
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNNANHALLITUS   5/2018 
 

 

 

 
Aika Maanantai 9.4.2018 klo 18.02 - 21.06  
  
 
Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 
 
Läsnä Ervelä Mari   jäsen, poistui § 70 
 Hietaluoma Jaakko  jäsen 
 Hietikko Tarja   jäsen 
 Kangas Kaija   varapuheenjohtaja 
 Kaskimäki Veijo  jäsen 
 Raita-aho Voitto  puheenjohtaja 
 Vainionpää Joni  jäsen 
 Ylilammi Tomi   jäsen 
 Isotalo Aila   varajäsen, esteellinen § 64 

 
 
Poissa Järvinen Tiina   jäsen 
 Suominen Päivi  kunnanvaltuuston pj 
 
 
Muut saapuvilla olleet 
 

Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja, poistui § 70 (virkavapaalla) 
Huhtaluoma Heikki kunnanvaltuuston I varapj 
Koivumäki Jyrki kunnanvaltuuston II varapj 
Kannisto Jari  kunnanvaltuuston III varapj 

 Vainionpää Hanna vs. kunnanjohjataja, ptk-pitäjä 
  
  

 
 

Pöytäkirjantarkastus 
 

Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 9.4.2018 
 
 
 
Nähtävilläolo 
 
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä nettisivuilla 10.4.2018 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 58 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 § 59 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 Joni Vainionpää ja Tomi Ylilammi. 

  



 

 

4H-YHDISTYKSEN STIPENDIANOMUS 

 

KH § 60 Karvian 4H-yhdistys on jättänyt kunnanhallitukselle anomuksen kahdesta 50 euron 

stipendistä annettavaksi oman toimialueenne kunnostautuneille 4H-nuorille. 

 

 Stipendinsaajien valintaperusteina on mm. oma aktiivisuus, vastuun ottaminen ja kun-

nostautuminen kerhonohjaajina. 

 

Liitteet: 

 

 Stipendianomus 

 

 VS. KUNNAJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Karvian kunnanhallitus päättää myöntää 4H-yhdistykselle kaksi 50 euron stipendiä 

anomuksen mukaisesti, menokohta 001190 Muu hallinto, 4740 Avustukset yhteisöille.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Karvian kunnanhallitus päätti myöntää 4H-yhdistykselle kaksi 50 euron stipendiä 

anomuksen mukaisesti, menokohta 001190 Muu hallinto, 4740 Avustukset yhteisöille.  

 

  



 

 

ÄÄNESTYSALUEJAOTUKSEN MUUTTAMISEN ILMOITTAMINEN MAISTRAATILLE 

 

KH § 61 Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen 

jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden pinta-alasta taikka 

asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. 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 22.2.2018 päivätyn kirjeen, 

jossa pyydetään ilmoittamaan maistraatille, mikäli äänestysaluejaotukseen tulee 

muutoksia. Äänestysaluejaon muutokset tulee ilmoittaa 30.4.2018 mennessä 

maistraatille. 

 

 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 22.2.2018; dnro VRK/1202/2018 

 

 VS. 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. 

  



 

 

KIINA / CHANGZHOU YHTEISTYÖSOPIMUS 

 

KH § 62  Satakunnan maakuntahallitus on hyväksynyt Satakuntaliiton osalta puitesopimuksen 

Kiina-yhteistyön toteuttamiseksi, mikäli kaikki muutkin sopimuspuolet hyväksyvät 

sopimuksen. Sopimuksella määritetään Kiina-yhteistyön periaatteet 

sopimuskumppanien välillä. Satakuntaliiton osalta sopimus astuu voimaan 1.4.2018. 

 

 Satakuntaliitto toivoo, että sopimukseen liittyisi muitakin Satakunnan kuntia. Uusien 

sopijaosapuolten liittyminen pienentää alun perin sopijaosapuoliksi ajateltujen 

maksuosuutta kokonaissumman säilyessä vuositasolla 30 000 eurona. 

 

 Suunnitellut vuotuiset maksuosuudet: 

 Satakuntaliitto 12.000 eur 

 Porin kaupunki 8.000 eur 

 Jämijärven kunta 5.000 eur 

 Kokemäen kaupunki 5.000 eur 

 

 Yhteistyön tavoitteena on tehostaa Kiinaan, erityisesti Changzhoun kaupunkiin sekä 

Jiangsu provinssin alueelle kohdistuvia toimenpiteitä, löytää Kiinasta investoijia 

Satakuntaan matkailu- ja muilla elinkeinoelämän sektoreilla sekä auttaa 

satakuntalaisia yrityksiä löytämään Kiinan kasvava markkina. 

