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Ennen varsinaisen kokouksen alkua luovutettiin paikalla oleville kahdelle henkilölle Kuntaliiton 

6.12.2017 päivämäärällä myöntämät hopeiset 20 v ansiomerkit, jotka luottamushenkilöiden on 

mahdollista saada jo neljän valtuustokauden perusteella. Ansiomerkin kunniakirjoineen saivat 

neljän valtuustokauden perusteella Jorma Niskala ja Pekka Niskala. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KV § 85 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 § 86 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Jari Kannisto ja Veijo 

Kaskimäki. 

  



 

 

TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020 

 
KH 16.10.2017 

§ 201 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 

seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto 

hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka 

ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. 

 

 Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset 

tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan 

tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa tai niiden hyväk-

symisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoit-

tama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelu-

kaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). 

 

Talousarvio ja –suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee 

antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodos-

tuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen katta-

miseksi. 

 

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet 14.8.2017 § 

149. Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi on annettu 0 % lukuun ottamatta 

työkokemuslisiä. Palkkakustannuksissa tulee huomioida lomarahojen 30 % leikkaus. 

Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen prosenttiosuuksista.  

 

Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia. 

 

Liitteet:  

 talousarvioesitysten käyttötalousosa  

 talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit 

puuttuvat) 

 rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua) 

 tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä) 

  

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen, kasvatus- ja 

opetuslautakunnan sekä teknisen toimen viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa 

talousarvioehdotukset. 

 

Talousarvion 2018 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja 

sen jälkeen muut talousarvion osat.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus piti tauon ennen tämän pykälän käsittelyä 19.35-19.41. 

 

Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn. Jaakko Kallioniemi oli paikalla tämän 

pykälän käsittelyn aikana klo 19.41-20.33. Kallioniemi esitteli teknisen lautakunnan 



 

 

investointeja. Kunnanhallitus pyytää teknistä lautakuntaa esittämään karsitun 

investointisuunnitelman. 

 

Kunnanhallitus keskeytti tämän pykälän käsittelyn ajaksi 20.33- 21.24 ja käsitteli 

pykälät 202-211 välissä. 

 

Jyrki Koivumäki poistui tämän pykälän käsittelyn aikana 21.24 ja Tomi Ylilammi klo 

21.34. 

 

Hanna Vainionpää esitteli kunnanhallituksen käyttötalouden. Sosiaali- ja 

terveyspalveluiden tilille 4302  muutetaan 5.666.000 euroa. Vainionpää esitteli myös 

tuloslaskelman. 

 

Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 

 
KH 6.11.2017 

§ 215  
Liitteet: 

 

 talousarvioesitysten käyttötalousosa  

 talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit puuttuvat) 

 rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua) 

 tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä) 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Kunnanhallituksen, kasvatus- ja 

opetuslautakunnan sekä teknisen toimen viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa 

talousarvioehdotukset. 

 

Talousarvion 2018 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja 

sen jälkeen muut talousarvion osat.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tarja Hosiasluoma esitteli elinvoimalautakunnan talousarvion. Elinkeinoelämän 

kehittämisen kustannuspaikalta poistetaan muut myyntituotot 57.000 euroa. 

Kustannuspaikalta PSKK poistetaan yhteistoimintaosuudet 47.106 euroa. 

Työllistämistä tukevat palvelut jakautuvat siten, että kuntouttavan työtoiminnan osuus 

on 60 % kustannuksista ja kierrätyskeskuksen osuus 40 % kustannuksista. 

Kustannuspaikalle lisätään 3.000 euroa yhteistoimintaosuuksiin ohjaamo-toiminnan 

kuntaosuutta varten. Karvian kunta on mukana pilottikuntana Satasoten lapsi- ja 

perhepalveluita kehittävässä hankkeessa. Kunnanhallitus päätti, että 

kokeiluluontoisesti ostetaan lisäresurssia nuorisotyöhön syrjäytymisen ehkäisemiseksi 

yksi päivä viikossa toukokuun loppuun asti. Kustannuspaikalle lisätään vielä 1.000 

euroa nuorisotyöntekijäresurssia varten. 

