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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KV § 21 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 § 22 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Niskala ja Heikki Huhtaluoma.  

  



 

 

 

MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET SEKÄ 
RAHOITUSLASKELMAN POIKKEAMAT VALTUUSTON SITOVUUSTASOLLA V. 2016 

 
KH 10.4.2017 

§ 70 Menomäärärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset sekä rahoituslaskelman poik-

keamat valtuuston sitovuustasolla 31.12.2016 

 

KARVIAN KUNTA     

MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA TULOARVIOIDEN ALITUKSET   

SEKÄ RAHOITUSLASKELMAN POIKKEAMAT VALTUUSTON SITOVUUSTASOLLA V. 2016 

  
  

  

    Menot Tulot 

KÄYTTÖTALOUS yli arvion   eur alle arvion   eur 

Kunnanhallitus       

001610 Sosiaali- ja terveyspalvelut 301 934,28   

Kasvatus- ja opetuslauta-
kunta       

005400 Muu koulutus 221,00 
 

005600 
Päivähoito ja lasten kotihoidon 
tuki 31 603,60   

Vapaa-ajan lautakunta    

006100 Liikuntatoimi  2 982,43 

006300 Nuorisotoimi 3 465,88  

006400 Kulttuuritoimi 5 581,94  

Tekninen lautakunta       

007100 Tekninen hallinto ja suunnittelu  422,63 

007300 Kiinteistöt 52 997,91 16 081,96 

007400 Vesi- ja viemärilaitos   3 067,08 

Käyttötalous yhteensä   407 609,61 22 554,10 

        

INVESTOINNIT       

Kunnanhallitus    

091621 Muut osakkeet ja osuudet 2 478,00   

Tekninen lautakunta       

097221 Vanhk/Anna-k hoitajakutsuj. 6 909,68   

097239 Esittävien taiteiden katsomo 362,92   

097241 Yhten.koulun tietoverkon hankin. 4 000,00   

097421 Kaava-alueen katujen valaistus 714,40  

Investoinnit yhteensä   14 465,00 0,00 

        

TULOSLASKELMA       

  Korkotuotot   alle arvion      1 000,00 

  Muut rahoitustuotot   alle arvion      2 783,11 

        

RAHOITUSLASKELMA       

 Antolainasaamisten lisäykset  yli arvion 11 120,00 

  Lyhytaik. lainojen muutos   
alle arvion  
1 801 817,00  

 



 

 

Liitteet: 

 Selvitykset menojen ylityksistä/tulojen alituksista ovat liitteenä. 

 

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. 

 

 

KV § 23 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanjohtajan alustuksen jälkeen kunnanhallituksen 

esityksen mukaisesti menojen ylitykset ja tulojen alitukset yksimielisesti.  

 

  



 

 

 

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 

 
KH 10.4.2017 

§ 71 

 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 2016. 

 

 Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen 

käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.  

 

 Tilikauden 2016 vuosikate on +  110.943,52 euroa. Poistot ja arvonalentumiset ovat 

813.415,08 euroa. Tilikauden alijäämä on – 702.471,56 euroa.  

 

 Toimintamenot ovat 16.248.019,32 euroa ja toimintatuotot 1.394.461,93 euroa. 

Investoinnit ovat yhteensä 2.247.030,79 euroa ja niihin saadut tulot 0,00 euroa. 

 

 Kunnan verotulot olivat yhteensä 6.261.096,11 euroa ja valtionosuudet 8.302.770,00 

euroa. Verotulot vähentyivät 399.124,11 euroa eli n. 6 % verrattuna vuoden 2015 

verotuloihin. Valtionosuudet vähenivät 371.231 euroa eli n. 4,3 % verrattuna 

vuoteen 2015. 



 

 

 

 Liitteet:  Tasekirja 2016 

  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2016 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 - 702.471,56 euron tuloksen 

käsittelystä seuraavaa: 

 

Tilikauden alijäämä - 702.471,56 euroa esitetään siirrettäväksi oman pääoman 

aikaisempien vuosien yli-/ alijäämä –tilille. Koska taseeseen jää ylijäämää tämän 

tilikauden alijäämästä huolimatta, kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää talouden 

tasapainottamista koskevia toimenpiteitä.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää hyväksyä johdon vahvistusilmoituskirjeen 

tilintarkastajalle. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kunnanhallitus päätti allekirjoittaa vuoden 2016 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 - 702.471,56 euron tuloksen 

käsittelystä seuraavaa: 

 

Tilikauden alijäämä - 702.471,56 euroa esitetään siirrettäväksi oman pääoman 

aikaisempien vuosien yli-/ alijäämä –tilille. Koska taseeseen jää ylijäämää tämän 

tilikauden alijäämästä huolimatta, kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää talouden 

tasapainottamista koskevia toimenpiteitä.  

