määrä on 5–10 henkilöä (yksi perhe). Tammikuussa 2017 Karvian kunnanhallitus 

päätti, että vuodelle 2016 sovitut käyttämättömät pakolaisten kuntasijoituspaikat 

siirretään käytettäväksi vuonna 2017. 

  

Karvian kuntaan ei ole toistaiseksi tehty yhtään kuntasijoitusta. Vuonna 2017 

pakolaisia on sijoitettu Satakunnan ELY-keskukselle tehtyjen kuntasijoitushakemusten 

perusteella seuraavasti: Poriin 89 henkilöä, Raumalle 4 henkilöä, Kankaanpäähän 1 

henkilö ja Huittisiin 8 henkilöä. Lisäksi Euraan on sijoitettu 23 kiintiöpakolaista. 

  

Satakunnan ELY-keskus esittää, että Karvian kunnan kanssa laadittaisiin uusi 

sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä, jossa kunnan vuonna 

2018 vastaanottama pakolaisten määrä olisi samansuuruinen kuin tällä hetkellä 

käyttämättä olevien kuntasijoituspaikkojen määrä. Esitämme, että Karvian kunnan 

vuonna 2018 vastaanottama kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin piiriin kuuluvien 

henkilöiden määrä on 5–10 henkilöä (yksi perhe). Lisäksi esitämme sopimukseen 

kirjattavaksi, että vuodelle 2018 sovitut mahdolliset käyttämättömät pakolaisten 

kuntasijoituspaikat voidaan siirtää käytettäväksi vuonna 2019 

 

Toivomme kuntanne suhtautuvan asiaan myönteisesti.  

 

Liitteet: 

 

 Sopimusluonnos 

 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 



 

 

 

Kunnanhallitus päättää, että vuodelle 2017 varattu kuntapaikka yhdelle perheelle 

voidaan siirtää käytettäväksi vuonna 2018 ja edelleen vuodelle 2019, mikäli 

kuntapaikka jää käyttämättä vuonna 2018.   

  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että vuodelle 2017 varattu kuntapaikka yhdelle perheelle 

voidaan siirtää käytettäväksi vuonna 2018 ja edelleen vuodelle 2019, mikäli 

kuntapaikka jää käyttämättä vuonna 2018.   

  



 

 

TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ TEHDYN 
TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN KARVIAN SOPIMUSALUEELLA 

 

KH § 10 Lounais-Suomen aluehallintovirasto sekä Karvian kunta ovat sopineet 14.12.2015 

allekirjoitetulla toimeksiantosopimuksella talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 

(4.8.2000/713) 1 §:ssä tarkoitettujen talous- ja velkaneuvontapalveluiden 

tuottamisesta. Karvian kunta on sitoutunut tuottamaan palveluja 

toimeksiantosopimuksessa määrätyllä toimialueella 1.1.2016 alkaen. 

 

 Sopimuksen voimassaoloa koskevien ehtojen mukaan osapuolilla on puolin ja toisin 

mahdollisuus irtisanoa sopimus päättymään seuraavan kalenterivuoden joulukuun 

viimeisenä päivänä. Aluehallintovirasto irtisanoo toimeksiantosopimuksen ja sen 

voimassaolo päättyy 31.12.2018. Irtisanomisen syynä on talous- ja velkaneuvonnan 

järjestämisvastuun siirtäminen oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1.1.2019. 

 

Liitteet: 

 

 Irtisanomisilmoitus LSAVI/3755/05.06.04/2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talous- ja velkaneuvontapalveluiden tuottamista 

koskevan sopimuksen irtisanomisen päättymään 31.12.2018. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talous- ja velkaneuvontapalveluiden tuottamista 

koskevan sopimuksen irtisanomisen päättymään 31.12.2018. 

  



 

 

TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ TEHDYN 
TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN SASTAMALAN 
SOPIMUSALUEELLA 

 

KH § 11 Lounais-Suomen aluehallintovirasto sekä Karvian kunta ovat sopineet 14.12.2015 

allekirjoitetulla toimeksiantosopimuksella talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 

(4.8.2000/713) 1 §:ssä tarkoitettujen talous- ja velkaneuvontapalveluiden 

tuottamisesta. Karvian kunta on sitoutunut tuottamaan palveluja 

toimeksiantosopimuksessa määrätyllä toimialueella (Huittinen, Sastamala ja 

Punkalaidun) 1.1.2016 alkaen. 

 

 Sopimuksen voimassaoloa koskevien ehtojen mukaan osapuolilla on puolin ja toisin 

mahdollisuus irtisanoa sopimus päättymään seuraavan kalenterivuoden joulukuun 

viimeisenä päivänä. Aluehallintovirasto irtisanoo toimeksiantosopimuksen ja sen 

voimassaolo päättyy 31.12.2018. Irtisanomisen syynä on talous- ja velkaneuvonnan 

järjestämisvastuun siirtäminen oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1.1.2019. 

 

Liitteet: 

 

 Irtisanomisilmoitus LSAVI/3754/05.06.04/2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talous- ja velkaneuvontapalveluiden tuottamista 

koskevan sopimuksen irtisanomisen päättymään 31.12.2018. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talous- ja velkaneuvontapalveluiden tuottamista 

koskevan sopimuksen irtisanomisen päättymään 31.12.2018. 

  



 

 

KARVIAN SEURAKUNNAN MYYNTITARJOUS 

 
EVLTK 10§ Karvian seurakunta tarjoaa kunnalle ostettavaksi virkistys/uimaranta-alueen 

Rastiaisjärven kiinteistöstä Rastiainen 230-405-1-6.  Seurakunta esittää tontin 

myyntihinnaksi 30 000 euroa.  