 

 SAMKin Kiinassa Changzhoussa sijaitseva toimisto ja 50% toisen henkilön työajasta 

on sopimuksen osapuolten käytettävissä. Tehtävään osoitetaan Hancao Gu. 

Sopimuksen piiriin kuuluvat toimenpiteet: tiedonhankintaa Kiinassa, alustavia 

markkinaselvityksiä, tapaamisten järjestelyjä Kiinassa, neuvotteluja eri osapuolten 

kanssa sekä yhteydenpitoa osapuolten kiinalaisten kumppaneiden kanssa. Satakuntaan 

kohdistuvien investointien etsiminen, matkailuun liittyvä leirikoulutoiminnan 

edistäminen ja käytännön toimenpiteet Kiinassa sekä Satakunnan maakunnan ja 

Changzhoun kaupungin välisen ystävyysaluetoiminnan käytännön asioissa 

avustaminen. Sataedulla ja SAMKilla on erillinen yhteistyösopimus koulutusvientiin 

liittyvien aktiviteettien osalta. 

 

 Satakuntaliitto pyytää kunnan kannanottoa tiistaihin 10.4.2018 mennessä 

kirjaamo@satakunta.fi. 

 

Liitteet: 

 

 Ote maakuntahallituksen pöytäkirjasta 

 puitesopimusluonnos 

 

 VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, ettei Karvian kunta lähde osalliseksi yhteistyösopimukseen. 

Karvian kunnalla on aktiivista ystävyyskuntatoimintaa Viru-Nigulan kunnan kanssa, 

ja tällä hetkellä käynnissä myös kansainvälinen yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöhanke, 

joihin kunta tällä hetkellä keskittää kansainvälisen yhteistyön. 

Kansainvälistä matkailun edistämistä Karvian alueella tehdään myös Geopark-

Hankkeen kautta. 

 



 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, ettei Karvian kunta lähde osalliseksi yhteistyösopimukseen. 

Karvian kunnalla on aktiivista ystävyyskuntatoimintaa Viru-Nigulan kunnan kanssa, 

ja tällä hetkellä käynnissä myös kansainvälinen yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöhanke, 

joihin kunta tällä hetkellä keskittää kansainvälisen yhteistyön. 

Kansainvälistä matkailun edistämistä Karvian alueella tehdään myös Geopark-

Hankkeen kautta. 

 

  



 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALIHUOLTOLAIN JA VAMMAISPALVELULAIN 
MUKAISTEN KULJETUSHANKINTOJEN TOTEUTTAMISESTA 1.7.2018 ALKAEN 

 

KH § 63 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt sosiaali-

huoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetushankintojen toteuttamista 1.7.2018 

alkaen kokouksessaan 27.3.2018 seuraavasti: 

 

Yhtymähallitus 27.03.2018 § 54 

 

PoSassa Perhe- ja aikuispalvelut vastaavat liikkumista tukevien palvelujen (kuljetuspalve-

lu) järjestämisestä (sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulaki). Suurin käyttövolyymi PoSan 

toiminta-alueella muodostuu vaikeavammaisten kuljetuspalveluista. 

 

Vammaispalvelun kuljetuspalvelun kustannukset olivat v.2016 912 900 €ja v.2017 1 006 

989 €. Sosiaalihuoltolain kuljetuspalvelujen kustannukset olivat v.2016 22 819 € 

ja v.2017 32 705€. 

 

Lisäksi PoSan toiminta-alueella järjestetään kuljetuspalvelua myös tukipal 

veluna vanhuspalveluissa ja aikuispalveluissa. 

 

PoSa-alueen kuljetuspalvelun toimintaohjeet v.201 8; 

 

1) Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 

 

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu on voimassa kalenterivuoden. 

Myönteisen kuljetuspalvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle toimitetaan päätöksen liittee-

nä kuljetuspalvelukortti sekä matkojen seurantakortit kullekin kalenterikuukaudelle. Käyt-

tämättömiä matkoja ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle.  

 

Kuljetuksessa voi olla mukana myös yksi perheenjäsen tai muu henkilö esim. saattajana 

tai avustajana, jolta ei peritä erikseen omavastuuosuutta. 

Kuljetuspalvelumatka on yksi yhdensuuntainen keskeytymätön matka. Yhteen matkaan voi 

sisältyä enintään 15 min. pysähdys ja sen ylimenevän ajan kustannukset maksaa asiakas 

itse taksinkuljettajalle. 

 

Sosiaalihuoltolain mukaan myönnetyt kuljetuspalvelumatkat voivat suuntautua pääasiassa 

vain oman kunnan alueelle. Matkoja myönnetään asiakkaalle hakemuksessa ilmoitetun 

tarpeen mukainen määrä, kuitenkin enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. 