 

Hanna Vainionpää esitteli kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviota. 

Yhtenäiskoulun keittiölle lisätään elintarvikkeisiin 4.000 euroa välipalan 



 

 

monipuolistamiseksi. Kunnanhallitukselle tehdään vertailu oppilaskohtaisesta 

kustannuksesta ennen yhtenäiskoulua ja vuoden 2018 talousarviosta. Kirjaston 

aukiolojen kehittämisestä toivottiin kyselyä esim. kuntatiedotteen kautta. 

 

Käytiin läpi liikuntatoimen ja raittiustoimen käyttötalous sekä nuorisotoimen ja 

kulttuuritoimen käyttötalous. Nuorisotoimen kustannuspaikalle lisätään 3.000 euroa 

ostopalveluihin nuorisotyöntekijäresurssiin. Vapaa-aikatoimen työnjako katsotaan 

kokonaisuutena keväällä 2018. 

 

Jaakko Kallioniemi esitteli teknisen lautakunnan talousarvion käyttötalouden. 

 

Hanna Vainionpää esitteli kunnanhallituksen ja vapaa-ajanlautakunnan investoinnit. 

Investointeihin kunnanhallituksen Osakkeisiin ja osuuksiin lisätään 95.920 euroa 

asunto-osakkeenhankintaa varten sekä 15.000 euroa taloudenohjausohjelmiston 

päivittämistä varten.  Kirkonkylän pururadan alueen vuokrasopimukset täytyy 

tarkistaa ennen radan kunnostamisinvestointia. Jaakko Kallioniemi esitteli teknisen 

lautakunnan päivitetyt investoinnit. Siirretään 5.000 euroa teknisen toimen 

käyttötalouteen liikuntatoimen rakennuksiin tekojääradan suunnitteluun. Jaakko 

Kallioniemi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.42. 

 

Rahoituslaskelman kunnan tuloveroon lisätään 11.000 euroa ja kiinteistöverosta 

vähennetään 106.000 euroa. Käytiin läpi tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2018 

talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelmaan. 

 

KV § 87 PÄÄTÖS: 

 

Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen esitti, että talousarvio esitellään ensin, 

minkä jälkeen käydään yleiskeskustelu. Valtuustoryhmät käyttävät puheenvuoronsa 

suuruusjärjestyksessä sekä sen jälkeen yksittäisten valtuutettujen puheenvuorot. 

Puheenvuorojen jälkeen tulee talousarvion yksityiskohtainen käsittely.  

 

Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019-2020 käsittelyjärjestys ja hyväksyntä 

seuraavassa järjestyksessä: 

Käyttötalous tulosalueittain, investointiosa, kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma 

sekä tavoitteet tytäryhtiöille ja sen jälkeen todetaan talousarvio tulleen hyväksytyksi. 

 

Valtuusto hyväksyi talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019-2020  

käsittelyjärjestyksen. 

 

Puheenjohtaja antoi ensimmäisen puheenvuoron vs. kunnanjohtaja Hanna 

Vainionpäälle, joka kertoi, että tuloslaskelmaa, joka on 783.000 euroa alijäämäinen, 

esitetään nyt valtuustolle. Suurin tekijä tilanteelle on valtionosuuksien suuri 500.000 

euron pudotus verrattuna kuluvaan vuoteen. Toimintatuotot ovat samalla tasolla kuin 

ovat olleetkin. Toimintakuluja on budjetoitu maltillisesti, mutta niissä on kasvua 

parisensataa tuhatta erikoissairaanhoidon ja Posan kustannusten osalta. Suuria 

toiminnallisia muutoksia ei Yhtenäiskoulun lisäksi ole. Tuloslaskelmassa verotulot 

6.727.000 euroa, siinä nousua tuo mm. veroprosentin nosto ja tuulivoimalavero. 

Valtionosuudet ovat 7,7 miljoonaa euroa ensi vuodelle.  



