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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KV § 16 Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava 

yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston 

työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää 

ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.  

   

 Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta -lehdessä 

sekä kunnan nettisivuilla. 

 

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

kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

KV § 17 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jori Louhisuo ja Jorma Niskala. 

  



 

 

OSALLISTUMINEN VALINNAVAPAUSPILOTOINTIIN 

 
KH 7.5.2018 

§ 78 Satakunnan kunnilta pyydetään sitoumusta osallistumisesta Satakunnan 

valinnanvapauspilotointiin (henkilökohtainen budjetti, asiakasseteli, sote-keskus), 

mikäli hanke toteutuu. Pilottiin sitoutuminen ei edellytä kunnilta rahoitusta, vaan 

valtionavustus on 100 %. Satakunnan vireillä olevaa rahoitushakemusta on muokattu, 

sillä valinnanvapauslakiluonnokseen tuli muutoksia ensimmäisen hakukerran jälkeen.  

 Satakunnan hakemus kohdistuu henkilökohtaisen budjetin, asiakassetelin ja 

sotekeskuspilotteihin.  

 

Henkilökohtainen budjetti on käytännössä maksusitoumus, jolla voi hankkia 

asiakassuunnitelmaan kirjattuja palveluja. Maakunnan liikelaitos (2020 asti 

kunta/kuntayhtymä) arvioi mitä palveluja asiakas tarvitsee ja tekee asiakkaalle 

asiakassuunnitelman. Asiakkaan tarvitsemien palvelujen perusteella määritellään 

henkilökohtaisen budjetin sisältö ja palveluihin käytettävissä oleva euromäärä. 

Henkilökohtaista budjettia on tarjottava ikääntyneelle tai vammaiselle henkilölle, joka 

tarvitsee jatkuvaa ja laaja-alaista tukea.  

  

 Asiakas voi itse päättää, mistä hän hankkii asiakassuunnitelman mukaiset palvelut. 

Maakunta maksaa korvaukset palveluista suoraan palveluntuottajalle. Satakunnan 

pilotti käsittää mm. ikääntyneiden ja kaikenikäisten vammaisten tehostetun asumisen, 

kehitysvammaisten tilapäishoitoon liittyvät palvelut ja ikääntyneiden asumispalvelut.  

 Aloitusvaiheessa palveluvalikoima on suppeampi ja sitä voidaan laajentaa kokeilun 

edetessä.  Pilotointi ajoittuu vuosille 2018-2019.   

 

Asiakassetelillä asiakas voi valita haluamansa palveluntuottajan. Asiakassetelin voi 

saada, kun maakunnan liikelaitos (2020 asti kunta/kuntayhtymä) on arvioinut ja 

todennut mitä palveluita asiakas tarvitsee. Maakunnan  liikelaitos korvaa asiakkaan 

palvelun kustannukset asiakasseteliin kirjattuun summaan saakka. Setelissä 

määritellään, mitä palveluita se koskee ja niiden enimmäiskustannus. Maakunta 

maksaa korvauksen suoraan palveluntuottajalle. Asiakas voi valita palvelun tuottajaksi 

sellaisen tuottajan,  jonka maakunta on hyväksynyt. Asiakas voi kieltäytyä 

palvelusetelistä, jolloin maakunnan liikelaitos toteuttaa asiakkaan palvelut muulla 

tavoin.  

 

Satakunnan pilotti käsittää ensivaiheessa seuraavia palveluita: 

 

-kaikenikäisten tilapäinen ja säännöllinen kotihoito 

-avustajapalvelu 

-terapiapalvelut 

-vapaa-ajan aktiviteetit 

-ns. hyvinvointipalvelut 

 

Pilotti ajoittuu vuosille 2018-2019. 

 

Sote-keskuksesta asiakas saa perustason terveyspalveluja ja sosiaalineuvontaa. 

Sote-keskusten palveluja ovat esimerkiksi terveysneuvonta, terveystarkastukset, 

yleislääkärin vastaanotot, toiminta- ja työkyvyn arviointi ja sosiaalihuollon 

ammattilaisen antama ohjaus ja neuvonta.  