 

Pääsääntöisesti tulee käyttää vain oman paikkakunnan taksia. 

Asiakkaalta peritään kustakin yhdensuuntaisesta matkasta erikseen omavastuuosuus asia-

kasmaksuasetuksen (1992/912) 6 §:n mukaan voimassa olevan linja-autotaksan mukaises-

ti. Taksi laskuttaa omavastuuosuuden suoraan asiakkaalta matkan päätyttyä. 

Asiakas vastaa toteutuneiden matkojen määrän seurannasta kuukausittain. 

 

2) Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 

 

Palvelu on henkilökohtainen eli palvelupäätöksen saaneen henkilön tulee olla aina itse 

mukana matkassa. Invataksin käyttölupa myönnetään erikseen. Kuljetuksessa voi olla mu-

kana myös yksi perheenjäsen tai muu henkilö esim. saattajana tai avustajana, jolta ei pe-

ritä erikseen omavastuuosuutta. 

 



 

 

Kuljetuspalvelumatka on yksi yhdensuuntainen keskeytymätön matka. Yhteen matkaan voi 

sisältyä enintään 15 min. pysähdys ja sen ylimenevän ajan kustannukset maksaa asiakas 

itse taksinkuljettajalle. 

 

Pääsääntöisesti tulee käyttää vain oman paikkakunnan taksia. 

Asiakkaalta peritään kustakin yhdensuuntaisesta matkasta erikseen omavastuuosuus asia-

kasmaksuasetuksen (1992/912) 6 §:n mukaan voimassa olevan linja-autotaksan mukaises-

ti. Taksi laskuttaa omavastuuosuuden suoraan asiakkaalta matkan päätyttyä. 

 

Vammaispalveluasetuksen 4 §:n 2 momentin mukaisesti kuljetuspalvelumatkat ovat asuin-

kuntaan tai lähikuntiin suuntautuvia matkoja. 

Asiakas vastaa toteutuneiden matkojen määrän seurannasta kuukausittain. 

 

Taksiliikennelainsäädännön muutokset voimaan 1.7.2018. 

 

Taksiliikennelainsäädäntöön 1.7.2018 tulevien merkittävien muutosten mm. määrähin-

noittelu, asemapaikkasidonnaisuus ja lupien määräsääntelyn poisto tulee tarkoittamaan 

taksiliikenteen vapautumista kilpailulle. 

Edellä mainitut asiat sisältävät riskin sekä palvelun saatavuudelle että siitä kunnille muo-

dostuville kustannuksille, joiden kehitys voi olla tulevaisuudessa hallitsematonta. 

 

Kuntaliitto on lähestynyt kuntia yleiskirjeellä 18/2017, 22.6.2017. Kuntaliitto 

on ohjeistanut, että “mikäli kunnan sote- tai koulukuljetukset perustuvat taksitaksaan tai 

kuljetuksia ei ole lainkaan aikaisemmin kilpailutettu, ne on syytä kilpailuttaa nyt.” 

 

Porin perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan 22.3.2018 ( 55) käynnistää mah-

dollisimman pian sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kyydin-

välityksen kokonaispalvelun ja kuljetusten tarjouskilpailun. 

 

Lisäksi Porin perusturvalautakunta esittää, että 

 

- - kuljetuspalveluiden hankinta ja kilpailutus olisi hyvä tehdä maakuntatasolla tulevan uu-

den maakunnallisen sotealueen toiminnan ja käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi - - 

- mikäli muut Satakunnan kunnat ja kuntayhtymät jotka järjestävät lakisääteisiä sosiaali-

huoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja ilmoittautuvat mukaan Porin 

kaupungin järjestämään sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain kuljetusten kyydinväli-

tyksen ja kuljetusten hankintaprosessiin, näiden kanssa laaditaan yhteistyösopimus han-

kintamenettelyyn osallistumisesta. 

 

- Porin kaupungin perusturva kilpailuttaa hankinnan myös muiden tilaajaosapuoliksi tu-

levien hankintayksiköiden osalta. 

- -hankinta tullaan toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä mukana olevien organisaatioiden 

kesken. 

- hankinnan kilpailutus- ja sopimusasiakirjat katselmoidaan hankintaan osallistuvien or-

ganisaatioiden edustajista valitun hankintatyöryhmän toimesta ennen niiden julkaisua tai 

allekirjoitusta. 

- - tarjouskilpailut on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian. 

 

Hankintaprosessiin osallistuvien tulee ilmoittaa kirjallisesti osallistumisestaan 3.4.2018 

mennessä Raija Broholmille, raija.broholm@pori.fi 

 

Esittelijän ehdotus: 



 

 

 

Yhtymähallitus  

- ilmoittaa Porin kaupungin perusturvalle PoSan kiinnostuksen osallistua perusturvan 

hallinnoimaan sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain kuljetusten kyydinvälityksen 

ja kuljetusten hankintaprosessiin. 

