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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KV § 36 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 § 37 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Voitto Raita-aho ja Paavo Tuuliniemi. 



 

LISÄMÄÄRÄRAHA PÄIVÄKODIN KALUSTEISIIN 

 

 
KOLTK 6.8.2018 § 43 

Varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä on kasvanut, eivätkä nykyiset paikat (Kissankimal-

lus 12 + 24 paikkaa, Onnimanni 12 paikkaa) riitä syksyllä 2018. Tilapäisenä ratkaisu-

na kunnantalon alakertaan perustetaan kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkoti, johon 

voidaan sijoittaa kahdeksan lasta. Lapsia varten kyseisiin tiloihin on hankittava muun 

muassa sängyt sekä pöytiä ja tuoleja.  

 

Päivähoidonohjaajan pyytämän tarjouksen mukaan tarvittavan kaluston kustannus on 

noin 4.300 euroa. 

 

 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää 4.300 euron lisämäärärahan päiväkodin kalusteisiin. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 4.300 euron lisämäärärahan päiväkodin 

kalusteisiin. 

 
KH 13.8.2018 

§ 126   
 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 4.300 euron lisämäärärahan päiväkodin 

kalusteisiin. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 4.300 euron lisämäärärahan päiväkodin 

kalusteisiin. 

 

KV § 38 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto myönsi kunnanhallituksen ja kasvatus- ja opetuslautakunnan 

esityksen mukaisesti 4.300 euron lisämäärärahan päiväkodin kalusteisiin. 



 

VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT AJALTA 1.1.–

30.6.2018 

 
KH 3.9.2018 

§ 141 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus 22.1.2018 § 6) 

 mukaan kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti: 

 

 Hallintokunnille kerran kuukaudessa 

 Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein 

 Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein 

 

Liitteenä ovat alla mainitut valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut ajalta  

01 – 06.2018.  

 

Liitteet: 

 

 Käyttötalous 01 – 06.2018 

 Investoinnit 01 – 06.2018 

 Tuloslaskelma 01 – 06.2018 

 Rahoituslaskelma 01 - 06.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee 01 – 06.2018 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä 

rahoituslaskelman tiedoksi ja lähettää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi 01 – 06.2018 valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut; 

käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä rahoituslaskelman tiedoksi ja 

lähettää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

KV § 39 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma selvitti valtuutetuille puolen vuoden toteumaa. 

Budjetin mukaan on menty muuten, paitsi investointien osalta. Vuosikate on tällä 

hetkellä miljoonan verran parempi kuin budjetti. Siitä puuttuvat vielä saadut 

avustukset, Kantin katsomohankkeelle tullut reilut 100.000 euroa ja Vatajankosken 

Sähkön tuloutus. Posasta on tulossa n. 220.000 euron lisälasku.  

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuutettu Voitto Raita-aho summasi 

kunnanjohtajan ilmoittamia lukuja,. Se tarkoittaa 400.000 rahassa, jotta pysyttäisiin 

budjetissa. Vaikuttavia tekijöitä ovat olleet Kiky –sopimus, jonka johdosta verotulot 

vähenivät, valtion verotulon alarajojen nosto sekä taloudellinen yhteisövero, joka ei 

tue Karviaa. Raita-aho toivoi loppuvuoden verotulojen kertymän korjaavan vielä 

tilannetta. 



 

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi 01 – 06.2018 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä 

rahoituslaskelman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 tulevat 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. 

 
KV31.5.2017  

§ 31                     PÄÄTÖS: 
 

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

lautakunnan jäsenmäärä on yhdeksän jäsentä. 

 
KH 28.5.2018 

§ 91                 Kunnanhallitus on päättänyt julistaa haettavaksi nuorisosihteerin työtehtävän. 

Tarkoitus on, että nuorisosihteerin virkaan hallintosäännön mukaan kuuluvat, julkisen 

vallan käyttöön liittyvät, tehtävät siirretään liikunta- ja raittiussihteerille ja 

nuorisosihteerin virka tullaan lakkauttamaan. 

 

                      Muutos hallintosääntöön on tehtävä pykälään 16, jossa määritellään toimintayksikön 

esimiehet.  

