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Ennen kokouksen alkua Jarkko Rajala esitteli kunnanhallitukselle vanhustenhuoltoon liittyvää 

hankesuunnitelmaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 30 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 § 31 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 Jaakko Hietaluoma ja Heikki Huhtaluoma.  



 

 

 

KUNNAN VUOKRATILOJEN VUOKRAT 

 
Tekn. ltk. 9.2.2017  § 12 

Keskustellaan kunnan vuokratilojen vuokrista. Marko Mustajärvi on vetänyt pois 

esityksen vuokraehtojen muutoksesta, mutta keskustellaan silti vuokrien määrästä ja 

niiden määrittämisestä jatkossa. 

 

Kunnanrakennusmestari esitteli lautakunnalle kuntaliiton suositteleman tavan 

vuokrien määrittämiseen. Lautakunta totesi,  että kuntaliiton vuokrien 

määrittämistapa on hyvin konkreettinen, mutta hyvin työläs tapa määrittää jokaiselle 

kiinteistölle vuokra. Lautakunta päätti,  että jatketaan/valmistellaan vuokra-asioiden 

määrittämistä Kuntaliiton mallin mukaan ja pyydetään lisäksi kunnanhallitukselta 

evästystä asiaan. 

 

KH § 32 Kunnanrakennusmestari tulee esittelemään kunnanhallitukselle vuokrien 

määräytymisperusteita.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja antaa evästystä tekniselle lautakunnalle.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi esitteli kunnanhallitukselle vuokrien 

määräytymisperusteita kuntaliiton suosituksen mukaisesti. Kallioniemi totesi,  että 

vuokrataso pitäisi tarkastella samalla kerralla kaikkien kunnan tilojen osalta.  

 

Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja totesi,  että tekninen lautakunta voi jatkaa asian 

valmistelua esitellyltä pohjalta.  



 

 

 

VIRKISTYSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN ILTARUSKON 

PALVELUKESKUKSEEN 

 
KH § 33 PoSan vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo on lähettänyt kunnanhallitukselle 

esityksen virkistystyöntekijöiden palkkaamisesta.  

 

Karvian kunta on vuosittain myöntänyt PoSalle mahdollisuuden palkata 17 vuotta 

täyttäneitä kesätyöntekijöitä vanhusten virkistystoimintaa varten Karvian 

vanhuspalveluihin. Toiminta on todettu erittäin myönteiseksi niin nuorten 

työllistettyjen, henkilökunnan kuin omaistenkin taholta. Työntekijöitä on palkattu 

touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa kaksi työntekijää aina kuukauden ajaksi. 

Työtehtävinä ovat olleet asukkaiden virkistys, ulkoilu, lehden luku jne.  

 

Peruspalkka olisi vuonna 2017 946,74 euroa, mikä on 50 % hoitoapulaisen palkasta. 

Sosiaalikuluineen kustannus on 1184,37 euroa/ työntekijä / kuukausi. Työaika olisi 

normaali jaksotyöaika 38,45 h/vk. Työntekijät tekevät vain päivätyötä arkisin, joten 

vuorotyölisiä ei muodostu. 

 

 Liitteet: 

 PoSa/vanhuspalvelujohtajan kirje 8.02.2017 

 

Karvian kunta on varannut vuoden 2017 talousarvionsa kohtaan Sosiaali- ja 

terveyspalvelut, muut palvelut, 10.000 euroa kahdeksan työntekijän palkkaamiseen 

Iltaruskoon touko-syyskuulle. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että virkistystyöntekijät palkataan talousarvioon varatun 

mukaisesti. Iltaruskoon palkataan yhteensä kahdeksan virkistystyöntekijää touko-

syyskuun 2017 ajaksi.  

 

PoSa suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja palkanmaksun sekä laskuttaa 

virkistystyöntekijöiden palkkauksesta syntyneet kulut käytön mukaan Karvian 

kunnalta. Paikallislehtiin laitetaan hakuilmoitus kootusti kunnan kesätyöpaikoista ja 

PoSa suorittaa valinnan hakijoiden joukosta.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti,  että virkistystyöntekijät palkataan talousarvioon varatun 

mukaisesti. Iltaruskoon palkataan yhteensä kahdeksan virkistystyöntekijää touko-

syyskuun 2017 ajaksi.  

 

 PoSa suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja palkanmaksun sekä laskuttaa 

virkistystyöntekijöiden palkkauksesta syntyneet kulut käytön mukaan Karvian 

kunnalta. Paikallislehtiin laitetaan hakuilmoitus kootusti kunnan kesätyöpaikoista ja 

PoSa suorittaa valinnan hakijoiden joukosta.   



 

 

 

LAUSUNTO VAPO OY HORMANEVAN TURVETUOTANTOALUEEN 

YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMISESTA JA TOIMINNAN LAAJENTAMISESTA, KARVIA 

JA KAUHAJOKI 

 

KH § 34 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Karvian kunnan lausuntoa Vapo Oy, 

Hormanevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamisesta ja toiminnan 

laajentamisesta.  

 

Tiivistelmän mukaan: 

 

Voimassa oleva lupa ja suunniteltu laajennus 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 3.3.2006 antamallaan päätöksellä nro 

27/2006/4 myöntänyt Vapo Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan 

Hormanevan turvetuotantoalueen toimintaan Karvian ja Kauhajoen kunnissa. 

Päätöksen mukaan turvetta on saanut ottaa enintään 492,4 ha:n suuruiselta alueelta. 

Hormanevan tuotantoalueen nykyinen pinta-ala auma-alueet mukaan lukien on 465,3 

ha. Haettavan laajennusalueen pinta-ala on 116,7 ha. Tuotantoalueen kokonaispinta-

ala on siten 582 ha.  

 

Tuotanto 

Hormanevalla tuotetaan nykyisin jyrsinpolttoturvetta ja palaturvetta. Turvetuotannon 

arvioidaan päättyvän nykyisellä tuotantoalueella noin vuonna 2056 ja 

laajennusalueella noin vuonna 2066. Alueella tuotetaan 50 000 – 100 000 m³ 

jyrsinpolttoturvetta ja noin 100 000 m³ palaturvetta vuodessa. Laajennusalueella 

ympäristöturpeita tuotetaan 20 000 – 30 000 m³ vuodessa. Ympäristöturpeen loputtua 

laajennusalue siirtyy energiaturpeen tuotantoon. 

 

Vesien johtaminen 

Hormanevan tuotantoalue sijaitsee Hormaluoman valuma-alueella (36.045), 

Säkkijoen valuma-alueella (36.046) ja pieneltä osin myös Nummijoen keskiosan 

valuma-alueella (36.072). Hormanevan lohkojen 1 – 5 kuivatusvedet johdetaan 

yhteensä 356 ha:n tuotantoalueelta pintavalutuskentän 1 kautta Sauro-ojaan, josta 

edelleen Nummijokeen. Lohkon 6 osalta kuivatusvedet johdetaan 109,3 ha:n 

tuotantoalueelta pintavalutuskentän 2 kautta laskuojaan, josta edelleen 

Hormaluomaan ja Karvianjärveen. Laajennusalueen kuivatusvedet johdetaan 

ojittamattoman pintavalutuskentän 3 kautta Hormaluomaan ja edelleen 

Karvianjärveen. Hormaluomaan johdettavien kuivatusvesien kokonaistuotantopinta-

ala on 226 ha. 

