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Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 23.1.2019

Nähtävilläolo
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KH § 1

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
KH § 2

Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena
arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä
pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Joni Vainionpää ja Tomi Ylilammi.

KUNNALLISTEN KUULUTUSTEN JULKAISEMINEN V. 2019
KH § 3

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2019 kunnalliset kuulutukset
julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä joka talouteen jaettavassa kuntatiedotteessa.
Lisäksi kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.
Tarvittaessa kuulutuksia julkaistaan myös Ylä-Satakunta tai/ ja Kankaanpään Seutu
lehdissä.
PÄÄTÖS
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuonna 2019 kunnalliset kuulutukset
julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä joka talouteen jaettavassa kuntatiedotteessa.
Lisäksi kunnalliset kuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.
Tarvittaessa kuulutuksia julkaistaan myös Ylä-Satakunta tai/ ja Kankaanpään Seutu
lehdissä.

KUNNANHALLITUKSEN VUODEN 2019 LASKUJEN JA MAKSATUKSIEN
HYVÄKSYJÄT
KH § 4

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallituksen vuoden 2019 laskut hyväksyy kunnansihteeri, kunnanjohtaja tai
palkanlaskija-arkistonhoitaja seuraavin poikkeuksin:




kunnanjohtajan matkalaskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja
työsuojelua koskevat laskut hyväksyy työsuojelupäällikkö tai kunnanjohtaja,
työterveydenhuoltoa koskevat kunnansihteeri tai kunnanjohtaja
työsuojelupäällikön matkalaskut hyväksyy kunnanjohtaja tai kunnansihteeri

PÄÄTÖS:
Kunnanhallituksen vuoden 2019 laskut hyväksyy kunnansihteeri, kunnanjohtaja tai
palkanlaskija-arkistonhoitaja seuraavin poikkeuksin:




kunnanjohtajan matkalaskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja
työsuojelua koskevat laskut hyväksyy työsuojelupäällikkö tai kunnanjohtaja,
työterveydenhuoltoa koskevat kunnansihteeri tai kunnanjohtaja
työsuojelupäällikön matkalaskut hyväksyy kunnanjohtaja tai kunnansihteeri

KUNNANVALTUUSTON KOKOUSKUTSUJEN JULKAISEMINEN JA KOKOUKSISTA
ILMOITTAMINEN
KH § 5

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2019 kokouskutsu julkaistaan kunnan
kotisivuilla ja Ylä-Satakunta-lehdessä. Lisäksi kunnanvaltuuston kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.
Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille tai saatetaan sähköisesti saataville hallintosäännön mukaan 7 päivää ennen kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuonna 2019 kokouskutsu julkaistaan
kunnan kotisivuilla ja Ylä-Satakunta-lehdessä. Lisäksi kunnanvaltuuston kokouskutsu
julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.
Kokouskutsu lähetetään valtuutetuille tai saatetaan sähköisesti saataville hallintosäännön mukaan 7 päivää ennen kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.

Pykälän 5 jälkeen kuultiin klo 18.09 - 19.03 Vatajankosken Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtajan
Kauko Juhantalon ja toimitusjohtaja Petri Paajasen esittely Vatajankosken Sähkö Oy:n roolista.
Klo 19.03- 19.23 kuultiin Kaisalan edustajien Päivi Luodetlahden ja Kaisa Rajalan puheenvuoro
liittyen palvelukoti Kotokaari hankkeeseen.
VUODEN 2019 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
KH § 6

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2019 kokouksessaan 12.12.2018.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus antaa seuraavat vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
lautakunnille ja osastoille:
1. KÄYTTÖSUUNNITELMAT


Kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat.
2. HANKINNAT





Hankinnat tulee mahdollisuuksien mukaan ajoittaa tasaisesti koko vuodelle.
Hankintojen osalta tulee huolehtia hankintalain ja pienhankintaohjeen
noudattamisesta.
Kerralla kuluksi kirjattava pienhankintaraja on 5.000 euroa. Teknisen lautakunnan
alaisissa hankinnoissa pienhankintaraja on kuitenkin 10.000 euroa.
3. VIRKOJEN JA TYÖSUHTEIDEN TÄYTTÖKIELTO





Vakinaisia virkoja ja työsuhteita ei ilman kunnanhallituksen lupaa saa täyttää.
Yli kolme kuukautta kestävien sijaisuuksien täyttäminen edellyttää
kunnanjohtajan lupaa.
Tilapäisten tai määräaikaisten työntekijöiden palkkaus edellyttää kunnanjohtajan
lupaa.
4. PALKKAUSMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ



Palkkamäärärahoja ja sosiaalivakuutusmaksumäärärahoja ei saa ilman
kunnanhallituksen lupaa siirtää tulosalueen ja/tai tulosyksikön sisällä muuhun
tarkoitukseen.

5. KUNNAN MAKSUVALMIUDEN SEURANTA JA MAKSATUKSEN
TEHOSTAMINEN



Osastojen on varmistettava laskujen kulku siten, että maksatus voi tapahtua ilman
viivästyskorkojen lankeamista.
Osastojen on otettava huomioon Verohallituksen antamat ohjeet laskua koskevista
vaatimuksista arvonlisäverotuksessa.

6. SAATAVIEN PERINNÄN TEHOSTAMINEN


Kaikkia kunnan laskutusten kertymistä on valvottava ja jokaiselle laskutukselle on
nimettävä vastuuhenkilö.
7. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA
Kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti:





Hallintokunnille kerran kuukaudessa
Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein
Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti antaa seuraavat vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpanoohjeet lautakunnille ja osastoille:
8. KÄYTTÖSUUNNITELMAT


Kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat.
9. HANKINNAT





Hankinnat tulee mahdollisuuksien mukaan ajoittaa tasaisesti koko vuodelle.
Hankintojen osalta tulee huolehtia hankintalain ja pienhankintaohjeen
noudattamisesta.
Kerralla kuluksi kirjattava pienhankintaraja on 5.000 euroa. Teknisen lautakunnan
alaisissa hankinnoissa pienhankintaraja on kuitenkin 10.000 euroa.
10. VIRKOJEN JA TYÖSUHTEIDEN TÄYTTÖKIELTO





Vakinaisia virkoja ja työsuhteita ei ilman kunnanhallituksen lupaa saa täyttää.
Yli kolme kuukautta kestävien sijaisuuksien täyttäminen edellyttää
kunnanjohtajan lupaa.
Tilapäisten tai määräaikaisten työntekijöiden palkkaus edellyttää kunnanjohtajan
lupaa.
11. PALKKAUSMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ



Palkkamäärärahoja ja sosiaalivakuutusmaksumäärärahoja ei saa ilman
kunnanhallituksen lupaa siirtää tulosalueen ja/tai tulosyksikön sisällä muuhun
tarkoitukseen.

12. KUNNAN MAKSUVALMIUDEN SEURANTA JA MAKSATUKSEN
TEHOSTAMINEN




Osastojen on varmistettava laskujen kulku siten, että maksatus voi tapahtua ilman
viivästyskorkojen lankeamista.
Osastojen on otettava huomioon Verohallituksen antamat ohjeet laskua koskevista
vaatimuksista arvonlisäverotuksessa.
13. SAATAVIEN PERINNÄN TEHOSTAMINEN



Kaikkia kunnan laskutusten kertymistä on valvottava ja jokaiselle laskutukselle on
nimettävä vastuuhenkilö.
14. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA
Kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti:





Hallintokunnille kerran kuukaudessa
Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein
Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein

KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN HANKINTARAJAT
KH § 7

Hallintosäännön 65 §:n mukaan kukin toimielin vahvistaa viranhaltijoiden
hankintarajat vuosittain. Hankintarajat tulee vahvistaa tilivelvollisille
osastopäälliköille sekä toimintayksiköiden esimiehille.

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus vahvistaa seuraavat hankintarajat vuodelle 2019:
Kunnanjohtaja
Kunnansihteeri

20.000 euroa
10.000 euroa.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti vahvistaa seuraavat hankintarajat vuodelle 2019:
Kunnanjohtaja
Kunnansihteeri

20.000 euroa
10.000 euroa.