- - edellyttää, että kilpailutuksessa ja hankinnassa kiinnitetään huomiota 

maakunnan erilaisiin alueellisiin olosuhteisiin siten, että kuljetusten hyvä toimivuus var-

mistetaan myös maakunnan reuna-alueilla tasapuolisesti. 

-  lähettää päätöksestä tiedon Raija Broholmille 3.4.2018 mennessä. 

 

Esittelijä lisäsi ehdotuksen, että yhtymähallitus pyytää Posan jäsenkunnilta lausunnot asi-

assa. 

 

Yhtymähallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja pyytää Posan jäsenkunnilta lausuntoa 

asiassa. 
 

 VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan esittää, että kilpailutuksessa tulee varmistaa 

kuljetusten hyvän toimivuuden maakunnan reuna-alueilla lisäksi, esimerkiksi 

hankintaa osiin jakamalla, myös pienten yrittäjien mahdollisuus jättää tarjouksia. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti lausuntonaan esittää, että kilpailutuksessa tulee varmistaa 

kuljetusten hyvän toimivuuden maakunnan reuna-alueilla lisäksi, esimerkiksi 

hankintaa osiin jakamalla, myös pienten yrittäjien mahdollisuus jättää tarjouksia. 

  



 

 

KARVIAN UA/MK:N SPONSORIHAKEMUS 

 

KH § 64 Karvian Urheiluautoilijat/ Moottorikerho on saanut kunnian järjestää 8.-9.6.2019 

naisten, nuorten ja EVK luokan JM SM-kisat. 

 

 Yhdistykset arvostavat niitä panoksia, joita kunta on jo luvannut kisajärjestelyyn. 

Yhdistykset toivovat 10.000 euron rahallista tukea tapahtuman hyväksi. 

Avustussumma käytettäisiin pääasiassa markkinointiin ja mainontaan 

pääsponsorianomuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. 

 

 Uskomme, että satsaus näihin kisoihin tuo myös kunnalle myönteistä näkyvyyttä. 

Näemme, että näillä kisoilla on valtava merkitys kaikille Karvian asukkaille, 

yhdistyksille, yrittäjille ja muille sidosryhmille. 

 

Liitteet: 

 

 Anomus 2.4.2018  

 

 VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää antaa Karvian UA/MK:lle avustuksena 4.000 euroa Jokkisen 

SM-kisoja varten. Kunnanhallitus edellyttää vastineena avustukselle näkyvyyttä SM-

kisojen mainonnassa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Aila Isotalo poistui esteellisenä sukulaisuussuhteen vuoksi tämän pykälän käsittelyn 

ajaksi klo 18.25-18.41. 

 

Kunnanhallitus päätti antaa Karvian UA/MK:lle avustuksena 4.000 euroa Jokkisen 

SM-kisoja varten. Kunnanhallitus edellyttää vastineena avustukselle näkyvyyttä SM-

kisojen mainonnassa. 

  



 

 

LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS: KIRKONKYLÄN ALAKOULU 

 
Tekn. ltk. § 16 
 

Kirkonkylän entistä alakoulua on koulutoiminnan loppumisen jälkeen suunniteltu käytettävän 
erilaisten harrastustoimintojen kokoontumistiloina. Useampia luokkatiloja on kaavailtu 
Petäjä-opiston kurssitoiminnan käyttöön, ja toimintojen sijoittelua on pohdittu 
viranhaltijatyönä kuunnellen niin Petäjä-opiston henkilökuntaa kuin harrastustoimintaan 
osallistuvia kuntalaisiakin. Petäjä-opiston kurssitoimintaa on tähän asti järjestetty Meijeri-
Willelän vanhassa rivitalossa, jossa on kuitenkin mm. ahtaista tiloista ja käyttövuoroista 
johtuvia ongelmia.  
 
Lisäksi koulurakennuksen tiloihin on kaavailtu niin nuorisotiloja kuin Olohuonetta, jolla 
tarkoitetaan kaikkien kuntalaisten matalan kynnyksen kokoontumispaikkaa. Koulun 
monipuoliset tilat ja erilaiset luokkahuoneet on pyritty jakamaan tasapuolisesti siten, että eri 
toimintoihin liittyvät tilavaatimukset täytetään mahdollisuuksien mukaan.  
 
Viranhaltijatyönä on arvioitu tilamuutosten aiheuttamia kustannuksia. Kustannusarviot ja 
tilasuunnitelmat lähetetään lautakunnalle oheismateriaalina ennen kokousta.    
 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
Tekninen lautakunta keskustelee suunnitelmista ja niiden aiheuttamista kustannuksista. 
 