 

Päästöt 

Karvianjokeen johdettavan Hormanevan koko tuotantoalueen, 582 ha, vuosittainen 

laskennallinen bruttokuormitus orgaaniselle ainekselle (CODMn) on 92 000 kg, 

kiintoaineelle 21 500 kg, kokonaisfosforille 180 kg ja kokonaistypelle 4 300 kg. 

 

Laajennusalueen luonnontila 



 

 

Suunnitellulla laajennusalueella on tehty luonnontilaselvitys sekä kasvillisuus-, 

linnusto- ja direktiivilajiselvitykset, jonka perusteella laajennusalueen 

luonnontilaluokitukseksi on määritelty 1. Suo on muuttunut peruuttamattomasti ja sen 

vesitalous turvetuotannon ja metsäojitusten seurauksena muuttunut. Laajennusalueen 

tuotantoon ottamisen kasvillisuus on luontotyyppivaikutukset sekä vaikutukset 

direktiivilajeihin on arvioitu kokonaisuudessaan vähäisiksi. Laajennusalueen 

tuotantoon ottamisen linnustovaikutukset arvioidaan korkeintaan kohtalaisiksi, sillä 

pääosin alueen linnuston on tavanomaista ja seudullisen lintukannan ei katsota 

hankkeen myötä vaarantuvan. Hormanevan toisena kuivatusvesien johtamisreittinä 

toimiva Nummijoki kuuluu Karvian luomat –Natura-alueeseen (FI0200091, SCI). 

Hormanevan turvetuotannon jatkaminen ei muuta jatkossa vaikutuksia Nummijokeen, 

sillä jokeen johdettavien kuivatusvesien tuotantopinta-ala säilyy samana eivätkä sitä 

kautta vaikutukset Karvian luomat –Natura-alueeseen muutu. Seuraavaksi lähin 

Natura-alue Jäkäläneva-Isoneva (FI0200137, SCI) sijaitsee lähimmillään 2,7 km:n 

etäisyydellä hankealueesta eikä Hormanevan turvetuotannolla arvioida olevan 

vaikutuksia siihen. Lähin luokiteltu pohjavesialue sijaitsee noin 3,5 km:n etäisyydellä 

eikä turvetuotannolla arvioida olevan vaikutuksia siihen. 

 

Asutus 

Tuotantoalueen lähiympäristö on asumatonta metsä- ja suoaluetta eikä alle 500 m:n 

etäisyydellä tuotantoalueen reunasta laajennusalueineen sijaitse asuinkiinteistöjä. 

Hakijan tiedossa ei ole pöly- tai meluvalituksia kuluneelta lupakaudelta. Tuotannosta 

lähiasutukselle aiheutuvat pöly- ja meluhaitat pysyvät lähivuosina ennallaan. 

Hormanevan turvetuotannolla ei tiedetä vaikuttaneen lähiasutuksen kaivojen veden 

laatuun tai määrään eikä vaikutusta pidetä todennäköisenä jatkossakaan. 

 

Vesistövaikutukset 

Hormanevan vesistövaikutukset kohdistuvat arvion mukaan ensisijaisesti 

Hormaluomaan, jonka veden laatu on nykyisellään huono ja vesimääräsuhteessa 

vähäinen. Hormanevan turvetuotannon aiheuttamat pitoisuuslisät Hormaluoman suulla 

sen laskiessa Karvianjärveen ovat vuodenajasta ja tuotantovaiheesta rippuen 

orgaanisen aineen (CODMn) osalta 0,00-0,05 mg/l, kiintoaineen osalta 0,6-1,64 mg/l, 

kokonaisfosforin osalta 2,7-20 μg/l ja kokonaistypen osalta 151-371 μg/l. 

Laajennusalueen kuntoonpanovaiheessa pitoisuuslisät ovat lyhytaikaisesti korkeampia 

kuin tuotantovaiheessa. Hormaluoma on vähävirtaamainen uoma, jolla ei tiettävästi 

ole virkistyskäytöllistä tai kalataloudellista merkitystä ja jota kuormittaa 

turvetuotannon lisäksi maa- ja metsätalous.  

 

Hormanevan kuormituksen aiheuttamat arvioidut pitoisuuslisät Karvianjärven 

luusuassa laskussa Karvianjokeen ovat vuodenajasta ja tuotantoviaheesta 

(laajennusalue) riippuen orgaanisen aineen (CODMn) osalta 0,00-0,01 mg/l, 

kiintoaineen osalta 0,07-0,11 mg/l, kokonaisfosforin osalta 0,3-1,4 μg/l ja 

kokonaistypen osalta 17-25 μg/l. Hormanevan turvetuotannon arvioidaan nostavan 

Karvianjoen typpipitoisuuksia noin 1,4 % havaitusta Karvianjärven 

kokonaistyppipitoisuudesta.  

 

Hormanevan turvetuotantoalueen kuormituksen aiheuttama arvioitu pitoisuusvaikutus 

Nummijoessa Sauro-ojan alapuolelle vaihtelee vuodenajasta riippuen orgaanisen 



 

 

aineen (CODMn) osalta 0,13-1,33 mg/l, kiintoaineen osalta 0,46-0,62 mg/l, 

kokonaisfosforin osalta 1,21-2,92 μg/l ja kokonaistypen osalta 66-87 μg/l.  

 

Hormanevan turvetuotannolla ei arvioide olevan merkittäviä haitallisia 

vesistövaikutuksia Nummijokeen, Karvianjärveen tai Kirkkojärveen. Vapo Oy:n 

turvetuotantoalueiden kuivatusvesien aiheuttamat pitoisuusvaikutukset Kirkkojärven 

luusuassa lähivuosina ovat arvon mukaan CODMn:n osalta 0,10 mg/l, kiintoaineen 

osalta 0,21 mg/l, kokonaisfosforin osalta 0,84 μg/l ja kokonaistypen osalta 38 μg/l. 

Turvetuotannolla ei arvioida jatkossakaan olevan merkittäviä vesistövaikutuksia 

Karvianjokeen eikä vaaranna vesienhoidon tilatavoitteita. 

 

Vahingot 

Hormanevan kuormituksen vesistö- ja kalatalousvaikutukset arvioidaan 

kokonaisuudessaan sen tasoisiksi, että niistä ei aiheudu tilakohtaisesti korvattavaa 

vahinkoa. Purkuvesistön kalataloudelle aiheutuva haitta voidaan estää vuosittaisella 

kalatalousmaksulla. 

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito 

Kuulutus pidetään nähtävillä 15.2. – 17.3.2017 Karvian kunnan ja Kauhajoen 

kaupungin ilmoitustaululla.  