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti hyväksyä johdon vahvistusilmoituskirjeen 

tilintarkastajalle. 

 

KV § 24 PÄÄTÖS: 

Kunnanjohtaja käytti ensimmäisen puheenvuoron esitellen valtuutetuille laajasti 

vuoden 2016 tilinpäätöstä. Tulos, vaikka se oli miinusmerkkinen, oli kuitenkin 



 

 

budjetoitua parempi. Verotulot ja valtionosuudet ovat molemmat laskeneet.  

Kouluratkaisu on puhuttanut ja siitä on oltu kahta mieltä. Vaikka kunnan kassassa on 

ylijäämää vielä reippaasti jäljellä niin vuodesta  toiseen ei kuitenkaan voida 

alijäämäisiä tilinpäätöksiä tehdä. Olemme investoineet myös asioihin, jotka ovat 

tukeneet ennaltaehkäisevää työtä, mitä on vaikea arvioida rahassa. Käyttötalouden 

puolella nousua 250.000 euroa. Sosiaali- ja terveysmenot nousivat, kuten 

vuodeosasto, hammashuolto, erikoissairaanhoito. Omassa hallinnassa olevien 

tehtävien menokehitys on ollut maltillista. Viime vuoden menoissa 200.000 euroa oli 

kertaluonteisia kuluja, kuten 150-vuotisjuhlavuoteen liittyvät menot, dokumentin 

tekoa, konepajan myynti, luottotappio, joka oli vanhaa asiaa. Vuosikate pieneni 

viime vuonna. Suurempia investointeja ei ole tarvetta tulevina vuosina tehdä.  

Tulevaisuudessa keskitytään lähinnä peruskorjauksiin. Investoinnit tulee kuitenkin 

suhteuttaa vuosikatteeseen. Sote tulee olemaan kysymysmerkki. Taseen puolella 

omavaraisuusaste on hyvä. Lainaa joudutaan kuitenkin ottamaan. Haasteiden sijaan 

on hyvä puhua mahdollisuuksista. Yhtenäiskoulun rakentaminen aloitettiin viime 

vuonna ja työ jatkui tälle vuodelle. Repo-Västilän aluetta valmisteltiin ja se on nyt 

valmis rakennettavaksi. Myös Anna-kodin hoitajakutsujärjestelmä uusittiin. Tulossa 

oleva maakuntauudistus selviää syksyllä eli mitä se tarkoittaa kuntatasolla.  Uusi, 

maaseutulautakunnasta ja elinkeinolautakunnasta yhdistetty elinvoimalautakunta 

aloittaa toimintansa. Hyvää on se, että Kuntaliitto on noteerannut meidät ja Satasote 

myös. Ennustettavuus omassa kunnassa tulee olemaan tulevaisuudessa helpompaa, 

koska satasote siirtyy kokonaisuudessaan maakuntatasolle.  

 

Muita puheenvuoroja kauden viimeisessä valtuustossa käyttivät valtuutetut Antti 

Otava, Voitto Raita-aho, Jaakko Hietaluoma, Veijo Kaskimäki, Jari Kannisto, 

Heikki Huhtaluoma, Kaija Kangas, Päivi Suominen, Jukka Ohrankämmen, Sami 

Laitila ja Aarre Välimäki.  

 

Puheenvuoroissa todettiin, että vaikka tilinpäätös on huono, niin budjetointia ei voida 

siitä syyttää. Vanhusten määrä on suuri ja verotulot ovat pienet. Valtionosuudet 

kertyvät eduskunnan päättämän taulukon mukaisesti.  Tosiasia on, että 60 prosenttia 

kunnan tehtävistä lähtee maakuntauudistuksen myötä maakuntatasolle. 

Maakuntamalli, vaikkakin se on vielä täysi kysymysmerkki,  tulee hyvin 

toteutuessaan parantamaan kunnan tilannetta. Toisaalta maakuntauudistuksen ja 

valtionosuuksien vähenemisen arveltiin kurjistavan kuntaa entisestään.  Kunnassamme 

on tehty kuitenkin rohkeita päätöksiä ja toteutettu oikeita säästötoimia. Elinvoimaa ja 

työpaikkoja paikkakunnalle on tuonut Karvian konepajan myynti. Yhtenäiskoulun 

myötä saadaan paikkakunnalle hyvä koulu. Sen rakentaminen oli rohkea investointi, 

johon on käytetty kunnan kassavaroja. Kunnan omavaraisuus on kuitenkin vielä 

hyvä. Konsernivelkaa on, mutta se on hallinnassa. Karvian huoltosuhde huoletti 

myös valtuutettuja. Sen korjaamiseksi nuoria tulee saada jäämään paikkakunnalle 

mahdollisimman paljon. Konepajan myyntiä pidettiin kunnalle erittäin hyvänä asiana, 

minkä toivottiin lisäävän kunnan verotuloja. Yhtenäiskoulun rakentamisesta oltiin 

yhtä mieltä, vaikkakin kiireistä aikataulua ja kallista hintaa kritisoitiin. Koulun 

mukanaan tuomat säästöt puhuttivat. Niin ikään verotulojen kasvu huoletti ja samoin 

korkea työttömyysaste. Kunnan ikärakenne on vanheneva, mutta myös eläketulot 

ovat toistuvaa tuloa kunnalle.  