 

 Seurakunta on teettänyt v. 2015 kiinteistölle rantayleiskaavan muutoksen. 

kaavamuutoksella siirrettiin virkistysaluetta leirikeskuksen läheisyyteen ja osoitettiin 

kaski uutta lomarakennuspaikkaa. Kaavamuutoksella parannettiin virkistys/ 

uimaranta-alueen käyttömahdollisuuksia.  Kaavamuutoksen jälkeen seurakunta on 

myynyt kaavamuutosalueelta pohjoisemman mökkitontin 58 000 eurolla ja eteläinen 

mökkitontti on myynnissä 74 000 euron hinnalla.  

 

Liitteet: 

 

 Karvian Seurakunnan myyntitarjous 

 Kiinteistörekisterin karttaote 

 Virkistysalueen ja mökkitonttien kartat 

 Karvian rantayleiskaavan muutos 14.10.2016 

 Pöytäkirjanote KV 2/14.11.2016 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Elinvoimalautakunta esittää näkemyksensä tontin ostosta kunnanhallitukselle. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Elinvoimalautakunnan yksimielinen näkemys oli, että tontti tulisi hankkia kunnan 

omistukseen.  

 
KH 4.9.2017 § 171  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää asiasta elinvoimalautakunnan esityksen ja edellisessä 

kokouksessa saadun selvityksen perusteella. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus keskusteli asiasta. Veijo Kaskimäki esitti, että tontti voidaan ostaa 

5.000 euron kauppahinnalla. Tiina Järvinen ja Tomi Ylilammi kannattivat Kaskimäen 

esitystä. Kunnanhallitus päätti tehdä Karvian seurakunnalle vastatarjouksen 5.000 

euron kauppasummasta. 

 
KH16.10.2017 § 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 myyntiä jatketaan lähivuosina leirikeskuksen kanssa 

yhtenä kokonaisuutena.” 

 

KH § 12 Valtuutettu Aarre Välimäki on jättänyt valtuustoaloitteen neuvottelujen jatkamisesta 

Karvian seurakunnan kanssa: 

 

   Valtuustoaloite 15.11.2017 

 

Karvian Ev.luterilainen seurakunta tarjosi rantakiinteistöään kunnalle. 

Ilmeisesti kunnan tarjous ei tyydyttänyt myyjää.  

 

Mielestäni osapuolien tulisi jatkaa kauppaneuvotteluja, koska järvellä ei ole 

yleistä rantaa.  

 

Tämä on mielestäni tärkeää kunnan asukkaille ja vieraille, jotka ovat lomalla 

kunnassamme. Uskoisin seurakunnalla olevan samansuuntaista ajattelua, 

koska sen jäsenet ovat Karvialaisia.  

 

Tämä asia ei koske vain meitä, vaan tulevien sukupolvien viihtyisyyttä omalla 

kotipaikallamme. 

 

Aarre Välimäki 

Kunnanvaltuutettu 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että neuvotteluja jatketaan siinä tilanteessa, kun Karvian 

seurakunta päättää jatkaa kohteen myyntiä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että neuvotteluja jatketaan siinä tilanteessa, kun Karvian 

seurakunta päättää jatkaa kohteen myyntiä. 

  



 

 

VALTUUSTOALOITE:  KUNNOLLISEN PUHELIN- JA NETTIYHTEYDEN SAAMINEN 
KARVIANKYLÄN ALUEELLE  

 

KH § 13  Kunnanvaltuustossa 15.11.2017 on jätetty seuraava valtuustoaloite: 

 

  Karvian kunnan valtuustolle 

 

Me allekirjoittaneet Karviankylän alueella asuvat sekä kesämökin omistavat 

vaadimme kuntaa ryhtymään toimeen kunnollisen puhelin- ja nettiyhteyden 

saamiseksi, huonot yhteydet koskevat kaikkia operaattoreita. Koemme sen 

tärkeäksi kylämme elinvoiman ja turvallisuuden takaamiseksi. 

 

Aarre Välimäki  

ja muut allekirjoittajat 4 listalla 

 

Aloite annettiin kunnanhallituksen pohdittavaksi. 

 

  Viestintäviraston mukaan jokaisella on oikeus saada kotiinsa tai yrityksensä 

toimipisteeseen kohtuuhintainen ja toimiva puhelinliittymä. Suurimmassa osassa 

maata puhelin kuuluu hyvin joko sellaisenaan tai GSM-pöytäpuhelimen ja antennin 

avulla. Niille alueille, joilla puhelinliittymää ei ole kaupallisesti saatavilla, 

Viestintävirasto on nimennyt yleispalveluyrityksen (lähinnä Pohjois-Suomeen). 

Yleispalveluyrityksellä on velvollisuus huolehtia, että asiakas saa toimivan liittymän. 

 

 Oikeus toimivaan puhelinliittymään toteutuu, kun puhelin toimii vähintään yhdessä 

pisteessä kotona tai yrityksen toimipaikassa. Oikeutta kännykkäkuuluvuuteen 

sisätiloissa ei kuitenkaan ole, vaan käyttäjältä voidaan edellyttää, että hän parantaa 

liittymän kuuluvuutta, esimerkiksi GSM-pöytäpuhelimeen liitettävän antennin avulla. 

 

 Asian selvittämiseksi viestintäviraston kanssa on syytä selvittää ne osoitteet, joissa 

puhelimenkuuluvuudessa on ongelmia, ja pyytää myös selvitystä ongelmien laadusta 

tarkemmin. 

 

 Kunnollisen nettiyhteyden saamiseksi kunta on rakennuttanut kuntaan kiinteän 

valokuituverkon, johon kaikilla kiinteistöillä on ollut mahdollisuus liittyä. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että kuntatiedotteessa pyydetään niitä kuntalaisia, yrityksiä ja 

mökkiläisiä, joilla ei ole toimivaa puhelinyhteyttä kiinteistöllään, ottamaan kuntaan 

yhteyttä asian jatkoselvittämistä varten. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että kuntatiedotteessa pyydetään niitä kuntalaisia, yrityksiä ja 

mökkiläisiä, joilla ei ole toimivaa puhelinyhteyttä kiinteistöllään, ottamaan kuntaan 

yhteyttä asian jatkoselvittämistä varten. 