                           Nykyinen muoto: 

                           .. 

                           Liikunta- ja raittiustoimen esimiehenä toimii liikuntasihteeri. 

                           Nuoriso- ja kulttuuritoimen esimiehenä toimii nuorisosihteeri. 

                           .. 

                           Uusi muoto: 

                           .. 

                           Vapaa-aikatoimen esimiehenä toimii liikuntasihteeri. 

                           .. 

Nuorisosihteerin tehtäviä ja toimivaltaa koskeva § 31 poistettaisiin pykälänumerointia 

muuttamatta. 

 

Liikunta- ja raittiussihteerin tehtäviä ja toimivaltaa koskevaa § 30 muutettaisiin 

seuraavasti: 

Nykyinen muoto: 

Sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty, liikunta-raittiussihteerin 

ratkaisuvaltaan kuuluu 

1. päättää liikunta- ja raittiustoimeen hankittavista välineistä ja muusta aineistosta. 

2. päättää liikuntapaikkojen käyttövuoroista ja tilapäisistä vuokrauksista. 

3. päättää vastuualueensa kohdeavustusten jakamisesta. 

4. päättää välittömästä liikunta- ja raittiustoiminnasta. 

Uusi muoto: 

 

                           Sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty, liikunta-raittiussihteerin 

ratkaisuvaltaan kuuluu 

                           1. päättää vapaa-aikatoimeen hankittavista välineistä ja muusta aineistosta. 

                           2. päättää vapaa-aikatoimen tilojen käyttövuoroista ja tilapäisistä vuokrauksista. 

                           3. päättää vapaa-aikatoimen kohdeavustusten jakamisesta. 

                           4. päättää välittömästä vapaa-aikatoiminnasta. 

 

                            

 



 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää pyytää vapaa-ajanlautakunnan lausuntoa edellä esitetyistä 

hallintosääntömuutoksista. 

 

PÄÄTÖS: 

Kunnanhallitus päättää pyytää vapaa-ajanlautakunnan lausuntoa edellä esitetyistä 

hallintosääntömuutoksista. 

 
Vltk 23.8.2018 § 31 

 Kunnanhallitus on päättänyt muuttaa nuorisosihteerin viran työsuhteiseksi 1.8.2018 

lähtien, joten nuorisihteerin virka tullaan lakkauttamaan. Samalla se on siirtänyt 

virkaan kuuluneet julkisen vallan käyttöön liittyvät tehtävät liikunta-raittiusihteerille, 

joka jatkossa toimii myös vapaa-aikatoimen esimiehenä. Tämän vuoksi voimassa 

olevaan hallintosääntöön on tehtävä muutoksia kunnanhallituksen kokouksessa 

28.5.2018 § 91 esitetyn kaltaisesti lisättynä hallintosääntö § 29 muutoksella, jossa 

vanha muoto ”Liikunta- ja raittiustointa koskevat asiat ratkaistaan lautakunnan 

kokouksissa liikunta-raittiussihteerin esittelystä ja nuoriso-, kulttuuri- ja museotointa 

koskevat asiat nuorisosihteerin esittelystä” korvautuu uudella ”vapaa-

ajanlautakunnassa asiat ratkaistaan liikunta-raittiussihteerin esittelystä”.  

 

 Uudet hallintosääntö muutokset tiivistetysti 

 § 16 Vapaa-aikatoimen esimiehenä toimii liikuntasihteeri. 

 § 29 Vapaa-ajanlautakunnassa asiat ratkaistaan liikunta-raittiussihteerin esittelystä 

 § 30 Sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty, liikunta-raittiussihteerin 

         ratkaisuvaltaan kuuluu 

                           1. päättää vapaa-aikatoimeen hankittavista välineistä ja muusta aineistosta. 

                           2. päättää vapaa-aikatoimen tilojen käyttövuoroista ja tilapäisistä vuokrauksista. 

                           3. päättää vapaa-aikatoimen kohdeavustusten jakamisesta. 

                           4. päättää välittömästä vapaa-aikatoiminnasta. 

