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Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 23.9.2019
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KH § 124

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 § 125

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 Kaija Kangas ja Veijo Kaskimäki.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS
KH § 126

Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 6.9.2019 ja toimittanut pöytäkirjan
kunnanhallitukselle tiedoksi.

Liitteet:


Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 6.9.2019

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.

LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2020 - 2022 TOIMINTAJA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA, VUODEN 2020
TALOUSARVIOLUONNOKSESTA JA INVESTOINTIOHJELMALUONNOKSESTA
VUOTEEN 2025
KH § 127

Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus pyytää jäsenkuntiensa ja sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan lausuntoa oheisista luonnoksista sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2020 - 2022 ja vuoden 2020 talous arvioksi sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen 2025.
Yhtymähallituksen vuodelle 2020 hyväksymä raami oli enintään 3% nousu vuoden
2019 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Tilanteessa 26.8.2019 kustannusmuutokset verrattuna vuoden 2019 talousarvioon ovat seuraavat:
toimintakulut
jäsenkuntien maksuosuudet yht.
jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoito

+3,4 %
+4,3 %
+3,5 %

Tilikauden tulostavoite on +/- nolla euroa.
Toimintakulujen kasvu on euroissa yhteensä noin 12,0 Me verrattuna 2019 talousarvioon. Keskeisimpiä toimintakuluja kasvattavia tekijöitä:







sopimusten mukaiset palkkakorotukset sivukuluineen 2,9 m €
lomarahat budjetoitu täysimääräisenä ns. Kikyn päättyessä 2,8 m €
tietohallinto; Digipatologia, laboratoriojärjestelmät, uusi Solax, laatu rekisterit,
Lifecare ym:t 1,6 m €
sairaanhoidon ostopalvelut 1,4 m €
toteutetut integraatiot liikelaitoksessa, joita ei ole ennen ollut talous arviossa 1,0 m
€
maakunnallinen apuvälinekeskus 0,2 m € - 116117 valtakunnallinen päivystysnumero 0,3 m €

Investoinnit vuosina 2020 - 2025 ovat yhteensä 189,9 m € ja ne vaihtelevat eri vuosina
22,7 - 38,1 m €:n välillä. Suuret investoinnit kasvattavat myös poistojen määrää ja investointien rahoittamiseksi joudutaan ottamaan lainaa vuosina 2020 - 2025 yhteensä
120,3 m €
Jäsenkuntien palvelumaksujen palvelumaksujen arvioidaan nousevan vuonna 2020
keskimäärin 4,3% verrattuna muutettuun talousarvioon 2019 ja sairaanhoidossa nousuarvio on 3,5 %.
Suunnittelussa on otettu huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä hoito ja palvelu, siten että välitön potilas ja asiakasturvallisuus eivät saa vaarantua.
Karvian kunnan osalta Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannukset nousisivat ehdotuksen mukaan vuoden 2019 muutetun talousarvion 3.356.000 eurosta 3.456.000 euroon eli noin 3,0 % (kuntakohtainen arvio lasketaan 1.1.2017–31.7.2019 toteutuneen

käytön mukaan). Suunnittelussa on otettu huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä
hoito ja palvelu, siten että välitön potilas ja asiakasturvallisuus eivät saa vaarantua.
Jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot pyydetään kirjallisina sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle 24.9.2019 mennessä. Lausunnot ensisijaisesti sähköpostilla
osoitteeseen: kirjaamo@satasairaala.fi
Liitteet:


Lausuntopyyntö 26.8.2019

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että Satakunnan sairaanhoitopiirin tulee
noudattaa tiukkaa taloudenhoitoa ja yhtymähallituksen tulee selvittää vaihtoehdot,
joiden seurauksena kuntien maksuosuuksia pienennettäisiin sairaanhoitopiirin oman
talousarvioraamin mukaisiksi enintään +3,0 %.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan, että Satakunnan sairaanhoitopiirin tulee
noudattaa tiukkaa taloudenhoitoa ja yhtymähallituksen tulee selvittää vaihtoehdot,
joiden seurauksena kuntien maksuosuuksia pienennettäisiin sairaanhoitopiirin oman
talousarvioraamin mukaisiksi enintään +3,0 %.