 

 

Rahoitustuotot ovat tulevana vuonna vain 290.000 euroa eli vähemmän kuin kuluvana 

vuonna. Poistoja ensi vuodelle on 950.000 euroa.  

Rahoituslaskelma osoittaa, että 721.000 euroa on lisälainan tarve tulevalle vuodelle. 

Useinkaan ei ole kuitenkaan lainaa otettu niin kuin on rahoituslaskelmassa ollut vaan 

on käytetty myös kassavaroja. 

 

Käyttötalous  

Yleishallinto on muuten ennallaan, mutta perusteluissa pari tulossa olevaa asiaa: 

kunnan verkkosivujen uudistaminen ja tietosuoja-asetus, joka astuu voimaan 

toukokuussa. Se edellyttää tietosuojan kartoitusta ja tietosuojavastaavan tehtäviä. 

Kustannukset eivät kuitenkaan näiden johdosta lisäänny vaan tarvittavat määrärahat 

on saatu muista kohdista juustohöylää käyttäen. Pelastustoimi on entisellään ja 

velkaneuvonta siirtyy valtiolle 1.1.2019.  

 

Maaseutulautakunta ja elinkeinolautakunta on yhdistetty elinvoimalautakunnaksi. 

Matti Arkko palaa Kehittämiskeskukselta sen purkauduttua takaisin Karvian kuntaan. 

Kustannukset lisääntyvät n. 10.000 euroa, mutta työntekijä saadaan kokoaikaisesti 

paikalle. 

Tekninen ja rakennuslautakunta on yhdistetty tekniseksi lautakunnaksi, ei 

kustannusvaikutusta. 

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho  

Veroprosenttia nostettiin ja talousarvio perustuu 20,50 veroprosentille. 

Työtulovähennys vaikuttaa verotuloihin, sillä kuntalaisissa on paljon pienituloisia. 

Suomen kunnista kiinteistöverot ovat meillä maan alhaisimpia. 

Tuulivoimalavero lisää kiinteistöveroja melkein 200.000 euroa. Valtionosuuden 

pudotus on ollut aiemmin maltillista mutta nyt se tulee olemaan enemmän. Lainan 

ottoa meillä on vähän. On laskettu, että reilu 700.000 tulee tappiota, mutta katsotaan 

miten käy. Tälle vuodelle on ennustettu 219.000 euron lisälaskua Posalta. Koko 

investointiosa on meillä 800.000 euroa, josta teknisen lautakunnan osuus oli n. 

700.000 , mutta se putosi n. 500.000 euroon. Suurin investointi on nyt esittävien 

taiteiden katsomo. Vesi- ja viemärilaitoksen investoinnit 140.000 euroa.  

 

Puheenjohtaja totesi talousarvion esittelyn päättyneeksi. 

 

Keskustan ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Kaija Kangas. 

Pitkään on ollut tiedossa niukka verotulojen kehitys henkilöä kohti. Onneksi 

lisäverotuloa tuovat tuulivoimavero ja veronkorotus. Vatajankosken tuloutus on nyt 

pienempi kuin ennen. Korkokuluja on, koska lainaa on otettu, poistoja 950.000 

Investointeja saatiin laskettua kunnanhallituksen toiveiden mukaisesti. Valtion rahaa 

on tulossa 120.000 euroa takaisin esittävien taiteiden katsomosta. Toimintakulut ovat 

maltillisia – ne on pystytty pitämään maltillisina jokaisen hallintokunnan osalta. 

Avoimeksi tulevat tehtävät mietittävä uudelleen. Alijäämää on olemassa liki 800.000 

ja PoSalle on varattu määrärahoja viime aikoina varovasti. Se on kuitenkin tehty 

tietoisesti. Jatkossa vaaditaan tarkkuutta. 

 

Perussuomalaisten ryhmäpuheen käytti valtuutettu Heikki Huhtaluoma.  

Hän oli pitkälti samoilla linjoilla valtuutettu Kankaan kanssa. Veron nosto ja 

tuulivoimavero lisäävät verotuloja, mutta väestö vähenee ja samoin koululaiset.  