§ 31 Nuorisosihteerin tehtäviä ja toimivaltaa koskeva poistettaisiin pykälänumerointia 

        muuttamatta. 

 

 Liikuntasihteerin päätösesitys: 

 Lautakunta keskustelee nuorisosihteerin viran lopettamisesta, muuttamisesta 

työsuhteiseksi ja antaa kunnanhallitukselle lausunnon esitetyistä 

hallintosääntömuutoksista. 

 

 Päätös: 

Lautakunnalla ei ollut huomauttamista hallintosääntömuutoksiin ja hyväksyy ne 

esitetyssä muodossa. Lautakunta kuitenkin toivoo, että kunnanhallitus muuttaisi ja 

päivittäisi liikunta-raittiussihteerin virkanimikkeen laajennetun tehtävänkuvan myötä 

2018 luvulle sopivammaksi.   

 
KH 24.9.2018 

§ 153 Valtuutettu Jori Louhisuo on tehnyt valtuustoaloitteen 19.4.2018 kokouspalkkioiden 

tasokorotuksista. Kokouspalkkioiden tasosta on keskusteltu valtuustoseminaarissa 

13.9.2018. Karvian kunnan kokouspalkkiot ovat samaa tasoa pienten naapurikuntien 

kanssa, mutta jääneet yleisestä ansiokehityksestä sekä selvästi alle samankokoisten 



kuntien valtakunnallisen muutoksen. Hallintosäännön palkkioita koskevaa lukua 17 

ehdotetaan muutettavaksi siten, että kokouspalkkoihin tehdään 10 % korotus 

lähimpään viiteen euroon pyöristäen. Lautakuntien kokouspalkkio korotetaan 

valtuuston kokouspalkkion mukaiseksi. 

 

 Liitteet: 

 

 Hallintosääntöluonnos 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hallintosäännön 

muutokset liitteen mukaisesti. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle että se hyväksyy hallintosäännön 

muutokset liitteen mukaisesti. 

 

KV § 40 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi hallintosäännön muutokset liitteen mukaisesti.  

Päätettiin, että taksojen korotukset astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen. 



 

POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 30.6.2018  

 
KH 24.9.2018 

§ 154 PoSan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt PoSan talouden 

toteutumista ajalla 1.1. – 30.6.2018 kokouksessaan 11.9.2018. Kuuden kuukauden 

osuus vuotuisesta määrärahasta on 50 %.  

 
 Karvian kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-kesäkuussa 2018 ovat 

seuraavat: 

 

Palvelu:                                        käyttö: 

Perhepalvelut                                51,84 % 

Aikuispalvelut                              50,69 % 

Vanhuspalvelut                             46,14 % 

Erityispalvelut                              55,29 % 

Ympäristöpalvelut                        41,29 % 

 

Palvelut yhteensä, tammi-kesäkuun 2018 kokonaiskäytön toteuma on Karvian osalta 

on 49,60 %. Kustannusten lisäystä on erityispalveluissa, joissa tammi-kesäkuun 

toteuma on noussut edellisen vuoden vastaavan ajan toteumaan 21,9 %.  Myös perhe- 

ja aikuispalveluissa on vähäistä ylitystä.  Tammi-kesäkuun toteuman perusteella 

näyttää siltä, että PoSalle varatut määrärahat riittäisivät, mutta PoSan talousjohtajan 

vuoden 2018 toteumaennusteen mukaan lisämäärärahalle on tarvetta. 

 

Liitteet: 

 

 PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 30.6.2018 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-kesäkuulta 2018 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi 

kunnanvaltuustolle. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-kesäkuulta 2018 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi 

kunnanvaltuustolle. 

 

KV § 41 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma avasi valtuustolle osavuosiraportin sisältöä. 

Kustannusten nousua on ollut perhepalveluissa ja erityissairaanhoidossa, erityisesti 

vuodeosaston käytössä. Sen sijaan vanhuspalveluiden ja ympäristöpalveluiden osalla 

on tapahtunut laskua. PoSalta on odotettavissa reilun 220.000 euron lisälasku. 

 



 

Kunnanvaltuusto merkitsi PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen 

toteutumisen tammi-kesäkuulta 2018 tiedoksi. 