ESITYS POHJOIS-SATAKUNNAN KUNTIEN YHTEISEN KUNTALIITOSSELVITYKSEN
TEKEMISESTÄ/YHTEISTYÖN LISÄÄMISESTÄ
KH § 128

Honkajoen kunnanvaltuusto on päättänyt 29.8.2019 esittää Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnalle sekä Kankaanpään kaupungille Pohjois-Satakunnan
kuntien yhteisen kuntaliitosselvityksen tekemistä/yhteistyön lisäämistä.
Vastauksia pyydetään seuraaviin kysymyksiin:
1. Osallistuuko kunta yhteisen kuntaliitosselvityksen tekemiseen?
____(Kyllä), ehdolla, että kaikki Pohjois-Satakunnan kunnat osallistuvat.
____(Kyllä), yhdessä Honkajoen kunnan ja niiden kuntien kanssa, jotka
haluavat osallistua tämän kyselyn mukaisen yhteisen kuntaliitosselvityksen tekemiseen.
____(Ei)
2. Haluaako kunta lisätä yhteistyötä?
____(Kyllä), Pohjois-Satakunnan kuntien kesken esim. seuraavissa palveluissa/toimialoilla:_________________________________________
____(Ei)
Honkajoen kunta kutsuu kuntaliitosselvityksestä ja yhteistyön lisäämisestä kiinnostuneiden kuntien edustajat yhteiseen tilaisuuteen Honkajoen kunnanvirastolle tiistaina
15.10.2019 klo 18.00.
Honkajoen kunta pyytää kunnilta vastauksia 15.10.2019 mennessä.
Liitteet:



Honkajoen kunnanvaltuuston päätös 29.8.2019 § 26
Kyselylomake

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja lähettää sen kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja esittää kunnanvaltuustolle ettei Karvian kunta
lähde kuntaliitosselvityksen tekemiseen, mutta Karvian kunta voi lisätä yhteistyötä
Pohjois-Satakunnan kuntien kesken.

SARAN KOULUN OSTOTARJOUS
KH § 129

Saran koulu jäi pois koulukäytöstä oppilaiden siirryttyä yhtenäiskoululle. Ryhmäperhepäiväkoti Onnimanni toimii edelleen Saran koulun tiloissa. Koulukiinteistö on ollut
myynnissä kahden vuoden ajan. Koulun rakennusvuosi on 1964 ja sen kokonaisala on
672m2. Tontin pinta-ala on 1,05 hehtaaria.
Karvian Teatteriyhdistys Ry on tehnyt tarjouksen Saran koulukiinteistöstä ja tarjoaa
siitä 10 000 euroa. Karvian Teatteriyhdistys Ry:n edustajat ovat tutustuneet myyntiesitteisiin ja kiinteistöön. Tarjous käsittää kiinteistön kalustoineen ja keittiökoneineen. Koulutiloissa oleva irtaimisto, kuten tietokoneet pitää poistaa kuukauden kuluessa kaupantekohetkestä. Mikäli kauppa toteutuu, niin nyt siellä toimiva päiväkoti voi
jatkaa toimintaansa sopimuksen mukaan korvausta vastaan.
Karvian Teatteriyhdistys Ry:n ajatuksena on on ottaa koulu kulttuuripuolen yhdistysten käyttöön. Karvian Teatteriyhdistys Ry ja sen kesäteatteri, sekä Tupateatteri, että
lapsiteatteriryhmät tarvitsevat varasto- ja toimistotiloja. Karvian Kansanmusiikkiyhdistys, sekä sen Musiikkiteatteri ja musiikkiryhmät tarvitsevat myös varasto- ja toimistotiloja. Osaa rakennuksesta käytettäisiin majoitustiloina mm vieraileville esiintyjäryhmille ja/tai majoitustiloina kylillä olevien täyttyessä erilaisten tapahtumien yhteydessä.
Liitteet:


kauppakirjaluonnos (toimitetaan kokoukseen)

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myy Sarankylän kansakoulu
-nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 230-409-9-65) Karvian Teatteriyhdistys Ry:lle
10 000 euron kauppahintaan.

PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja korjasi päätösehdotusta, että ostajana on perustettava yhdistys, ei
Karvian Teatteriyhdistys Ry. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se
myy Sarankylän kansakoulu -nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 230-409-9-65)
perustettavalle yhdistykselle 10 000 euron kauppahintaan.

SARVELAN KOULUN OSTOTARJOUS
KH § 130

Sarvelan koulu jäi pois koulukäytöstä oppilaiden siirryttyä yhtenäiskoululle. Koulukiinteistö on ollut myynnissä kahden vuoden ajan. Sarvelan koulukiinteistöistä on ollut useampi taho kiinnostunut ja kaksi ostajaehdokasta on tehnyt siitä kirjallisen tarjouksen.
Sarvelan koulun rakennusvuosi on 1955 ja sen pinta-ala on 933 m2. Kiinteistöön kuuluu lisäksi metsäpalsta. Kiinteistön pinta-ala on yhteensä 8,403 hehtaaria.
Kiinteistö myydään avoimella tarjousmenettelyllä, koska tarjoajia on useampia. Tarjousten antoaika päättyy 23.9 klo 15.00. Tarjoukset tulee antaa kirjallisena. (Myös
sähköpostilla tulleet tarjoukset hyväksytään)
Liitteet:



ostotarjoukset (toimitetaan kokoukseen)
luonnos kauppakirjasta (toimitetaan kokoukseen)

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myy Riihimaa- nimisen
kiinteistön (kiinteistötunnus 230-411-3-131) 23.9.2019 klo 15.00 mennessä tulleen
korkeimman tarjouksen tehneelle.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myy Riihimaa- nimisen
kiinteistön (kiinteistötunnus 230-411-3-131) 23.9.2019 klo 15.00 mennessä tulleen
korkeimman tarjouksen tehneelle Saintrond Factory Oy:lle 37.500 euron
kauppahinnalla.

KARVIAN JA PARKANON KANNANOTTO ALKKIANTIEN KUNNOSTAMISESTA
KH § 131

Alkkiantie 13311 muodostaa suoran yhteyden Karviasta Vt 3:lle ja sitä kautta Kihniöön ja Parkanoon. Tie palvelee monipuolisesti paikallista yritystoimintaa, matkailua ja
vapaa-ajan toimintaa. Tien varrella yritystoimintaa harjoittavat mm. Alvarin Metalli
Oy, Skaala Production Oy, Finn Metacon, Mustakosken Puutarha Oy ja Suomi Peat &
Plants Oy. Lisäksi alueella on turvetuotantoa, useita maa- ja metsätalous yrittäjiä sekä
koneurakoitsijoita.
Alkkiantie muodostaa tärkeän yhteyden Alkkianvuorelle, joka on kymmenen kunnan
yhteisen Geopark-hankkeen tärkeimpiä kohteita. Neva-Lylyn pitkospuureitti Karviassa tarjoaa niin ikään loistavan mahdollisuuden retkeilyyn koko perheelle.
Alkkiantie on vähäisiä routavaurioita lukuun ottamatta hyvässä liikennöitävässä kunnossa Sarvelasta itään noin 7,6 kilometrin matkalta. Siitä eteenpäin tien pinta on Vt
3:lle asti suurelta osin routa vaurioinen. Tien poikkileikkaus on monin paikoin muuttunut. Vedet eivät ohjaudu ojiin, vaan jäävät tielle ja edesauttavat tien kunnon heikkenemisen entisestään. Lukuisat routavauriot haittaavat merkittävästi liikennettä. Alkkiantien varrella toimivilla yrityksillä ja turpeen tuottajilla on päivittäin paljon kuljetuksia Vt 3:n suuntaan. Niin alueen yritysten kuin myös alueen nähtävyyksien, virkistäytymismahdollisuuksien ja tavoitettavuuden kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että
Alkkiantie olisi koko matkaltaan hyvässä liikennöitävässä kunnossa.
Elinvoima- ja yritysvaikutusten arviointi: asialla on merkittäviä elinvoima- ja yritysvaikutuksia, sillä Alkkiantien varrella on paljon yritystoimintaa ja raskaan liikenteen
kuljetustarpeita.
Liitteet:


Karvian ja Parkanon kannanotto Alkkiantien kunnostamisesta

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kannan oton lähetettäväksi VarsinaisSuomen ELY-keskukselle ja Pirkanmaan osalta Pirkanmaan ELY-keskukselle,
maakuntien liitoille ja Pirkanmaan sekä Satakunnan maakuntien kansanedustajille.
Karvia ja Parkano kiirehtivät tien pikaista kunnostamista.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä olevan kannan oton lähetettäväksi VarsinaisSuomen ELY-keskukselle ja Pirkanmaan osalta Pirkanmaan ELY-keskukselle,
maakuntien liitoille ja Pirkanmaan sekä Satakunnan maakuntien kansanedustajille.
Karvia ja Parkano kiirehtivät tien pikaista kunnostamista.

POHJOIS-SATAKUNNAN VAMMAISNEUVOSTON MUISTIO 3/2019 KÄSITELTÄVÄKSI
KH § 132

Pohjois-Satakunnan vammaisneuvoston muistio käsiteltäväksi. Kokous on pidetty
26.8.2019.
Vammaisneuvoston jäsen Piia Riihimaa on irtisanoutunut henkilökohtaisista syistä.
Riihimaa ei ole esittänyt tilalleen ketään muuta edustajaa Kehitysvammaisten tuki
ry:stä.
Vammaisneuvosto on vuodesta 2017 alkaen ollut kuntalain mukainen ja kunnanhallituksen asettama. Vammaisneuvosto toivoo, että nykyisen vammaisneuvoston yhteistoiminta-alueen kunnat (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen) ottavat nyt tehtäväkseen ja varmistavat, että vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan on neuvostossa riittävä edustus. Tällä hetkellä aktiivisesti osallistuvia, jo aiemmissa vammaisneuvostoissa olleita vammais- tai omaisedustajia on vain kaksi, kun
edellisen toimikauden alkaessa (2013) heitä oli seitsemän.
Toimikaudelle 2017-2020 alueen kunnissa vammaisneuvostosta päätettiin vain niin,
että neuvosto jatkaa entisessä kokoonpanossaan. Vammaisneuvoston tehtävä ei kuitenkaan ole kysellä vammaisjärjestöjen tai omaisten edustajia joukkoonsa vaan kunnat
hoitanevat sen asian parhaaksi katsomallaan tavalla. Vammaisjärjestöjen ja omaisten
edustajien kato liittyy osittain myös siihen, että heille ei mikään taho ole maksanut/maksa kokouspalkkioita tai matkakustannusten korvauksia.
Pohjois-Satakunnan vammaisneuvostolle on laadittu toimintasääntö 3/2010, jolloin
vammaisneuvoston nimeäminen oli vielä vammaispalvelulaissa mainittu mahdollisuus. Toimintasääntöä ei ole sen jälkeen päivitetty. Tuolloin toimintasääntöön on kirjattu, että ”vammaisneuvostoon kuuluu 10-12 jäsentä ja että vammaisjärjestöt nimeävät ehdokkaita varajäsenineen 4-6 siten, että jäsenet edustavat mahdollisimmanlaajasti
erityyppisiä vammaisia henkilöitä, näkövammaisia, kuulovammaisia, liikuntavammaisia ja monivammaisia. Kuitenkin siten, että näistä yksi edustaa kehitysvamma-alan
järjestöä. Kukin jäsenkunta nimeää yhden luottamushenkilön ja hänelle varajäsenen.
PoSa nimeää edustajansa ja hänelle varajäsenen.”
PoSan yhtymähallituksen päätös 11.6.19 koskien vammaisneuvoston kokoonpanoa ja
yhdistysten edustajajäsenien kokouskorvauksia. PoSan yhtymähallituksen päätös nro
97/ 11.6.2019. Päätöksen mukaan PoSa ei maksa yhdistysten nimeämille jäsenille
matkakorvauksia tai kokouspalkkioita.
Vanhusneuvosto haluaa muistuttaa kuntia, että vammaisneuvoston
toimintaedellytysten turvaamisesta niin ikään parhaaksi katsomallaan selkeällä tavalla.
Tähän liittyen vammaisneuvosto esittää myös rahan varaamista vammaisjärjestöjen ja
omaistahojen edustajien kokouspalkkioihin ja matkakorvauksiin.
Liitteet:



Pohjois-Satakunnan vammaisneuvoston muistio 3/2019
Vammaisneuvoston toimintasääntö

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus toteaa, että Karvian kunta on maksanut ja maksaa edelleen edustajalleen kokouspalkkiot ja matkakorvaukset. Kunnanhallitus merkitsee muistion tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus totesi, että Karvian kunta on maksanut ja maksaa edelleen edustajalleen kokouspalkkiot ja matkakorvaukset. Kunnanhallitus merkitsi muistion tiedoksi.

KANTIN ERÄMIEHET RY:N AVUSTUSANOMUS LAHTIVAJAN ERISTÄMISEEN JA
KYLMÄKONEEN HANKINTAAN
KH § 133

Kantin Erämiehet Ry anoo kunnalta 2.400 euron avustusta lahtivajan kustannusten
osittaiseen kattamiseen ja seuran talouden tukemiseen.
Kantin Erämiehet Ry on Karviassa Kantin kylässä toimiva metsästysseura. Seuralla on
noin 80 jäsentä ja metsästysalueita seuralla on käytössä noin 11 000 hehtaaria.
Seuralla on omistuksessaan erämaja ja lahtisuuli, jotka ovat jäsenistön vapaassa
käytössä. Rakennuksia on myös vuokrattu ulkopuolisille mm. seurakunnalle ja muille
toimijoille.
Hirvieläinkantojen sääntely edellyttää suunnitelmallista metsästystä, jotta voidaan
vähentää hirvieläimistä johtuvien liikenne onnettomuuksien riskiä ja minimoida
vahingot maa- ja metsätaloudelle. Yhdistys on mukana Parkano-Karvian hirvieläinyhteisluvissa. Kaatolupia on noin 10-15. Viime vuosina sääolot hirvieläinten
pyyntikauden aikana, varsinkin sen alussa ovat olleet sellaiset, että ruhojen
riiputtamiseen ja asianmukaiseen käsittelyyn on ulkoilman lämpötila liian korkea
eristämättömässä lahtivajassa. Tämän vuoksi yhdistys päätti, että lahtivajan seinät
täytyy eristää sisältäpäin ja asennuttaa tilaan kylmäkone.
Kustannusarvion ja jo toteutuneiden kustannusten mukaan eristys ja kylmäkone
maksavat 12.186,82 euroa. Valmistelevat pohjatyöt ja eristeiden laitto
viimeistelyineen on tehty täysin talkootyönä. Sähköasennukset ja kylmälaitetyöt on
tehnyt alan ammattilainen. Remontti on lähes valmis, joitain pieniä viimeistelytöitä
tehdään. Kustannukset on katettu yhdistyksen toiminnallaan keräämillä varoilla mm.
metsänistutuksilla ja jäsenmaksutuotoilla. Ulkopuolista tukea tai rahoitusta yhdistys ei
ole hakenut.
Liitteet:



Anomus 5.9.2019
Kustannusarvio

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää myöntää Kantin Erämiehet Ry:lle 2400 euron avustuksen
toiminnan käynnistämistä varten. Avustus maksetaan kustannuspaikalta muu hallinto,
avustukset yhteisöille.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti myöntää Kantin Erämiehet Ry:lle 2400 euron avustuksen
toiminnan käynnistämistä varten. Avustuksessa ei ole huomioitu talkootyön osuutta.
Avustus maksetaan kustannuspaikalta muu hallinto, avustukset yhteisöille.

KUNNANTALON HENKILÖKUNNAN LIIKUNTAILTAPÄIVÄ
KH § 134

Kunnantalon henkilökunnalle järjestetään liikuntailtapäivä perjantaina 4.10.2019
jolloin kunnantalo suljetaan klo 11.00. Kunnantalon sulkemisesta tiedotetaan
normaalin käytännön mukaisesti.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi.