 

 

Budjetti on maltillinen. On keskusteltu yhtenäiskoulusta, säästöjä sieltä ei kovin ole 

tulossa. Siihen nähden, mitä lupauksia oli, niin säästöt ovat aika olemattomat. 

Kuljetuskustannukset ovat nousseet, mutta sopimukset on tehty ja syyttely on turhaa. 

Opetuspuolella hinnat nousevat. Päätös tehtiin 1,3 miljoonan investoinnista, mutta se 

melkein nelinkertaistui. PoSan budjetointi on liian pieni, se on selvä asia. Se voi 

ylittyä, koska se on monesta pienestä kiinni. Investoinnit ovat maltillisia. 

Katsomohankkeessa rahoitus on kunnossa.  

 

SDP:n ja Vasemmiston ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Jari Kannisto. 

Talousarvio ja tuloslaskelma, pahin skenaario alkaa lähestyä, että vuosikate pienenee. 

Poistot kiertävät paperilla. Niin kauan kuin vuosikate on plussan puolella, niin 

jotenkin päästään elämään. Valtionosuuksien leikkaaminen ja Vatajankosken 

tuloutuksen muuttuminen vähentävät tuloja, mutta onnesi kuitenkin tehtiin korjaavia 

toimia, veroprosentin nousu ja kiinteistövero.  

 

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Jukka Ohrankämmen.  

Budjetti on maltillinen investointien osalta. Kunnan historian suurin investointi on 

saatu päätökseen ja kunnan omaa rahaa myös käytetty. Näillä mennään. Esittävien 

taiteiden katsomohankkeen kokonaiskustannukset olivat 400.000 euroa. Siitä 

ensivuoden osalle siirtyi 250.000 euroa, josta puolet on yhteiskunnan rahaa. Paikkoja 

on laitettu kuntoon, mutta ei siihen saa mennä, että mitään ei tehdä. Isoja investointeja 

ei ole tulossa. Koulu on saatettu loppuun. Se oli hyvä investointi ja 380.000 saatiin 

henkilöstömenoissa säästöä, Takapakkia tuli taksikyytien osalta, mutta odotetaan nyt, 

kunhan koulu vuoden menee eteenpäin, niin niidenkin osalta saatetaan saada säästöä. 

Kunnantalon osalta on tehty jatkuvasti tarkastelua aina, kun on voitu. Tulossa on 

eläköitymisiä, mutta tarkastelua tulee jatkaa kuitenkin niin, että toiminnat jatkuvat. 

Valtio on siirtänyt verotusvastuuta kunnille, mikä aiheuttaa kunnille nostopaineita. 

Kiinteistöverot ovat meillä valtakunnan alhaisimpia. Kuluvan vuoden budjetti oli 

alijäämäinen – on se sitten nollissa tai 100.000 alijäämäinen – ei siitä kannata mustiin 

pukea. Linja on hyvä ja jos sote tulee, niin epävarmuustekijät poistuvat. Turha on 

tulevia pohtia. Tulevan vuoden budjetti on linjassa.  

 

 

Yksittäisen valtuutetun puheenvuoron käytti valtuutettu Jorma Niskala 

Onneksi kunnanhallitus on myöntänyt, että budjetin tekeminen oli haasteellista, sillä 

tällä budjetilla ei voi paukutella henkseleitä. 

2016 tehtiin lisäyksineen yli miljoona euroa alijäämäinen budjetti, ja se toteutui 

700.000 alijäämäisenä. 

2017 talousarvio on yli 200.000 euroa alijäämäinen, ja näyttää, ettei toteudu niin 

pahana, mutta alijäämäisenä kuitenkin. Niskala uskoo, että myös vuoden 2018 

tilinpäätös tulee olemaan talousarvion mukaisesti alijäämäinen. 

 

Seuraaville kausille on tulossa leikkauksia. Valtionosuuksia leikataan. Henkilöstön 

palkkaamisessa pitää olla malttia. Investoinneista Esittävien taiteiden 

katsomohankkeessa todellinen kustannus on kunnalle vain 40.000 euroa. Katsomon 

rakentamiseen on korvamerkittyä rahaa ja valtionrahaa.  