 

HYVINVOINTIKERTOMUS, VUOSITTAINEN RAPORTTI 

 
KH 15.10.2018 

§ 163 Terveydenhuoltolaki (luku 2 §12) edellyttää, että kunnat seuraavat asukkaittensa 

terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin ja kunnan 

palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten 

hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista 

toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on 

kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.  

 

 Vuosittainen raportti pohjautuu tämän valtuustokauden laajassa 

hyvinvointikertomuksessa linjattuihin painopisteisiin ja se on laadittu yhteistyössä 

kunnan eri hallintokuntien kanssa.  

 

Liitteet: 

 

 Vuosittainen hyvinvointiraportti 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 

vuosittaisen raportin ja huomioi sen sisältämät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet 

strategiatyössään ja tavoiteasettelussa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 

vuosittaisen raportin ja huomioi sen sisältämät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet 

strategiatyössään ja tavoiteasettelussa. 

  

KV § 42 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma selvitti hyvinvointikertomuksen sisältöä 

valtuutetuille. Pääasiassa lapset Karviassa ovat hyvinvoivia. Koulukiusaaminen on 

vähentynyt. Valitettavaa on se, että tupakointi on nuorten keskuudessa lisääntynyt ja 

siihen on kiinnitettävä huomiota. Lastensuojelun piirissä olevia lapsia on vähemmän 

kuin verrokkikunnissa. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä on vähentynyt. 

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät tapaturmat ovat lisääntyneet. Niiden 

ehkäisemiseksi on järjestetty tasapainojumppaa. Asioihin kiinnitetään heti huomiota, 

missä näkyy tehtävää. Harrastusmahdollisuudet ovat hyvät, lapsiperheitä on muuttanut 

kuntaan ja täällä viihdytään. Positiivisena näkyy se, että väki vähenee kuitenkin 

hitaasti. 

 

Valtuutettu Kaija Kangas piti hyvinvointiselvitystä todella hyvänä. Lapsiperheiden 

määrä kasvanut, nettomuutto on positiivinen, toimeentulotuen määrä on laskenut. 

Nuoret kokevat itsensä terveiksi ja opettajista pidetään. Pitkäaikaistyöttömiä on vähän, 

johon osana ovat Moon Karviasta liike ja työpajatoiminta. Liikunta on lisääntynyt ja 



sen vaikutukset näkyvät myöhemmin. Vanhuksia on paljon kotihoidon piirissä, koska 

75-vuotiaiden osalta kotihoito on lisääntynyt. 

 

Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen totesi, että Karviasta muualle menevät tiet 

ovat nyt niin hyvässä kunnossa, että täältä on helppo käydä työssä muuallakin. 

 

Valtuutettu Jyrki Koivumäki piti hyvänä, että nuoriin on satsattu. Myös 

koulukiusaaminen tulee saada kitkettyä pois. 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi liitteenä olevan vuosittaisen raportin ja huomioi sen 

sisältämät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet strategiatyössään ja 

tavoiteasettelussa. 



 

LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ YHTENÄISKOULUN HENKILÖSTÖMENOIHIN 

 
KOLTK 18.9.2018 § 59 

 

Yhtenäiskoulun henkilöstömenot ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 73,43 

%:n mukaan, kun tasaisen toteuman mukaan olisi kulunut 66,7 %.  Osan toteumasta 

selittävät lomarahojen maksu kesäkuussa sekä eläkemenoperusteisen maksun kirjaus 

elokuussa. Henkilöstötarve on kuitenkin ollut erityisesti sijaisten, perhevapaiden sekä 

avustajien osalta arvioitua suurempi. Myös opettajien palkoissa on lisäystä johtuen 

OVTES-muutoksista ja yleiskorotuksesta sekä tuntikehyksistä. Menoihin vaikuttaa 

myös uudessa OVTES:ssä vuodelle 2018 kirjattavaksi tuleva 9,2% kertaerä. 