 

 

 

Sote-keskusten pakollinen palveluvalikoima on rajattu pääsääntöisesti tiettyihin 

perustason palveluihin, jotka on kuvattu valinnanvapauslain 18 §:ssä. Lähtökohtaisesti 

pilotointi aloitetaan kaikissa niissä toimipisteissä, joissa ko. palveluita nykyisin 

Satakunnassa tuotetaan. Tarkoituksena on, että jokaisessa Satakunnan kunnassa on nyt 

ja tulevaisuudessa saatavilla sotekeskuksen palvelut, osin jopa nykyistä laajemmin, 

kun palveluja tuotetaan ns. liikkuvina palveluina. Lisäksi pilotoidaan ns. E-sote-

keskusta. Pilotti ajoittuu vuosille 2018-2020.  

 

Pilottien haettava kokonaisrahoitus on 13 000 000€. Tarkoituksena on, että pilottien 

aikana aloitetaan se muutostyö, joka joudutaan lain voimaan astuessa tekemään joka 

tapauksessa myös ilman pilottirahoitusta.  

 

Satakunnan pilotointi hakemus on ollut vireillä 7.7.2017 saakka. Hakemukseen tehtiin 

muutoksia mm. aikataulun ja talousarvion osalta sekä lisättiin asiakassetelin pilotointi.  

 

Satakuntaliitto maakuntauudistuksen valmisteluorganisaationa ja Porin kaupunki 

valinnanvapauspilotin hakijatahona esittää, että Satakunnan kunnat sitoutuisivat 

osallistumaan Satakunnan valinnanvapauspilottiin hankesuunnitelman mukaisesti 

ilman lisäehtoja kaikkien pilottien osalta mikäli Satakunta saa pilottirahoituksen,  

valinnanvapauslainsäädäntö hyväksytään  ja pilotit saavat luvan käynnistyä.  

 

Sitoumus edellyttää, että pilotit toteutetaan lainsäädännön, sosiaali- ja 

terveysministeriön ohjeiden sekä hankesuunnitelman mukaisesti.  

 

Piloteissa ei edellytetä kuntien omarahoitusosuutta, vaan valtionavustus on 100 %. 

Kunnille/kuntayhtymille piloteista mahdollisesti aiheutuvia lisäkustannuksia voidaan 

kattaa pilottirahoituksella.  

 

Sitoumus pyydetään käsittelemään kuntien valtuustoissa viimeistään 31.5.2018 

mennessä. Ilmoitus päätöksestä pyydetään toimittamaan Satakuntaliiton ylläpitämän 

maakuntauudistuksen projektitoimistoon: maakuntauudistus.kirjaamo@satakunta.fi. 

 

Liitteet: 

 

 Sitoumus 19.4.2018 

 Hankesuunnitelma liitteineen 

 Valinnanvapauslakiesityksen pääasiallinen sisältö ja tiivistelmä vaikutuksista 

 Hakuilmoitus 23.1.2018 

 

Valinnanvapauslakiesitys löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta linkistä: 

http://stm.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=0900908f805962f8 

liitteet -> esitysehdotus (405 sivua) 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Karvian kunta sitoutuu 

osallistumaan Satakunnan valinnanvapauspilotointiin hankesuunnitelman mukaisesti 

kaikkien pilottien (henkilökohtainen budjetti, asiakasseteli ja sote-keskus) osalta 

file:///C:/Users/keskus/AppData/KH%202018/maakuntauudistus.kirjaamo@satakunta.fi
http://stm.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=0900908f805962f8


 

 

mikäli Satakunta saa pilottirahoituksen, valinnanvapauslainsäädäntö hyväksytään ja 

pilotit saavat luvan käynnistyä.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Karvian kunta sitoutuu 

osallistumaan Satakunnan valinnanvapauspilotointiin hankesuunnitelman mukaisesti 

kaikkien pilottien (henkilökohtainen budjetti, asiakasseteli ja sote-keskus) osalta 

mikäli Satakunta saa pilottirahoituksen, valinnanvapauslainsäädäntö hyväksytään ja 

pilotit saavat luvan käynnistyä.  