 

 



 

 

KUNTALAIS- JA VALTUUSTOALOITTEET 2017 

 

KH § 14 Kunnanhallitus antaa selvityksen vuonna 2017 tehdyistä kuntalais- ja 

valtuustoaloitteista sekä vuodelta 2016 tekniselle lautakunnalle uudelleen 

käsiteltäväksi siirretty valtuustoaloite koskien virkistystoimintaa ja matkailua.  

 

 

Vuodelta 2016 olevan valtuustoaloitteen jatkokäsittely 

KV 16.3.2017 

§ 5  

VALTUUSTOALOITE:   VIRKISTYSTOIMINTAAN JA MATKAILUUN  
 

Karvianjärvi on suurin järvistämme ja varsin suosittu kalastuskohde myös 

muualle kuin karvialaislle. Myös järven veten laatu on parantunut vuosien 

takaisesta joten käyttöä o myös virkistyspuolella uimapaikkana. 

Karvianjärven pohjoispäässä sijaitseva kunnan uimaranta on vuosien 

saatossa päässyt puskittumaan ja heinittymään jonkin verran myös rannalle 

menevät tien liittymät ja ajotiet ovat huonossa kunnossa. Ehdotammekin 

että pohjoispään uimaranta kunnostettaisiin jälleen miellyttäväksi käyttää ja 

kulkea myös veneuoma perattaisiin ja pohjoispäähänkin tehtäisiin 

kunnollinen pinnoitettu veneenlaskupaikka. 

 

Jari Kannisto  Aarre Välimäki 

 

TOIMENPITEET 
 

Aloite toimitettiin teknisen toimen käsiteltäväksi. 

 

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 6.10.2016 § 31 
 

Lautakunta keskusteli asiasta ja totesi, että Karvianjärvellä on jo kaksi 

päällystettyä veneenlaskupaikkaa, jotka ovat lautakunnan mielestä riittäviä. 

Lisäksi lautakunta totesi, että Karvianjärven pohjoispää on hyvin matalaa, 

missä ei välttämättä pysty liikkumaan isoilla veneillä. Lautakunta päätti, että 

Saran uimarantaa hoidetaan jatkossakin normaalisti käyttötalouden mukaisissa 

raameissa.  

 

Valtuutettu Jari Kannisto esitti asian palauttamista takaisin tekniselle 

toimelle. Karvianjärvellä ei ole yhtäkään päällystettyä veneenlaskupaikkaa. 

Karvianjärven pohjoispää ei ole niin matalaa, etteikö trailerilla pystyisi venettä 

vesille viemään. Uimarantaakin siellä pitäisi hoitaa, Kannisto muistutti.  

 

Valtuutettu Aarre Välimäki kannatti Kanniston esitystä. Pajupuskia tulisi 

siellä raivata ja hiekkaa ja mursketta ajaa. Kunta on ostanut uimarannan alueen, 

joka on yleinen uimaranta. Se on kunnan vastuulla, Välimäki muistutti.  

 

Valtuutettu Joni Vainionpää huomautti, että muualla päin on tehty tällaisia töitä 

talkoilla. Myös valtuutetut Toni Hietanen ja Antti Otava käyttivät 

puheenvuorot talkootöistä ja niiden merkityksestä. Talkootyön vastineeksi on 

kunta tavannut ajaa hiekkaa tiehen.  



 

 

Valtuutettu Kannisto totesi, että talkootöissä tarvittava materiaali on tavallisesti 

hankittu jonkun muun laskuun. Jos päällystystyö tehdään talkoilla, niin mikä 

taho maksaa materiaalin, Kannisto tiedusteli.  

 

Valtuutettu Veijo Kaskimäki peräänkuulutti talkoohenkeä. Ellei talkoilla voida 

tehdä niin sitten täytyy avustaa. Kaskimäki oli valmis asian siirtämiseen uuteen 

käsittelyyn tekniseen lautakuntaan.  

 

Valtuutettu Jori Louhisuo toi asiaan myös palo- ja pelastustoimen näkökulman. 

Niin eteläpäässä kuin pohjoispäässäkin pitää olla sellaiset paikat, jotta 

palokunta pääsee hätätilanteessa järvelle. 

 

Puheenjohtaja totesi virkistystoimintaa ja matkailua koskevaan 

valtuustoaloitteeseen tulleen kunnanhallituksen esityksestä poikkeavan, Jari 

Kanniston tekemän ja Aarre Välimäen kannattaman, esityksen asian 

palauttamiseksi uuteen käsittelyyn tekniselle lautakunnalle. Näin ollen on 

suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi 

nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen 

esitystä, vastaavat ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Jari Kanniston esitystä, 

vastaavat ”EI”.  

Menettelytapa hyväksyttiin.  

Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi (1) ”JAA”-ääni ja 15 ”EI” –ääntä. 

Viisi (5) valtuutettua äänesti tyhjää. 

 

Äänestyksen jälkeen kunnanvaltuusto siirsi valtuustoaloitteen 

virkistystoimintaan ja matkailuun äänin 15/1 teknisen lautakunnan uuteen 

käsittelyyn.  

 

TOIMENPITEET  
 

Aloite siirrettiin äänin 15/1 teknisen lautakunnan uuteen käsittelyyn 

 
Teknltk 4.12.2017 

§ 107 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta keskustelee veneenlaskupaikan tarpeesta. 