 

Arvioitu lisämäärärahan tarve on 89.000 euroa. 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää rehtorin esityksen mukaisesti esittää 

kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että se myöntää yhtenäiskoulun 

kustannuspaikalle 89.000 euron lisämäärärahan henkilöstökustannuksiin. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti rehtorin esityksen mukaisesti esittää 

kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että se myöntää yhtenäiskoulun 

kustannuspaikalle 89.000 euron lisämäärärahan henkilöstökustannuksiin. 

 
KH 15.10.2018 

§ 166   

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää yhtenäiskoulun kustannuspaikalle 89.000 euron 

lisämäärärahan henkilöstökustannuksiin.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää yhtenäiskoulun kustannuspaikalle 89.000 euron 

lisämäärärahan henkilöstökustannuksiin.  

 

KV § 43 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma selvitti määrärahan tarvetta. Pääasiassa 

lisämäärärahan tarve koostuu avustajien määrän lisääntymisestä ja palkankorotuksista. 

15.000 euroa johtuu vanhempainvapaiden järjestelyistä. Myös yhden vuosiluokan 

jakaminen kahtia on aiheuttanut lisäkustannuksia. Osa avustajien palkkauksesta 

saadaan kuitenkin hankkeiden kautta. 



Valtuutettu Marko Lähdekorpi piti hyvänä, että meillä ei lapsia kuljeteta 

Kankaanpäähän, vaan meillä on järjestetty heille mahdollisuudet oppimiseen täällä 

omassa kunnassa. On lapsen kannalta hyvä, että saa opetusta omassa kunnassa, eikä 

tarvitse matkustaa muualle. 

 

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen ja kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen 

mukaisesti myöntää yhtenäiskoulun kustannuspaikalle 89.000 euron lisämäärärahan 

henkilöstökustannuksiin.  



 

EROPYYNTÖ VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 
 

Vltk3.10.2018 § 35  

 Vapaa-ajanlautakunnan jäsen Kristiina Loopere pyytää eroa kunnallisesta 

luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Eropyyntö on jätetty 

lautakunnalle 28.8.2018. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota 

pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin, 

kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä. 

 

Liikuntasihteerin päätösesitys: 

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se 

myöntää Kristiina Looperelle eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee 

hänen tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

 

Päätös: 

Lautakunta hyväksyi päätösesityksen. 

 
KH 5.11.2018 

§ 183  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kristiina Looperelle eron vapaa-ajanlautakunnan 

jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kristiina Looperelle eron vapaa-ajanlautakunnan 

jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi. 

 

KV § 44 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto päätti myöntää kunnanhallituksen esityksen mukaisesti vapaa-

aikalautakunnan jäsenelle, Kristiina Looperelle, eron lautakunnan jäsenyydestä.  

 

Valtuutettu Jari Kannisto esitti, että Kristiina Looperen tilalle uudeksi vapaa-

ajanlautakunnan jäseneksi valitaan Rauni Virtanen. Muita esityksiä ei tehty. 

 

Kunnanvaltuusto valitsi vapaa-ajanlautakuntaan Kristiina Looperen tilalle 

varsinaiseksi jäseneksi Rauni Virtasen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 



 

TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019 

 
KH 5.11.2018 

§ 187 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä tuloveroprosentti. Verotusmenet-

telylain 91 a §:n mukaan kuntien tulee ilmoittaa tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa 

Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:   

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tuloveroprosentti 

on 20,50. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tuloveroprosentti 

on 20,50. 

 

KV § 45 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma loi katsauksen ensi vuoteen. Ensi vuoden 

talousarviota kun katsoo, niin olisi keskusteltava veroprosentin nostosta. Jos otamme 

hallitun riskin, niin voimme selvitä, sillä pohjatilanne on hyvä. Isoja investointeja ei 

ole. Jos tuloveroprosenttia ei nosteta, niin on tehtävä kaikkensa, mitä on tehtävissä.  

Matkailuyhtiö on tuloillaan. Sen myötä pitkässä juoksussa voimme saada kävijöistä 

asukkaita. Geopark –hanke mahdollistaa yrittäjyyttä, käsityö- ym. yritysyhteistyö on 

vireää. Metalliyritysten työvoimapulaan yritetään löytää ratkaisua. Kerrotaan uusista 

kouluttautumismahdollisuuksista. Kun sijoitetaan varhaiskasvatukseen, niin se tulee 

takaisin ajan kanssa. Yhden veroprosentin korotus tekee rahassa 300.000 euroa. 

