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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KH § 171

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

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
KH § 172

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:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Anttila ja Joni Vainionpää.

EROPYYNTÖ POHJOIS-SATAKUNNAN VAMMAISNEUVOSTON JÄSENYYDESTÄ
KH § 173

Karvian kunnan edustajana Pohjois-Satakunnan vammaisneuvostossa toimiva Pirkko
Hakola on pyytänyt eroa 1.1.2020 henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Hakola ei ole esittänyt ketään tilalleen vammaisneuvostoon.
Liitteet:
•

Anomus 1.11.2019

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää myöntää Pirkko Hakolalle eron Pohjois-Satakunnan
vammaisneuvoston jäsenyydestä 1.1.2020 alkaen. Kunta tiedustelee edustajaksi
halukkaita, ja Karvian kunnalle nimetään uusi edustaja, kun siihen löytyy ehdokas.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti myöntää Pirkko Hakolalle eron Pohjois-Satakunnan
vammaisneuvoston jäsenyydestä 1.1.2020 alkaen. Kunta selvittää mahdollista
vammaisneuvoston yhdistämistä Karvian vanhusneuvostoon.

TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN
KH 6.5.2019 § 68

Työnantajan on lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
28 pykälän mukaisesti nimettävä työsuojelupäällikkö. Työsuojelupäällikkö toimii
työnantajan edustajana työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa.
Työsuojelupäällikön pitää tuntea työpaikan olosuhteet ja olla niihin nähden riittävän
pätevä tehtäväänsä. Hänen tulee olla perehtynyt työsuojelua koskevaan
lainsäädäntöön. Työsuojelupäälliköllä tulee olla edellytykset järjestää työsuojelun
yhteistoiminta käytännössä. Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun
yhteistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä työpaikalla.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus nimeää työsuojelupäällikön.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus nimesi työsuojelupäälliköksi vs. kunnansihteeri Kati Ojaniemen
toistaiseksi.
KH § 174

Vs. kunnansihteeri Kati Ojaniemen virkasuhde on päättynyt, ja kunnanhallituksen
tulee nimetä uusi työsuojelupäällikkö
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus nimeää työsuojelupäälliköksi kunnansihteeri Hanna Vainionpään.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus nimesi työsuojelupäälliköksi kunnansihteeri Hanna Vainionpään.

NIMEÄMISPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SISÄLTÖ- JA
RAKENNEUUDISTUKSEN SATAKUNNAN OHJAUSRYHMÄÄN
KH § 175

Porissa 4.11.2019 pidetyssä sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistusta
koskevassa seminaarissa on sovittu, että kukin Satakunnan kunta nimeää kolme
kunnanvaltuustoon valittua edustajaa sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään.
Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 26.11.2019 klo 18.00 Porin
perusturvan auditoriossa, osoitteessa hallintorakennus D, Maantiekatu 31.
Ensimmäisessä kokouksessaan ohjausryhmä päättää mm.
Järjestäytymisestään
Puhe- ja läsnäolo-oikeuksista
Johtoryhmän asettamisesta
Palvelutyöryhmän asettamisesta
Valmistelualustasta.
Porin kaupunginhallitus pyytää pyydämme toimittamaan tiedot ohjausryhmään
valituista henkilöistä viimeistään 22.11.2019 sähköpostiosoitteeseen:
tarja.koskela@pori.fi
Oheismateriaalina dia-esitys sote-uudistuksesta satakunnassa.
Liitteet:
•

Nimeämispyyntö

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus nimeää kolme kunnanvaltuutettua sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään.
Kunnanhallitus katsoo, ettei päätös lähettää edustajia merkitse tämän ohjausryhmän
valtuuttamista toimimaan ohjausryhmänä koko uudistukselle ilman eri päätöstä.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus nimesi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen Satakunnan
ohjausryhmään kunnanvaltuutetut Kaija Kangas, Jyrki Koivumäki ja Voitto RaitaAho.
Kunnanhallitus katsoo, ettei päätös lähettää edustajia merkitse tämän ohjausryhmän
valtuuttamista toimimaan ohjausryhmänä koko uudistukselle ilman eri päätöstä.