 

 

Todettiin, että nuoria varten on investointeja kunnassa tehty, kuten yhtenäiskoulu ja 

todella hyvät harrastusmahdollisuudet – ne jopa tuovat tänne nuoria muualtakin. 

Hyvät mahdollisuudet harrastaa löytyvät paikkakunnalta myös vanhenevalle 

väestölle. Myös terveydenhuollolla on suuri merkitys paikkakunnalle. Kaikilla näillä 

on merkitystä, kun nuoret miettivät, minkä paikkakunnan valitsevat. Myös 

maatalouden eteenpäinmenoa toivottiin. Todettiin myös, että kun huonona aikana 

rakennetaan, niin on jo hyvässä iskussa silloin, kun hyvät ajat alkavat.  Kassavaroja 

on kertynyt useilta vuosilta ja kuntatalous on vahvistunut. Nyt on voitu omaa 

pääomaa käyttää rakentamiseen. Viime vuoden notkahdusta ei pidetty pahana, sillä 

se oli tiedossa. Verotulot ovat ainoa keino kerätä rahaa kuntalaisilta kunnan kassaan. 

Tarvittaessa prosentin veroäyrin nostokin on parempi kuin palvelujen 

huonontaminen. Palvelut on pystytty kuitenkin vielä turvaamaan ja hintojen nousut 

ovat olleet kohtuullisia. Suuret investoinnit ovat aina puhuttaneet, kuten Karviatalo ja 

yhtenäiskoulu. Karviatalon olemassaoloa jo kiitellään. Toivottiin positiivisuutta 

tulevaisuuteen, meillä on valokuitu, Karviatalo ja nyt yhtenäiskoulukin. Kunnassa on 

tehty hyviä investointeja ja velkaakin on nyt otettu. On rakennettu ja viety kuntaa 

eteenpäin. Yleisesti ottaen valtuutetut olivat tyytyväisiä tehtyihin päätöksiin.  

 

Kunnanjohtaja muistutti, että meillä on hyviä yrityksiä, jotka vievät kehitystä 

kunnassa eteenpäin. Matkailu ja teatterihanke sekä omat hyvät palvelut, niiden avulla 

kehitetään uutta. Meillä on kaikki valttikortit käsissä. Nyt on rakennettu tulevaisuutta 

oikeaan suuntaan. Myös viihtyisyyttä on viety eteenpäin. Kun pohditaan tästä 

eteenpäin vielä tarkemmin, mihin rahaa tulevaisuudessa käytetään, niin emmeköhän 

me pärjää, kunnanjohtaja totesi.  

 

Puheenjohtaja totesi keskustelun päätteeksi valtuuston hyväksyneen Karvian kunnan 

vuoden 2016 tilinpäätöksen. 

  



 

 

 

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 

 
Tark.ltk 24.5.2017 

8 §  

 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko 

valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko 

toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  

 

 Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 

2016 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan 

tuloksellisuutta vuodelta 2016. 

 

 Liitteet: 

 Karvian tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomus, 

24.5.2017 

 Päätös: 

 

 Tarkastuslautakunta käsitteli vuoden 2016 arviointikertomuksen. Arviointikertomus 

päätettiin antaa kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.  

 

KV § 25 PÄÄTÖS:  

 

Kunnanvaltuusto käsitteli ja hyväksyi tarkastuslautakunnan vuoden 2016 

arviointikertomuksen. 

 

 

  



 

 

 

VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUS TILIVELVOLLISILLE 

 
Tark.ltk 24.5.2017 

7 § 

KunL 125§:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta 

kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, 

onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen 

toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää 

vastuuvapaus. 

 

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös 

hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja 

tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–

31.12.2016. 

 

Päätös: 

 

Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös 

hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja 

tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–

31.12.2016. 

 

Liitteet: 

 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

 

KV § 26 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti vuoden 2016 

tilinpäätöksen ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja 

tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnettiin vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–

31.12.2016. 