Naapurikunnilla on korkeampi veroprosentti. Meillä on paljon pienituloisia, joten 

haastetta on. Jos tuulivoimala toteutuu, niin saamme 250.000 euroa verotuloja. Sen 

tulo työllistää myös välillisesti paikkakuntalaisia. Tarvitaan yhteistyötä ja hihojen 

käärimistä, kunnanjohtaja totesi. 

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuutettu Voitto Raita-aho kiitteli kunnanjohtajaa 

hyvästä selonteosta. Olemme pienituloinen kunta. Ennusteet ensivuodelle toisivat 7 

miljoonaa valtionosuuksia ja verotulot samaa luokkaa. Talousarviossa on 700-800.000 

tuloslaskelma jäljessä. Taseessa meillä on kuitenkin vielä varoja. 

 

Muita puheenvuoroja ei käytetty.  

 

Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 20,50. 

 



 

KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019 

 
KH 5.11.2018 

§ 188  Kiinteistöverolaissa (654/1992) säädetään kiinteistön sijaintikunnalle menevästä kiin-

teistöverosta. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön 

arvosta. Verovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa. 

 

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat 

kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen 

samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. 

 

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeistään verovuotta 

edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.  

  

Kiinteistöverojen ylärajoja korotettiin 7.11.2017.  

 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 

 

Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan 

kiinteistöverolain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin, jollei 12 - 14 §:stä muuta johdu. 

Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,93 ja enintään 2,00 

(Karviassa tällä hetkellä 0,93 %). 

 

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 

 

Kunnanvaltuusto määrää pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten 

veroprosentiksi vähintään 0,41 ja enintään 1,00. (Karviassa tällä hetkellä 0,41 %). 

 

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 

 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen rakentamattoman rakennuspaikan veropro-

sentin, joka on vähintään 2,00 ja enintään 6,00.prosenttia. (Karviassa 

rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen ole vahvistettu veroprosenttia). 

 

Muiden asuinrakennusten veroprosentti 

 

Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen 

pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun asumiseen kuin 12 §:ssä 

tarkoitettuun vakituiseen asumiseen. Veroprosentiksi määrätään vähintään 0,93 ja 

enintään 2,00 

 

Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 

 

Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00. (Karviassa tällä 

hetkellä 0,00 %). 

 

Eräiden laitosten veroprosentti 



 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen veroprosentin, jota sovelletaan voimalaitokseen 

sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin. 

Täksi veroprosentiksi voidaan määrätä enintään 3,10.  

 

Tätä veroprosenttia voidaan soveltaa vain, jos voimalaitoksen nimellisteho ylittää 10 

megavolttiampeeria tai, jos useampi voimalaitos on kytketty sähkömarkkinalain 

(588/2013) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettuun jakeluverkkoon tai pykälän 3 kohdassa 

tarkoitettuun suurjännitteiseen jakeluverkkoon taikka 31 §:n 1 momentin 1 kohdassa 

tarkoitettuun kantaverkkoon yhteisen liittymispisteen kautta, niiden yhteenlaskettu 

nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria. 

 

Voimalaitoksen omistajan on esitettävä selvitys voimalaitoksen nimellistehosta. 

Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen antamisen 

ajankohdasta ja tavasta 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus esittää, että valtuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit seuraavasti: 

 

 yleinen kiinteistöveroprosentti  0,93 

 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 

 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 

 yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 

 voimalaitosten veroprosentti  3,10 

 

 Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen vahvisteta veroprosenttia. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää, että valtuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit 

seuraavasti: 

 

 yleinen kiinteistöveroprosentti  0,93 

 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 

 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 

 yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 

 voimalaitosten veroprosentti  3,10 

 

 Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen vahvisteta veroprosenttia. 

 

KV § 46 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto vahvisti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti 

kiinteistöveroprosentit seuraavasti: 

 

 yleinen kiinteistöveroprosentti  0,93 



 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 

 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 

 yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 

 voimalaitosten veroprosentti  3,10 

 

 Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen vahvisteta veroprosenttia. 