Muista investoinneista Sampolan kentän kunnostus on tärkeä. Toinen on 

kevyenliikenteen väylän rakentaminen Parkanon suuntaan. Tarpeettomista 

kiinteistöistä pitää luopua - ne joko myydään tai puretaan. Hyvä asia on se, että 

kunnalla on vielä kassassa ylijäämää.  



 

 

 

Hallituksen puheenjohtaja, valtuutettu Voitto Raita-aho  totesi, että säästöjä pitää 

tulla. Vuosikate on hyvä mittari. Taksat pysyvät entisellään. Raita-aho odottaa 

luottavaisesti tilinpäätöksen 0-tulosta. 

 

Puheenjohtaja Päivi Suominen totesi yleiskeskustelun loppuun käydyksi.  

 

Käyttötalous tulosalueittain  sivut  1 – 34 Hyväksyttiin 

Investointiosa  sivut  1 – 8 Hyväksyttiin 

Kunnan tuloslaskelma  sivut  1 Hyväksyttiin 

Rahoituslaskelma  sivut  1 Hyväksyttiin 

Tavoitteet tytäryhtiöille  sivut, viimeinen sivu Hyväksyttiin 
 

Puheenjohtaja totesi Karvian kunnan talousarvion vuodelle 2018 ja 

taloussuunnitelman 2019 – 2020 suunnitelmavuosineen tulleen näin hyväksytyksi. 

 

  



 

 

SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI 

 
KH 20.11.2017 

§ 235  Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan 76 jäsenestä ja 76 varajäsenestä 66 + 66 valitaan 

15.11. - 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavassa vaalissa. Vaalipiirit määräytyvät 

samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valtuuskuntaan valitaan jäseniä 

vaalipiirin asukasluvun suhteessa.  

  

 Valtuuskunnan vaalissa äänioikeutettuja ovat varsinaiset jäsenet eli Suomen 

Kuntaliitto ry:n jäsenenä olevat kunnat. Satakunnan vaalipiiristä valitaan 3 jäsentä ja 3 

varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella.  Karvian kunnalla on vaalissa 

asukaslukuaan (30.11.2016) vastaava äänimäärä eli 2 453 ääntä.  

 

 Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton 

valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken 

ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen 

määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi 

Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja yksi varajäsen. 

 

 Ehdokaslistat on nimetty vaalipiirikohtaisilla kuntapäivillä. Kuntaliiton valtuuston 

vaalilautakunta on 17.10.2017 vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin 

ehdokaslistojen yhdistelmät. Satakunnan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä 

lähetetään esityslistan oheismateriaalina. 

 

 Vaali suoritetaan suljettuna suhteellisena listavaalina, jossa jokaisella valtuutetulla on 

yksi ääni. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa 

läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan 

saamalla äänimäärällä. Ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. 

Päätös tehdään valtuustossa 15.11. - 31.12.2017 välisenä aikana. Kunnan 

äänestystulos ilmoitetaan kunnalle lähetetyn kuntakohtaisen linkin kautta. 

 

 Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta kokoontuu 16.1.2018 ja laskee ja vahvistaa 

vaalin tuloksen. 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin Suomen 

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Satakunnan vaalipiirin 

ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin 

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Satakunnan 

vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle. 

 

KV § 88 PÄÄTÖS: 

 



 

 

Kunnanvaltuusto toimitti suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, 

jossa ääni annettiin Satakunnan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle 

ehdokaslistalle. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat äänten laskijoina. Valtuutetut 

äänestivät ehdokaslistoja seuraavasti: 

 

Ehdokaslistaa numero 2 äänesti 0 valtuutettua. 

Ehdokaslistaa numero 3 äänesti 2 valtuutettua. 

Ehdokaslistaa numero 4 äänesti 4 valtuutettua. 

Ehdokaslistaa numero 5 äänesti 1 valtuutettua. 

Ehdokaslistaa numero 6 äänesti 3 valtuutettua. 