 

KV § 18 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma selvitti valtuutetuille hanketta. On huomioitava 

varaumat eli pilotit käynnistyvät, jos laki tulee voimaan. Mikäli säästöjä halutaan, niin 

kansalaisten hyvinvoinnista tulee huolehtia, kuntouttaa varhaisessa vaiheessa ja karsia 

päällekkäisyyksiä. Pilotointiin osallistumisesta ei tule kunnalle laskua. Jos hankkee-

seen saadaan rahoitusta, niin on järkevää lähteä harjoittelemaan. Mikäli pilotointi 

käynnistyy, niin meillä on mahdollisuus saada Satasotesta henkiöitä kertomaan asiasta 

kuntalaisille. Palveluohjausta tarvitaan - varsinkin alkuvaiheessa.  

 

Pilotoinnissa kokeillaan henkilökohtaista budjettia ja asiakasseteliä. Asiakasseteliä 

kokeillaan esim. seuraavissa palveluissa; kotihoitopalvelut, vapaa-ajan aktiviteetit ja 

tukihenkilöpalvelu. Uudistus mahdollistaa pienyrittäjyyttä, mikäli byrokratiaa ei tehdä 

liian raskaaksi pienyrittäjille. Meilläkin on sellaisia henkilöitä, jotka voisivat soveltua 

uudenlaiseen yrittäjyyteen. Sotekeskuksen toiminta pitäisi säilyä kutakuinkin 

nykyisessä muodossaan.  Varmaan jonkinlaisia heikennyksiäkin tulee, mutta toivon 

mukaan myös parannuksia. Pilotointiin on järkevää lähteä, kun kokeiluun tulee 

rahoitus valtiolta.  

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Päivi Suominen halusi tietää, onko siitä haittaa, jos 

joku kunta jää pois. Kunnanjohtaja kertoi, että 85 prosenttia kunnista tulee olla 

mukana.  

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho tähdensi, että tämä on meille 

julkiselle puolelle tulevaa harjoitusta tulevaisuutta varten, mikäli laki tulee voimaan. 

Lain tarkoituksena on pyrkiä tuomaan tasapuolisuutta.  

 

Valtuutettu Veijo Kaskimäki ilmoitti olevansa asian toteutumisen suhteen epäile-

väinen. 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma tähdensi valtuutetuille, että tulevat muutokset eivät 

koske meidän tämänhetkisiä vanhuspalveluiden paikkoja ja nykyhetkeä. Toteutetaan 

asioita tulevaisuutta kohden, niin siitä niitä säästöjä toivon mukaan tulee. Haastetta on 

siinä, että miten saadaan ihminen nousemaan sängyn pohjalta jos sinne on jo joutunut. 

Kuntouttava työote tulee tulla mukaan toimintaan nykyistä paremmin. Muutokset 

eivät tapahdu hetkessä.  

 

Valtuutettu Tomi Ylilammi kertoi näkevänsä pilottihankkeen hyvänä asiana. Hän 

uskoi satasoten tulevan kuitenkin jollakin tavalla, ja siksi on hyvä, että ollaan mukana 



 

 

harjoittelemassa kaksi vuotta kestävässä pilotoinnissa ja saadaan siitä myös korvausta. 

Harvoin harjoittelusta maksetaan. 

 

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että Karvian kunta 

sitoutuu osallistumaan Satakunnan valinnanvapauspilotointiin hankesuunnitelman 

mukaisesti kaikkien pilottien (henkilökohtainen budjetti, asiakasseteli ja sote-keskus) 

osalta mikäli Satakunta saa pilottirahoituksen, valinnanvapauslainsäädäntö hyväksy-

tään ja pilotit saavat luvan käynnistyä.  