 

Kuulutuksessa mainitaan, että hakemuksessa tarkoitetulla toiminnalla saattaa olla 

vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- ja vesialueilla: 

 

Nimi   Kiinteistötunnus 

 

Juotinpaikka   230-417-878-7 

Ämmälän vedet  230-417-876-3 

Kirkonkylän vesialueet  230-405-876-1 

Niskaniemen talon nro 4 vesialue  

Karvian- ja Nummijoessa  23-411-876-4 

Yhteinen vesialue  232-876-1-0 

Saran talon nro 3 vesialue Säkkijoessa 230-409-876-2 

Venevalkama  230-409-878-1 

Karvianjärvi   230-876-5-1 

Isokarvianjärven saaret  230-878-1-1 

Myllytontti   230-411-878-4 

 

Lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta 

käyttäen www.avi.fi/muistutus aluehallintovirastoon 31.3.2017 mennessä. 

Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro ESAVI/11754/2016. Julkiset 

hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa: www.avi.fi/lupatietopalvelu. Asia 

voidaan ratkaista, vaikka lausuntoa ei anneta.  

 

Liitteet: 

 

 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 9.2.2017 Dnro 

ESAVI/11754/2016 

http://www.avi.fi/muistutus
http://www.avi.fi/lupatietopalvelu


 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Karvian kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Hormanevan turvetuotantoalueen 

ympäristöluvasta. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että ympäristön 

kuormitusta seurataan säännöllisesti.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Karvian kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Hormanevan turvetuotantoalueen 

ympäristöluvasta. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että ympäristön 

kuormitusta seurataan säännöllisesti.  



 

 

 

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2016–2018 

 

KH § 35 

 Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain mukaan kunnan tai useamman 

kunnan on yhdessä laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi (LsL 417/2007, 

12 §). Suunnitelma on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten 

hyvinvointityötä kunnassa. 

 

 Suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkastetaan 

vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelman ohjausvaikutusta korostaa se, että 

sen sisältö, kehittämistoimet ja voimavaraehdotukset on otettava huomioon 

laadittaessa kuntalain 

 (L 635/1995) mukaista kunnan talousarviota ja –suunnitelmaa eri vuosille.  

 

 Suunnitelmassa päätöksentekijät määrittävät kunnan lapsi- ja lastensuojelupolitiikan 

keskeiset sisällöt ja painopisteet sekä varaavat toiminnan ja sen kehittämisen 

edellyttämät voimavarat. Palvelujärjestelmässä vastaavat johtajat varmistavat lasten 

ja perheiden tarpeiden mukaisesti kehittyvän palveluvalikon ja palvelujen 

toimivuuden sekä huolehtivat riittävistä asiakastyön tukijärjestelmistä. Suunnitelma 

tukee käytännön asiakastyötä niin, että jokaisen lapsen palveluprosessia voidaan 

toteuttaa lapsen näkökulmasta ja hänen asiakassuunnitelmassaan määritellyllä tavalla.  

 

 Suunnitelman tulee lain mukaan sisältää kunnan määrittämältä 

 suunnittelukaudelta tiedot 

 a) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta,  

 b) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä 

 toimista ja palveluista,  

 c) lastensuojelun tarpeesta kunnassa, 

 d) lastensuojeluun varattavista voimavaroista, 

 e) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä 

 olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä,  

 f) yhteistyön järjestämiseksi eri viranomaisten sekä lapsille että nuorille 

 palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä 

 g) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. (Kuntainliitto 2008; 

 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa, opas 

 lakisääteisen suunnitelman laadintaan, osa 1. Suunnitelman valmistelu.) 

 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman työryhmään osallistuivat: 

 Saimala Maria, Alitalo Mervi, Kuuskoski Noora, Heervä Jussi, Tuuri Jari,  

 Haavisto Jonna, Kurki Minna, Rouhelo Päivi ja Vanhatuuna Marika.  

 

 Posan yhtymähallitus on 26.1.2017 § 11 hyväksynyt valmistellun lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelman ja lähettänyt sen alueen kunnanvaltuustojen 

hyväksyttäväksi.  

  

Liitteet: 



 

 

 

 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2016–2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy lasten ja 

nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2016–2018. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy lasten ja 

nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2016–2018. 



 

 

 

HALLINTOSÄÄNTÖ 

 

KH § 36 Kuntalain (10.4.2015/410) 90 §:ssä säädetään kunnan hallintosäännöstä. Pykälässä 

määritellään ne asiat, joista hallintosäännössä ainakin on säädettävä. Näitä ovat  

 1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: 

 a) toimielimistä ja johtamisesta; 

 b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä; 

 c) henkilöstöorganisaatiosta; 

 d) taloudenhoidosta; 

 e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta; 

 f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; 

 2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista: 

 a) toimivallan siirtämisestä; 

 b) toimielinten kokoontumisesta; 

 c) varajäsenten kutsumisesta; 

 d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä; 

 e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta; 

 f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja 

puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa; 

 g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa; 

 h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii,  että 

sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen 

tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä; 

 i) esittelystä; 

 j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta; 

 k) asiakirjojen allekirjoittamisesta; 

 l) asiakirjahallinnon järjestämisestä; 

 m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista; 

 n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista 

tiedoista; 

 o) viestinnän periaatteista; 

 p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi; 

 3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista: 

 a) valtuuston kokousmenettelystä; 

 b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle; 

 c) valtuutetun aloitteen käsittelystä; 

 d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä; 

 e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti; 

 f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen 

kokouksen kulun turvaamiseksi.  

 

 Uudistetun hallintosäännön tulee olla voimassa viimeistään 1.6.2017. Uudella 

hallintosäännöllä kumotaan kaikki voimassa olevat päävastuualuesäännöt ja 

ohjesäännöt ja kaikki kunnan toimintaa koskeva ohjeistus on jatkossa yhdessä 

säännössä. 

 



 

 

 Hallintosääntöä on kunnassa valmisteltu kuntaliiton hallintosääntömallin pohjalta. 

Lokakuussa 2016 pidettiin valtuustoseminaari, jossa annettiin suuntaviivoja 

valmisteluun. Tämän jälkeen valmisteltu hallintosääntöluonnos on käsitelty kunnan 

lautakunnissa. Hallintosäännön valmistelussa on lisäksi tehty tiivistä yhteistyössä 

samankokoisten seutukunnan kuntien kanssa. 

 

Hallintosäännön viimeisenä lukuna tulee olemaan määräykset luottamushenkilöiden 

palkkioista. Tältä osin odotamme edelleen Kuntaliiton ohjeistusta.  

 

Liitteet: 

 

 Hallintosääntö 1.6.2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian kunnalle 

uuden hallintosäännön liitteen mukaisesti tulevaksi voimaan 1.6.2017.  

Hallintosäännön viimeinen luku luottamushenkilöiden palkkioista hyväksytään 

myöhemmin erikseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Jaakko Kallioniemi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.35.  

 

Kunnansihteeri Hanna Vainionpää esitteli kunnanhallitukselle hallintosääntöä.  

Elinvoimalautakunnan jäsenmääräksi päätettiin esittää 9 jäsentä. Kunnan 

johtoryhmää koskeva sääntely poistetaan. Kunnanjohtajan tehtäviin §:ään 21 

lisätään, että kunnanjohtaja tuo vakuutusten kilpailuttamisen tiedoksi 

kunnanhallitukselle. Päätettiin, että poistetaan liikunta- ja raittiussihteerin tehtävistä 

poistot, koska taloutta koskevat asiat määrätään erikseen muualla. Jaakko 

Kallioniemi esitteli kunnanhallitukselle teknistä lautakuntaa koskevat säännökset.  