Ehdokaslistaa numero 7 äänesti 1 valtuutettua. 

Ehdokaslistaa numero 8 äänesti 9 valtuutettua. 

Yksi valtuutettu äänesti tyhjää. 

Paikalla 21 valtuutettua, joista yksi äänesti tyhjää.  

 

Karvian valtuuston, joka oli paikalla täysilukuisena, antamaksi äänimääräksi 

muodostuu asukaslukuaan (30.11.2016) vastaava äänimäärä eli 2 453 ääntä. 

 

  



 

 

KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 

 
Rakltk  15.3.2017 

§ 20  

 

Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt 12.2.2014 ehdotuksen Karvian 

rantayleiskaavan muutos. Kaavamuutos koskee Sarvelan kylässä olevia seuraavia tiloja: 

NISKALA 230-411-4-98, SIIKA 230-411-19-1, RAHKORANTA 230-411-4-177, 

JAANALA 230-411-4-176, UMPIMÄHKÄ 230-411-35-0, HENKANRANTA 230-411-18-

2,KESKINIISKALANRANTA 230-411-18-4, SANTERINRANTA 230-411-4-

102,HAAPARANTA 230-411-4-104 -KESKIRANTA 230-411-4-105, RANTA-AHJO 230-411-

4-107, RANTASARVELA III 230-411-4-99, RANTASARVELA II 230-411-4-81 

Suunnittelualue:  

Sijainti:  

Suunnittelualue sijaitsee Karvian pohjoisosassa Karvainjärven eteläosassa sen länsirannalla 

lähellä Sarapohjantietä ja Sarvelan kyläkeskusta 

Alueen koko:  

Alueen pinta-ala on noin 4,9 ha.  

Kuvaus:  

Karvian rantayleiskaavan muutos Niskala. Muutos koskee varsinaisesti tiloja NISKALA 230-

411-4-98, SIIKA 230-411-19-1, RAHKORANTA 230-411-4-177, JAANALA 230-411-4-176. 

Yleiskaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa kahden rakentamattoman 

lomarakennuspaikan sijaan yksi isompi lomarakennus. Lomarakennuspaikka siirretään 

etäämmäksi rannasta. 

Lähtökohdat ja tavoitteet: 

Kiinteistöjen Niskala 230-411-4-98, Siika 230-411-19-1, Rahkoranta 230-411-4-177 ja 

Jaanala 230-411-4-176 omistaja haluaa yhdistää rantayleiskaavassa tiloilleen osoitetun 

kahden lomarakennuspaikan rakennusoikeuden yhdeksi lomarakennuspaikaksi, mille 

osoitettaisiin isompi rakennusoikeus. Esitetty muutos kaavoituksellisesti mahdollinen ja se on 

rantarakentamisen yleisen ohjeistuksen mukainen. 

Kaava-alue on nykyisellään peltoaluetta, eikä näin ollen edellytä luontokartoitusta. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa kahden lomarakennuspaikan sijasta yksi 

lomarakennuspaikka, millä on isompi rakennusoikeus. Kaavamuutos joudutaan laatimaan 

varsinaista muutosta laajempana, sillä muutettavat tontit ovat osa laajempaa 

lomarakennusaluetta. Naapurikiinteistöjen osalta kaavassa ei tapahdu muutoksia.  

Kaavamuutoksen aloitusvaihe: 

Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 

kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta tulee kuuluttaa paikallisissa sanomalehdissä ja 

kunnan kotisivuilla internetissä (MRL 62§ ja 63§). Alueen kiinteistön- ja naapurikiinteistöjen 

omistajia sekä yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja 

laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. 

Liitteet:  

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavaluonnos. 

 

RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Rakennuslautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen ja 

esittää kunnanhallitukselle, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja 

kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa 

sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja in-

formoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen 

vuorovaikutusmenettelystä. 