Karvian VPK:lta on kysytty pelastustoimen kantaa asiaan. VPK ei näe 

veneenlaskupaikkaa välttämättömänä kyseisellä rannalla, koska ranta on matala 

ja sen maantieteellinen sijainti on huono verrattuna järvellä sijaitseviin muihin 

veneenlaskupaikkoihin. VPK pyysi myös ottamaan huomioon, että 

Kirkkojärvellä ei ole lainkaan kunnollista veneenlaskupaikkaa, sellainen tulisi 

rakentaa Kortteentien päähän.  

 

Karvianjärven pohjoispään uimarannalla ja sen ympäristössä on suoritettu 

pusikonraivausta ja muuta huoltoa kuluvan syksyn aikana. Lautakunta päättää 

jatkossakin hoitaa uimarantaa normaalisti käyttötalouden mukaisissa raameissa. 

 

PÄÄTÖS:  



 

 

Lautakunta päätti jatkaa uimarannan hoitamista normaalisti käyttötalouden mu-

kaisissa raameissa. Veneenlaskupaikan rakentamiselle lautakunta ei näe tarvetta 

 

 

KV 16.3.2017 

§ 10  

 
 VALTUUSTOALOITE:  YRITTÄJYYDEN TUKEMINEN 

 

 Valtuutettu Jaakko Hietaluoma jätti seuraavansisältöisen kirjallisen aloitteen: 

 

Karvian kunnan linja elinkeinopolitiikassa on edelleen hiukan hakusessa.  

 

Meillä on muutamia ns. ennakkotapauksia joissa on yritetty linjata kunnan 

mahdollisuuksia tulla yrittäjiä vastaan heidän investoinneissaan.  

 

Nämä linjaukset kohdistuvat pelkästään taajaman sisäpuolella ja kaava-

alueella toimiviin yrittäjiin.  

 

Mielestäni olisi enemmän kuin kohtuullista että myös haja-asutusalueella 

toimivat ja sinne investoivat yrittäjät saisivat jotain vetoapua kunnalta. 

 

Elinkeinorakentamisesta kertyvät rakennuslupamaksut ovat kunnan 

tulopuolella marginaalierä, kun taas investoivalle yrittäjälle niistä luopuminen 

olisi tervetullut kädenojennus ja kannuste yrittäjyyteen kunnan taholta.  

 

Eritoten kun ison investoinnin jälkeen kunta muistaa yrittäjää seuraavat vuodet 

kohonneilla kiinteistöveromaksuilla. 

 

Siksi esitänkin että Karviassa poistetaan elinkeinotoimintaan kohdistuvat 

rakennuslupa- ja valvontamaksut. 

 

Karviassa 16.3.2017 Jaakko Hietaluoma 

 

Hietaluoman aloite annetaan eteenpäin valmisteltavaksi. 

 

TOIMENPITEET  
 

Aloite toimitettiin elinkeinolautakunnan ja rakennuslautakunnan 

valmisteltavaksi. 

 
Teknltk 4.12.2017 

§ 108 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta esittää, että elinkeinotoimintaan liittyvien rakennusten rakennus-

lupa- ja valvontamaksujen poistamisen sijaan kunnan elinkeinojen edistämisestä vas-

taava elinvoimalautakunta alkaa myöntää rakennuslupa- ja valvontamaksua vastaavaa 

avustusta elinkeinotoimintaa varten rakentamaan ryhtyvälle yrittäjälle.  



 

 

Tekninen lautakunta päättää siirtää asian elinvoimalautakunnan valmisteltavaksi ja 

toimittaa elinvoimalautakunnalle taustatietoja elinkeinorakentamisen rakennuslupa-

maksujen suuruudesta ja rakentamisen määrästä. Lautakunta kehottaa ottamaan huo-

mioon, että elinkeinorakentamista on monenlaista, ja onkin syytä pohtia, onko esimer-

kiksi energiantuotantolaitosten, kuten tuulivoimaloiden osalta syytä jakaa avustuksia. 

Myös hankkeen paikallisuutta on syytä tarkastella, kuin myös sitä, ettei avustuksella 

aiheuteta merkittävää kilpailuetua eri yritysten kesken.  

 

PÄÄTÖS:  

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

-- 

Tämä aloite on menossa vielä edellä olevan teknisen lautakunnan päätöksen lisäksi 

seuraavaan elinvoimalautakunnan kokoukseen käsiteltäväksi.  

 

 

 

KV 16.3.2017 

§ 10  

VALTUUSTOALOITE:  KIRKONKYLÄN PURURADAN 
KUNNOSTAMISEKSI  

 

Valtuutettu Toni Hietanen jätti seuraavansisältöisen suullisen aloitteen: 

 

Kirkonkylän pururata on huonossa kunnossa. Nyt kun yhtenäiskoulukin on 

valmistumassa, tulisi kirkonkylän pururataa kunnostaa siten, että saataisiin 

tarpeeksi leveä alue perinteistä ja luisteluhiihtoa varten. Kunnostuksen jälkeen 

saataisiin hyvässä kunnossa oleva latupohja myös kirkonkyläläisille.  

 

16.3.2017   Toni Hietanen 

 

_________________________________________ 

 

Puheenjohtaja Voitto Raita-aho ilmoitti Hietaselle, että syksyllä pururadalla on 

tehty kunnostustoimenpiteitä, mutta puhelinpaalut ovat heikossa kunnossa.  

 

Valtuutettu Jaakko Hietaluoma kertoi kelkkakerhon kunnostaneen rataa 

talkoilla. Ongelmana on se, että rata kulkee yksityisen maalla ja puustoa on 

lähellä rataa. Toivomuksena olisi, että latujen teon jälkeen laduilla ei käveltäisi.  

 

Valtuutettu Antti Otava piti ensiarvoisen tärkeänä, että rata olisi kunnan 

omistuksessa. Radan kunnostusta hankaloittaa se, että ollaan yksityisellä 

maalla.  