  



 

 

KIINTEISTÖJEN MYYNTI TARJOUSTEN PERUSTEELLA 

 
KH 5.3.2018 § 37  

 Karvian kunta omistaa Karvian kunnan Karviankylästä kiinteistöt Rantala 230-403-2-

84 ja Holma 230-403-2-78. Tila Rantala on pääasiassa peltoa, ja sen pinta-ala on 

4,048 hehtaaria. Pelto on salaojitettua ja korvauskelpoista. Viljelyalan kauppaan ei 

sisälly tukioikeuksia eikä niitä ole erikseen ostettavissa Karvian kunnalta. Tila Holma 

on peltoa ja metsää, ja pinta-alaltaan 0,64 ha. Kiinteistöt sijaitsevat Karvian ranta-

yleiskaava-alueella. Kiinteistöt on kaavoitettu pääosin maa- ja metsätalousalueeksi.   

 

 Kiinteistöjen yhteinen pelto-ala on ollut vuokrattuna viljelyskäyttöön, ja sen 

vuokrasopimus on päättymässä 30.4.2018. Koska kiinteistöjen kauppa tapahtunee 

vasta 15.6. jälkeen, on vuokrasopimusta syytä jatkaa tukihaun kannalta vuoden 2018 

loppuun asti. 

 

 Kiinteistöt myydään tarjousten perusteella yhtenä kokonaisuutena. Tarjouksen tulee 

olla yhteishinta molemmille kiinteistöille. Sitovat tarjoukset tulee toimittaa 

kunnanhallitukselle 6.4.2018 klo 13.00 mennessä. Tarjousten tulee olla voimassa 

30.6.2018 asti. Karvian kunta varaa itselleen mahdollisuuden hylätä kaikki tarjoukset. 

 

Liitteet: 

 

 Kiinteistörekisteriote 

 Karttaote 

 Tarjouspyyntö 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää pyytää tarjouksia tiloista Rantala 230-403-2-84 ja Holma 230-

403-2-78. Tarjouksen tulee olla yhteishinta molemmille kiinteistöille. Sitovat 

tarjoukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle 6.4.2018 klo 13.00 mennessä. Tarjousten 

tulee olla voimassa 30.6.2018 asti. Karvian kunta varaa itselleen mahdollisuuden 

hylätä kaikki tarjoukset. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että tarjouspyyntöä korjataan siten, että pelto on osittain salaoji-

tettua. Kiinteistö myydään ilman rakennusoikeutta, jonka kunta pidättää itsellään. 

Kunnanhallitus päätti pyytää tarjouksia tiloista Rantala 230-403-2-84 ja Holma 230-

403-2-78. Tarjouksen tulee olla yhteishinta molemmille kiinteistöille. Sitovat tarjouk-

set tulee toimittaa kunnanhallitukselle 6.4.2018 klo 13.00 mennessä. Tarjousten tulee 

olla voimassa 30.6.2018 asti. Karvian kunta varaa itselleen mahdollisuuden hylätä 

kaikki tarjoukset. 

 
KH 7.5.2018 

§ 79 Määräaikaan 6.4.2018 klo 13.00 mennessä saapui yksi (1) tarjous. Tarjous avattiin 

avaustilaisuudessa 9.4.2018.  

 

Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjous ovat oheismateriaalina. 

 



 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus käsittelee saapuneet tarjoukset ja päättää jatkotoimenpiteistä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kiinteistöt Rantala 230-403-2-84 

ja Holma 230-403-2-78  myydään saapuneen tarjouksen mukaan Toni Hietaselle 

20.600 euron kauppahinnalla.  

 

KV § 19 PÄÄTÖS: 

 

 

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti myydä kiinteistöt 

Rantala 230-403-2-84 ja Holma 230-403-2-78  saapuneen tarjouksen mukaan Toni 

Hietaselle 20.600 euron kauppahinnalla.  