PÄÄTÖS:   
Lautakunta keskusteli rakennuksen tulevasta käytöstä ja kertoi näkemyksiään 
suunnitelmista. Päätettiin, että suunnitelmia jatketaan esitellyn mukaisesti korjaten vain 
tarvittavat kohteet ja hyödyntäen mahdollisimman hyvin kunnan omistamaa irtaimistoa. 
Vanhojen vesijohtojen uusimista tulevien pintaremonttien aikana pidettiin järkevänä. 
Suunnitelmia viedään eteenpäin viranhaltijatyönä ja seuraavaan kokoukseen tuodaan 
tarkennettuja suunnitelmia ja laskelmia. 

 

 
Tekn. ltk. 28.3.2018 

§ 23 

 

Kirkonkylän alakoulun muuttaminen harrastetiloiksi voidaan jakaa kolmeen erilliseen, 

toisistaan riippumattomaan osaan suoritettavien muutostöiden ja niiden aiheuttamien 

kustannusten kannalta:  

1. Harrastetilojen rakentaminen  18 000€ 

 vanhojen kalusteiden purkaminen ja siirtäminen, seinien paikkaaminen ja maalaaminen 

tarpeen mukaan, tilojen kalustaminen alakoulujen vanhoilla kalusteilla  

 vesipisteen rakentaminen keramiikkapajaan ja keramiikanpolttouunien vaatimien raken-

teiden (ml. ilmanvaihto) rakentaminen 

 ovien lukitusjärjestelmän uusiminen (iLOQ-lukitusjärjestelmä) 

 

2. Käyttövesiputkiston saneeraus  15 000€ 



 

 

 vanhojen käyttövesiputkien saneeraus kaikkien niiden vesijohtojen osalta, jotka jäävät 

käyttöön 

3. Esteettömän WC:n ja invaluiskan rakentaminen 8 000€ 

 entisen nk. siivoojan varaston muuttaminen esteettömäksi wc:ksi, jossa on myös lasten-

hoitotilat 

 invaluiskan rakentaminen yhdelle sisäänkäynnille, jotta esteetön kulku koulurakennukseen 

on mahdollista kaikille 

Alakoulun harrastustilojen vaatimien muutostöiden suurimmat kustannuserät syntyvät 

vesipisteen rakentamisesta keramiikkatyöhuoneeseen sekä nk. uunihuoneeseen, lisäksi 

polttouunien ilmanvaihdon järjestäminen aiheuttaa kustannuksia. Myös ovien lukituk-

sen on havaittu vaativan nykyaikaistamista. Koulun kuntoa tarkasteltaessa on myös 

havaittu, että käyttövesiputkisto alkaa olla paikoin sen verran huonossa kunnossa, että 

sen korjaaminen on syytä suorittaa mahdollisimman pian. Korjaustyöt on järkevää 

suorittaa samalla kertaa kun luokka- ja aulatilojen pintoja remontoidaan.  

Alakoulurakennuksen alakerrokseen on kaavailtu rakennettavan nuorisotiloja sekä nk. 

olohuone, joka on kaikkien kuntalaisten käyttöön soveltuva kokoontumistila. Näille 

kaavaillut tilat ovat rakenteiltaan kunnossa, mutta osittain saman pintaremontin tar-

peessa kuin muutkin koulun tilat. Tilojen toiminnallisuuden parantamiseksi ja houkut-

televuuden lisäämiseksi nuorisotilojen ja Olohuoneen tiloihin ollaan hakemassa han-

kerahoitusta. Tilojen avaaminen kaikille kuntalaisille aiheuttaa kuitenkin tarpeen ra-

kentaa tiloihin esteetön kulku ja wc-tilat, joita ei hankerahoituksen kattamiksi kustan-

nuksiksi hyväksytä. Esteettömyyden huomioon ottaminen on tärkeää paitsi liikuntara-

joitteisten, myös lapsiperheiden kannalta, jotka kuuluvat Olohuoneen käyttäjäryhmiin. 

Esteettömyyden vähimmäisvaatimusten turvaaminen aiheuttaa kustannuksia. 

Liitteet: tilasuunnitelma ja kustannusarvio 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa Kirkonkylän 

alakoulun muutostöiden suorittamiseen seuraavasti: 

1. Harrastetilojen rakentaminen   18 000€ 

2. Käyttövesiputkiston saneeraus  15 000€ 

3. Esteettömän WC:n ja invaluiskan rakentaminen 8 000€ 

 

PÄÄTÖS: 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

 

KH § 65 VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 



 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kirkonkylän 

alakoulun muutostöiden suorittamiseen lisämäärärahan teknisen lautakunnan esityksen 

mukaisesti. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kirkonkylän 

alakoulun muutostöiden suorittamiseen lisämäärärahan teknisen lautakunnan esityksen 

mukaisesti. 