 

Valtuutettu Heikki Huhtaluoma kertoi Kantissa olevan 4,8 km valaistua latua, 

jossa pääsee luistelemaan ja Kauraharjussakin 10 km latu on osittain kunnossa.  

 



 

 

Näillä saatesanoilla puheenjohtaja Voitto Raita-aho siirsi valtuutettu Hietasen 

aloitteen vapaa-ajanlautakunnan valmisteluun. 

 

TOIMENPITEET 
 

Aloite toimitettiin vapaa-ajanlautakunnan valmisteltavaksi. 

 

 
Vltk 23.3.2017 

§ 23  Vapaa-ajanlautakunta on kokouksessaan 23.3.2017 keskustellut ja merkannut 

tiedoksi valtuustossa 16.3.2017 Toni Hietasen tekemän valtuustoaloitteen 

Kirkonkylän pururadan kunnostamiseksi. Yhtenäiskoulun valmistumisen 

myötä Toni Hietasen mielestä pururata tulisi leventää, jotta siinä voisi harrastaa 

sekä perinteistä että luistelutyylin hiihtoa. Pöytäkirjan otteessa todetaan vielä, 

että pururata tulisi olla kunnan omistuksessa (Antti Otava). Jaakko Hietaluoma 

toivoi, ettei latujen kunnostuksen jälkeen valaistulla ladulla käveltäisi.  

 

Liikuntatoimi on kunnostanut Kirkonkylän pururadan pohjia kahtena vuotena 

2016-2017. Poistanut radan epätasaisuuksia, juurakoita ja kiviä, tasannut 

pohjia, ojittanut tarvittaessa sekä hankkinut purua täytteeksi.  

 

Vuodelle 2018 liikuntatoimi on varannut 40 000 euroa Kirkonkylän ja Saran 

pururatojen valaisinpaalujen uusimiseen, siirtämiseen kauemmas radalta sekä 

valaistuksen hankintaan. Kirkonkylän kaikki 37 pylvästä ja valaisimet uusitaan 

sekä tehdään tarvittavat maansiirtotyötä sekä hankitaan pintamateriaalia. 

Kirkonkylän valoladun investointi on arviolta 28 000 euroa.  

 

 

 

KV 27.9.2017 

§ 66 

VALTUUSTOALOITE:  TIEN PÄÄLLYSTÄMINEN TAAJAMA-ALUEEN 
ULKOPUOLELLA  
 

  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 



 

 

 

 

TOIMENPITEET 
 

Aloite toimitettiin teknisen toimen käsiteltäväksi. 

 
Teknltk 4.12.2017  

§ 109 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Prinkkiläntien tienpitäjänä toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus. Tekninen lautakun-

ta päättää esittää ELY-keskukselle päällystystyön suorittamista.   

PÄÄTÖS:  

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lautakunta valtuuttaa hoitamaan asiaa 

virkamiestyönä ELY-keskuksen suuntaan. 

 

 

KV 27.9.2017 

§ 66  

VALTUUSTOALOITE:  LAKKAUTETTUJEN KOULUKIINTEISTÖJEN 
MYYNTI  

 
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 

 

TOIMENPITEET 
 

Aloite toimitettiin teknisen toimen käsiteltäväksi. 

 
Teknltk 4.12.2017 

§ 110 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Molemmat koulukiinteistöt ovat myytävänä, myyntiesitteet löytyvät kunnan ko-

tisivuilta. Kiinteistöjen myynnistä on ilmoitettu myös kuntatiedotteissa sekä mainittu 



 

 

kunnan kahdessa lehtimainoksessa. Kiinteistöistä laaditaan myynti-ilmoitukset myös 

eri verkkomyyntipalveluihin. 

 

PÄÄTÖS:  

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että myyntiä laajennetaan il-

moituksin Ykköset- ja Maaseudun tulevaisuus –lehtiin ensi vuoden alkupuolella.  

 

 

 

 

KV 27.9.2017 

§ 66  

VALTUUSTOALOITE:  JÄÄHDYTYKSEN ASENTAMINEN 
JÄÄKIEKKOKAUKALOON  

 

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. 

 

 

TOIMENPITEET 
 

Aloite toimitettiin teknisen toimen ja vapaa-ajanlautakunnan valmisteltavaksi.  

 



 

 

Kaukalon jäähdytys on käsitelty teknisen lautakunnan budjetin valmistelun 

yhteydessä ja investointien kohdalla mainitaan: "Tekojääradan rakentaminen 

päätettiin jättää pois toistaiseksi investoinnin kalleuden vuoksi". 

 

Teknisen lautakunnan talousarvioon varattiin 5000 euron määräraha 

tekojääradan toteuttamisvaihtoehtojen selvittämiseen. 

 

 

KV 15.11.2017 

§ 82 

VALTUUSTOALOITE:  KUNNOLLISEN PUHELIN- JA NETTIYHTEYDEN 
SAAMINEN KARVIANKYLÄN ALUEELLE  

 

  Karvian kunnan valtuustolle 

 

Me allekirjoittaneet Karviankylän alueella asuvat sekä kesämökin omistavat 

vaadimme kuntaa ryhtymään toimeen kunnollisen puhelin- ja nettiyhteyden 

saamiseksi, huonot yhteydet koskevat kaikkia operaattoreita. Koemme sen 

tärkeäksi kylämme elinvoiman ja turvallisuuden takaamiseksi. 

 

Aarre Välimäki  

ja muut allekirjoittajat 4 listalla 

 

Aloite annetaan kunnanhallituksen pohdittavaksi. 

 

TOIMENPITEET 
 

Kunnanhallitus käsittelee aloitteen kokouksessaan 22.1.2018. 