VUONNA 2019 JÄRJESTETTÄVIEN VAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA
VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA SEKÄ ÄÄNESTYSPAIKKOJEN AUKIOLOAJAT
KH § 8

Oikeusministeriö on lähettänyt kunnanhallitukselle 1.10.2018 kirjeen VN/4971/2018
koskien vuonna 2019 toimitettavia vaaleja. Edellä mainittu kirje on oikeusministeriön
pyynnön mukaisesti saatettu keskusvaalilautakunnan tietoon.
Eduskuntavaalit
Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina
14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3. – 9.4.2019.
Europarlamenttivaalit
Kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen toimitetaan europarlamenttivaalit, joiden
vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen
ajanjakso on kotimaassa 15. – 21.5.2019.
Ajantasainen vaalilaki (714/1988) löytyy osoitteesta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714
Vaalilainsäädäntöä ei ole muutettu tammikuussa 2018 toimitetun presidentinvaalin
jälkeen. Vuoden 2017 puolella hyväksytty, kirjeäänestystä koskea vaalilain muutos
(989/2017) tulee kuitenkin voimaan 1.11.2018 ja sitä sovelletaan ensimmäistä kertaa
kevään 2019 eduskuntavaaleissa.
Yleistietoa maakuntavaaleista löytyy osoitteesta: http://vaalit.fi/maakuntavaalit
Koti- ja laitosäänestys toimitetaan edellä mainituissa vaaleissa jonakin
ennakkoäänestysajanjaksoon sisältyvänä aikana. Äänestyksestä sovitaan erikseen
asianomaisten laitosten ja kotiäänestystä pyytäneiden, kotiäänestykseen oikeutettujen,
kanssa.
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin päätettävä kunnassa olevista yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista sekä määrättävä ennakkoäänestyspaikkoina olevat
sosiaalihuollon toimintayksiköt. (Vaalilaki 9 § 1 mom. kohdat 1 ja 3)
Kunnanhallituksen on myös hyvissä ajoin määrättävä äänestysalueen vaalipäivän
äänestyspaikat. (Vaalilaki 9 § 3 mom.)
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava
vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja
muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä
rangaistuslaitokset. Edellä mainituista ennakkoäänestyspaikkoja ovat suoraan lain
nojalla muut paitsi kunnanhallituksen päätöksellä erikseen määrätyt sosiaalihuollon
toimintayksiköt.

Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä
vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Kotiäänestyksessä ennakkoäänestys
toimitetaan äänestäjille erikseen ilmoitettuna aikana kello 9 – 20 välillä.
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää yleisen ennakkoäänestyspaikan
päivittäisistä aukioloajoista, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla
avoinna arkipäivisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin ja
sunnuntaisin ennen kello 9 eikä kello 18 jälkeen.
Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoina on keskusvaalilautakunnan päätöksellä
toiminut osa kunnantalon viranhaltijoista. Viime vaalien jälkeen tehtävässä olleiden
vaalitoimitsijoiden määrä on vähentynyt. Päivittäisten ennakkoäänestysten
järjestämiseksi on syytä ennakkoäänestyksen aukioloaikoja tarkastella ja tiivistää
joiltakin osin, jotta saadaan tarpeelliset ennakkoäänestysvuorot vietyä lävitse ja myös
kunkin omat päivittäiset työt tehtyä. Jokaisessa vuorossa tulee samanaikaisesti olla
paikalla kaksi vaalitoimitsijaa koko sen ajan, kun ennakkoäänestyspaikka on
äänestystä varten avoinna. Keskusvaalilautakunta päättää ennakkoäänestyksen
vaalitoimitsijoista ensimmäisessä kokouksessaan.
Vaalilain 9 §:n 4 momentin mukaisesti kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että
Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii
oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmä, merkitään
Väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan
yleisen ennakkoäänestyspaikan
 nimi
 käyntiosoite
 aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä
vaalipäivän äänestyspaikan
 nimi ja
 käyntiosoite sekä
 muut Väestörekisterikeskuksen määräämät tiedot.
Karvian kunta on yksi äänestysalue.
Vaalipäivän äänestyksessä käytetään paperisen vaaliluettelon rinnalla jo useissa
vaaleissa käytössä ollutta sähköistä äänioikeustietojärjestelmää, mikä nopeuttaa
tarkistuslaskennassa ja tietojen antamisessa keskusvaalilautakunnalle. Paperiseen
vaaliluetteloon tehdyt merkinnät ovat kuitenkin viralliset.
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä ajoissa
oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään.
Äänestyspaikkatietojen merkitsemisen ohessa pohjatietojärjestelmään merkittävät
muut tiedot

Kunnan keskusvaalilautakunnan on eduskuntavaaleja koskevassa määräajassa
(25.1.2019 klo12) huolehdittava myös siitä, että pohjatietojärjestelmään merkitään
keskusvaalilautakunnan voimassa olevat yhteystiedot ja että tiedot kuitataan
järjestelmässä tarkistetuiksi. Erityisesti tulee huolehtia, että pohjatietoihin merkitään
–
-

ilmoituskorteille tulostuva kunnan keskusvaalilautakunnan puhelinnumero (ns.
yleisöpuhelin) ja
vaaliluettelon toimitusosoite, jonka tulee olla käyntiosoite.

Näiden tietojen tulisi olla samat molemmissa vaaleissa ja tällöin ne merkitään ja
kuitataan pohjatietoihin vain kerran eli eduskuntavaaleja koskevassa määräajassa
viimeistään 25.1.2019 klo 12.
Pohjatietoihin merkittävien tietojen oikeellisuudesta
Kaikkien tietojen eli siis
- ennakkoäänestyspaikkatietojen,
- vaalipäivän äänestyspaikkojen tietojen,
- keskusvaalilautakunnan yhteystietojen sekä lisäksi
- vaaliluettelon toimitusosoitteen
tulee ehdottomasti olla oikein, koska ne (viimeksi mainittua lukuun ottamatta)
tulostetaan äänioikeutetuille lähetettäviin ilmoituskortteihin ja niiden liitteille.
Kunnan tehtävä on siten huolehtia siitä, että pohjatietojärjestelmässä tiedot ovat
-eduskuntavaalien osalta perjantaina 25.1.2019 klo 12 ja
-europarlamenttivaalien osalta perjantaina 8.3.2019 klo 12
lopullisesti siinä muodossa kuin niitä käytetään asianomaisissa vaaleissa.
Vastuu tietojen oikeellisuudesta on kunnalla.
Vaalien monista käytännön järjestelyistä vastaa kunnan keskusvaalilautakunta, joka on
valittu 1.6.2017 alkaneen valtuustokauden ajaksi.
Keskusvaalilautakunnan tulee tiedottaa kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista sekä vaalipäivän äänestyspaikasta ja
äänestysajoista sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.
Liitteet:




Oikeusministeriön kirje 1.10.2018, VN/4971/2018
Kuntaliiton yleiskirje, 28.11.2018, 15/2018
Väestörekisterikeskuksen kirje VRK/6505/2018, 28.11.2018

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että:
Karvian kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, joka sijaitsee kunnantalolla,
osoite Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia.
Sekä ennakkoäänestyspaikka että vaalipäivän äänestyspaikka ovat molemmissa
vaaleissa samat:

Kunnantalo, valtuustosali, osoite Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia.
Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 14.4.2019. Eduskuntavaalien
ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3. – 9.4.2019.
Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntaina 26.5.2019.
Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15. –
21.5.2019.
Karvian kunnassa sellaiset laitokset, joissa on ennakkoäänestyspaikka


Iltaruskon palvelukeskus, osoite Iltaruskonkatu 7, 39930 Karvia sekä

Yleisen ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat ovat:
Eduskuntavaaleissa ajalla 3. – 9.4.2019 sekä
Europarlamenttivaaleissa 15. – 21.5.2019




keskiviikko – perjantai 10.00 – 17.00
lauantai – sunnuntai klo 11.00 – 14.00 ja
maanantai – tiistai klo 10.00 – 18.00.

Vaalipäivänä käytettävän paperisen vaaliluettelon ohella merkinnät tehdään
vaalilautakunnan toimesta sähköiseen äänioikeustietojärjestelmään. Paperiseen
vaaliluetteloon tehdyt merkinnät ovat kuitenkin viralliset.
Kunnanhallituksen päättämät kuntavaalien äänestyspaikkojen tiedot tulee merkitä
Oikeusministeriön 1.10.2018 päiväämän kirjeen mukaisesti oikeusministeriön
vaalitietojärjestelmän (VAT) pohjatietojärjestelmään
 eduskuntavaalien osalta perjantaina 25.1.2019 klo 12 mennessä ja
 europarlamenttivaalien osalta perjantaina 8.3.2019 klo 12 mennessä.
Samassa määräajassa tulee pohjatietoihin viedä myös keskusvaalilautakunnan
voimassa olevat yhteystiedot.
Keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia vaalien käytännön järjestelyistä ja siitä, että
kunnanhallituksen määräämässä ennakkoäänestyspaikassa on ennakkoäänestystä
varten asianmukainen ennakkoäänestystila ja tarvittava kalusto.
Keskusvaalilautakunnan tulee tiedottaa hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen
alkamista kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
äänestysajoista sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka,
joka sijaitsee kunnantalolla, osoite Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia.

Sekä ennakkoäänestyspaikka että vaalipäivän äänestyspaikka ovat molemmissa
vaaleissa samat:
Kunnantalo, valtuustosali, osoite Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia.
Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 14.4.2019. Eduskuntavaalien
ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3. – 9.4.2019.
Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntaina 26.5.2019.
Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15. –
21.5.2019.
Karvian kunnassa sellaiset laitokset, joissa on ennakkoäänestyspaikka


Iltaruskon palvelukeskus, osoite Iltaruskonkatu 7, 39930 Karvia sekä

Yleisen ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat ovat:
Eduskuntavaaleissa ajalla 3. – 9.4.2019 sekä
Europarlamenttivaaleissa 15. – 21.5.2019




keskiviikko – perjantai 10.00 – 17.00
lauantai – sunnuntai klo 11.00 – 14.00 ja
maanantai – tiistai klo 10.00 – 18.00.