 

 

  



 

 

MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET SEKÄ 
RAHOITUSLASKELMAN POIKKEAMAT VALTUUSTON SITOVUUSTASOLLA V. 2017 

 

KH § 66 Menomäärärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset sekä rahoituslaskelman poik-

keamat valtuuston sitovuustasolla 31.12.2017 

 

KARVIAN KUNTA     

MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET   

SEKÄ RAHOITUSLASKELMAN POIKKEAMAT VALTUUSTON SITOVUUSTASOLLA V. 2017 

  
  

  

    Menot Tulot 

KÄYTTÖTALOUS yli arvion   eur alle arvion   eur 

Kunnanhallitus       

001410 Erik.sairaanhoito/sairaanhoitolait. 214 700,94  

001610 Sosiaali- ja terveyspalvelut 181 264,01   

Elinvoimalautakunta    

002100 Elinkeinotoimi  1 631,11 

Kasvatus- jaopetusltk       

005600 Päivähoito ja lasten kotihoid tuki 25 066,01   

Vapaa-ajan lautakunta    

006300 Nuorisotoimi 5 398,65  

006400 Kulttuuritoimi 438,27  

Tekninen lautakunta       

007100 Tekninen hallinto ja suunnittelu  87,25 

007300 Kiinteistöt 50 665,80  

007400 Vesi- ja viemärilaitos   31 573,63 

Rakennuslautakunta    

007801 Rakennusvalv,liik.turv ja kaavoit.  6 992,10 

Käyttötalous yhteensä   477 533,68 40 284,09 

        

INVESTOINNIT       

Kasvatus- ja opetusltk    

095512 Yhtenäiskoulun atk-laitteet 2 969,64  

Tekninen lautakunta       

097235 Yhtenäiskoulu 68 508,73   

097237 Kirjasto: parkkipaikan saneeraus 264,52  

097239 Esittävien taiteiden katsomo 
 

 12 824,32 

097241 Yhten.koulun tietoverkon hankin. 3 030,97   

097242 
Palvtalo Syreeni: parkkipaikan 
saneeraus 13 198,99  

Investoinnit yhteensä   87 972,85 12 824,32 

        

TULOSLASKELMA       

  Korkotuotot   alle arvion      1 00,00 

  Korkokulut   yli arvion      2 746,30 

        

RAHOITUSLASKELMA       

 Antolainasaamisten lisäykset  yli arvion 11 120,00 

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys  yli arvioin 3 300 000,00 

  Lyhytaik. lainojen muutos   alle arvion  2 560 038 

 



 

 

Liitteet: 

 Selvitykset menojen ylityksistä/tulojen alituksista ovat liitteenä. 

 

VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee menojen ylitykset/tulojen alitukset tiedoksi ja esittää ne 

kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi menojen ylitykset/tulojen alitukset tiedoksi ja esittää ne kun-

nanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

 

 
  

  



 

 

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 

 
KH § 67 
 Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 

maaliskuun loppuun mennessä, ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Tilinpäätös 

on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun 

mennessä (Kuntalaki 113 §). 

 

 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot 

sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 

 

 Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää 

tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen 

taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. 

Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa 

annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden 

aikana (Kuntalaki 114 §). 

 

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. 

 

 Tilinpäätöksen yhteydessä hyväksytään myös toimintakertomus, jossa esitetään selvi-

tys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 

kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista 

kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi 

kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia 

asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot kunnan 

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä 

(Kuntalaki 115 §).  

 

 Lautakunnat ovat käsitelleet kokouksissaan omien hallintokuntiensa talousarvion ja 

toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuonna 2017. 

 

 Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen 

käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. 

 

 Tilikauden 2017 vuosikate on + 1.017.342,66 euroa. Poistot ja arvonalentumiset ovat 

798.427,20 euroa. Tilikauden ylijäämä 218.915,46 euroa.  

 

 Toimintamenot ovat 15.704.430,76 euroa ja toimintatuotot 1.365.648,89 euroa. 

Investoinnit ovat yhteensä 3.441.666,42 euroa ja niihin saadut tulot 337.575,68 euroa. 

 

 Kunnan verotulot olivat yhteensä 6.725.909,71 euroa ja valtionosuudet 8.224.298,00 

euroa. Verotulot kasvoivat 464.814 euroa eli n. 7,4 % verrattuna vuoden 2016 

verotuloihin. Valtionosuudet vähenivät 78.472 euroa eli 1 % verrattuna vuoteen 2016. 