MUUT ASIAT
KH § 135
Kunnanhallituksen muut asiat:
1. Yrittäjäkoulutus – Osaavaksi yrittäjäksi alkaa 24.9.2019, kyseessä on
iltakoulutus klo 16.30—18.45.
2. Nevalylyn ulkoreitin vuokrasopimuksesta, johon tulee muutos:
Levähdysalueen suurentaminen nostaa kertakorvauksen määrä. Pinta-alaa tulee
lisää n. 0,15 ha ja korvaus nousee 680 euroon.
3. Tiedoksi 16.9.2019 Satakunnan joukkoliikennetyöryhmän kokouksen 1/2019
muistio. Lisäksi valitaan edustaja/varaedustaja joukkoliikennetyöryhmään.
Edustajaksi valittiin Miia Salonen ja varalle Tarja Hosiasluoma.
4. Viru-Nigulan kunta kutsuu ensi vuoden Ystävyysmarkkinoille 10.-12.7.2020
esiintyjäryhmää, joka voisi esiintyä joko 10.7 tai 12.7. Ystävyysmarkkinat
järjestetään Kundassa, satama-alueella ja lähialueilla. Kutsussa pyydetään
ilmoittamaan esiintyjäryhmän koko ja vastausta pyydetään 15.10.2019
mennessä. Kunnanhallituksen kanta on myönteinen.
5. Jaakko Hietaluoma kyseli nuorisosihteerin toimenkuvaa, lisätä enemmän
työnkuvaan nuorison osuutta.

ILMOITUSASIAT

KH § 136

Merkitään tiedoksi seuraavat:
Valtiovarainministeriö
Kutsu rakentamaan maailman parasta julkista hallintoa.
Hallitusohjelman tavoitteena on maailman paras julkinen hallinto. Tämän
toteutuminen edellyttää kaikkien osallisten, niin päätöksentekijöiden, julkisen
hallinnon johtajien ja henkilöstön sitoutumista ja yhteiseksi tekevää työtä.
Valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto kutsuvat sinut osallistumaan pohdintaan
julkisen johtamisen tulevaisuudesta, identiteetistä ja merkityksestä maamme
hyvinvoinnille ja menestykselle. Osallistu ja vaikuta tästä alla olevasta linkistä:
https://www.strategydialog.com/80de7831-284f-42dc-8891-c28b1eb5c100
Verohallinto
Tiedoksi 11.9.2019: Verohallinnolle on tänä vuonna kertynyt henkilöasiakkailta
pidätettyjä ennakonpidätyksiä ennustettua vähemmän. Tämän vuoksi myös
veronsaajille ennakonpidätyksistä tilitetyt määrät ovat jääneet ennusteita
pienemmäksi. Ennakonpidätysten tilitysten vaje suhteessa ennusteisiin oli elokuun
lopussa ennusteesta riippuen 600-700 miljoonaa euroa.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää esitykset toimialueeltaan vuoden 2020
äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi sekä jakelussa mainittuja tiedottamaan
alueellaan sopivaksi katsomalla tavalla vuotta 2020 koskevien
äitienpäiväkunniamerkkien hakumenettelystä.
Kunniamerkkiesitykset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 1.11.2019 osoitteella:
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, PL 22, 20801 Turku.
Lisätietoja asiasta antaa suunnittelija Pirjo Ojanen, sähköposti: pirjo.ojanen(at)avi.fi,
puhelin 0295 018 052
Metsähallitus
Tiedoksi 9.9.2019: Kääväkkäiden ja sienten tutkimuslupa valtion hallinnassa oleville
suojelu- ja suojeluun varatuille alueille. Lupa myönnetty 6.9.2019.
ELY-Keskus
Uutiskirje 12.9.2019:
ELY-keskus on voinut nyt maakuntauudistuksen valmistelun päätyttyä keskittyä
normaaliin oman toimintansa suunnitteluun ja kehittämiseen. Näyttää siltä, että ELYkeskukset jatkavat toimintaansa nykyorganisaatiolla ainakin hallituskauden loppuun
saakka, ja siltä pohjalta nyt tulevaan valmistautuvat.