Pykälästä 32 poistetaan jäseniä koskevat edellytykset, ja kohta muutetaan lukemaan 

niin, että lautakuntaan kuuluu 7 jäsentä. Kunnanrakennusmestarin tehtävistä 

poistetaan kohta 6. koskien sähköliittymäsopimuksia.  Rakennustarkastajan 

toimivaltaa täsmennetään siten, että tarkastaja saa päättää enintään 300 neliömetrin 

laajennuksia. Elinvoimalautakunnan osalta poistetaan jäseniä koskevat edellytykset.  

 

Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.  

 

Kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.51–20.59. 



 

 

 

ERITYISLUOKANOPETTAJA 

 
KOLTK 23.2.2017 § 27 

  

 Kasvatus- ja opetuslautakunnan 26.1.2017 hyväksymän yhtenäiskoulun tuntikehyksen 

mukaan yhtenäiskoulussa on pienryhmä luokkien 1-6 oppilaille. 

 

 Pienryhmän oppilaista valtaosa tulee olemaan sellaisia oppilaita, joille on tehty päätös 

erityisestä tuesta. Ryhmän opettajalla tulee tällöin olla luokanopettajan kelpoisuuden 

lisäksi myös erityisopettajan koulutus. Nykyisillä, tehtävään muun käytettävissä 

olevilla, luokanopettajilla ei ole tätä kelpoisuutta. 

 

 Pienryhmälle on tarvetta nykyisillä oppilastiedoilla joka tapauksessa useammaksi 

vuodeksi. Tehtävä on siis tarpeen laittaa toistaiseksi voimassaolevana auki. Kuntalain 

87 §:n mukaan tehtävää tulee hoitaa virassa. Tehtävää varten tulee perustaa virka, 

mutta henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen perustellusta syystä jo ennen kuin virka 

on perustettu. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittää kun-

nanvaltuustolle erityisluokanopettajan viran perustamista 1.8.2017 alkaen Karvian yh-

tenäiskouluun. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa täyttöluvan erityisluo-

kanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2017 lähtien. Kasva-

tus- ja opetuslautakunta päättää, että tehtävä julistetaan avoimeksi kunnanhallituksen 

myönnettyä täyttöluvan. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se esittää kunnan-

valtuustolle erityisluokanopettajan viran perustamista 1.8.2017 alkaen Karvian yhte-

näiskouluun. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää, että kunnanhallitus antaa täyttöluvan eri-

tyisluokanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2017 lähtien. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että tehtävä julistetaan avoimeksi kunnanhalli-

tuksen myönnettyä täyttöluvan. 

 

KH § 37 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle erityisluokanopettajan viran perustamista 1.8.2017 alkaen Karvian 

yhtenäiskouluun. 

 



 

 

Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti antaa 

täyttöluvan erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 

1.8.2017 lähtien. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle erityisluokanopettajan viran perustamista 1.8.2017 alkaen Karvian 

yhtenäiskouluun. 

 

Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti antaa 

täyttöluvan erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 

1.8.2017 lähtien. 



 

 

 

LASTENTARHANOPETTAJAN TYÖSUHDE 

 
KOLTK 24.2.2017 § 26 

  

 Päiväkoti Kissankimalluksen vastaava lastentarhanopettaja on irtisanoutunut keväällä 

2016 ja tehtävä on täytetty määräaikaisesti 31.7.2017 saakka. 

 

 Lastentarhanopettaja Tiina Köykkä on toiminut Saran koulussa esiopetuksen sekä 

alkuopetuksen opettajana määräaikaisissa työsuhteissa useita vuosia. Tiinalla on 

vaadittava koulutus sekä osaaminen tehtävään. Tiina Köykkä on ilmoittanut olevansa 

käytettävissä Kissankimalluksen vastaavan lastentarhanopettajan tehtävään 1.8.2017 

lähtien toistaiseksi. 

 

 Työsuhteen täyttäminen toistaiseksi edellyttää kunnanhallituksen lupaa talousarvion 

täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta lupaa ottaa vastaava 

lastentarhanopettaja toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.8.2017 lähtien. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää valita Kissankimalluksen vastaavan lastentar-

hanopettajan työsuhteeseen 1.8.2017 lähtien toistaiseksi lastentarhanopettaja Tiina 

Köykän sillä edellytyksellä, että kunnanhallitus päättää myöntää edellä mainitun täyt-

töluvan. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää kunnanhallitukselta lupaa ottaa vastaava 

lastentarhanopettaja toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.8.2017 lähtien. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti valita Kissankimalluksen vastaavan lastentarhan-

opettajan työsuhteeseen 1.8.2017 lähtien toistaiseksi lastentarhanopettaja Tiina Köy-

kän sillä edellytyksellä, että kunnanhallitus päättää myöntää edellä mainitun täyttölu-

van. 

 

KH § 38 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti 

täyttöluvan ottaa vastaavan lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassaolevaan 

työsuhteeseen 1.8.2017 lähtien. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti myöntää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti 

täyttöluvan ottaa vastaavan lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassaolevaan 

työsuhteeseen 1.8.2017 lähtien.  



 

 

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN- JA VIRANHALTIJAN EUROMÄÄRÄISET 

HANKINTARAJAT 

 

Tekn. ltk. 9.2.2017 § 6  

 

Teknisen lautakunnan johtosäännön 3§:n 2 mom. mukaan kunnanhallitus vahvistaa 

euromäärän, jonka puitteissa lautakunta päättää urakkasopimuksista ja tehtävistä han-

kinnoista. 

 

Tekninen lautakunta vahvistaa viranhaltijan osalta hankintojen euromääräiset rajat. 

( Tekn. ltk. Johtosääntö 4§ 5 mom.) 

 

Kunnanhallitus on vuonna 2016 hyväksynyt ko. hankintarajat kaudelle 2016: 

 Teknisen lautakunnan hankintarajaksi 200 000 € 

 Kunnanrakennusmestarin hankintarajaksi 20 000 € 

 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Lautakunta esittänee kunnanhallitukselle hankintarajoiksi kaudelle 2017: 

 Tekninen lautakunta 200 000 € 

 Kunnanrakennusmestari   20 000 € 

 

PÄÄTÖS: 

 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

 

KH § 39 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy hankintarajat teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti 

vuodelle 2017: 

 

 Tekninen lautakunta 200 000 € 

 Kunnanrakennusmestari   20 000 € 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyi hankintarajat teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti 

vuodelle 2017: 

 

 Tekninen lautakunta 200 000 € 

 Kunnanrakennusmestari   20 000 € 



 

 

 

ÄÄNESTYSALUEJAOTUKSEN MUUTTAMISEN ILMOITTAMINEN MAISTRAATILLE 

 

KH § 40 Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole 

tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto. 

Sivukylien äänestysalueiden vaalilautakuntien toiminta päättyi 31.12.1999, minkä 

jälkeen Karvian kunta on muodostanut yhden äänestysalueen. Sen numerotunnus on 

001. 