 

 Liitteet:  

 Tasekirja 2017 

 

VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 



 

 

 

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää 

tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen 

tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

 

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen anta-

misen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapai-

nottamista koskevista toimenpiteistä. 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden 218.915,46 euron tuloksen 

käsittelystä seuraavaa: 

 

Tilikauden ylijäämä 218.915,46 euroa esitetään siirrettäväksi oman pääoman 

aikaisempien vuosien yli-/ alijäämä –tilille. Koska tilikauden tulos on ylijäämäinen, 

eikä taseessa ei ole kattamatonta alijäämää, kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää 

talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää hyväksyä johdon vahvistusilmoituskirjeen 

tilintarkastajalle. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen 

tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan 

valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

 

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen anta-

misen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapai-

nottamista koskevista toimenpiteistä. 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden 218.915,46 euron tuloksen 

käsittelystä seuraavaa: 

 

Tilikauden ylijäämä 218.915,46 euroa esitetään siirrettäväksi oman pääoman 

aikaisempien vuosien yli-/ alijäämä –tilille. Koska tilikauden tulos on ylijäämäinen, 

eikä taseessa ei ole kattamatonta alijäämää, kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää 

talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti hyväksyä johdon vahvistusilmoituskirjeen 

tilintarkastajalle. 

  



 

 

AVUSTUSANOMUS 

 
KH 5.3.2018 § 38  

 Marjasuon Metsästysseura ry, Marjasuon Pienviljelijäyhdistys ry sekä Karvian 

Perinnejuoma ry anovat Karvian kunnalta 10.000 euron avustusta Marjasuon kylätalon 

peruskorjauksen loppuunsaattamiseksi. 

 

 Yhdistykset ovat vuonna 2015 aloittaneet yhteisen Marjasuon kylätalohankkeen. 

Mielenkiinto ja kannatus hankkeelle on ollut laajaa, ja talkootyötä on tehty noin 

10.000 tuntia. Yhteinen harrastehalli on lähes valmis. Kesällä 2017 tontille siirrettiin 

varsinainen kylätalo, 1800-luvulla rakennettu hirsirakennus. Hankkeessa seuraavaksi 

saatetaan kylätalon peruskorjaus loppuun sekä viimeistellä harrastehallin 

rakennustyöt. 

 

 Mahdollinen avustus käytettäisiin lisäeristämiseen, kiintokalusteisiin, keittiölaitteisiin 

ja saniteettitiloihin. 

 

Liitteet: 

 

 Avustushakemus 20.2.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 10.000 

lisämäärärahan kohtaan muu hallinto, avustukset yhteisöille. Kunnanhallitus päättää 

myöntää Marjasuon kylätalohankkeelle anomuksen mukaisen 10.000 euron 

avustuksen sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää lisämäärärahan. 

Kunnanhallitukselle tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti pyytää Marjasuon kylätalohankkeelta lisäselvityksenä 

kustannusarvion ja hankkeen tilinpäätöstiedot. 

  

 
KH 26.3.2018 

§ 54 Kunnanhallitukselle on toimitettu oheismateriaalina lisäselvitystä hankkeen toteutu-

neista kustannuksista.  

Haettavan avustuksen käytön kustannusarvio on:  

*lisäeristys energiatehokkuuden ja ekologisuuden parantamiseksi, arvio n. 3000,- 

*kiintokalusteet, arvio n. 2000,-  

*keittiölaitteet, arvio n. 6000,- 

*saniteettitilat (mm.invawc) 8000,-         

arvio näistä yhteensä 19000,- 

 

 VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 10.000 

lisämäärärahan kohtaan muu hallinto, avustukset yhteisöille. Kunnanhallitus päättää 

myöntää Marjasuon kylätalohankkeelle anomuksen mukaisen 10.000 euron 



 

 

avustuksen sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää lisämäärärahan. 

Kunnanhallitukselle tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä. 

 

 PÄÄTÖS: 

  

Kunnanhallitus päätti pyytää Marjasuon kylätalohankkeelta edelleen lisäselvityksenä 

hankkeen pääkirjat kaikilta hankevuosilta sekä tarjouspyynnöt nyt haettavan 

avustuksen käyttökohteista. Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä saatuaan tarvittavat 

täydennykset. 

 

Mari Ervelä poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.43. 

 

KH § 68 Hankkeen pääkirjat vuosilta 2015 – 2017 on toimitettu kunnanhallitukselle 

oheismateriaalina. Tarjoukset toimitetaan kunnanhallitukselle heti, kun ne ovat 

käytettävissä. 