  



 

 

 

KUNTATIEDOTE 

 
KH 22.5.2017 

§ 112 Kunnanhallitus on 2.5.2017 § 104 päättänyt, että vanhusneuvoston esityksen 

mukaisesti kunnassa toteutettaisiin joka talouteen jaettava kuukausittainen 

kuntatiedote. 

 

 Postilta saadun tarjouksen mukaan tiedotteen postittaminen kunnan 1 261 talouteen 

maksaisi arvioilta noin 225 euroa kuukaudessa (riippuu tiedotteen paksuudesta yms). 

Tiedote voitaisiin kopioida kunnanvirastossa, ja kopioinnin kuukausikustannus olisi 

noin 1.100 euroa. Taittamiseen on arvioitu menevän noin 0,05 htv kuukaudessa 

(sivukuluineen n. 200 euroa kuukaudessa) ja taittamiseen varattaisiin työaikaa 

Marianne Ojalalle. Kokonaiskustannus kuukaudessa noin 1525 euroa ja vuodessa 

18.300 euroa. Tiedotteeseen ei ole varattu määrärahaa.  

 

 Tiedote voisi ilmestyä esimerkiksi jokaisen kuukauden toinen torstai, ja aineistot 

toimitettaisiin edellisen kuun loppuun mennessä. Myös yhdistyksille annettaisiin 

mahdollisuus toimittaa tietoa tapahtumistaan kuntatiedotteessa. 

 

 Ensimmäinen kuntatiedote voisi ilmestyä 8.6.2017, ja seuraavan kerran 10.8.2017.  

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää kuntatiedotteen julkaisemisen ilmestymistiheydestä ja päättää 

lisätä Marianne Ojalan työaikaa tarvittavan määrän 1.6.2017 lähtien.  

 

Kunnanhallitus päättää lisämäärärahan määrän valtuustolle esitettäväksi 

kuntatiedotteen julkaisuun vuodelle 2017. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti,  että kuntatiedote jaetaan talouksille värillisen sijasta 

mustavalkoisena vuoden 2017 aikana 6 kertaa. Lisäksi kunnanhallitus päätti,  että 

Marianne Ojalan työaikaa lisätään 0,05 htv kuukaudessa 1.6.2017 lähtien. 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle 6000 euron lisämäärärahaa 

mustavalkoisen kuntatiedotteen julkaisuun vuonna 2017. 

 

 

KV § 27 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja kertoi, että kuntatiedotteen tekoa kokeillaan tänä vuonna ja katsotaan, 

miten se otetaan vastaan. 

 

Kuntatiedotteesta keskusteltiin. Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut: Esa Pukkila, 

Jari Kannisto, Veijo Kaskimäki, Kaija Kangas ja Päivi Suominen.  



 

 

Puheenvuoroissa tiedotekokeilua pidettiin hyvänä, mutta alkamisajankohtaa 

pohdittiin. Heinäkuun tiedotteen poisjäännin pelättiin vaikuttavan heinäkuun 

tapahtumien ilmoitteluun. Tiedotteen uskottiin tavoittavan kuitenkin kuntalaiset 

paremmin kuin kunnan nettisivut. Tiedusteltiin yritysten ilmoittelun mahdollisuutta, 

johon kunnanjohtaja ilmoitti,  että julkiseen tiedotteeseen ei voi kaupallisia tiedotteita 

laittaa. Tiedotteessa on hyvä antaa tietoa kunnan palveluista, kuten jäteasioista, 

puunkaatopaikasta ja aukioloajoista. Kuntatiedotetta on hyvä tehdä myös ylimääräisiä 

kappaleita loma-asukkaille annettaviksi. Tiedote on hyvä kanava antaa tietoa uusille 

kuntalaisille.  

 

Kunnanhallitus päätti,  että kuntatiedote jaetaan talouksille värillisen sijasta 

mustavaloisena vuoden 2017 aikana kuusi (6) kertaa. Lisäksi kunnanhallitus päätti,  

että Marianne Ojalan työaikaa lisätään 0,05 htv kuukaudessa 1.6.2017 lähtien. 

Kunnanvaltuusto myönsi kunnanhallituksen esityksen mukaisesti 6000 euron 

lisämäärärahan mustavalkoisen kuntatiedotteen julkaisuun vuonna 2017. 

 

  



 

 

 

RATAYHDISTYKSEN ANOMUS TOIMINTA-AVUSTUKSESTA 

 
KH 22.5.2017 

§ 114 Karvian Ratayhdistys ry anoo 10 000 euron kertasummaa toimintansa tukemiseen. 

Anotulla summalla on tarkoitus parantaa rataturvallisuutta ja peruskunnostaa rataa ja 

katsomoalueita. Rata ei täytä ilman korjausta nykyisiä sääntövaatimuksia ja 

korjaukset ovat tarpeen katsojien, kilpailijoiden ja toimihenkilöiden turvallisuuden 

parantamiseksi. 