 

 

 

 

 

KV 15.11.2017 

§ 82 

VALTUUSTOALOITE:  RANTAKIINTEISTÖN KAUPPANEUVOTTELUJEN 
JATKAMINEN  

 

  Valtuustoaloite 15.11.2017 

 

Karvian Ev.luterilainen seurakunta tarjosi rantakiinteistöään kunnalle. 

Ilmeisesti kunnan tarjous ei tyydyttänyt myyjää.  

 

Mielestäni osapuolien tulisi jatkaa kauppaneuvotteluja, koska järvellä ei ole 

yleistä rantaa.  

 

Tämä on mielestäni tärkeää kunnan asukkaille ja vieraille, jotka ovat lomalla 

kunnassamme. Uskoisin seurakunnalla olevan samansuuntaista ajattelua, 

koska sen jäsenet ovat Karvialaisia.  

 



 

 

Tämä asia ei koske vain meitä, vaan tulevien sukupolvien viihtyisyyttä omalla 

kotipaikallamme. 

 

Aarre Välimäki 

Kunnanvaltuutettu 

 

Pohditaan asiaa uudelleen kunnanhallituksessa. 

 

TOIMENPITEET 

 

Kunnanhallitus käsittelee aloitteen kokouksessaan 22.1.2018. 

 

 

 

 

 

 

KV 15.11.2017 

§ 82   

VALTUUSTOALOITE:  KATUVALOT VÄLILLE SARVELAN KAUPPA – 
KARVIANKYLÄN (KIVISTÖ) RISTEYS  

 

  Esitän, että tieosuus välillä Sarvelan kauppa – Karviankylän (ns. Kivistön) 

risteys valaistaan katuvaloilla.  

 

Varsinkin Heinolan kurvi on erittäin vaarallinen tien kaltevuuden ja mutkan 

takia. Tässä on tapahtunut useita ulosajoja. 

 

Karviankylän (ns. Kivistön) risteys samalla tiellä vaatii ehdottomasti 

valaistuksen. Näkyvyys risteykseen tultaessa Karviankylän suunnalta on huono 

varsinkin Alkkian suuntaan. Paikalla on tapahtunut useita onnettomuuksia. 

Vetoan valtuutettuihin, että asia viedään pikaisesti eteenpäin 

lisäonnettomuuksien estämiseksi.  

 

Karviassa 15.11.2017 

Jori Louhisuo 

kunnanvaltuutettu 

 

Asia viedään tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. 

 

TOIMENPITEET 
 

Aloite toimitettiin tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.  

 
Teknltk 4.12.2017 

§ 111 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta keskustelee valaistuksen tarpeesta. 



 

 

Mikäli katuvalaistusta rakennetaan esitetylle välille Sarvelan kauppa – Karviankylän 

liittymä (n. 2km), voidaan investoinnin kustannukseksi arvioida noin 45000e, ja käyt-

tö- ja ylläpitokuluiksi noin 1500e / vuosi. Investoinnin elinkaari on noin 30 vuotta. 

Katuvalaistus Karviankyläntien ja Alkkiantien liittymäalueelle (n. 600m) olisi inves-

tointikustannuksiltaan noin 15000e ja vuosittainen käyttö- ja ylläpitokulu noin 500e, 

elinkaari myös tässä vaihtoehdossa noin 30 vuotta. 

PÄÄTÖS:  

Tekninen lautakunta keskusteli asiasta. Lautakunta totesi, että liikennevalaistuksen li-

sääminen on kallis investointi, ja valaistuksen tarvetta on useissa muissakin paikoissa. 

Päätöksenä todettiin, että kyseinen investointi ei ole tässä taloustilanteessa toteutetta-

vissa. 

 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle edellä mainitut selvitykset vuonna 2017 

tehdyistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus esittää päätti kunnanvaltuustolle edellä mainitut selvitykset vuonna 

2017 tehdyistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista. 

  



 

 

ANOMUS MAKSUVAPAUTUKSESTA  (SALAINEN) 

 

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 16 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

Kunnanjohtaja tuo tiedoksi vaihekaava 2. tilanteen.  

 

Omistajaohjauksen antaminen Vatajankosken Sähkö Oy:n hallituksen Karvian 

edustajista. Hallituksen jäseneksi Risto Mustakoski ja Kaija Kangas. Mustakosken 

varajäseneksi Jaakko Hietaluoma, Kankaan varajäseneksi Merja Holkko. 

 

Pohjois-Satakunnan JHL on ilmoittanut suorittaneensa kokouksessaan 27.11.2017 

pääluottamusmiesten, luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten valinnan. 

Karvian JHL:n pääluottamusmies on Pirkko Välimäki. 

 

Kunnanhallituksen ja koulun yhteinen illanvietto on sovittu pidettäväksi keskiviikkona 

21.2.2018 klo 17.00 alkaen Sampolassa. Tilaisuuden aluksi on ruokatarjoilu. 

Kutsutaan tilaisuuteen myös kasvatus- ja opetuslautakunta. Satasoten muutosjohtaja 

Mirja Antila tulee tilaisuuteen puhumaan. 

 

Seuraavaan kokoukseen tulossa Jämin Hiihtotunnelin osakkeiden ostotarjous. 

 

 Elinvoimaseminaari järjestetään 8.2.2017 Torrossa klo 16.00. 

 

 Kunnanjohtaja luki palkkatoimikunnan 22.1.2018 päätökset tiedoksi. 

 

Jari Kannisto toi tiedoksi, että kunnassa on ollut nyt paljon susihavaintoja. Haettu 

susienkaatolupa tuli hylättynä, ja nyt sitä oltaisiin hakemassa sosiaalisilla perusteilla. 