 

 VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä, mikäli tarvittavat lisätiedot on saatu 

kokoukseen mennessä. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Aila Isotalo esitti, että annetaan avustuksena 5.000 euroa, joka vastaa aikaisemman 

vastaavan hankkeen saamaa avustusta suhteessa hankkeen (ELY:n hankepäätös) 

kustannusarvioon yhdessä vuonna 2015 annetun avustuksen kanssa. Mari Ervelä 

kannatti Isotalon esitystä. 

 

Kunnanhallitus päätti myöntää Marjasuon kylätalohankkeelle 5.000 euron avustuksen 

sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää lisämäärärahan. Kunnanhallitus päätti 

esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 5.000 lisämäärärahan kohtaan muu 

hallinto, avustukset yhteisöille.  

  

  



 

 

ANOMUS MAKSUVAPAUTUKSESTA  (SALAINEN) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 70 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

Satakuntaliiton kuntapäivää vietetään tiistaina 8.5.2018 klo 12 – 17 Teknologiakeskus 

Pripolin auditoriossa Porissa. Tilaisuus on maksuton, mutta ilmoittautumiset 

tarjoilujen vuoksi on pyydetty tekemään viimeistään 20.4.2018 kutsussa mainittuun 

sähköpostiin. Mukaan lähtee Voitto, Päivi, Tarja, Hanna ja Kaija. 

 

Päätettiin, että ystävyyskuntavierailulle Viru-Nigulaan 13–15.7.2018 lähtee 

Hosiasluomat, Tomi Ylilammi x 2, Kannistot, Arja Honkanen. Yhteensä 12 henkilöä. 

 

Mari Ervelä poistui klo 20.22. 

 

Veijo Kaskimäki nosti edelleen esiin teiden kunto-ongelmat. Kunnan tulee ottaa 

yhteyttä ELY-keskukseen asian tiimoilta jatkossakin. Tien 273 päällystystyötä ollaan 

saadun tiedon mukaan tulossa tarkastamaan. Kutsutaan tarvittaessa 

kunnanhallitukseen päällystystyön valvoja antamaan selvitystä urakan toteutumisesta. 

 

Vaihemaakuntakaavan turvealuiden osalta jatkoneuvottelu Satakuntaliitossa 10.4.2018 

klo 9.00 alkaen. 

 

Keskusteltiin koulukuljetuksista. 

 

Tarja Hosiasluoma poistui klo 21.03. 

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 71 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

Kuntatyönantaja 

 

KT:n yleiskirjeet 1/2018, 2/2018, 3/2018 ja 5/2018 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

 

Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö liitteineen koskien Etelä-

Suomen aluehallintoviraston päätöksestä tehtyjä valituksia Vapo 

Oy:n Hormanevan turvetuotannon laajentamisesta Karviassa ja 

Kauhajoella 

 

 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

 

LSAVI:n kirje LSAVI/972/2018, 2.3.2018 

Esitykset 6.12.2018 myönnettävistä kunniamerkeistä 

Ehdotukset tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle 

30.4.2018 mennessä. 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajan ja johtajaylilääkärin yhteystiedot 

27.3.2018 alkaen 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksen 26.3.2018 

lista ja liitteet löytyvät linkistä http://poytakirjat.satshp.fi:70/ 

 

  Pöytäkirjanote yhtymähallituksen 26.3.2018 pykälästä 40 

Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden katsaus 1-2 kk/2018  

 

 

Satakuntaliitto 

 

Maakuntahallituksen 19.3.2018 pöytäkirja luettavissa verkkosivuilta: 

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

bid=1106 

 

Satakuntaliiton ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen tiedote 

26.3.2018; Satakunnan päästöt vähentyneet – hiilineutraaliin maakuntaan 

vielä matkaa 

 

Satapelastus 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan 6.3.2018 kokouksen 

pöytäkirja on luettavissa Porin kaupungin nettisivuilla: 

http://poytakirjat.satshp.fi:70/
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1106
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1106


 

 

http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+

elin=SATPEL&pvm=6%2e3%2e2018%2018%3a00 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

 

Yhtymävaltuuston pöytäkirja 1/2018 

Kokouksen päivämäärä 8.3.2018 

 

Pöytäkirjanote, Yhtymähallitus 27.3.2018 § 54; 

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetushankintojen 

toteuttaminen1.7.2018 alkaen 

 

Kihniön kunta 

Kihniön kunnanhallituksen päätösote Geopark-hankkeesta valitusosoit-

teineen. 

 

Huittisten kaupunki 

 

Tiedoksi Huittisten kaupunginhallituksen päätös 26.3.2018 § 81 

Lausunto Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 

valmisteluaineistosta/ehdotus 1:stä. 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 
Virallinen lehti 35 / 23.3.2018 

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.  

  

http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=6%2e3%2e2018%2018%3a00
http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=6%2e3%2e2018%2018%3a00


 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 72 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 