Eurooppatoimiston kuulumiset:
Suomen pitäisi vielä syyskuun aikana esittää jäsenenmaille ehdotuksensa vuosien
2021-2027 rahoituskauden kehityksestä. Uuden ohjelmakauden prioriteetteina tulevat
olemaan kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen torjuminen, samoin kuin
digitalisaation edistäminen sekä tutkimus- ja innovaatiotyön vahvistaminen.
Varsinais-Suomelle kaavaillut painopisteet sopivat erinomaisesti, koska maakunnassa
tehdään jo nyt paljon töitä kestävän ja älykkään kehityksen eteen. Innovatiivisia
ideoita on maakunnassa vaikka kuinka paljon ja niiden toteuttamiseen pitää ja
kannattaa hakea EU-rahoitusta. Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston yksi
tärkeimmistä tehtävistä onkin tiedon lisääminen EU:n rahoitusmahdollisuuksista
alueemme toimijoiden keskuudessa.
Kuntien ravinnekierrätystyö esillä Kuntamarkkinoilla Helsingissä 11.-12.9.2019 ja
Forssan FRUSH-tapahtumassa 18.-19.9.2019.
Julkiset yrityspalveluiden tuottajat rakensivat yhteisen järjestelmän
asiakkuudenhallintaan – palvelupolusta selkeämpi ja tehokkaampi.
Osana Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategian laadintaa yrittäjille suunnatulla
kyselyllä selvitettiin yritysten kokemuksia ulkomaalaisen työvoiman käytöstä ja
rekrytoinnista.
Ilmastoratkaisujen maakunta – seminaari 23.10.2019 Turussa klo 12.00-16.15
Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki, Lemminkäisenkatu 12 b, Turku
KIPSI-hankkeen neuvonta ja viestintä aloitetaan kipsinlevitysnäytöksellä 23.9.2019.
Tavoitteena on erityisesti Saaristomereen päätyvän peltojen fosforikuormituksen
vähentäminen.
Ely-keskus kartoittaa sidosryhmien ja kumppaneiden näkemyksiä toiminnastaan tänä
syksynä. Kyselytutkimus toteutetaan lokakuun 2019 aikana.
Kiertotalous on materiaalien kiertoa, uudelleenkäyttöä ja uudenlaista arvon luontia.
Varsinais-Suomen ELY-Keskus järjestää Turussa ma 14.10 aamupäivällä
kiertotalouden uudenlaisiin liiketoimintamahdollisuuksiin liittyen.
Hulavesitulvariskihankkeen loppuseminaari 15.10.2019 Helsingissä.
Uutiskirje luettavissa:
https://kehaemail.sst.fi/messages/view/4423/8136/0c009a467ddcd34473ff893567b2fb
43
Satakunnan pelastuslaitos, johtokunta
Tiedoksi:
Pöytäkirja 4/2019, 27.8.2019 kokouksesta:
Pöytäkirjan ote liitteineen: Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2020
Pöytäkirjan ote liitteineen: Lisätalousarvio 2019
Pöytäkirjan ote liitteineen: Talous- ja toimintakatsaus