 

 Väestörekisterikeskus on lähettänyt kunnanhallitukselle 20.2.2017 päivätyn kirjeen, 

jossa pyydetään ilmoittamaan maistraatille, mikäli äänestysaluejaotukseen tulee 

muutoksia. Äänestysaluejaon muutokset tulee ilmoittaa 30.4.2017 mennessä 

maistraatille. Vuonna 2017 mainittu päivä osuu lauantaille, joten ilmoitus pyydetään 

tekemään perjantaihin 28.4.2017 mennessä. 

 

 Karvian kunnalla ei ole näköpiirissä muutoksia äänestysaluejaotuksessa, joten 

ilmoitettavaa ei tässä tapauksessa ole. Väestörekisterikeskus on pyytänyt 

kunnanhallitusta saattamaan liitteenä olevan kirjeen keskusvaalilautakunnan tietoon.  

 

Liitteet: 

 

 Väestörekisterikeskuksen kirje 20.2.2017; dnro VRK/169/2017 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus toteaa, että Karvian kunnan toistaiseksi voimassa oleva 

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

on edelleen yksi äänestysalue, jonka numero on 001. Väestörekisterikeskuksen kirje 

saatetaan keskusvaalilautakunnan tietoon. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus totesi,  että Karvian kunnan toistaiseksi voimassa oleva 

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

on edelleen yksi äänestysalue, jonka numero on 001. Väestörekisterikeskuksen kirje 

saatetaan keskusvaalilautakunnan tietoon. 



 

 

 

KARVIAN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA TARJA HOSIASLUOMAN VÄLISEN 

JOHTAJASOPIMUKSEN TARKISTAMINEN 

 
KH § 41 Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka 

Ohrankämmen, valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho, valtuuston 1. varapj Joni 

Vainionpää, valtuuston 2. varapj. Veijo Kaskimäki sekä valtuuston 3. varapj. Sami 

Laitila ovat käyneet johtajasopimuksen mukaisen vuotuisen kehityskeskustelun 

6.2.2017.  

 

Keskustelussa käytiin läpi johtajasopimuksen mukaan arvioita tavoitteiden, 

strategian, vuorovaikutuksen, talouden ja eri kehittämistarpeiden toteutumisen 

suhteen vuoden 2016 aikana.  

 

Vuoden 2017 tavoitteiksi asetettiin: 

 

 asuntokehityksen seuraaminen ja Revon ja Västilän aluetta markkinoidaan 

sekä tarvittaessa vauhditetaan uusien asuntojen rakentamista kysynnän mu-

kaan 

 elinkeinopolitiikkaan panostaminen, eri yrittäjäryhmien säännöllinen tapaa-

minen 

 vanhuspalveluiden kehittäminen, ja vanhuspalveluiden kehittämisen saami-

nen pilottihankkeeksi 

 matkailun kehittäminen sekä katsomohankkeen eteenpäin vienti 

 yhtenäiskoulun valmistuminen aikataulussa 

 osallistuminen maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalveluiden rakentamisvai-

heen palvelutyöryhmään,  

 henkilöstömuutoksiin varautuminen 

 

Johtajasopimus todettiin ajantasaiseksi.  

 

Liitteet: 

 

 Muistio 6.2.2017 käydystä kehityskeskustelusta  

 

KUNNANHALLITUKSEN PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan kanssa käydyn kehityskeskustelun tiedoksi.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn 

ajaksi klo 21.12–21.13. Kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan kanssa käydyn 

kehityskeskustelun tiedoksi.  



 

 

 

VÄLIAIKAISTEN VARAJÄSENTEN NIMITTÄMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN 

JA JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN VAALILAUTAKUNTAAN JA 

VAALITOIMIKUNTAAN EHDOKKAIDEN JA ESTEELLISTEN TILALLE 

KUNTAVAALEISSA 2017 

 

KH § 42 Kuntavaalien 2017 ehdokasilmoitukset on jätetty 28.2.2017 klo 16.00 mennessä 

kunnan keskusvaalilautakunnalle. Niitä tarkasteltaessa on huomattu, että ehdokkaiden 

joukossa on tämänhetkiseen keskusvaalilautakuntaan, vaalilautakuntaan ja 

vaalitoimikuntaan nimettyjä henkilöitä, heidän lähisukulaisiaan tai läheisiään, jonka 

perusteella kyseinen toimielimen jäsen tai varajäsen ei täyttäisi kelpoisuusehtoa tai 

tämä olisi esteellinen toimimaan tehtävässään.  

 

Vaalilain 9 a §:n mukaan vaaliviranomaisen on toimittava tehtävässään 

puolueettomasti. Tätä yleissäännöstä vahventamaan on vaalilaissa säädetty eräitä 

rajoituksia siihen, kuka on kelpoinen olemaan vaaliviranomaisena ja mainittu 

nimenomaisesti, sovelletaanko vaaliviranomaisen toimintaan hallintolain (365/2003) 

27-30 §:n esteellisyyssääntelyä. 

 

Kelpoisuusrajoitukset 

 

Keskusvaalilautakunnan  

- työskentelyyn ei saa osallistua kuntavaalien ehdokas; 

- jäsenenä tai varajäsenenä ei saa olla vaaliasiamies. 

 

Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei saa olla kuntavaalien ehdokas (sama 

rajoitus koskee myös vaalilain 16 §:n 2 momentissa tarkoitettuja vaalilautakunnan 

mahdollisia avustajia).  

 

Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei saa olla kuntavaalien ehdokas eikä 

missään kunnassa hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa eikä vanhempansa. 

 

Esteellisyyssääntelyn soveltaminen kunnan vaaliviranomaisiin 

Esteellisyys tarkoittaa tilannetta, jossa käsittelyn puolueettomuus saattaa vaarantua 

asiaa viranomaisessa käsittelevän henkilön ja käsiteltävän asian tai sen asianosaisen 

välisen suhteen vuoksi.  

 

Vaalilain mukaan hallintolain esteellisyyssääntelyä sovelletaan 

keskusvaalilautakunnan jäseniin ja varajäseniin. Esteelliset henkilöt luetellaan 

hallintolain 28 §:ssä. 

 

Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta  

- vaalilautakunnan jäseniin eikä varajäseniin, 

- vaalitoimikunnan jäseniin eikä varajäseniin, 

- yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijaan, 

- kotiäänestyksen vaalitoimitsijaan eikä myöskään  

- vaalipäivän äänestyksen vaaliavustajaan. 

 



 

 

Hallintolain 29 §: 1 momentissa on säännös, jonka mukaan esteellisyyttä koskeva 

kysymys on ratkaistava viipymättä.  

Pääsääntöisesti esteellisyyttä koskeva kysymys tulee esille henkilön omasta aloitteesta. 

Kuntalain 52 §:n 5 momentin mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava 

esteellisyydestään. 

Jos kysymyksessä on monijäseninen toimielin, kuten kunnan toimielin, kokouksessa 

läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Lain 

perustelujen mukaan esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava.  

Toimielimen kokouksessa henkilö, jonka esteellisyyttä ratkaistaan, ei saa osallistua 

asian käsittelyyn. Vain silloin jos toimielin ei ole ilman häntä päätösvaltainen eikä 

hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä, hän 

voi olla mukana esteellisyyskysymyksen ratkaisemisessa. Tällaiset tilanteet lienevät 

käytännössä harvinaisia. Lain sanamuoto ei kiellä henkilön läsnäoloa esteellisyyttä 

ratkaistaessa, joten hän voi olla tällöin läsnä.  