 

 Avustusta käytettäisiin turvaverkkojen hankintaan, asvaltointiin, turvahiekan ja 

murskeen hankintaan. Kunnostuksen kustannusarvio kaikkiaan on 18400 euroa ja 

loppuosan hankkeesta yhdistys rahoittaa itse.  

 

Liitteet: 

 

 Karvian Ratayhdistys ry:n avustusanomus  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää avustuksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se 

myöntäisi 10 000 euron lisämäärärahan kustannuspaikalla Muu hallinto.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti myöntää avustuksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se 

myöntäisi 10 000 euron lisämäärärahan kustannuspaikalla Muu hallinto.  

Ratayhdistystä pyydetään toimittamaan kunnanhallitukselle selvitykset toteutuneista 

kustannuksista sekä tehdystä talkootyön määrästä tämän vuoden loppuun mennessä. 

Torron harrastekeskuksen toimintaa tulee kehittää. Kunnanhallitus päätti esittää, että 

elinkeinolautakunta, Ratayhdistys, Urheiluautoilijat ja vastavalittu nuorisovaltuusto 

ryhtyisivät yhdessä miettimään lisää toimintaa harrastekeskukseen. 

Nuorisovaltuuston edustaja lupasi viedä asian ideointia seuraavaan nuorisovaltuuston 

kokoukseen. 

 

KV § 28 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen ja päätti myöntää 

Ratayhdistyksen avustusta varten 10.000 euron lisämäärärahan kustannuspaikalta 

Muu hallinto. 

  



 

 

 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 

 
KH 10.4.2017§ 68  

 Kuntalain muutos velvoittaa kunnat ja kuntayhtymät uudistamaan mm. 

hallintosäännön ja kuntayhtymien perussopimuksen vastaamaan uudistunutta 

kuntalakia viimeistään 1.6.2017.  

 

 Kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 23.3.2017 § 14 lähettää 

perussopimuksen kuntayhtymän jäsenkuntien päätettäväksi.  

  

 Liitteenä on muutettu perussopimus ja ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta.  

 

 Kuntayhtymän perussopimuksen muutos on pyydetty käsittelemään 

kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoissa 31.5.2017 mennessä. 

 

 Liitteet:  

 Perussopimus 

 Ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy Satakunnan 

koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen.  

 
KH 22.5.2017 

§ 116 Kuntiin on 23.3.2017 yhtymähallituksesta toimitettu perussopimuksesta virheellinen 

versio. Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 25.4.2017 § 27 lähettää 

perussopimuksen kuntayhtymän jäsenkuntien päätettäväksi.  

 

 Liitteet:  

 Perussopimus 

 Ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy Satakunnan 

koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen.  

 

 PÄÄTÖS: 

 



 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy Satakunnan 

koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen.  

 

KV § 29 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti osaltaan hyväksyä 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen. 

  



 

 

 

LAINAN NOSTAMINEN 

 
KH 22.5.2017 

§ 118 Vuoden 2017 talousarviossa on pitkäaikaisen lainojen lisäystä arvioitu 

 tarvittavan 2.560.038 € investointimenojen kattamiseen. Vuoden 2016 talousarviossa 

rahoitustarpeeksi arvioitiin 1,8 miljoonaa euroa. Lainaa ei kuitenkaan nostettu vielä 

vuoden 2016 aikana, vaan investointia rahoitettiin kassavaroin. Nyt on tarkoitus 

nostaa lainaa 3.000.000 euroa lainaa yhtenäiskouluinvestoinnin rahoittamiseen sekä 

kunnanvaltuuston päättäessä teollisuushallin rakentamisesta 1.000.000 euroa 

hallirakentamiseen..  

 

 Lainatarjoukset 3.000.000 euron suuruisesta lainasta on pyydetty 

 21.4.2017 klo 14.00 mennessä seuraavilta: 

  - Kuntarahoitus Oyj 

  - Satapirkan Osuuspankki 

  - Oma Säästöpankki 

 

 

Tarjoukset pyydettiin 10 vuoden laina-ajalle sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisina. 

Lyhennykset pyydettiin tasalyhenteisesti puolivuosittain ja koronmaksukausi on 6 kk. 

 

  Lainatarjouksen ovat määräaikaan mennessä jättänyt kaksi (2) rahoituslaitosta.  

  Oheismateriaalina saapuneet tarjoukset. 

 

 Täydentävä tarjouspyyntö 4.000.000 euron suuruisesta lainasta edellä mainituin 

ehdoin pyydettiin 11.5.2017 klo 16.00 mennessä aiemmin tarjouksen jättäneiltä 

Kuntarahoitus Oyj:ltä sekä Satapirkan Osuuspankilta. 