  



 

 

PÄIVÄKODIN PIHA-ALUEEN UUDISTAMINEN 

 
Tekn.ltk. § 10 

 
Kunnantalolla sijaitsevan päiväkoti Kissankimalluksen piha-alue on tarkoitus saneerata kesän 
2018 aikana. Tavoitteena on turvallinen, toiminnallinen ja viihtyisä piha-alue. Nykyisellään 
piha-alueen ongelmia ovat mm. huonokuntoinen aita, lasten leikkien kannalta huonosti 
sijoittuvat puut, huonosti hyödynnettävissä oleva mäki, varastotilan puute sekä piha-alueen 
hiekka, joka kulkeutuu sisätiloihin. Pihalta löytyvät leikkivälineet sen sijaan ovat toimivia. 
 
Päiväkodin henkilökunta on kertonut toiveita piha-alueen suhteen, ja pihan eri toimintojen 
sijoittelua ja muita uudistuksia on luonnosteltu viranhaltijatyönä.  
 
Luonnos pihasuunnitelmista ja sen kustannusarvio lähetetään lautakunnalle etukäteen 
arvioitavaksi. 
 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
Lautakunta keskustelee piha-alueen suunnitelmista ja jatkotoimenpiteistä. 
 
PÄÄTÖS: 
Lautakunta keskusteli asiasta ja arvioi hanketta, suunnittelutyötä päätettiin jatkaa 
esitettyjen luonnosten pohjalta eteenpäin.  
 
Hankkeen budjetin laatimisen jälkeen on todettu, että päiväkodin piha-aluetta ympäröivä 
aita on uusittava koko alueen osalta, mikä on nostanut hankkeen kustannusarviota 
huomattavasti alkuperäistä budjettia suuremmaksi. Lautakunta totesi, että suunnittelutyön 
edetessä ja kustannusarvion tarkentuessa tehdään päätös siitä, esitetäänkö 
kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä. 

 

 

Aluetaito oy on valmistellut luonnosten pohjalta hankkeen tarkemman suunnitelman ja 

kustannusarvion, jotka toimitetaan lautakunnan arvioitavaksi ennen kokousta. 

 
Tekn. ltk. 11.4.2018 § 32 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta keskustelee suunnitelmista ja tekee päätöksen toimenpiteistä hankkeen 

jatkamisen suhteen. 

 
PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta keskusteli päiväkodin piha-alueen suunnitelmista ja päätti laittaa 

esitetyn suunnitelman tarjouslaskentaan.  

Piha-alueen uudistamien budjettia laskiessa ei otettu huomioon koko piha-aluetta kier-

tävän aidan uusimista. Aita nostaa hankkeen hinta-arviota merkittävästi. Lautakunta 

päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle 20 000€ lisämäärärahan myöntämistä 

piha-aluetta ympäröivän aidan rakentamiseen. 



 

 

KH 7.5.2018 

§ 80  
 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 20 000€ lisämäärärahan myöntämistä piha-aluetta 

ympäröivän aidan rakentamiseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 20 000€ lisämäärärahan myöntämistä piha-aluetta 

ympäröivän aidan rakentamiseen. 

 

KV § 20 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan esityksen mukai-

sesti myöntää 20 000€ lisämäärärahan päiväkodin piha-aluetta ympäröivän aidan 

rakentamiseen. 

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KV § 21  

1. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuutettu, Voitto Raita-aho, toi valtuutetuille 

tiedoksi 7.6.2018 päivämäärälle suunnitellun Posa – valtuustoseminaarin. 

 

2. Toisena asiana Voitto Raita-aho toi terveisiä Tampereella pidetystä 

Kunnallisjohdon seminaarista / Valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Aiheena päivillä 

oli kuntien elinkeinopolitiikka. Tilastossa, joka käsittää kokonaisarvion 

elinkeinopolitiikassa, Karvia on koko valtakunnassa alle 10.000 asukkaan kunnista 

8. sijalla, mikä todistaa, että olemme osanneet näiden mittarien mukaan viedä 

elinkeinopolitiikkaamme hyvin eteenpäin. Valtuutetut ottivat tiedon hyvillä mielin 

vastaan.  

 

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

 

KV § 22 
 

 Ei ilmoitusasioita. 

 

 

  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KV § 23 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus kuntalain mukaisesti.  

 

 