 



 

KOIRAVERO VUONNA 2019 OLEVISTA KOIRISTA 

 
KH 5.11.2018 

§ 189 Kunnanvaltuusto päättää koiraveron perimisestä ja määrästä. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että koiraveroa ei peritä vuonna 2019 olevista 

koirista eikä koirista vaadita tehtäväksi koiraverolain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja 

ilmoituksia. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että koiraveroa ei peritä vuonna 2019 

olevista koirista eikä koirista vaadita tehtäväksi koiraverolain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja 

ilmoituksia. 

 

KV § 47 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että koiraveroa ei 

peritä vuonna 2019 olevista koirista eikä koirista vaadita tehtäväksi koiraverolain 5 ja 

6 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia. 

 



 

KIINTEISTÖN MYYNTI 

 
KH 5.11.2018 

§ 190 Finn-Sermest Oy on tekemässä ostotarjouksen koskien Karvian kunnan Kirkonkylässä 

sijaitsevaa UUNIMÄKI – nimistä 1,53 ha:n suuruista kiinteistöä, kiinteistötunnus 230-

405-10-60 sekä Karvian kunnan Kirkonkylässä sijaitsevaa MONO- nimistä 0,35 ha:n 

suuruista kiinteistöä, kiinteistötunnus 230-405-10-82. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 

1984 rakennettu hallirakennus, jossa tarjouksen tekijä on ollut vuokralla 1.3.2003 

lähtien.  

 

Kankaanpään Laki ja Kiinteistö tekee kiinteistöstä arvion, joka valmistuu kokoukseen 

mennessä.  

 

 

Liitteet: 

 

 Kauppakirjaluonnos 

 ostotarjous annetaan kokouksessa 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää kiinteistöjen Uunimäki sekä Mono myymisen esittämisestä 

kunnanvaltuustolle tutustuttuaan tarjoukseen ja laadittuun kiinteistöarvioon.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti kiinteistöjen Uunimäki sekä Mono myymisen esittämisestä 

kunnanvaltuustolle. Kunnanhallitus totesi tarkennuksena, että hallirakennus sijaitsee 

UUNIMÄKI nimisellä kiinteistöllä. Kiinteistön kauppahinta on 200 000 euroa. 

Kauppahinta on kiinteistöarvion mukainen. 

 

KV § 48 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto päätti myydä kunnanhallituksen esityksen mukaisesti kiinteistöt 

Uunimäki sekä Mono. Hallirakennus sijaitsee UUNIMÄKI nimisellä kiinteistöllä. 

Kiinteistön kauppahinta on 200 000 euroa. Kauppahinta on kiinteistöarvion mukainen. 

 

 



 

MUUT ASIAT 

 

KV § 49  

 

 

Valtuuston kokouksessa jätettiin yksi kirjallinen ja yksi suullinen 

valtuustoaloite. Valtuustoaloitteet olivat sisällöltään seuraavanlaisia: 

 

1. HUOLI SUSIEN LISÄÄNTYMISESTÄ (VALTUUSTOALOITE) 

 

Valtuustoaloite 

 

Katson, että kunnanhallinnon on oltava kunnan ja naapurikuntien susien 

lisääntymisestä huolissaan, tilanne vain huononee. 

Ei ole hauska pienten koululaisten odottaa kouluautoa, kun ei tiedä, koska 

joutuu suden hampaisiin. 

Onko lasten turvallista leikkiä kotinsa pihalla tai lähimetsissä. 

Ihmiset pelkää liikkua luonnossa ja pimeässä, koirat ym. kotieläimet ovat 

vaarassa.  

Mikä hallinto ottaa vastuun, jos susi tappaa ihmisen, jos mitään ei ole asian 

hyväksi tehty. 

Minun mielestä susien ulosteita tonkimalla susikanta ei pienene. 

Kun lupia saataisiin, niin ns. lapualainen kuivamuona olisi hyvää susille 

pienentämään susipopulaatiota.  