Vaalipäivänä käytettävän paperisen vaaliluettelon ohella merkinnät tehdään
vaalilautakunnan toimesta sähköiseen äänioikeustietojärjestelmään. Paperiseen
vaaliluetteloon tehdyt merkinnät ovat kuitenkin viralliset.
Kunnanhallituksen päättämät kuntavaalien äänestyspaikkojen tiedot tulee merkitä
Oikeusministeriön 1.10.2018 päiväämän kirjeen mukaisesti oikeusministeriön
vaalitietojärjestelmän (VAT) pohjatietojärjestelmään
 eduskuntavaalien osalta perjantaina 25.1.2019 klo 12 mennessä ja
 europarlamenttivaalien osalta perjantaina 8.3.2019 klo 12 mennessä.
Samassa määräajassa tulee pohjatietoihin viedä myös keskusvaalilautakunnan
voimassa olevat yhteystiedot.
Keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia vaalien käytännön järjestelyistä ja siitä, että
kunnanhallituksen määräämässä ennakkoäänestyspaikassa on ennakkoäänestystä
varten asianmukainen ennakkoäänestystila ja tarvittava kalusto.
Keskusvaalilautakunnan tulee tiedottaa hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen
alkamista kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
äänestysajoista sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.
_____________________
OTE PÖYTÄKIRJASTA:
Keskusvaalilautakunta, Iltaruskon palvelukeskus / Palvelukoti Syreeni, Vaalilautakunta,
Vaalitoimikunta, Vaalitoimitsijat /Neuvonta

VUONNA 2019 TOIMITETTAVIEN VAALIEN ULKOMAINONTA
KH § 9

Vuonna 2019 toimitettavien vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä
alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen aloittamista eli



Eduskuntavaaleissa keskiviikkona 27.3.2019 alkaen ja
Europarlamenttivaaleissa keskiviikkona 8.5.2019 alkaen

Mikäli kevään maakuntavaalit toteutuvat niin ne järjestetään yhdessä
europarlamenttivaalien kanssa.
Mainonnan aloittamisen ajankohta ja kuntien käyttöön varaamat mainospaikat sekä
vaalien ulkomainonnasta kunnassa vastaavien henkilöiden yhteystiedot on syytä
saattaa vaaleihin osallistuvien puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten tietoon.
Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Vaalimainonnasta on kuitenkin muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen
tiedotusarvoa.
Kukin kunta ratkaisee vaalimainospaikkojen maksullisuuden. Maksullisuuteen
vaikuttavat kustannusten suuruus, aiemmin omaksuttu käytäntö ja sen sujuvuus,
palvelun taso, mainoskehikkojen laatu, kuka huolehtii vaalimainoskehikkojen
pystytyksestä ja purkamisesta ja kuka vastaa mainosten liimaamisesta ja
kiinnittämisestä.
Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka
edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai
niiden läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.
Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden
vaalimainontapaikoista.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää vaalien ulkomainonnasta aikaisemman käytännön mukaisesti
seuraavaa:
Keskustassa vaalimainokset saadaan asettaa entisen kirkonkylän koulun pallokentän
pohjoispäähän pystytettäviin taulupohjin. Mainonta saadaan aloittaa



Eduskuntavaaleissa keskiviikkona 27.3.2019 alkaen ja
Europarlamenttivaaleissa keskiviikkona 8.5.2019 alkaen

Aloittamisajankohtaa suositellaan noudatettavaksi myös haja-asutusalueella.

Kunnanhallitus päättää lisäksi, ettei vaalimainospaikoista peritä maksua.
Vaalimainosten laittajien tulee vaalien jälkeen huolehtia mainosten asianmukaisesta
poistamisesta.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti vaalien ulkomainonnasta aikaisemman käytännön mukaisesti
seuraavaa:
Keskustassa vaalimainokset saadaan asettaa entisen kirkonkylän koulun pallokentän
pohjoispäähän pystytettäviin taulupohjin. Mainonta saadaan aloittaa



Eduskuntavaaleissa keskiviikkona 27.3.2019 alkaen ja
Europarlamenttivaaleissa keskiviikkona 8.5.2019 alkaen

Aloittamisajankohtaa suositellaan noudatettavaksi myös haja-asutusalueella.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei vaalimainospaikoista peritä maksua.
Vaalimainosten laittajien tulee vaalien jälkeen huolehtia mainosten asianmukaisesta
poistamisesta.

VUONNA 2019 JÄRJESTETTÄVIEN EDUSKUNTAVAALIEN JA
EUROPARLAMENTTIVAALIEN VAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN
KH § 10

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta
varten vaalilautakunta (vaalilain 15 §).
Vuoden 2019 vaaleissa vaalilautakunnat on lähtökohtaisesti asetettava erikseen
eduskuntavaaleja varten ja erikseen europarlamenttivaaleja varten.
Europarlamenttivaalien vaalilautakunta asetetaan noudattaen, mitä
europarlamenttivaalien vaalilautakunnan asettamisesta säädetään.
Vaalilain 15 §:n mukaan vaalilautakunnat on asetettava ”hyvissä ajoin” ennen vaaleja.
Jos kunnassa osoittautuu käytännössä mahdottomaksi asettaa europarlamenttivaalien
vaalilautakuntaa eduskuntavaalien jälkeen sillä tavalla hyvissä ajoin kuin laissa
edellytetään, se voidaan joutua asettamaan ennen eduskuntavaaleja. Eduskuntavaalien
ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 14.3.2019.
Jos vaalilautakunnat asetetaan ennen 14.3.2019, myös europarlamenttivaalien
vaalilautakunnan jäsenten kelpoisuuteen sovelletaan vuoden 2015 eduskuntavaaleja.
Jos myös europarlamenttivaalien vaalilautakunta asetetaan ennen eduskuntavaaleja, ei
liene estettä sille, että vaalilautakunnat asetetaan samalla kertaa sekä eduskuntavaaleihin että europarlamenttivaaleihin.
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Vaalilautakunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan. Vaalilautakunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä.
Vaalilautakunta
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia
kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on,
mahdollisuuksien mukaan, edustettava
eduskuntavaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden
2015) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu ja
europarlamenttivaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä
(vuoden 2015) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu.
Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla
-eduskuntavaaleissa eduskuntavaalien ehdokas
-europarlamenttivaaleissa europarlamenttivaalien ehdokas.
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia
kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta:

vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa
toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.
Muuta:
Vaalilautakunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä
tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus asettaa äänestysalueelle eduskuntavaalien vaalilautakunnan ja
europarlamenttivaalien vaalilautakunnan vaalipäivän äänestystä varten.
Vaalilautakunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan.
Eduskuntavaalien vaalilautakuntaan nimetään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Europarlamenttivaalien vaalilautakuntaan nimetään puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
kuitenkin vähintään kolme.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti asettaa äänestysalueelle eduskuntavaalien vaalilautakunnan ja
europarlamenttivaalien vaalilautakunnan vaalipäivän äänestystä varten.
Vaalilautakunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan.
Eduskuntavaalien vaalilautakuntaan nimetään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Eduskuntavaalien vaalilautakunnan kokoonpano on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet: (kutsujärjestyksessä)

Antti Havunen, pj.
Sirpa Sievi-Korte, vpj.
Anne Aho, jäsen
Tanja Koivuniemi, jäsen
Aarre Välimäki, jäsen

Pentti Koskela
Anne-Mari Kontiainen
Arto Mattila
Hilma Välimäki
Jyrki Koivumäki

Europarlamenttivaalien vaalilautakuntaan nimetään puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
kuitenkin vähintään kolme.
Europarlamenttivaalien vaalilautakunnan kokoonpano on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet: (kutsujärjestyksessä)

Antti Havunen, pj.
Sirpa Sievi-Korte, vpj.
Anne Aho, jäsen
Tanja Koivuniemi, jäsen
Aarre Välimäki, jäsen

Pentti Koskela
Anne-Mari Kontiainen
Arto Mattila
Hilma Välimäki
Jyrki Koivumäki

VUONNA 2019 JÄRJESTETTÄVIEN EDUSKUNTAVAALIEN JA
EUROPARLAMENTTIVAALIEN VAALITOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN
KH § 11

Kunnanhallitus asettaa yhden tai useamman vaalitoimikunnan laitoksessa
toimitettavaa ennakkoäänestystä varten (vaalilain 15 §).
Vuoden 2019 vaaleissa vaalitoimikunnat on lähtökohtaisesti asetettava erikseen
eduskuntavaaleja varten ja erikseen europarlamenttivaaleja / yhdistelmävaaleja
varten, mutta mitä on todettu vaalilautakuntien asettamisesta, on voimassa myös
vaalitoimikuntien osalta.
Jos vaalitoimikunnat asetetaan kuitenkin ennen 14.3.2019, jäsenten kelpoisuuteen
sovelletaan vuoden 2015 eduskuntavaaleja. Jos europarlamenttivaalien
vaalitoimikunnat asetetaan ennen eduskuntavaaleja, ei estettä liene sille, että
vaalitoimikunnat asetetaan samalla kertaa sekä eduskuntavaaleihin että
yhdistelmävaaleihin
Yhdistelmävaalien vaalitoimikunta asetetaan noudattaen, mitä europarlamenttivaalien
vaalitoimikunnan asettamisesta säädetään.
Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan. Vaalitoimikunta on päätösvaltainen kolmijäsenisinä.
Vaalitoimikunta
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia
kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on
mahdollisuuksien mukaan, edustettava
eduskuntavaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden
2015) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu ja
europarlamenttivaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä
(vuoden 2015) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu.
Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla
eduskuntavaaleissa eduskuntavaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus
tai vanhempi;
europarlamenttivaaleissa europarlamenttivaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso,
lapsi, sisarus tai vanhempi.

Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa
vaalipiirissä: esimerkiksi vaalipiirissä A ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen
vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnassa.
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia
kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.
Muuta: Vaalitoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi
nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus asettaa laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten
eduskuntavaalien vaalitoimikunnan ja europarlamenttivaalien vaalitoimikunnan.
Vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan.
Eduskuntavaalien vaalitoimikuntaan nimetään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Europarlamenttivaalien vaalitoimikuntaan nimetään puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vähintään kolme.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus asettaa laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten
eduskuntavaalien vaalitoimikunnan ja europarlamenttivaalien vaalitoimikunnan.
Vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan.
Eduskuntavaalien vaalitoimikuntaan nimetään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Eduskuntavaalien vaalitoimikunnan kokoonpano on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet: (kutsujärjestyksessä)

Pentti Koskela, pj.
Eija Nevala, vpj.
Jukka Ohrankämmen, jäsen

Rauno Hautaluoma
Sirkka Mäkinen
Kaija Ohrankämmen

Europarlamenttivaalien vaalitoimikuntaan nimetään puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vähintään kolme.
Europarlamenttivaalien vaalitoimikunnan kokoonpano on seuraava:
Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet: (kutsujärjestyksessä)

Pentti Koskela, pj.
Eija Nevala, vpj.
Jukka Ohrankämmen, jäsen

Rauno Hautaluoma
Sirkka Mäkinen
Kaija Ohrankämmen

POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 30.11.2018
KH § 12

PoSan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt 20.12.2018 PoSan
talouden toteutumista ajalla 1.1. – 30.11.2018 kokouksessaan. Yhdentoista kuukauden
osuus vuotuisesta määrärahasta on 91,67 %.
Karvian kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-marraskuussa 2018 ovat
seuraavat:
Palvelu:
Perhepalvelut
Aikuispalvelut
Vanhuspalvelut
Erityispalvelut
Ympäristöpalvelut

käyttö:
123,46 %
94,74 %
88,78%
112,78 %
78,41 %

Palvelut yhteensä, tammi-marraskuun 2018 kokonaiskäytön toteuma on Karvian osalta
on 97,56 %. Kustannusten lisäystä on perhepalveluissa ja erityispalveluissa sekä
jonkin verran myös aikuispalveluissa. Toteuman perusteella näyttää siltä, että PoSalle
varatut määrärahat eivät tule riittämään, vaan kustannukset ylittyvät PoSan ennusteen
mukaan 385 000 euroa. Marraskuun loppuun asti laaditun toteumaraportin mukaan
PoSan menot ovat kasvaneet 9,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Liitteet:


PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 31.10.2018

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen
toteutumisen tammi-marraskuulta 2018 tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen
toteutumisen tammi-marraskuulta 2018 tiedoksi.

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN VASTINEPYYNTÖ
KH § 13

Vaasan hallinto-oikeus varaa Karvian kunnalle tilaisuuden antaa kirjallinen vastine
valituksesta koskien Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä 28.9.2018,
nro 108/2018/1 (Pitkäsalonkeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Parkano, luvan
hakijana Vesa Mattila).
Valituksen ovat jättäneet Keijo Vallilan ja asiakumppanit.
Valituksessa esitetään, että päätös ympäristöluvan myöntämisestä Pitkäsalonkeitaan
turvetuotantoalueelle evätään.
Liitteet:


Vastinepyyntö 3.1.2019 liitteineen

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Karvian kunnanhallituksella ei ole tarvetta vastineen antamiseen.
PÄÄTÖS:
Karvian kunnanhallituksella ei ole tarvetta vastineen antamiseen.

KUNTAOMISTEISEN MATKAILUYHTIÖN PERUSTAMINEN
KH 24.9.2018
§ 157

Kanttiin on valmistumassa esittävien taiteiden katsomo ja kunta on mukana Geoparkhankkeessa. Kunnassa on muutoinkin kehitetty matkailun edellytyksiä ja puitteet
matkailun lisääntymiselle kunnassa alkavat olla kunnossa. Esittävän taiteiden
katsomo tulee muodostamaan toiminnallisen kokonaisuuden Kanttin koulun kanssa.
Koulua tullaan vuokraamaan etenkin ryhmämajoitukseen. Matkailu kuuluu kunnan
toimialaan, mutta toiminta olisi tarkoituksenmukaisinta organisoida yhtiömuotoisena.
Kunnalla on tällä hetkellä kaksi tytäryhtiötä; Kiinteistöyhtiö Karvian Vuokratalot Oy
sekä Karvian Lämpö Oy. Perustettava matkailuyhtiö keskittyisi matkailun
koordinointiin ja se tulisi markkinoimaan sekä yritysten että yhdistysten palveluita
matkailijoille sekä Karviaa matkailukohteena. Matkailun kehittäminen ja
matkailijamäärien lisäys palvelee muitakin kun suoraan matkailun ympärillä toimivia
tahoja, mm. kaupat, ravintolat, huoltoasemat, pitopalveluyrittäjät, hevostallit jne.
hyötyvät lisäyksestä. Matkailun lisääntyminen tarjoaa mahdollisuuden myös uuden
yritystoiminnan kehittymiselle. Kunnassa vierailevien matkailijoiden määrä on
lisääntynyt viime vuosina, esimerkiksi Annen Taidekahvilassa on käynyt kesän 2018
aikana noin 60.000 vierailijaa.
Matkailuyhtiö aloittaisi toimintansa vuoden alusta ja olisi kokonaan kunnan omistama.
Yhtiön tilikausi tulisi olemaan kalenterivuosi. Yhtiölle tulee valita hallitus ja
toimitusjohtaja sekä mahdollisesti muuta henkilöstöä. Yhtiö aloittaisi pienimuotoisesti
ja henkilöstön palkkamenot voivat alkuvaiheessa olla korkeintaan samaa tasoa kuin
muissa tytäryhtiössä. Osakeyhtiön perustaminen maksaa 2500 euroa.
Yhtiö tarvitsee alkupääomaa, jotta toiminta saataisiin käyntiin. Yhtiö vuokraisi
kunnalta Kanttin koulun tilat ja vuokraisi niitä edelleen asiakkaille. Tilat soveltuvat
pääosin erilaisten ryhmien käyttöön. Yhtiön tulee kattaa Kanttin koulurakennuksen
tilojen vuosittaiset ylläpitokustannukset ja yhtiön henkilöstön palkkamenot. Kuluja
aiheuttaa myös markkinointi, johon alkuvaiheessa joudutaan todennäköisesti ostamaan
jonkin verran apua esim. nettisivujen luomiseen. Alkupääoman suuruus olisi 100 000
euroa. Summa vastaa kolmen vuoden kuluja edellä mainittuihin asioihin. Tavoitteena
on, että yhtiö pystyisi kolmen vuoden kuluttua kattamaan Kanttin koulurakennuksen
käyttökustannukset ja muut toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Tämän jälkeen kunta
voi antaa yhtiölle pienen vuosittaisen avustuksen, koska yhtiö hoitaa
elinvoimalautakunnan tehtäviä siltä osin kun se edistää matkailusta hyötyvien
yrittäjien markkinointia. Yhtiö ei tähtää voitolliseen toimintaan vaan pyrkii
kehittämään ja koordinoimaan matkailua.
Yhtiön osakepääomaa ja käyttöpääomaa varten tarvittava määrä tulee huomioida
talousarviossa. Yhtiölle on valmisteltu yhtiöjärjestys ja liiketoimintasuunnitelma.
Liitteenä on kuvaus siitä, millainen matkailun toimintaympäristö kunnassa tällä
hetkellä on. Yhtiön painopiste ensimmäisenä vuonna on katsomon ympäristössä,
mutta myöhemmin toiminta tulee kattamaan koko kunnan toimintaympäristön.