Kunnanvaltuusto on valinnut keskusvaalilautakunnan kokouksessaan 14.1.2013 § 14 

ja päättänyt kokouksessaan 15.5.2014 §:ssä 16 muuttuneesta kokoonpanosta, mistä 

lähtien keskusvaalilautakunnan kokoonpano on ollut seuraava: 

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano jäljellä olevaksi toimikaudeksi on 

seuraava: 

 
Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet kutsujärjestyksessä 

 

Seppo Jokela, pj  Eija Niskala 

Yrjö Ylilammi, vpj  Eija Mahlamäki 

Veijo Mustajärvi  Ritva Koivumäki 

Sinikka Myllyviita  Eija Kortesmaa, nyk. Nevala 

Pirkko Välimäki  Antti Koivisto 

 

Vaalilain 13 § kelpoisuusrajoitus estää toimimasta lautakunnassa jos henkilö itse on 

kuntavaalien ehdokkaana. 

 

Hallintolaki 28 § mukaan henkilö on esteellinen hänen ja ehdokkaan välisen 

sukulaisuussuhteen tai läheisen suhteen vuoksi. 

 

Vaikka keskusvaalilautakunnan varsinainen valinta kuuluukin kunnanvaltuustolle niin 

kunnanhallitus saa vaalilain 14 §:n 1 momentin nojalla määrätä tarvittaessa 

väliaikaisia varajäseniä. 

 

Vaalilaki 14 §:n 1 mom. 

Kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos 

varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus 

tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen.  

 

Keskusvaalilautakunnan toiminta Kuntavaaleissa 2017 olisi turvattu 3 – 5 

väliaikaisen varajäsenen avulla, jotka kunnanhallitus voi vaalilain 14 §:n 1 

momentin mukaan nimittää.  

 

 

Kunnanhallitus valitsi 19.12.2016 § 233 vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan 

seuraavassa kokoonpanossa: 



 

 

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta kuntavaaleissa 2017 

 

Vaalilautakunta 

Varsinaiset jäsenet:  Varajäsenet: (kutsujärjestyksessä) 

 

Anne Aho, pj.  Pentti Koskela 

Antti Havunen, vpj.  Anne-Mari Kontiainen 

 Sirpa Sievi-Korte, jäsen  Arto Mattila 

Tarja Hietikko, jäsen  Maria Välimäki 

Oiva Honkanen, jäsen  Kari Aalto 

 

Ehdokasilmoitusten jättämisen jälkeen tulee vaalilautakunnan kokoonpanoa 

tarkistaa. 

 

Vaalilautakunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. 

 

Vaalilaki 15 § 

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. 

 

Vaalilautakuntaan Kuntavaalien 2017 ajaksi ehdokkaana olevien tilalle tulee 

valita uudet henkilöt, jotka olisivat käytettävissä tehtävään vaalipäivän 

äänestyksessä. 

 

Vaalitoimikunta 

Varsinaiset jäsenet:  Varajäsenet: (kutsujärjestyksessä) 

Pentti Koskela, pj.  Rauno Hautaluoma 

Marita Hietakoivisto, vpj.  Sirkka Mäkinen 

Toivo Hannukainen, jäsen  Kaija Ohrankämmen 

     Sakari Mäki-Korte 

 

Ehdokasilmoitusten jättämisen jälkeen tulee vaalitoimikunnan kokoonpanoa 

tarkistaa. 

 

Vaalitoimikunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. 

 

Vaalilaki 15 § 

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla 

vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Heidän tilalleen tulisi valita uudet 

henkilöt Kuntavaalien 2017 ajaksi. 

 

Liitteet: 

 Karvian kuntavaaliehdokkaat 2017  

 

KJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus nimittää keskusvaalilautakuntaan Kuntavaalien 2017 ajaksi 

toimintavarmuuden turvaamiseksi riittävän määrän väliaikaisia varajäseniä.  

 



 

 

Lisäksi kunnanhallitus tarkistaa kuntavaaliehdokkuuksista johtuvan muuttuneen 

tilanteen vuoksi valittujen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja 

varajäsenten kelpoisuudet ja esteellisyydet tehtävään ja nimeää tarvittaessa 

Kuntavaalien 2017 ajalle vaalilautakuntaan uudet jäsenet ja varajäsenet 

kuntavaaliehdokkaiden tilalle sekä vaalitoimikuntaan varajäsenet niiden tilalle, jotka 

eivät voi olla ehdokkaan sukulaisina tehtävässään. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus nimesi keskusvaalilautakuntaan Kuntavaalien 2017 ajaksi 

toimintavarmuuden turvaamiseksi väliaikaisiksi varajäseniksi Seppo Ruokolan, Tarja 

Kallioniemen, Anne Kokon ja Antti Otavan. 

 

Kunnanhallitus nimesi Kuntavaalien 2017 ajalle vaalilautakuntaan Anne Ahon tilalle 

varsinaiseksi jäseneksi Kaija Ohrankämmenen. Tarja Hietikon tilalle varsinaiseksi 

jäseneksi valitaan Tanja Koivuniemi. Varajäsen Maria Välimäen tilalle varajäseneksi 

Hilma Välimäki. Varajäsen Kari Aallon tilalle varajäseneksi Timo Mustasilta. 

Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Antti Havunen ja varapuheenjohtajaksi 

Sirpa Sievi-Korte. 

 

 Kunnanhallitus nimesi Kuntavaalien 2017 ajalle vaalitoimikuntaan varajäsen Kaija 

Ohrankämmenen tilalle Satu Pihalan ja varajäsen Rauno Hautaluoman tilalle Atte 

Myllyviidan. 



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 43 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

Karvian Lämpö Oy:n rakennuslupa-asia; naapurin kuuleminen: 

”Vastaus naapurin kuulemiseen Karvian Lämmön lämpölaitoksen laajennusta, 

pellettisiilon rakentamista koskevasta rakennuslupahakemuksesta. 

Karvian kunnalla ei ole huomautettavaa rakennuslupahakemuksesta.”  Lämpöyhtiön 

toimitusjohtaja Antti Otava oli esteellinen tämän kohdan käsittelyn aikana klo 21.27-

21.28.  

 

 

Kunnanhallitukselle on tullut Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirje 

kunniamerkkiesitysten valmistelemiseksi vuonna 2017. Kunnanhallitusta pyydetään 

kokoamaan ja toimittamaan Lounais-Suomen aluehallintovirastolle virka- ja 

luottamushenkilöitä koskevat ehdotukset hallinnonaloittain ryhmiteltyinä 15.5.2017 

mennessä Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, PL 22, 20801 Turku. 

Vanha toimikunta jatkaa valmistelua.   

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavaa koskeva lausuntoluonnos toimitetaan 

kunnanhallitukselle tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi ennen kokousta.  Päätettiin, 

että Satakuntaliittoon on syytä lähteä keskustelemaan vaihemaakuntakaavan 

maisema-aluerajoituksista. Mukaan lähtee ainakin kunnanjohtaja, kunnansihteeri,  

kunnanrakennusmestari,  rakennustarkastaja, Ilmari Mattila, Veijo Kaskimäki, Jukka 

Ohrankämmen, Kaija Kangas ja Voitto Raita-Aho. Kunnanjohtaja sopii 

Satakuntaliiton kanssa käytännön järjestelyistä.  