 

Karvian kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan valtuusto päättää lainan ottamista ja 

lainan antamista koskevista periaatteista. Talousarvion ja –suunnitelman 

hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman 

muutoksista. 

 

Liitteet: 

 

 Lainatarjoukset 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 4 000 000 €:n laina nostetaan 

Kuntarahoitus Oyj:ltä 10 vuoden laina-ajalle kiinteällä korolla. Korkoindikaatio 

1,070. %. 

 

 PÄÄTÖS: 

 



 

 

Keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan. Hallirakentaminen on 

järjestynyt muulla tavalla, joten kunnan rahoitustarve tämän asian osalta muodostuu 

ainoastaan yhtenäiskoulurakentamisen kustannuksista, joihin on käytetty tähän 

mennessä kunnan kassavaroja 8.5.2017 tilanteen mukaan 2.832.414,60 euroa. 

Muuttuneesta tilanteesta johtuen kunnanjohtaja esitti 3.000.000 euron lainan ottoa 

kunnanvaltuustolle esitettäväksi. Laina otetaan Kuntarahoitus Oyj:ltä 10 vuoden 

laina-ajalle kiinteällä korolla. Korkoindikaatio 1,070. %. 

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen ja päätti esittää 

kunnanvaltuustolle, että 3.000.000 euron laina yhtenäiskoulun rakennuskustannusten 

kattamiseen.  

 

KV § 30 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja käytti ensimmäisen puheenvuoron kertoen kunnanvaltuustolle, että 

vuosina 2008 – 2016 on Karvian kunnan bruttoinvestoinnit olleet 14,5 miljoonaa. On 

rakennettu Karviatalo, tehty valokuituverkkoa ja kevyenliikenteenväylää. 

Investointeihin menee vielä tänä vuonna vielä noin 2.560.000 euroa ja kassa tulisi 

saada kuitenkin 1,3 miljoonan tasolle. Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen lainan 

tarvetta on vielä uudelleen tarkasteltu. Kolme miljoonaa olisi määrä, jolla juuri 

pärjätään, mutta se jättää kassan sille tasolle, että se ei kestäisi mitään ylimääräistä. 

3,3 miljoonaa olisi hyvä lainan määrä.  

 

Hyvä tilanne on se, että lainamäärä on selvillä ja ennakoitavissa. Lisäpohdinnan 

vuoksi 3,3 miljoonaa on oikea taso otettavalle lainamäärälle.  

 

Asiasta käytiin yleiskeskustelu. Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut, Jukka 

Ohrankämmen, Jari Kannisto, Kaija Kangas, Voitto Raita-aho, Veijo Kaskimäki, 

Risto Mustakoski, Esa Pukkila, Päivi Suominen, Joni Vainionpää, Antti Otava sekä 

varavaltuutettu Jorma Niskala. 

 

Valtuutettu ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen kertoi 

valtuustolle, että puolitoista viikkoa sitten olleessa kunnanhallituksen kokouksessa 

asiaa käsiteltiin ja keskustelun jälkeen päätettiin esittää valtuustolle 3 miljoonan 

lainanottoa. Kokouksen jälkeen tarvittavan lainan määrä on tarkentunut 3,3 

miljoonaksi, mikäli valtuusto päättäisi lainaa ottaa. Tällä hetkellä meidän ei tarvitsisi 

ottaa mitään lainaa ja investointi pystyttäisiin ilman lainaa viemään loppuun. On 

hyvä, että uusi valtuusto voisi viedä investoinnin loppuun. Investointia on maksettu 

kassasta ja kassa on mennyt vähiin. Kassassa tulee olla 30 päivän rahan tarvetta 

vastaava määrä. Nyt lainan korko on kuitenkin niin alhainen lainanottoa ajatellen, 

että se ei rasita kunnan taloutta. Jos 3,3 miljonaa tai 3 miljoonaa hyväksytään niin 

loppupeleissä 2 miljoonaa maksetaan kassavaroista ja loppu jää velalla 

maksettavaksi. Tällä päätöksellä saadaan asia päätökseen ja uusi valtuusto saa alkaa 

puhtaalta pöydältä. Laina on 10 vuoden laina. Jukka Ohrankämmen uskoo, että 

saamme lapsille ja nuorille paremman koulurakennuksen ja säästöjäkin tulee. 

Ohrankämmen esitti tarkentuneeksi lainamääräksi 3,3 miljoonaa euroa.  

 

Varavaltuutettu Jorma Niskala totesi, että investoinnit maksavat aina ja kannatti 

Ohrankämmenen esitystä.  