Liitteet:




yhtiöjärjestys
liiketoimintasuunnitelma
kuvaus matkailun toimintaympäristöstä

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus käsittelee matkailuyhtiön perustamista ja antaa evästystä
jatkovalmisteluun. Talousarvioon varataan 102 500 euroa matkailuyhtiön
osakepääomaksi ja käyttöpääomaksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle suunnitellun yhtiön toimintaa ja sen
tavoitteita. Kunnanhallitus keskusteli asiasta. Keskustelun yhteydessä annettiin mm.
seuraavaa evästystä:
Yhtiön perustamiseen suhtauduttiin pääosin positiivisesti, jotta toiminta ja sen
seuranta on selkeää. Edellytettiin että kunnanhallitus saisi tarkemman budjetin ja
valmiin liiketoimintasuunnitelman. Yhtiöjärjestys tulee miettiä valmiiksi, myös esim.
päätöksenteon osalta.
Yrittäjät tulee ottaa mukaan keskusteluun ja yhtiön suunnitteluun. Esitettiin myös, että
yhtiön hoitoa ei tule lisätä kunnan viranhaltijoiden tehtäviin, vaan yhtiön vetämistä
varten tulee palkata henkilö. Yhtiöllä on suuret mahdollisuudet edistää matkailua,
kunhan yhtiö ja sen toiminta valmistellaan huolellisesti. Toiminta on mahdollista
aloittaa lautakuntavetoisesti riittävän valmisteluajan varmistamiseksi. Rahoitus
kannattaa miettiä tässä vaiheessa vain vuodelle 2019. Nyt täytyy saada pian hinnat ja
kalenteri vuoden 2019 toiminnalle esittävien taiteiden katsomossa. Nämä käsitellään
elinvoimalautakunnassa. Markkinointia varten varattaisiin tässä vaiheessa määräraha
willi karvia – kustannuspaikalle elinvoimalautakunnan talousarvioon.
KH 19.11.2018
§ 199

Matkailuyhtiön perustamisesta on keskusteltu matkailun kehittämisestä hyötyvien
yrittäjien kanssa 2.10.2018. Palaverissa oli mukana elinvoimalautakunta ja yrittäjiä oli
varsin kattavasti paikalla. Kunnanhallitus ja yrittäjien hallitus ovat käsitelleet asiaa
8.10.2018. Yrittäjien hallitus ilmoitti suhtautuvansa myönteisesti matkailuyhtiön
perustamiseen. Asiaa on käsitelty myös valtuustoseminaarissa 1.11.2018 ja paikalla
olleiden kanta oli se, että asiaa tulee viedä eteenpäin ja matkailuyhtiölle tulee palkata
kokopäiväinen työntekijä.
Yhtiön liiketoimintasuunnitelma esiteltiin 1.11.2018 valtuustoseminaarissa.
Liiketoimintasuunnitelmaa on tarkennettu käydyn keskustelun pohjalta. Matkailun
kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin voidaan hakea avustusta ELY:stä. Myös
työntekijän palkkakulut on mahdollista sisällyttää hankkeeseen. Hankehakemus
voidaan tehdä perustettavan yhtiön lukuun ja yhtiö tulee olla perustettuna ennen
hankepäätöstä. Yhtiölle tulee varata riittävä pääoma ensimmäiselle toimintavuodelle.
Mikäli hankepäätös on myönteinen, avustus tuo rahoitusta toiselle toimintavuodelle.

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että matkailun kehittämiseksi
perustetaan kunnan 100 % omistama matkailuyhtiö. Yhtiön nimeksi tulee Willi Karvia
Oy, mikäli patentti- ja rekisterihallitus sen toiminimeksi hyväksyy. Talousarvioon
varataan investointiosaan 10 000 euroa matkailuyhtiön osakepääomaksi ja 90 000
käyttöpääomaksi talousarvion käyttötalouteen kohtaan matkailun kehittäminen
avustukset yhteisöille. Hallitus nimetään yhtiön perustamisen jälkeen kunnanhallituksen antaman evästyksen pohjalta.
Kunnanjohtaja laatii hankehakemuksen matkailun kehittämisestä ja hankehakemus
laaditaan perustettavan yhtiön lukuun.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että matkailun kehittämiseksi
perustetaan kunnan 100 % omistama matkailuyhtiö. Yhtiön nimeksi tulee Willi Karvia
Oy, mikäli patentti- ja rekisterihallitus sen toiminimeksi hyväksyy. Talousarvioon
varataan investointiosaan 10 000 euroa matkailuyhtiön osakepääomaksi ja 30 000
käyttöpääomaksi talousarvion käyttötalouteen kohtaan matkailun kehittäminen
avustukset yhteisöille. Lisäksi käyttöpääomaan varataan 60 000 euron ehdollinen
summa ja tämä 60 000 euroa on sidottu myönteiseen hankepäätökseen. Hallitus
nimetään yhtiön perustamisen jälkeen kunnanhallituksen antaman evästyksen pohjalta.
Kunnanjohtaja laatii hankehakemuksen matkailun kehittämisestä ja hankehakemus
laaditaan perustettavan yhtiön lukuun.
KV12.12.2018
§ 54

PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma käytti ensimmäisen puheenvuoron. Asiaa on
käsitelty pitkään. Tavoitteena on, että saamme tällä edistettyä matkailua Karviassa.
Katsomo valmistuu ensi keväänä. Karvia on mukana Lauhanvuori-Hämeenkangas
Geopark hankkeessa. Hankehakemus on jätetty Unescolle ja evaluointi tapahtuu ensi
keväänä. Geopark –status toteutuessaan on verrattavissa Unescon maailmanperintökohteisiin. Toiminnasta hyötyvät kaikki - niin yrittäjät kuin muutkin toimijat. Meillä
on jo tuotemerkit Karvia Design ja Willi Karvia. Käsityöläiset ovat innostuneita ja
yrittäjät ovat myös ottaneet hyvin hankkeen vastaan.
Tavoitteena on, että toimintaa voitaisiin rahoittaa hankkeen avulla. Tarkoitus on, että
matkailuyhtiölle tulisi työntekijä. Työntekijän palkka on suurin osa yhtiön kuluista.
Hankehakemus on helmikuun loppuun mennessä laitettava eteenpäin. Ely-keskus on
suhtautunut positiivisesti hankkeeseen, kun sille on selvitetty, mitä hanke sisältää.
Hankkeen eteen on tehtävä töitä. Matkailun lisääntyminen mahdollistaa uuden
yrittäjyyden tulemista ja hyöty on hyvin laaja-alaista. Nuoret yrittäjät ovat innolla
myös mukana.
Valtuutettu Heikki Huhtaluoma kysyi perustettavan matkailuyhtiön toimitusjohtajasta
tilanteessa jos hankerahoitusta ei saadakaan.

Kunnanjohtaja vastasi, että kunnanhallitus ohjeistaa ja tulee antamaan
omistajaohjausta ja miettii yhtiön hallitusta. Saattaa olla, että viranhaltijat tulevat
valmistelemaan asioita alkuvaiheessa. Kunnanjohtaja itsekin voisi olla mukana
tarvittaessa. Markkinointia tullaan tekemään. Yhtiön perustamisen kustannus on 350
euroa. Matkailuyhtiön tehtävä on suurelta osin elinvoimatehtävä. Mahdollisesti
myöhemmin on tulossa virkoja, johon tehtävä voidaan yhdistää.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuutettu Voitto Raita-aho totesi myös asiasta
käydyn kunnon kansalaiskeskustelua. Vaikka kehityshanketta ei tulisi, niin asiaa olisi
kuitenkin hyvä terävöittää. Tässä tilanteessa on hyvä, että perustetaan yhtiö, joka
hoitaa matkailun edistämisen, koska matkailu ei kuulu kunnan varsinaisiin
perustehtäviin.
Valtuutettu Heikki Huhtaluoma oli sillä kannalla, että hankkeessa ei tulisi sitoutua
siihen, että yhtiölle palkataan työntekijä. Hanketyöntekijä on asia erikseen, koska
siihen saadaan rahat. Huhtaluoma ehdotti, että edetään omin voimin eikä palkata
yhtiölle työntekijää, koska siihen ei ole varaa.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Päivi Suominen käytti puheenvuoron. Asiaa on
pohdittu ja perusteellisesti keskusteltu. Hän itse on lähtenyt pohtimaan sitä, miksi
matkailuyhtiö tulisi perustaa, mikä on se syy. Matkailuyhtiön tarkoitus on edistää
vetovoimaisuutta, edesauttaa sitä, että palvelutarjonta säilyy ja houkuttaa kunnan
ulkopuolelta tulijoita. Me itse ei välttämättä nähdä, mitä meillä on silmiemme edessä.
Täällä on vahva kulttuuritarjonta, kaunis luonto ja omaleimainen ilmapiiri. Tämän
esiin tuomiseksi matkailuyhtiö tulisi tekemään työtä. Kunnan tehtävänä on tukea
yritystoimintaa. Tulevan yhtiön tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, plus -miinus tuloskin
olisi vielä hyvä. Puheenjohtaja toivoi ja uskoi hankehakemuksen menevän läpi.
Katsotaan, miten ensimmäinen vuosi menee ja mietitään sitten jatkoa.
Valtuutettu Paavo Tuuliniemi piti ajatusta matkailuyhtiöstä hyvänä ja totesi sen olevan
tarpeellisen. Hän ilmoitti olevansa kunnanhallituksen esityksen kannalla
Puheenjohtaja Päivi Suominen totesi keskustelun päätteeksi, että valtuutettu Heikki
Huhtaluoma on esittänyt toisenlaista kantaa kuin kunnanhallituksen esitys, mutta
koska sitä ei ole kannatettu niin valtuusto päättää asian kunnanhallituksen esityksen
mukaisesti.
Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että matkailun
kehittämiseksi perustetaan kunnan 100 % omistama matkailuyhtiö. Yhtiön nimeksi
tulee Willi Karvia Oy, mikäli patentti- ja rekisterihallitus sen toiminimeksi hyväksyy.
Talousarvioon varataan investointiosaan 10 000 euroa matkailuyhtiön osakepääomaksi
ja 30 000 käyttöpääomaksi talousarvion käyttötalouteen kohtaan matkailun
kehittäminen avustukset yhteisöille. Lisäksi käyttöpääomaan varataan 60 000 euron
ehdollinen summa ja tämä 60 000 euroa on sidottu myönteiseen hankepäätökseen.
Hallitus nimetään yhtiön perustamisen jälkeen kunnanhallituksen antaman evästyksen
pohjalta.
Kunnanjohtaja laatii hankehakemuksen matkailun kehittämisestä ja hankehakemus
laaditaan perustettavan yhtiön lukuun.