 

Jari Kannisto poistui kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi klo 19.56 - 20.00 

 

Veijo Kaskimäki esitti, että Karvian kunta puoltaa tarvittavan määrän susien 

kaatolupien myöntämistä Karvian alueelle sosiaalisin perustein. Susihavaintojen 

määrä on kasvanut runsaasti, ja susien pihapiirivierailut luovat turvattomuutta. 

 

Mari Ervelä poistui kokouksesta klo 20.00. 

 

Jyrki Koivumäki kertoi yhtenäiskoulun kuulumisia rakennuksen lämmityksen ja 

ilmanvaihdon osalta. Näissä on edelleen ongelmia. Päätettiin kutsua seuraavaan 

kunnanhallitukseen Teemu Saari, automaatioyrityksen sekä LVI-suunnittelijan  

edustajat. 

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 17 Merkitään tiedoksi seuraavat:    

 

Ympäristöministeriö 

 

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Kuntainfo 8/2017; Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden 

suojaamiseksi uuden tartuntatautilain mukaan 

 

Maa- ja metsätalousministeriö 

 

Lausuntopyyntö 8.1.2018, MMM036:00/2016 

Luonnos HE laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

 

Kutsu keskustelutilaisuuteen liikenneväylien runkoverkosta 

keksiviikkona 31.1.2018 klo 12-15 Itsenäsyydenaukio 2, 20800 Turku 

NH Niinistö 

Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 24.1.2018 Jenni Selänteelle, 

jenni.selanne@ely-keskus.fi 

Lisätietoja käytännön järjestelyistä antaa Hanna Lindholm, 

hanna.lindholm@ely-keskus.fi 

 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

 

THL:n uusi tilastoraportti on ilmestynyt: Hoitoonpääsy 

perusterveydenhuollossa, lokakuu 2017 

Terveyskeskuslääkärille pääsy vaihtelee eri maakunnissa. 

Terveyskeskuksen hammaslääkärille pääsy huononi keväästä 2017. 

Kuntaliitto 

 

Kuntaliiton yleiskirje 4.1.2018; 29/2017: Suomen Kuntaliiton  suositus 

kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2018 

 

Kuntatyönantajat KT 

 

KT:n  yleiskirje 19.12.2017, 7/2017  Virka- ja työehtosopimus 

ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta 

KT:n yleiskirje 20.12.2017, 8/2017  Matkakustannusten korvaukset 

1.1.2018 lukien 

KT:n yleiskirje 21.12.2017, 9/2017  Ruokailukustannusten korvauksen 

määrä 

KT:n yleiskirje 31.12.2017, 10/2017  Vuoden 2017 yleiskirjeluettelo 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/ Yhteispalvelu 

mailto:jenni.selanne@ely-keskus.fi
mailto:hanna.lindholm@ely-keskus.fi


 

 

 

ASTI –järjestelmän käyttöönottoajankohta on päätetty. ASTI –

järjestelmä otetaan käyttöön 1.2.2018 alkaen 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY 

 

Muistio Kehittämiskeskustelusta 14.12.2017, paikkana  ELY-

keskus, Pori 

 

VARELY:n kirje 5.1. / VARELY/44/2018 

Joukkoliikenteen valtionavun hakeminen Varsinais-Suomessa ja 

Satakunnassa vuonna 2018 

 

Ympäristöministeriö ja Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytävät 

lausuntoa aiheesta: 

Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan tarkistus 

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä 

julkaistuun lausuntopyyntöön mukana olleen linkin kautta. 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa aiheesta: 

Vesienhoidon keskeiset kysymykset Kokemäenjoen-

Saaristomeren-Selkämeren vesienhotoalueella. Lausunto 

pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun 

lausuntopyyntöön mukana olleen linkin kautta. 

 

 

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

 

Uutiskirje 20.12.2017, 5/2017 

 Siltasopimus valmistuu 

 Korkeasti koulutettujen tehostetun työnvälityksen pilotti 

käynnistyy Satakunnassa 

 Satakunnan kasvupalvelujen markkinavuoropuhelu  

 käynnistetty 

 Työttömyys alenee nopeammin kuin edellisellä nousukaudella 

 Määräaikaishaastattelut työllistymisen tueksi – ei muodon vuoksi 

 Ohjaamo Satakunta on startannut 

 Tukivalvonnan vuosikatsaus 

 Henkilöstöuutiset 

 Satakuntaan vuonna 2018 kohdistuvia tiehankkeita 

 Pienellä rahalla tehdään arvokasta työtä rakennusperinnön 

säilyttämiseksi 

www.ely-keskus.fi/web/ely/yhteystiedot-satakunta 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokouksen 

pöytäkirjanotteet 15.12.2017 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yhteystiedot-satakunta


 

 

§ 199, Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan 

valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 

§ 200, Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 

§ 201, Sosiaalipäivystyksen järjestelyt tammikuu 2018; 

Sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyö 

§ 208, Satakunnan sairaanhoitopiirin v. 2018 talousarvion ja ensihoidon 

palvelutasopäätöksen tarkistaminen 1.1.2018 lukien 

§ 214. Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluhinnasto vuodelle 2018 

 

Satakuntaliitto 

 

Satakuntaliiton tiedotteet: 

15.12.2017, Maakuntaohjelma 2018-2021, talousarvio ja 

taloussuunnitelma hyväksyttiin 

15.12.2017, Satakunnan ruoka- ja puhtauspalveluiden 

yhteistyömahdollisuudet, ICT –asiat sekä rekrytoinnit esillä Vaten 

kokouksessa 

20.12.2017, Satakuntaliiton verkkolehti 4/222017 on ilmestynyt ja on 

luettavissa osoitteessa:   satanen.satakuntaliitto.fi 

 

Tiedote 20.12.2017, Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous 20.12./ 

Satakuntaan uusi maakuntaohjelma vuosille 2018-2021 

 

Tiedote 29.12.2017, Satakunnassa Suomi 100 –juhlavuosi on ollut tärkeä 

ja yhdistävä asia – Suomen itsenäisyyden juhlavuosi on päättynyt. 