Pöytäkirja on luettavissa myös Porin kaupungin nettisivuilla:
http://pori.cloudnc.fi/fiFI/Toimielimet/Satakunnan_pelastuslaitoksen_johtokunta/Kokous_2782019
Satakuntaliitto
Tiedote: Esitys budjettiriiheen syyskuussa 2019. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että
erityisesti rataverkkoa ja raideliikennettä koskeville miljardihankkeille on syytä tehdä
laaja-alainen vaikutusten arviointi sekä suunnitella ja rakentaa ne nykyisen verkon
kanssa toimiviksi kokonaisuuksiksi. Hankkeiden tulee tukea Suomen kehittämistä,
työvoiman liikkumista, kestävän liikkumisen tavoitteita toiminnallisesti ja alueellisesti
tasapainoisella tavalla.
Tiedote 3.9.2019: Budjettikannanotto budjettiriiheen Porin rata.
Maakuntahallituksen 16.9.2019 kokouksen esityslista on luettavissa verkkosivuilla:
https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1396
Tiedote 16.9.2019:
Satakuntaliiton vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020 – 2022 taloussuunnitelma
esiteltiin maakuntahallitukselle. Maakuntahallitus hyväksyi vuoden 2020 talousarvion
ja vuosien 2020- 2022 taloussuunnitelman lähetettäväksi jäsenkuntiin lausuntoja
varten. Kuntien lausunnot pyydetään 31.10.2019 mennessä.
Maa- ja metsätalousministeriö on kirjeellään 15.8.2019 (1212/01.02/2019) pyytänyt
Satakuntaliittoa toimittamaan ministeriölle esityksensä Satakunnan kunnista, jotka
tulisi nimetä vuoden 2020 alussa voimaan tulevassa asetuksessa saaristokunniksi ja osakunniksi. Maakuntahallitus päätti, että Satakuntaliitto esittää Porin kaupunkia
saaristo-osakunnaksi (saaristo-osa Reposaari). Keskeisinä perusteina Reposaaren
kaukainen sijainti kaupungin keskustasta, väestön ikärakenne sekä ainutlaatuisen
kulttuuriympäristön ja palvelujen säilyvyys.
Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden
kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta
ja hyväksyi lakiesityksestä laaditun lausunnon.
Linkki kokouksen esityslistaan:
https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1396
Tiedote 16.9.2019:
Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton hallitusten yhteiskokouksen kannanotot:
1. Osaamisen kehittäminen, saavutettavuus ja työssäkäyntialueiden laajentaminen
sekä raideliikenteen kehittäminen maakuntien yhteisiä edunvalvonnan kärkiä.
2. Asukasluvun, ohjelmien vaikuttavuuden ja siirtymäalueiden kriteerien oltava EU:n
rakennerahastojen kansallisen rahoituskehyksen jaon pohjana uudella
ohjelmakaudella.
3. Itämeri tarvitsee uskottavat, pysyvät resurssit merialuesuunnitteluun.

Pirkanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien liittojen ja
alueen vaalipiirien yhteinen Valtatie 3 -seminaari järjestetään Helsingissä torstaina
17.10.2019 kello 17.30, kahvi kello 17.00 alkaen. Tilaisuuspaikkana on Hotelli
Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4.
Seminaarissa käsitellään VT3:n yhteysvälin Tampere-Vaasa investointien etenemistä
ja tulevia investointitarpeita sekä laajemmin suomalaista liikennepolitiikkaa.
Ohjelmassa ovat mm. liikenneministeri Sanna Marinin puheenvuoro sekä eduskunnan,
Väyläviraston ja elinkeinoelämän edustajien puheenvuorot. Seminaariin on kutsuttu
laajalti kolmostien ja sen vaikutusalueen julkisia ja yksityisiä toimijoita sekä
kansanedustajat kolmesta vaalipiiristä (Pirkanmaa, Vaasa ja Satakunta) ja liikenne- ja
viestintävaliokunnasta sekä valtiovarainvaliokunnan liikennejaostosta.
Satasairaala
Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma käynnistää haun, jossa
etsitään kaupunkien ja kuntien sosiaalista kestävyyttä edistäviä hankkeita. Haussa
avustetaan kokeiluja ja pilotteja, jotka testaavat uusia ratkaisuja tai aiemmin
testattujen ratkaisujen laajempaa käyttöönottoa. Haku on avoinna 4.10. saakka.
KVVY Tutkimus Oy
Tiedoksi 28.8.2019: Alatalot Oy:n Ellivuoren pohjavesitarkkailusraportti v. 2019.
Tiedoksi 3.9.2019: Karvian Murhinevan kaatopaikan kuormitus- ja vesistötarkkailu
vuonna 2018.
Kaupanvahvistajan todistukset. Kunnanhallitus päätti ettei se käytä etuosto-oikeutta
tehtyihin kauppoihin.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KH § 137

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
Kokouspäivämäärä
23.9.2019

Karvian kunta
Kunnanhallitus

Pykälät

124 - 137

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
Pykälät 124,125,126,128,129,130,134,135,136,137
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 127,131,132,133
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 127,131,132,133
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.