KH § 14

Karvian kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen matkailuyhtiön perustamisesta. Yhtiön
perustamistoimiin liittyen kunnan tulee antaa omistajaohjausta hallituksen
muodostamisesta, toimitusjohtajuuden hoitamisesta ja valita yhtiökokousedustajan.
Yhtiöjärjestykseen on tehty pieniä tarkennuksia ja korjattu yhtiöjärjestys on liitteenä.
VS. KUNNANSIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Matkailuyhtiön perustamiseksi laaditaan perustamissopimus, jossa kaikki yhtiön
osakkeet merkitsee Karvian kunta. Osakepääoman suuruus on 10 000 euroa.
Hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista yksi nimetään hallituksen puheenjohtajaksi.
Hallitukseen valitaan yksi varajäsen. Hallituksen tulee muodostua siten, että
hallituksella on yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan
asiantuntemus. Kunnanhallitus antaa evästystä hallituksen kokoonpanosta.
Kunnanhallitus nimeää oman edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus yhtiön
hallituksen kokouksissa.
Toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa väliaikaisesti kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma oman
toimensa ohella kunnes yhtiöön palkataan henkilö, joka hoitaa toimitusjohtajan
tehtävät. Tehtävien hoidosta ei kunnanjohtajalle makseta erillistä korvausta.
Tilintarkastusyhteisöksi valitaan suostumuksensa perusteella BDO Audiator Oy ja
vastuullisena tilintarkastajan toimii Vesa Keso. Perustettavan yhtiön tilikausi on 1.1.31.12.
Yhtiöjärjestyksessä yhtiön toiminimeksi esitetään Willi Karvia Oy –nimeä. Yhtiön
kotipaikka on Karvian kunta.
Yhtiön toimialana on matkailuelinkeinojen, leiritoiminnan, safaritoiminnan,
ohjelmapalveluiden, majoituksen sekä majoitustoiminnan välittämisen harjoittaminen.
Toimintaansa varten yhtiö vuokraa tai omistaa leirintä-, majoitus. ja virkistysalueita
sekä muita matkailua palvelevia toimintoja. Yhtiö koordinoi ja markkinoi
matkailupalveluita. Yhtiö markkinoi matkailuun liittyviä tuotteita. Yhtiön hallituksen
tulee pitää jatkuvaa yhteyttä matkailuun liittyviin yhdistyksiin ja yrityksiin
Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoman allekirjoittamaan
perustamissopimuksen yhdessä kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa, avaamaan
tarvittaessa matkailuyhtiölle tilin Satapirkan Osuuspankkiin ja valmistelemaan
perustamisilmoituksen kaupparekisteriin.
Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan.
PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi
klo 19.56-19.59 ja klo 20.07-20.30
Kaija Kangas poistui esteellisenä tämän pykälän hallituksen jäsenten valitsemisen
ajaksi klo 20.11-20.30
Matkailuyhtiön perustamiseksi laaditaan perustamissopimus, jossa kaikki yhtiön
osakkeet merkitsee Karvian kunta. Osakepääoman suuruus on 10 000 euroa.

Hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista yksi nimetään hallituksen puheenjohtajaksi.
Hallitukseen valitaan yksi varajäsen. Hallituksen tulee muodostua siten, että
hallituksella on yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan
asiantuntemus. Kunnanhallitus antoi evästystä hallituksen kokoonpanosta.
Evästyksenä hallituksen jäseniksi esitettiin valittavaksi seuraavat henkilöt: Voitto
Raita-aho, Veijo Kaskimäki, Sami Laitila, Jukka Ohrankämmen ja Marjo Yliluoma.
Kunnanhallitus nimeää oman edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus yhtiön
hallituksen kokouksissa. Kunnanhallituksen edustajaksi nimettiin Joni Vainionpää.
Ennen asian käsittelyä oltiin kuultu kunnanjohtajan alustus hänelle tulleista
yhdistyksien ehdotuksista hallituksen jäseniksi. Willi Karvia Oy:n hallituksen
jäseniksi esitettiin seuraavia: Kaija Kangas, Teija Keisala, Aila Pukaralammi, Reetta
Ruhkala ja Ilkka Viitala. Koska käydyn keskustelun aikana todettiin, että ehdotettuja
oli enemmän kuin hallitukseen valittavien jäsenten määrä, määräsi puheenjohtaja
suoritettavaksi suljetun lippuäänestyksen.
Suoritettiin puheenjohtajan määräämä suljettu lippuäänestys. Ääniä annettiin
seuraavasti Teija Keisala kuusi ääntä, Reetta Ruhkala viisi ääntä, Kaija Kangas kaksi
ääntä ja Aila Pukaralammi kaksi ääntä. Arvalla ratkaistiin varajäseneksi Aila
Pukaralammi. Willi Karvia Oy:n hallitukseen esitettiin valittaviksi Teija Keisala,
Reetta Ruhkala ja varajäseneksi Aila Pukaralammi.
Yhteenvetona todettiin, että Willi Karvia Oy:n hallitukseen esitetään valittavaksi
seuraavat henkilöt: Voitto Raita-aho, Veijo Kaskimäki, Sami Laitila, Jukka
Ohrankämmen, Marjo Yliluoma, Teija Keisala, Reetta Ruhkala ja varajäseneksi Aila
Pukaralammi.
Toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa väliaikaisesti kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma oman
toimensa ohella kunnes yhtiöön palkataan henkilö, joka hoitaa toimitusjohtajan
tehtävät. Tehtävien hoidosta ei kunnanjohtajalle makseta erillistä korvausta.
Tilintarkastusyhteisöksi valitaan suostumuksensa perusteella BDO Audiator Oy ja
vastuullisena tilintarkastajan toimii Vesa Keso. Perustettavan yhtiön tilikausi on 1.1.31.12.
Yhtiöjärjestyksessä yhtiön toiminimeksi esitetään Willi Karvia Oy –nimeä. Yhtiön
kotipaikka on Karvian kunta.
Yhtiön toimialana on matkailuelinkeinojen, leiritoiminnan, safaritoiminnan,
ohjelmapalveluiden, majoituksen sekä majoitustoiminnan välittämisen harjoittaminen.
Toimintaansa varten yhtiö vuokraa tai omistaa leirintä-, majoitus ja virkistysalueita
sekä muita matkailua palvelevia toimintoja. Yhtiö koordinoi ja markkinoi
matkailupalveluita. Yhtiö markkinoi matkailuun liittyviä tuotteita. Yhtiön hallituksen
tulee pitää jatkuvaa yhteyttä matkailuun liittyviin yhdistyksiin ja yrityksiin
Kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoman allekirjoittamaan
perustamissopimuksen yhdessä kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa, avaamaan
tarvittaessa matkailuyhtiölle tilin Satapirkan Osuuspankkiin ja valmistelemaan
perustamisilmoituksen kaupparekisteriin.

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan. Yhtiökokousedustajaksi valittiin vs.
kunnansihteeri Kati Ojaniemi.