 

20.12.2017, Ennakkotieto – Maakunnalle siirtyvä sopimukset 

Sopimukset tallennetaan Cloudia Sopimukseen ja maakuntavalmistelulle 

ilmoitetut sopimuksen siirron vastuuhenkilöt koulutetaan Cloudian 

käyttöön joko 9.2.2018 tai 13.2.2018 järjestettävällä Skype –

koulutuksella.  

 

19.12.2017 Mielipidekirjoitus: Miten iäkkäiden palveluita kehitetään 

Satakunnassa?  

 

20.12.2017, Satakunnan maakuntauudistuksen valmisteluvaihe 2:n 

toimintasuunnitelmaan saadut kommentit 

 

20.12.2017, Satakunta esille Porin asuntomessuilla? – Kiirehtivät 

antamaan vastuksen yhteisosastosta 

Alustavan kiinnostuksensa Satakunnan yhteisosastoon Porin 

asuntomessuilla tulevana kesänä ovat esittäneet: 

Eura  

Huittinen  

Karvia  

Siikainen  

Sikses parasta 

Raumalla on oma osasto. 

Hinta osallistumiselle on noin 500 e+alv, joka laskutetaan 

Satakuntaliitosta.  



 

 

Asuntomessujen ajankohta on 6.7. – 5.8.2018, Karjaranta 21 Pori. 

 

Maakuntahallituksen 15.12.2017 kokouksen pöytäkirja on luettavissa 

verkkosivuilla: 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+

bid=1022 

 

Maakuntavaltuuston 15.12.2017 kokouksen pöytäkirja on luettavissa 

verkkosivuilla:  

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+

bid=1010 

 

Maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen ja Satakunnan 

kuntajohtajien kokouksen esitys maakunnan ruoka- ja puhtauspalvelujen 

yhteistyötä koskevasta selvityksestä 

 

Tiedote 11.1.2018; Europe Direct Satakunnan tiedotuspisteen toiminta 

on loppunut – Europe Direct Pohjois-Satakunta jatkaa 

 

Tiedote 12.1.2018; Yritysyhteistyö, koulutusvienti ja ikäihmisten 

palvelut Satakunnan ja Kiinan yhteistyön keskiössä 

 

Satakunnan pelastuslaitos 

 

Pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja 28.11.2017 

 

Kela 

Kelan tiedottaa 21.12.2017: Kunnille ja kuntayhtymille jatkossa 

korvausta kiireellisen sosiaalipalvelu kustannuksista 

 

Porin kaupunki 

 

Tiedustelu koskien maakunnallista kilpailutusta liittyen sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuljetuksiin 

 

Asialista toimintakulttuurin muutos kehittämisryhmän kokoukseen 

8.1.2018 klo 13-15 

 

Kankaanpään kaupunki 

 

Kaupunginhallituksen 18.12.2017 päätös § 429  

Elinkeinopalveluiden uudelleenjärjestely 

 

Jämijärven kunta 

 

Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 18.12.2017 

§ 94 Elinkeinopalveluiden uudelleenjärjestely Pohjois-Satakunnan 

Kehittämiskeskus Oy:n omistajakunnissa 

 

Rovaniemen kaupunki 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1022
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1022
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1010
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1010


 

 

 

Rovaniemen nuorisovaltuuston/nuorisohallituksen haaste kunnille 

nuorisovaltuustojen toimivuuden lisäämiseksi 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä PoSa 

 

PoSa tiedottaa: 
 

- yhtymävaltuusto: torstaisin 8.3., 26.4. ja 7.6. klo 17.30. Kesäkuun 

kokouksen yhteydessä myös seminaari. 

 

- yhtymähallitus: tiistaisin 30.1., 27.2., 27.3.,17.4., 22.5. ja 12.6. klo 

17.00. 

 

Oman kunnan toimielimiltä tulleet 

 

Teknisen lautakunnan pöytäkirjanotteet: 

 

4.12.2017, § 107;Vuoden 2016 valtuustoaloitetta koskeva uusi päätös: 

Valtuustoaloite virkistystoimintaan ja matkailuun, uusintakäsittely 

Lautakunta päätti jatkaa uimarannan hoitamista normaalisti 

käyttötalouden mukaisissa raameissa. Veneenlaskupaikan rakentamiselle 

lautakunta ei näe tarvetta. 

 

Valtuustoaloite yrittäjyyden tukemiseksi 

4.12.2017 § 108 Päätös valtuustoaloitteen toimenpiteissä 

aiempana. 

 

Valtuustoaloite tien päällystäminen taajama-alueen ulkopuolella 

4.12.2017 § 109 Päätös valtuustoaloitteen toimenpiteissä 

aiempana. 

 

Valtuustoaloite Lakkautettujen koulukiinteistöjen myynti 

4.12.2017 § 110 Päätös valtuustoaloitteen toimenpiteissä 

aiempana. 

 

Valtuusoaloite Katuvalot välille Sarvelan kauppa – Karviankylän 

(Kivistö) risteys  

4.12.2017 § 111 Päätös valtuustoaloitteen toimenpiteissä 

aiempana. 

 

 
 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 
 

Virallinen lehti 147 / 22.12.2017 

Virallinen lehti 149 / 29.12.2017 

Virallinen lehti 2 / 5.1.2018 

Virallinen lehti 5 / 12.1.2018 

 



 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei tehnyt päätöstä Vapo Oy:n ja OSK 

Lumimuutoksen välisen kiinteistön kaupan osalta, vaan tältä osin asia jäi 

jatkovalmisteluun. Muissa kiinteistökaupoissa Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 

  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 18 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 