 

PÄÄTÖS: 



 

 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

_________________________________________________________________________ 

 

Teknltk 20.7.2017 § 40 

 

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 27.3.2017 (§ 55) rakennuslautakunnan esi-

tyksen kaavamuutoksen jatkamisesta esitetysti. Kaavaluonnos oli nähtävillä 11.4.-

11.5.2017 ja asianosaisia tahoja informoitiin erikseen. Kaavaluonnoksesta jätettiin 

esilläoloaikana kaksi lausuntoa (ELY-keskus ja Satakunnan museo) sekä yksi lausunto 

esilläoloajan päätyttyä (Satakuntaliitto).  

Kaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen. Luonnosvaiheen aikana annetuista lau-

sunnoista ja muistutuksista esille tulleista asioista on kaavamateriaaliin tehty tarvitta-

via muutoksia ja tarkennuksia. Muutoin kaavaehdotus noudattaa kaavaluonnosta. 

Ehdotusvaiheessa kaavaan tehdyt merkittävimmät muutokset ovat: 

 kaavaselostukseen lisätty selvitys alueen vesihuollosta sekä tarkennettu raken-

nusten tulvasuojelumääräyksiä 

 maakuntakaavaa ja viranomaisyhteistyötä koskevia kaavaselostuksen kohtia on 

tarkistettu 

 kaavaehdotukseen lisätty määräys rakentamisen sopeuttamisesta maisemaan ja 

ympäröivään kasvillisuuteen 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta hyväksynee ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää kunnanhallituksel-

le, että ehdotusvaihe asetetaan nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päi-

vän ajaksi.  

Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla. Kiinteistön-

omistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja 

vuorovaikutusmenettelystä (MRL §65). 

PÄÄTÖS: 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 
KH 14.8.2017 

§ 154 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää asettaa ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville tutustumis-

ta ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi.  

Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla. Kiinteistön-

omistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja 

vuorovaikutusmenettelystä (MRL §65). 

 PÄÄTÖS: 



 

 

 

Kunnanhallitus päätti asettaa ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville tutustumista 

ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi.  

Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla. Kiinteistön-

omistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja 

vuorovaikutusmenettelystä (MRL §65). 

 
KH 20.11.2017 

§ 238 Rantayleiskaavan muutosehdotus, joka koskee Sarvelan kylässä olevia seuraavia tiloja: 

NISKALA 230-411-4-98, SIIKA 230-411-19-1, RAHKORANTA 230-411-4-177, 

JAANALA 230-411-4-176, UMPIMÄHKÄ 230-411-35-0, HENKANRANTA 230-411-18-

2,KESKINIISKALANRANTA 230-411-18-4, SANTERINRANTA 230-411-4-

102,HAAPARANTA 230-411-4-104 -KESKIRANTA 230-411-4-105, RANTA-AHJO 230-411-

4-107, RANTASARVELA III 230-411-4-99, RANTASARVELA II 230-411-4-81 

oli julkisesti nähtävillä 5.9. – 4.10.2017.  

Rantayleiskaavaehdotuksesta ei saatu lausuntoja eikä muistutuksia. 

 

Liitteet: 

 

 Kaavaselostus karttoineen 11.10.2017 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy  

Karvian rantayleiskaavan muutoksen koskien Sarvelan kylässä olevia tiloja:  
NISKALA 230-411-4-98, SIIKA 230-411-19-1, RAHKORANTA 230-411-4-177, 

JAANALA 230-411-4-176, UMPIMÄHKÄ 230-411-35-0, HENKANRANTA 230-411-18-

2,KESKINIISKALANRANTA 230-411-18-4, SANTERINRANTA 230-411-4-

102,HAAPARANTA 230-411-4-104 -KESKIRANTA 230-411-4-105, RANTA-AHJO 230-411-

4-107, RANTASARVELA III 230-411-4-99, RANTASARVELA II 230-411-4-81. 