 

 

 

Samalla kannalla 3,3 miljoonan lainan määrällä olivat valtuutetut Jari Kannisto ja 

Kaija Kangas sekä Veijo Kaskimäki, Esa Pukkila ja Päivi Suominen.  

 

Valtuutettu Risto Mustakoski totesi lainanoton olevan niin edullista, että raha ei tule 

riittämään. Vuoden parin päästä saattaa olla kattoremontin aika, joten hän ehdotti 

lainamäärän nostamista neljään (4) miljoonaan euroon. Valtuutettu Joni Vainionpää 

tiedusteli kattoremontista. Valtuutettu Antti Otava kertoi, että mistään kattoremontin 

tarpeesta ei rakennuttajatyöryhmässä ole ollut tietoa. Mustakosken ehdotusta ei 

kannatettu.  

 

Puheenjohtaja Voitto Raita-aho totesi, että pohjaehdotuksena on kunnanhallituksen 

esitys, 3 miljoonaa euroa, josta poiketen on Jukka Ohrankämmen tehnyt kannatetun 

vastaesityksen 3,3 miljoonan euron lainan ottamisesta.  

 

Risto Mustakosken ehdotusta ei ole kannatettu.  

 

Puheenjohtaja esitti,  että suoritetaan äänestys nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, 

jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, 3 miljoonaa euroa, vastaavat ”JAA” ja 

ne, jotka kannattavat Jukka Ohrankämmenen esitystä, 3,3 miljoonaa euroa, vastaavat 

”EI”. 

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 

Ei yhtään ”JAA” –ääntä 

20 ”EI” -ääntä  

Näin ollen kunnanvaltuusto päätti äänin 20/0 ottaa 3,3 miljoonan euron lainan 

Kuntarahoitus Oyj:ltä 10 vuoden laina-ajalle kiinteällä korolla. Korkoindikaatio 

1,070 %.  

  



 

 

 

HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS 

 
KH 6.3.2017 

§ 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. 

 
KH 27.3.2017 

§ 48 Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. 

 

Hallintosääntöön on lisätty luottamushenkilöiden palkkioita koskeva luku 17. Lisäksi 

kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan on lisätty kohta, jonka mukaan kunnanhallitus 

toimii rakennusluvan hakijana kunnan omissa rakennushankkeissa. 



 

 

 

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. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pykälää 65 täydennetään siten, että toimintayksikön esimies vastaa toimialueensa 

laskutuksen ja laskujen perinnän järjestämisestä sisäisen valvonnan ohjeen 

mukaisesti. 

Pykälään 91 lisätään, että valtuuston kokouskutsu toimitetaan pyydettäessä postitse, 

pykälään 111 täydennetään, että pöytäkirja on nähtävillä myös kunnanvirastossa. 

Pykälään 150 lisätään, että arkistonhoitaja voi allekirjoittaa arkistosta annettavat 

asiakirjat. Pykälään 156 lisätään, että tarkastuslautakunnalle ja vaalitoimielimille 

maksetaan päiväpalkkioita. Lisäksi pykälään 160 lisätään, että sellaisista 

luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä luvussa, kunnanhallitus määrää 

tarvittaessa korvauksen erikseen, sekä sana lautakunnan korvataan sanalla 

toimikunnan. 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian kunnalle 

uuden hallintosäännön edellä päätetyillä muutoksilla liitteen mukaisesti tulevaksi 

voimaan 1.6.2017. 

 
KV 20.4.2017 

§ 15 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja selvitti pääpiirteittäin hallintosäännössä tehtyjä muutoksia 

valtuutetuille. Hallintosääntöä on tehty Kuntaliiton mallin mukaisesti.  

 

Varavaltuutettu Jorma Niskala kysyi, että kun valtuusto päättää toimielinten 

kokoonpanosta ja toimikaudesta niin onkohan kunnanhallitusta koskeva kohta 

ristiriidassa edellisen kanssa. Kunnanjohtaja kertoi, että hallintosääntö on tältäkin 

osin Kuntaliiton mallin mukainen eikä ole ristiriidassa valtuuston päätösvallan 

kanssa.  

Käydyn keskustelun jälkeen hallintosääntö hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

KH 22.5.2017 

§ 121 Hallintosäännön vahvistamisen jälkeen on tullut ilmi, että teknisen lautakunnan 

kokoonpanoa tulee tarkastella uudelleen. Lautakunnan työskentely vaatii laajaa 

asiantuntemusta kahden lautakunnan yhdistyessä.  

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 



 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa hallintosäännön 9 § ja 32 

§ siten, että teknisen lautakunnan jäsenmäärä on yhdeksän jäsentä. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa hallintosäännön 9 § 

ja 32 § siten, että teknisen lautakunnan jäsenmäärä on yhdeksän jäsentä. 