LISÄMÄÄRÄRAHA NEVALYLYN HANKKEEN KUNNAN MAKSUOSUUTTA VARTEN
KH § 15

Nevalylyn ympäristöön on tarkoitus hakea LEADER avustusta pitkospuiden ja kodan
rakentamiseen. Hankkeen tavoitteena on saada rakennettua talkoilla 1,3 kilometriä
Nevalylyn ympärille sekä kota järven rantaan. Rakenteet tukisivat virkistäytymistä ja
luonnossa liikkumista ja loisivat uuden mielenkiintoisen kohteen aivan Alkkianvuoren
läheisyyteen. Tavoitteena on lisätä paikallisten luonnossa liikkumista. Hanke tukee
geopark alueen palvelurakennetta ja tarjoaa etenkin lapsiperheille mahdollisuuden
luontoliikuntaan. Hankkeella tuotettaisiin myös opasteita alueelle. Hankkeesta
hyötyvät sekä paikalliset että matkailijat.
Nevalyly sijaitsee Metsähallituksen omistamalla alueella ja Metsähallitus on antanut
suostumuksensa pitkospuiden ja kodan rakentamiseen. Talkoolaisia on mahdollista
saada pitkospuiden rakentamiseen ja kodan pystytykseen. Pitkospuiden puutavara
ajettaisiin paikalle talvella ja rakennustyö ajoittuisi kevääseen ja kesään, samoin kodan
pystytys.
Hankkeeseen on mahdollista saada 50 % LEADER avustusta, loppuosa kustannuksista
tulee kattaa kunnan rahoitusosuutena j talkootyönä. Hankkeen kokonaiskustannus on
37500 ja tästä LEADER tuen osuus 18750 euroa. Kunnan rahoitusosuudeksi jää 11250
euroa ja talkootyön osuus on 7500 euroa. Julkisissa hankkeissa talkootyön osuus saa
olla enintään 20 %.
Liitteet:



hankekuvaus ja kustannuslaskelma
Metsähallituksen suostumus

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 37500 euron
lisämäärärahan Nevalylyn hankkeelle, sillä edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään
50 % LEADER avustusta.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 37500 euron
lisämäärärahan Nevalylyn hankkeelle, sillä edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään
50 % LEADER avustusta. Kustannuspaikka Elinvoimalautakunta.

KUNTALAIS- JA VALTUUSTOALOITTEET VUODELTA 2018
KH § 16

Kuntalaisaloitteita ei vuoden 2018 aikana jätetty. Kunnanhallitus antaa
valtuustoaloitteista vuodelta 2018 valtuustolle jäljempänä olevat selvitykset.
1. VALTUUSTOALOITE: KYLÄKARVIANTIEN – KARVIAN
TERVEYSASEMAN – ILTARUSKON PALVELUKESKUKSEN VÄLISEN
KEVYENLIIKENTEEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN
Kyläkarviantieltä käännyttäessä Iltaruskonkadulle ei kevyenliikenteen tarvitsemaa
tilaa ole huomioitu lainkaan. Vaarallisin osuus reitillä on heti sen alkupäässä ennen
terveysaseman liittymää, jossa kadun leveys riittää niukasti kahdelle henkilöautolle.
Palvelukoti Syreenin tontin kohdalla katu on leveimmillään ja tilaa on riittävästi
kevyenliikenteen erottamiseksi esim. ajoratamerkinnöin kadun vasempaan reunaan
kuljettaessa Iltaruskoa kohden.
Esitän kadun leventämistä (1-1,5 m) Syreenin kohdalla jo nyt toteutettuun leveyteen ja
lisäksi vasemmalle kääntyvä rivitalojen liittymä tarvitsee suojatiemerkinnän
kevyenliikenteen turvaksi liittymän kohdalla.
Karviassa 19.4.2018
Kari Aalto
kunnanvaltuutettu
TOIMENPITEET:
Kunnanhallitus 13.8.2018 kokouksessaan siirtänyt asian tekniselle lautakunnalle
käsiteltäväksi.
Teknisen toimen mukaan Iltaruskontien suunnitelmat ovat etenemässä, sillä
suunnittelija tiejärjestelyn parantamiseksi on tulossa.
--------2. VALTUUSTOALOITE: TASOKOROTUS KOKOUSPALKKIOIHIN
Esitän tasokorotusta kokouspalkkioihin:
-valtuusto ja puheenjohtajisto
-kunnanhallitus ja puheenjohtajisto
-lautakunnat ja puheenjohtajat
-työryhmät ja puheenjohtajat
Karviassa 19.4.2018
Jori Louhisuo
TOIMENPITEET:
Kunnanhallitus on varannut vuoden 2019 talousarvioon määrärahan tasokorotuksia
varten, kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion. Palkkiosäännön muutos
tasokorotuksista on hyväksytty hallintosäännön muutoksen yhteydessä ja korotukset
astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen.
---------

3. VALTUUSTOALOITE: NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTTAMINEN
KANTIN KOULUN KOHDALLA
Valtuutettu Väinö Hautaluoma jätti suullisen valtuustoaloitteen Kantin koulun
kohdalla olevan 50 kilometriä tunnissa nopeusrajoituksen muuttamiseksi 80
kilometriä tunnissa nopeusrajoitukseksi. Kuntalaisilta oli tullut viestiä, että 50 km/h
nopeusrajoitus ei ole enää tarpeen, koska koulutoiminta, jota varten rajoitus laitettu,
on alueella lakannut. Alueelle toivottiin saatavan 80 km/h nopeusrajoitusta.
19.4.2018
Väinö Hautaluoma
kunnanvaltuutettu
TOIMENPITEET:
Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13.8.2018 ja lähettänyt asian ELYkeskukselle tiedoksi ja valmisteltavaksi.
--------4. VALTUUSTOALOITE MUOVIJÄTTEEN KERÄYSPISTE KARVIAAN
Valtuutettu Sami Laitila jätti 26.6.2018 suullisen valtuustoaloitteen muovijätteen
keräyspisteen järjestämisen selvittämisestä Karviaan.
TOIMENPITEET:
Kunnanhallitus on 13.8.2018 pitämässään kokouksessa päättänyt lähettää asian
tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi.
Tekninen toimi selvittää parhaillaan muovinkeräyksen järjestämistä kunnassa.
--------5. VALTUUSTOALOITE HUOLI SUSIEN LISÄÄNTYMISESTÄ
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

TOIMENPITEET:
Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 10.12.2018 kokouksessaan ja siirtänyt sen
keskushallinnolle valmisteltavaksi.
Karvian kunnassa kootaan asukkaille tietopaketti liittyen susihavaintoihin.
Aloitteeseen liittyen todetaan, että susikantaa suojelee EU:n luontodirektiivi, johon
omat valtakunnalliset määräyksemme perustuvat. Suomen susikannan
hoitosuunnitelma” on hyväksytty maa- ja metsätalousministeriössä ja Suomen
riistakeskus on suunnitelmaa toimeenpaneva viranomainen. Riistakeskus myös
myöntää poikkeusluvat susien kaatamiseen. Kunnalla ei siis ole päätösvaltaa tässä
asiassa.
Poliisin toimivalta susitilanteissa perustuu suden häiriö käyttäytymineen. Jotta
poliisilla olisi velvollisuus puuttua suden toimintaan, suden olisi esimerkiksi
osoitettava lajille epätyypillistä käyttäytymistä, jossa se ei arastele eikä lähde ihmistä
pakoon vaan lähestyy ihmistä tai käyttäytyy ihmistä kohtaan uhkaavasti tai
hyökkäävästi.
Kuntalaisten turvallisuuteen liittyen ohjeistetaan kuntalaisia ottamaan yhteys
hätänumeroon 112, jos susi liikkuu alle 100 metrin etäisyydellä talosta tai käyttäytyy
uhkaavasti. Yleinen pelko siitä, että susi mahdollisesti liikkuu samoissa paikoissa
missä ihminen, ei riitä siihen, että poliisi ryhtyisi toimenpiteisiin. Havainto sudesta ei
automaattisesti johda välittömiin toimenpiteisiin poliisin puolelta, vaan jokainen
tapaus arvioidaan erikseen. Poliisi kutsuu aina paikalle petoyhdyshenkilön, joka
dokumentoi jäljet tai muut havainnot. Pihapiirin raja kulkee noin 100 metrin päässä
asuintalosta. Jos näet suden muualla kuin asuinalueella, ilmoita havaintosi suoraan
petoyhdyshenkilölle.
Kunnanjohtaja on tiedustellut naapurikunnilta halukkuutta laatia yhteisesti kirje
ministeriöön susikannan vähentämisestä. Susihavaintoja on tiedustelun mukaan tehty
myös naapurikunnissa ja halukkuutta yhteisen kirjelmän laatimiseen on. Ministeriön
lisäksi kirjelmä olisi hyvä osoittaa poliisipiirille.
--------6. VALTUUSTOALOITE, SUULLINEN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN
RAKENTAMINEN PIRKANMAAN SUUNTAAN
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

TOIMENPITEET:
Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.12.2018 päättänyt siirtää asian tekniselle
lautakunnalle.
Teknisen lautakunnan talousarvioon 2019 on varattu tarkoitukseen
suunnittelumäärärahaa.

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää tehdyt selvitykset kunnanvaltuustolle.
PÄÄTÖS:
Todettiin valtuustoaloitteisiin liittyen seuraavat teknisen toimen tekemät lisäykset:
Valtuusto-aloite Kylä-Karviantien – Karvian Terveysaseman – Iltaruskon palvelukeskuksen välisen kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen. Teknisen toimen mukaan Iltaruskontien suunnitelmaluonnokset ovat etenemässä helmikuun aikana, kun
suunnittelija on tulossa kartoittamaan tilannetta.
Valtuusto-aloite Muovijätteen keräyspiste Karviaan. Tekninen toimi on varannut
vuodelle 2019 määrärahan muovinkeräyslaatikoiden hankkimiseen ja on
selvittämässä, mikä on kokonaistaloudellisesti paras keino huolehtia muovin
kierrätyksestä kunnassa.
Valtuusto-aloite Kevyenliikenteenväylän rakentaminen Pirkanmaan suuntaan.
Teknisen lautakunnan talousarvioon 2019 on varattu tarkoitukseen
suunnittelumäärärahaa. Aiemmin luonnosteltuja suunnitelmia tarkastellaan
liikennesuunnittelijan käynnin yhteydessä helmikuulla.
Kunnanhallitus päätti esittää tehdyt selvitykset kunnanvaltuustolle.