 

Kunnanhallitus keskusteli Jarkko Rajalan vanhustenhoitoa koskevasta 

hankehakemuksesta. Marko Mustajärvi poistui esteellisenä, hankkeeseen osallisena, 

tämän asian käsittelyn aikana klo 21.39.  Asian valmistelua jatketaan. 

 

Veijo Kaskimäki toi esiin huolensa Posan kotihoidosta.  Posaan kannattaa antaa 

suoraa palautetta.  

 

Päivi Suominen toi terveisiä ympäristölautakunnasta, että maa-aineslupien käsittelyn 

ehdot ja edellytykset ovat samankaltaisia kuin kunnan aikaan. Maa-aineslupa on 

saatavissa myös 10 vuodeksi, mitä kannattaa viedä tiedoksi karvialaisille yrittäjille.  

 

Tiina Järvinen tiedusteli rivitalon kaupan etenemistä. Kunnanjohtaja totesi,  että asia 

on kesken edelleen. 



 

 

 

ILMOITUSASIAT 

  

 

KH § 44 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

Valtiovarainministeriö 

 

Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnille Kansallisen 

veteraanipäivän suosituskirjeen. Kirje välitetty kunnassa 

veteraanipäivän vietosta vastaavalle.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Tausta-aineisto lausuntopyyntöön 31.1.2017 STM;valinnanvapauslain 

luonnoksenvaltionsääntöoikeudellinen arvio 15.2.2017 

 

Kuntaliitto Yleiskirje 16.2.2017 Nro 5/2017; Kopioston valokopiointisopimus 

vuosille 2017-2019 

Yleiskirje 16.2.2017 Nro 6/2017; Kopioston valokopiointisopimus 

kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen vuosille 2017-2019 

Yleiskirje 21.2.2017 Nro 8/2017; Kansallinen veteraanipäivä 

 

Kuntaliiton yleiskirjeet ovat luettavissa osoitteessa 

http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-

lausunnot/Sivut/default.aspx 

 

Kuntaliiton lausuntoluonnos sote-valinnanvapaudesta; VV 

lausuntoLUONNOS 28022017 

 

Kuntien takauskeskus 

 

Tilinpäätöstietoa / Kuntien takauskeskuksen vuosi-ilmoitus 

kuntakohtaisista takausvastuista 31.12.2016 

Vuosi-ilmoitus on luettavissa osoitteessa www.kuntientakauskeskus.fi 

Tiedot julkaistaan näillä sivuilla vuosittain helmikuun toisella viikolla.  

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

 

Vapo Oy, Säkkinevan turvetuotannon ympäristölupapäätös 16.2.2017, 

Dnro LSSAVI/4347/2015 

Kuulutus päätöksestä on nähtävillä Karvian kunnan ilmoitustaululla 

16.2. – 20.3.2017 välisen ajan  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

 

http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/Sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/Sivut/default.aspx
http://www.kuntientakauskeskus.fi/


 

 

THL:n uusi tilastoraportti: Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 

2015 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uusi tilastoraportti on 

julkaistu. Lue lisää sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluista 

osoitteesta: http://www.thl.fi/tilastot/sosiaalihuollonlaitos 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Toiminnan ja talouden raportti 1-12 kk/2016 

 

Satakuntaliitto 

 

Ilmoitus avoimista keskustelutilaisuuksista koskien Satakunnan 

vaihemaakuntakaavaa 2.  

 

Satakuntaliiton tiedote 10.2.2017; Selvitys: LNG- ja biokaasuetureiden 

kilpailukyky tavaraliikenteessä, rataosuus Pori-Parkano-Haapamäki 

mahdollisena pilottihankkeena. Selvitystyö sähköisessä muodossa 

www.satakuntaliitto.fi/saavutettavuus 

 

Maakuntahallituksen kokouksen esityslista on luettavissa seuraavasta 

linkistä: 

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

?+ bid= 875 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU 

 

Kokouskutsu yhtymähallituksen kokoukseen 14.2.2017 Harjavallassa 

 

 

Väestörekisterikeskus 

 

Väestörekisterikeskus on avannut verkkoasioinnin asiakkaidensa käyt-

töön. Sen kautta haetaan jatkossa kuntien rakennus- ja huoneistorekiste-

ritiedot (RHR), kiinteistönomistajatiedot (KOM) ja muut väestötiedot, 

joita kunnasta haetaan viranomaiskäyttöä varten. Palvelun käyttö edel-

lyttää rekisteröitymistä ja käyttäjän vahvaa tunnistautumista.  

 

Porin kaupunki 

 

Sote –uudistus tavallisille kansalaisille –video ladattavissa stm:n 

kuvapankista.  

Video löytyy myös youtubesta: 

https://www.youtube.com/watch?v= giAVwe66c7s 

 

Tiedote 14.2.2017: Sote ja monialainen maakunta! – Satakunnan 

työpajojen 10.3.2017 ilmoittautuminen  

Työpajoihin on pyydetty ilmoittautumaan 2.3.2017 mennessä. 

http://www.thl.fi/tilastot/sosiaalihuollonlaitos
http://www.satakuntaliitto.fi/saavutettavuus
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=875
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=875
https://www.youtube.com/watch?v=giAVwe66c7s


 

 

Työpajat: 

 Maakunnan perustaminen 

 Sote-palvelujen järjestäminen 

 Palvelutuotanto ja yhtiöittäminen 

 Aluekehitysjärjestelmä ja kasvupalvelut (elinvoima) 

 Maakunnan ja sen toimialojen varautuminen 

 Ympäristötehtävät 

 Ruoka- ja luonnonvarasektori 

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan ja 

kunnan yhteistyönä 

Sosiaali- ja terveysministeriön sote-muutosjohtaja Sinikka Salon ja 

valtiovarainministeriön maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli 

Harjun kaikki maakunnat kattava maakuntakierros pysähtyy 

Satakunnassa perjantaina 10. maaliskuuta. Satakunnan 

ammattikorkeakoulun tiloissa Raumalla järjestetään tuolloin koko 

päivän tilaisuus klo 9 – 16. Aamupäivällä kuullaan kaikille yhteistä 

asiaa ja iltapäivällä käynnistyvät työpajat. Tilaisuudet avoimia kaikille 

asiasta kiinnostuneille, ja tarkoitettu erityisesti henkilöille, jotka ovat 

mukana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa. Aamu- ja 

iltapäivään ilmoittaudutaan erillisistä linkeistä.  

Ilmoittautuminen aamupäivään: 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9526be6a-9f92-

484d-bdd4-ae655fc282f6?displayId= Fin1241945 

 

Aamupäivän ohjelma: 

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4010271/Ohjelma+ aamup%

C3%A4iv%C3%A4+ Satakunta.pdf/b1727635-c7a2-472b-b9b7-

9e68e6fcfbd4 

 

Paikka:   Rauma-Sali ja samassa yhteydessä olevat työtilat,   

 osoite Satamakatu 26, 26100 Rauma 

 

Lisätietoa vierailuista:   http://alueuudistus.fi/muutosjohtajien-

maakuntavierailut-2017 

 

Tiedote 8.2.2017: Satakunnan sote-palveluiden kehittämiseen 

myönnetty yhteensä 2 miljoonaa euroa hankerahoitusta.  