Ministeriöön ja eduskuntaan on kunnasta laadittava tiukkasävyinen lausunto ja 

käytävä tarvittaessa eduskunnassa muiden naapurikuntien edustajien kanssa, 

koska naapurikunnilla samat susiongelmat.  

VÄLITTÖMÄSTI OTETTAVA ASIASTA KIINNI 

 

Karviassa 15.11.2018 

Veijo Kaskimäki 

 

Aloite annetaan kunnanhallituksen pohdittavaksi. 

 

 

 



 

2. KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN PIRKANMAAN 

SUUNTAAN (VALTUUSTOALOITE, SUULLINEN) 

 

Kevyenliikenteen väylän rakentaminen Pirkanmaan suuntaan 

 

Viittaan aiemmin valtuutettu Esa Pukkilan tekemään valtuustoaloitteeseen 

kevyenliikenteen väylän saamiseksi kirkonkylästä Parkanon suuntaan.  

Ylä-Satakunnantie on vilkkaasti liikennöity tie, jolla liikkuu paljon raskasta 

kalustoa. Esitän, että aiemman esityksen kevyenliikenteen väylän linjausta 

jatkettaisiin vielä Sähkötien kohdasta 1,5 kilometriä eteenpäin Pentinmäen ja 

Kärrytien ohitse sopivaan kohtaan. 

 

Karviassa 15.11.2018 

Marko Lähdekorpi 

 

Aloite annetaan kunnanhallituksen pohdittavaksi. 

 

 



 

3. Valtuutettu Kaija Kangas toi tiedoksi Timo Aron pitämän luennon tulevaisuuden 

näkymistä. Vuonna 2035 on 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistunut. On tapahtunut 

kaupunkilaistumista. Karvian alueella on paljon pk-yrittäjyyttä ja yrittäjyyshenkisyyttä. 

Ihmisille vapaa-ajan merkitys korostuu. Aro oli maininnut, että Karvia on positiivisena 

esimerkkinä kulttuuritapahtumistaan.  

 

 

4. Valtuutettu Esa Pukkila muistutti, että koko viime viikon on saatu nauttia hienosta 

Willi Karvia kulttuuritapahtumasta. Pukkila halusi itse ja toivoi valtuutettujenkin 

yhtyvän vapaa-ajanlautakunnan viranhaltijoille esitettävään kiitokseen. Viikon aikana 

eräässä tilaisuudessa vieraspaikkakuntalainen henkilö oli Pukkilalle todennut: 

”Karviassa on toimintaa ja aina se vain näyttää paranevan”. Pukkila toivoi kiitosten 

menevän näin perille vapaa-aikatoimen viranhaltijoille.  
 

 

5. Kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuutettu Voitto Raita-aho toi valtuutetuille 

tiedoksi, että Karvia oli viime vuonna 8. sijalla konsernitilinpäätöksissään. Kalajoelta 

Joensuuhun menevän linjan alapuolella asuu 88 % Suomen väestöstä. Meillä on 

myönteinen ilmapiiri. Yksi ongelma meillä kuitenkin on. Nuoret ikäryhmässä 18 – 25 

pakenevat muualle. Takaisin saamiseksi on tehtävä työtä. Työpaikka on ratkaiseva 

tekijä. Me olemme erottuneet omalla toiminnallamme, vaikka kritiikkiäkin on välillä 

saatu, Raita-aho totesi. 



 

ILMOITUSASIAT 

 

KV § 50 

 

 Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma toi valtuutetuille tiedoksi Kankaanpään 

kaupunginvaltuuston lähettämän haasteen avustaa tulipalossa kotinsa menettänyttä 

jämijärveläistä perhettä. Tarkempaa tietoa avustamisesta oli valtuutettujen saatavilla. 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Päivi Suominen ilmoitti, että aikaisemmasta tavasta 

poiketen vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa ei ole jouluruokailua vaan se 

järjestetään Torron harrastekeskuksessa tiistaina 18.12.2018 samalla kertaa kunnan 

henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Asiasta tiedotetaan vielä tarkemmin tuonnem-

pana.  

 

 



 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KV § 51 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus kuntalain mukaisesti.  

 

 