MUUT ASIAT
KH § 17
Kunnanhallituksen muut asiat:
1. Vammaisneuvoston muistio tiedoksi.

2. Ystävyyskuntatoiminta vuonna 2019
Viru-Nigulan kunta toivottaa kaunista uuden vuoden jatkoa!
Viru-Nigulan kunnasta on otettu yhteyttä sähköpostitse 10.1.2019 koskien
koulujen välisen yhteistyön kehittämistä sekä kesän 2019 mahdollisia
ystävyyskuntavierailuja puolin ja toisin.
Koulujen välisestä yhteistyöstä on tulossa Vastan koulun rehtorilta yhteydenotto
ja asiasta on etukäteen annettu tietoa yhtenäiskoululle vararehtori Marjo
Yliluoman kautta.
Kesän vierailuihin liittyen Viru-Nigulan kunnan taholta on esitetty Karvian
kunnalle kysymys mahdollisen ohjelmaryhmän saapumiseksi 13.7.2019 Kundan
Meripäiville.
Lisäksi on tiedusteltu, olisiko Karvian kunta valmis vastaanottamaan Karviapäiville esiintyjäryhmän Viru-Nigulasta.
Ystävyyskuntatoimikunnan kokoonpano vuonna 2019.
Ystävyystoimikuntaan vuodelle 2019 nimettiin Kaija Kangas, Voitto Raita-aho,
Tiina-Kaisa Aro-Heinilä, Arja Honkanen, Tarja Hosiasluoma ja Kati Ojaniemi.
Todettiin, että viedään Tiina- Kaisa Aro-Heinilälle tehtäväksi esiintyjäryhmän
kokoaminen Meriruokofestivaaleille Mahun rantaan 10.8.2019.
Todettiin myös tiedoksi kulttuuritoimelle mahdollisen soittoporukan (5-6
henkilöä) saapuminen elokuussa esiintymään Karviaan.
Todettiin, että kouluyhteistyöstä välitetty viesti on välitetty tiedoksi Marjo
Yliluomalle.

3. Keskusteltiin Kotokaari hankkeesta. Kunnanjohtaja selvittää asiaa ja asian
mahdollinen käsittely kunnanhallituksen helmikuun kokoukseen.
4. Palkanlaskijan-arkistonhoitajan eläköityminen. Keskusteltiin asiasta ja
valmistellaan pykäläksi kunnanhallituksen helmikuun kokoukseen.

ILMOITUSASIAT

KH § 18

Merkitään tiedoksi seuraavat:

Hallinto-oikeus
Hallinto-oikeuden oikeudenkäyntimaksu muuttunut 1.1.2019
Sosiaali- ja terveysministeriö
Laki kuntien ja ky:n eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta
ja ns Paras-laki
Opetushallitus
Päätös 11.12.2018; 415/2172/2018
Valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä
siihen liittyviin kokeiluihin
Kuntaliitto
Kuntaliitto lähettää Vaasan hallinto-oikeuden pyynnöstä Hallintooikeuden oikeudenkäyntimaksut 1.1.2019 alkaen
Kuntatyönantajat KT
KT:n yleiskirje 31.12.2018;18/2018 Vuoden 2018 yleiskirjeluettelo
KT:n yleiskirje 13.12.2018; 16/2018, Ruokailukustannusten
korvauksenmäärä
KT:n yleiskirje 21.12.2018; 17/2018 Matkakustannusten korvaukset
1.1.2019 lukien
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY
Hankintapäätös 8.1.2019; VARELY/3046/2018
Hankintapäätös Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksentarjouskilpailusta reittipohjaisista
joukkoliikennepalveluista 2018/2, useita kohteita
Kirje 11.12.2018; KEHA/1414/2016
Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon
yhteistyöryhmän toimintakauden jatko vuosille 2019-2020
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Päätös Dnro 467/KKV14.00.40/2014, 5.12.2018

Kuntien epäilty kilpailua vääristävä tai estävä toiminta
vesiensuojeluun, ympäristöön ja elintarvikkeisiin liittyvien
laboratoriopalveluiden markkinoilla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
14.12.2018
THL:n uusi tilastoraportti julkaistu: Kotihoito ja sosiaalihuollon
laitos- ja asumispalvelut 2017
THL:n uusi tilasto julkaistu: Hoitoonpääsy
perusterveydenhuollossa lokakuussa 2018
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Yhtymävaltuuston pöytäkirjanote 12.11.2018
§ 25 Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021 ja
vuoden 2019 talousarvio sekä investointisuunnitelma vuoteen 2024
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 17.12.2018
§ 199 Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluhinnasto vuodelle 2019
§ 201 Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
§ 203 Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkilpailutuksen käynnistäminen
Satakunnan maakunnan lukuun
Satakuntaliitto
Maakuntavaltuuston pöytäkirjan ote 14.12.2018
§ 18 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2019-2021
Maakuntahallituksen 14.12.2018 pöytäkirja on luettavissa verkkoosoitteessa:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+
bid=1179
Satakuntaliiton tiedotteet:
11.1.2019 Suomi tarvitsee Satakunnan – uusiutuva teollisuus kehityksen
ytimessä
Satakuntaliiton verkkolehti 4/2018 on ilmestynyt ja luettavissa
osoitteessa: www.satanen.satakuntaliitto.fi
Satakuntaliiton kaavoituskatsaus 2018
Maakuntahallituksen 18.1.2019 kokouksen esityslista on luettavissa
verkkosivuilla:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?
+bid=1265

Satakunnan pelastuslaitos
Nuohousuudistus Satakunnassa
Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen
järjestämisestä alueellaan 1.1.2019 alkaen. Tämä tarkoittaa
piirinuohousjärjestelmän loppumista ja nuohouksen vapautumista
kilpailulle. Jatkossa asukkaat voivat siis itse valita nuohoojan.
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksen pöytäkirjanote
4.12.2018 / 8/2018
§ 59 Talous- ja toimintakatsaus
§ 60 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukset ja tarkastetun
pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuonna 2019
§61 Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2019 käyttösuunnitelman
hyväksyminen
§ 62 Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2019
Kuntien johtoryhmien yhteystietojen päivityspyyntö
Lausuntopalvelu
Lausuntopyyntö Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat –työryhmän
esityksestä taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi
Mahdollinen lausunto annetaan lausuntopalvelun linkin kautta.
Poliisi
Poliisipiirin neuvottelukunnan kokouspöytäkirja tiedoksi
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Yhtymävaltuuston pöytäkirja 5/2018, 13.12.2018
Yhtymähallituksen pöytäkirjanotteet 20.12.2018
§§:t 179 ja 180, 10 ja 11 kuukauden osavuosiraportit
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy
Pöytäkirja hallituksen kokouksesta 1/2019, 9.1.2019
Muistio 9.1.2019 Järvinet Oy:n ja Suupohjan seutupalvelukeskus
Oy:n hallitusten yhteiskokouksesta
Asunto Oy Karvian Kartano
Pöytäkirjan osakkeenostajien kokouksesta 18.12.2018
Pohjois-Satakunnan Vammaisneuvosto
Muistio 6/2018 18.10.2018 pidetystä vammaisneuvoston
kokouksesta

Porin kaupunki
Muistio Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmän kokouksesta
7.11.2018
Kokemäen kaupunki
Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen kokouksesta 10.12.2018
§ 258 Lausunnon antaminen Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2
ehdotusvaiheen 2 aineistosta
Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy
Virallinen lehti 143 / 7.12.2018
Virallinen lehti 146 / 14.12.2018
Virallinen lehti 149 / 21.12.2018
Virallinen lehti 150 / 28.12.2018
Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KH § 19

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
Kokouspäivämäärä
21.1.2019

Karvian kunta
Kunnanhallitus

Pykälät

1 - 19

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
Pykälät 1, 2, 3, 5,6, 12, 13, 15, 16, 17, 18,19
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 4, 7, 8,9,10, 11, 14,
HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
(pykälät ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 §
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.
Pykälät

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen
Pykälät 4, 7, 8,9,10, 11, 14,
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Karvian kunnanhallitus
Kylä-Karviantie 17
39930 KARVIA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville
Pöytäkirjanotteet on postitettu ____/___20___
Annettu tiedoksi ____ /____20____
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Hankintapäätös

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku
Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät
Sähköisen asioinnin palvelu osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puh. 010 364 3300
Faksi 010 364 3314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus/valituskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus/valitusasiakirjojen
toimittaminen
Lisätietoja

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on
luettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