 

 PÄÄTÖS: 
 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian 

rantayleiskaavan muutoksen koskien Sarvelan kylässä olevia tiloja:  
NISKALA 230-411-4-98, SIIKA 230-411-19-1, RAHKORANTA 230-411-4-177, 

JAANALA 230-411-4-176, UMPIMÄHKÄ 230-411-35-0, HENKANRANTA 230-411-18-

2,KESKINIISKALANRANTA 230-411-18-4, SANTERINRANTA 230-411-4-

102,HAAPARANTA 230-411-4-104 -KESKIRANTA 230-411-4-105, RANTA-AHJO 230-411-

4-107, RANTASARVELA III 230-411-4-99, RANTASARVELA II 230-411-4-81. 

 

KV § 89 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi Karvian rantayleiskaavan muutoksen koskien Sarvelan 

kylässä olevia tiloja:  
NISKALA 230-411-4-98, SIIKA 230-411-19-1, RAHKORANTA 230-411-4-177, 

JAANALA 230-411-4-176, UMPIMÄHKÄ 230-411-35-0, HENKANRANTA 230-411-18-

2,KESKINIISKALANRANTA 230-411-18-4, SANTERINRANTA 230-411-4-

102,HAAPARANTA 230-411-4-104 -KESKIRANTA 230-411-4-105, RANTA-AHJO 230-411-

4-107, RANTASARVELA III 230-411-4-99, RANTASARVELA II 230-411-4-81. 

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

KV § 90  

 

Valtuutettu Veijo Kaskimäki kiitteli valtuuston rouva puheenjohtajaa. Nyt, kun 

lehdistöäkin oli paikalla, hän halusi esittää huolensa teiden talvikunnossapidon 

laadusta, jota hän luonnehti kammottavaksi – ja talvi on vasta aluillaan. 

Erityisesti Kaskimäkeä huoletti tie Kankaanpään suuntaan, mutta samoin myös 

Parkanon suuntaan.  

 

Valtuutettu Jorma Niskala kaipasi selvitystä ohjeistukseen esityslistan ja 

pöytäkirjan liite- ja oheismateriaalikäytännöistä. Asian selitysosassa tulee 

päätettävästä asiasta kertoa mahdollisimman paljon tietoa, lisäksi 

oheismateriaalia ja liitteitä. Kunnissa on erilaisia käytäntöjä liitteiden ja 

oheismateriaalin suhteen. Niskala toivoi, että valtuuston, hallituksen ja 

lautakuntien esityslistat ja liitteet julkaistaan netissä. Niskala halusi 

kunnanhallituksen kiinnittävän asiaan huomioita.  

Vs. kunnanjohtaja Hanna Vainionpää selvitti käytäntöä valtuustolle. 

Kuntaliiton suositus on, että asia avattaisiin riittävästi seliteosassa ja 

mahdollisimman vähän käytettäisiin liitteitä. Esittelijä päättää, mitä laitetaan 

liitteeksi.  

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho toi lisäksi esille julkisuus- 

ja salassapitosäädökset, jotka ohjeistavat, mitä netissä voi julkaista ja mitä ei 

voi julkaista.  

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

 

KV § 91 
 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho onnitteli merkin saajia, kiitti 

valtuustoa ja viranhaltijoita sekä lehdistön edustajia yhteistyöstä ja tiedottamisesta. 

Raita-aho toivotti Hyvää Joulua ja Uutta vuotta kaikille.  

 

Valtuutettu Paavo Tuuliniemi valtuuston vanhimpana käytti puheenvuoron, jossa kiitti 

valtuuston puheenjohtajaa hienosta kokouksen johtamisesta. Viranhaltijat ja sihteerit 

saivat myös osansa kiitoksista. Valtuusto on luonut edellytykset toiminnalle ja yhdessä 

on saatu viedä kuntaa eteenpäin. Tuuliniemi esitti kiitoksensa kaikille kunnan 

työntekijöille sekä valtuustolle ja päätti puheenvuoronsa toivottaen kaikille rauhallista 

joulun aikaa ja onnea tulevalle vuodelle.  

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Päivi Suominen esitti kiitoksensa lyhyesti toivoen 

kaikille hyvää ja rauhallista joulua. Hän toivoi myös että jatkossakin puhalletaan 

yhteen hiileen.  

  



 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KV § 92 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus kuntalain mukaisesti.  

 

 