 

 

KV § 31 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto päätti muuttaa hallintosäännön 9 § ja 32 § siten, että teknisen 

lautakunnan jäsenmäärä on yhdeksän jäsentä. 

  



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KV § 32  

 
  

1. Pöytäkirjanpitäjä toi tiedoksi valtuustolle, että uuden valtuuston 

ensimmäisen kokouksen aineisto on jatkavien valtuutettujen luettavissa 

extranetissä ja uusille valtuutetuille kokousaineisto on toimitettu postitse. 

Sähköiset laitteet otetaan käyttöön vasta kesän jälkeen – samoin myös uusi 

extranetti.  

 

2. Valtuutettu Mari Ervelä tiedusteli yhtenäiskoulusta, tulevista opettajista ja 

luvatusta tiedotustilaisuudesta toivoen sen järjestettävän mahdollisimman 

pian. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma lupasi viedä asian eteenpäin 

koulutoimenjohtajalle.  

 

Valtuutettu ja rakennuttajatoimikunnan puheenjohtaja Antti Otava kertoi, 

että tilaisuus on tulossa. Samoin valtuutettu ja kasvatus- ja 

opetuslautakunnan puheenjohtaja Merja Holkko kertoi, että tilaisuus 

järjestetään, mutta tähän mennessä asiat ovat olleet vielä siinä vaiheessa, 

että se ei ole ollut mahdollista. Rehtori tekee päätöksen opettajista eikä 

viimeisimmässä kasvatus- ja opetuslautakunnassa ollut niistä vielä tietoa.  

 

3. Valtuutettu Antti Otava kertoi olevansa viimeistä kertaa valtuutettuna tässä 

salissa ja halusi kiittää viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä yhteistyöstä. 

Hän halusi päättää kiitoksensa edesmenneen presidentti Mauno Koiviston 

sanoja siteeraten: Jos ei tiedä, kuinka asiat menee niin on hyvä ajatella ne 

parhain päin. 

 

4. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kiitti kaikkia valtuutettuja - niitä jotka 

jäävät pois ja niitä, jotka jatkavat uudelle kaudelle.  

 

5. Valtuutettu ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen antoi 

kiitoksensa kaudesta, joka on ollut mielenkiintoinen 4,5 vuotta. Asioista on 

keskusteltu paljon ja hyviä päätöksiä on saatu aikaiseksi.  

 

6. Varavaltuutettu Paavo Tuuliniemi halusi kokouksen ”nestorina” käyttää 

puheenvuoron, koska on saanut osallistua myös ajoittain 

valtuustokäsittelyyn. Hän esitti kiitokset hyvistä päätöksistä valtuutetuille, 

lisäksi hän kiitti viranhaltijoita - ennen kaikkea kunnanjohtajaa ja muuta 

henkilöstöä. Työ on ollut mielenkiintoista. Suuret kiitokset poisjääville 

valtuutetuille, joista osa on ollut pitkäänkin valtuutettuna. Paavo 

Tuuliniemi päätti puheenvuoronsa toivottaen hyvää jatkoa koko Karvian 

kunnalle ja kaikille paikalla oleville. 

  



 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

KV § 33 

 

 Ilmoitusasioita ei ollut. 

 

Valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho päätti valtuuston kokouksen esittäen 

kiitoksensa valtuutetuille, kunnanhallitukselle sekä viranhaltijoille.  

 

Kuntauudistus, sote- ja maakuntauudistus ovat työllistäneet kuntaa. Olemme tehneet 

merkittäviä päätöksiä. Suurin investointi on yhtenäiskoulun rakentaminen. Asioista 

on keskusteltu ja niistä on äänestetty, mikä kuuluu pelin henkeen. Kuntatalous on 

hallinnassa eikä meillä ole vielä aihetta paniikkiin tällä hetkellä. Valtakunnan tasolla 

toistasataa kuntaa on miinuksella. Meillä on kuitenkin alhainen veroprosentti,  19,75 

ja velkamäärä on pieni. 

Asioita on tehostettu ja työ jatkuu. Väliaikaishallinto ei toteutune 1.7. koska asia on 

vielä eduskunnan käsittelyssä. Pohjois-Satakunta on ollut satasotea rakentaessaan 

hyvin yhteneväinen. Myös Karviassa hiljakkoin vieraillut Satakunnan 

maakuntajohtaja antoi vieraillessaan Karvian kunnalle tunnustusta ja oli hyvin perillä 

Karvian tilanteesta.  

Puheenjohtaja kiitti niin pois jääviä kuin jatkaviakin valtuutettuja yhteistyöstä ja 

toivotti kaikille hyvää kesää.  

 

Uusi valtuusto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 5.6.2017.  

  



 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KV § 34 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus kuntalain mukaisesti.  

 

 