 

Seuraavat hankkeet on käynnistymässä: 

 

         Satakunto (ESR) 

         SATULA – Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (LAPE-kärkihanke) 

         Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon 

(VESOTE) -hanke (HYTE-kärkihanke; UKK-instituutin 

hallinnoima konsortio) 

         Neuvokas perhe – liikunta- ja ravitsemusohjauksen tuki neuvolaan 

ja kouluterveydenhuoltoon (HYTE-kärkihanke; Suomen sydänliiton 

hallinnoima konsortio) 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9526be6a-9f92-484d-bdd4-ae655fc282f6?displayId=Fin1241945
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9526be6a-9f92-484d-bdd4-ae655fc282f6?displayId=Fin1241945
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4010271/Ohjelma+aamup%C3%A4iv%C3%A4+Satakunta.pdf/b1727635-c7a2-472b-b9b7-9e68e6fcfbd4
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4010271/Ohjelma+aamup%C3%A4iv%C3%A4+Satakunta.pdf/b1727635-c7a2-472b-b9b7-9e68e6fcfbd4
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4010271/Ohjelma+aamup%C3%A4iv%C3%A4+Satakunta.pdf/b1727635-c7a2-472b-b9b7-9e68e6fcfbd4
http://alueuudistus.fi/muutosjohtajien-maakuntavierailut-2017
http://alueuudistus.fi/muutosjohtajien-maakuntavierailut-2017


 

 

         Mielenterveys kuuluu kaikille – Mielenterveyden ensiapu 

terveyden ja hyvinvoinnin vahvistajana (HYTE-kärkihanke; 

Suomen Mielenterveysseuran hallinnoima konsortio).  

         Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin 

lopettamisen tukeminen (HYTE-kärkihanke, FILHA ry:n 

hallinnoima konsortio) 

         SATA-LIPAKE - Liikunta ja ravitsemus osana ylipainon hallintaa 

ja sairauksien ennaltaehkäisyä Satakunnassa (TE) 

 

Satasoten päämääränä on maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujen järjestäjän sekä sote-palvelutuottajan perustaminen 

Satakuntaan viimeistään 1.1.2019 alkaen. Se sulauttaa 17 kunnan 

sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon yhteen ja tuottaa 

palvelut 223 000 asukkaalle. Työntekijöiksi Satasoteen siirtyy noin 10 

000 ammattilaista. Toiminnan alkaessa budjetti on noin miljardi euroa. 

Satasoten valmistelu toteutetaan pääosin työryhmätyöskentelyn kautta. 

Valmistelua johtaa ohjausryhmä, jonka alle on asetettu johtoryhmä, 

palvelurakennetyöryhmä ja 18 valmistelevaa työryhmää. Valmistelun 

alustana toimi Porin kaupunki.   

www.satasote.fi 

 

Satasoten tiedote 1.3.2017: Satasoten videolle myönnettiin Suomen 

ensimmäinen selkotunnus 

 

Satasoten tiedote1.3.2017: Satakunto-hankkeen projektityöntekijät 

aloittavat työnsä 

 

Satasoten tiedote 1.3.2017: Ensimmäinen ehdotus palvelumallista 

perustuu neljään asiointialueeseen 

 

Porin kaupungin kirje 28.2.2017; Satakunnan veteraanijuhla 27.4.2017 

Kirje välitetty tiedoksi vapaa-aikatoimen asiaa hoitavalle viranhaltijalle.  

 

Satakunnan vammaisneuvosto 

 

Satakunnan vammaisneuvosto on toimittanut muistiot kokouksistaan 

4/2016, joka on pidetty 20.9.2016 ja  

5/2016, joka on pidetty 17.11.2016 

 

Suupohjan Seutupalvelukeskus 

 

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n hallituksen kokouspöytäkirja 

23.2.2017 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

 

Ympäristö- ja terveyslautakunnan ote pöytäkirjasta 23.2.2017 § 6: Si-

belco Nordic Oy Ab:n lupahakemus maa-ainesten ottamiseen 

http://www.satasote.fi/


 

 

 

 

Oman kunnan toimielimiltä tulleet asiat  

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjanotteet: 

23.2.2017 § 26,  Lastentarhanopettajan työsuhde 

 

23.2.2017 § 27 Erityisluokanopettaja 

 

Teknisen lautakunnan päätökset tiedoksi 

 

Tekn. ltk 9.2.2017  

§ 6,  Teknisen lautakunnan ja viranhaltijan euromääräiset hankintarajat 

§ 8,  Hallintosääntö 

§ 11,  Kunnantalon pihatie 

Kunnantalon vierestä kulkeva pihatie on koettu ongelmalliseksi, koska 

tie on kapea ja tiellä on paljon liikennettä kunnantalon alapihalla 

olevien päiväkotien ja esikoulun vuoksi.    

 

Yksi mahdollinen ratkaisu ongelmaan olisi,  että pihatie muutettaisiin 

yksisuuntaiseksi (sallittu kulkusuunta olisi idästä länteen) välillä 

kunnantalo yläpihan liittymä ja alapihan parkkipaikka, jolloin liikenne 

saataisiin kiertäväksi eikä pihatien kapeus olisi ongelma sen jälkeen.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta keskustelee asiasta.   

 

PÄÄTÖS:  

Lautakunta keskusteli asiasta ja lopuksi lautakunta päätti,  että 

kunnantalon pihatiehen välille kunnantalo yläpihan liittymä ja alapihan 

parkkipaikka asennetaan väistämisvelvollisuus - /etuajo-oikeus 

kohdatessa liikennemerkit, jotka osoittavat etuajo-oikeuden Kylä-

Karviantien suunnasta tuleville ajoneuvoille.    

 

§ 12,  Muut asiat 

 

1. Kunnanhallituksen kokouksessa on esitetty, että kunnantalon alapi-

han parkkipaikalle pitäisi saada parempi valaistus.  

o Lautakunta päätti,  että parkkipaikan valaistusta pyritään pa-

rantamaan vaihtamalla nykyisiin valaisintolppiin paremman 

valaisimet. 

  

2. Mattilan risteysalueen turvallisuuden parantaminen.  

o Kunnanhallituksen kokouksessa oli osoitettu huolta Mattilan 

risteysalueen turvallisuudesta sekä Mattilan risteyksen vie-

ressä olevan hidastemutkan vaarallisuudesta. Lautakunta 

keskusteli asiasta ja päätti,  että ehdotetaan ELY-

keskukselle, että Mattilan risteysalueelle rakennettaisiin ko-



 

 

rotettu suojatie (Kylä-Karviantien yli) ja Kylä-Karviantiellä 

oleva hidastemutka poistettaisiin.  

 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 17 / 10.2.2017 

Virallinen lehti 20 / 17.2.2017 

Virallinen lehti 23 / 24.2.2017 

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 



 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 45 Pöytäkirjaan ja alitusosoitus.  