PAIKALLISLIIKENNE POHJOIS-SATAKUNNAN KUNTIEN KESKEN
(KUNTALAISALOITE)
KH § 176

Jonna Haavisto on jättänyt kuntalaisaloitteen, jossa hän esittää, että Karvian kunta
lähtisi selvittämään mahdollisuutta muiden Pohjois-Satakunnan kuntien kesken
järjestää paikallisliikennettä. Näin saataisiin liikkuvuutta kuntalaisten kesken eri
kuntien välillä myös loma-aikoina. Paikallisliikenne toisi myös mahdollisia kävijöitä
enemmän alueelle, kun Geopark-statuksen myötä turismi toivottavasti lähtee kasvuun.
Kuntarajat ylittävä joukkoliikenne on ELY-keskusten, mahdollisesti yhteistyössä
kuntien kanssa, hankkimaa. Hankittu liikenne on säännöllistä, kaikkien käytettävissä
olevaa joukkoliikennettä, jonka hoitaminen perustuu ELY-keskuksen ja liikennöitsijän
väliseen käyttöoikeussopimukseen. Kunnat itse voivat hankkia täydentävää, kunnan
sisäistä liikennettä.
Liitteet:
•

Aloite 4.11.2019

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää järjestää kuntalaisille verkkokyselyn tarpeista ja toiveista
paikallisliikenteelle alkuvuodesta 2020. Kyselystä informoidaan kuntatiedotteessa.
Kyselyn tulosten perusteella kunta tarvittaessa selvittää muilta Pohjois-Satakunnan
kunnilta sekä ELY-keskukselta mahdollisuutta uusien joukkoliikenne-yhteyksien
saamiseen alueelle.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti järjestää kuntalaisille verkkokyselyn tarpeista ja toiveista
paikallisliikenteelle alkuvuodesta 2020. Kyselystä informoidaan kuntatiedotteessa.
Kyselyn tulosten perusteella kunta tarvittaessa selvittää muilta Pohjois-Satakunnan
kunnilta sekä ELY-keskukselta mahdollisuutta uusien joukkoliikenne-yhteyksien
saamiseen alueelle.

METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS
KH § 177

Koillis-Karvian Metsästysseura Ry haluaa sopia Karvian kunnan kanssa metsästysoikeuden vuokrauksesta, joka koskee metsästystä Ärmätinsuntti-nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 230-403-6-30. Kyseessä on 44,00 hehtaarin metsäkappale Alkkiannevan
ja Jouppilankylän välisellä alueella.
Metsästysvuokrasopimus koskee kaikkea metsästystä. Vuokralainen metsästää ja tekee riistanhoitotyötä riistaeläinkantojen säätelemiseksi vuokra-alueella. Ulkopuolisen
oikeudesta koirien koulutukseen ja irtipitoon vuokratulla alueella päättää vuokralainen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa. Irtisanomisaika on kolme kuukautta.
Liitteet:
•

Metsästysvuokrasopimus

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä metsästysvuokrasopimuksen esitetyllä tavalla.
PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Jari Kannisto poistui esteellisenä tämän pykälän
käsittelyn ajaksi klo 18.33–18.35.
Kunnanhallitus päätti hyväksyä metsästysvuokrasopimuksen esitetyllä tavalla.

VIERAASTA VOIMAVARAKSI HANKE
KH § 178

Karvian kunta on hakenut LEADER avustusta hankkeelle nimeltä Vieraasta
Voimavaraksi. Karviassa on paljon vierastyöläisiä. He asettuvat Karviaan asumaan,
mutta he eivät osaa suomea, eivätkä kaikki heistä osaa englantiakaan. Vierastyöläisten
integroituminen kuntaan jää ohueksi ja heidän voimavaransa jää hyödyntämättä.
Vierastyöläiset muodostavat jo oleellisen osan Karvian työvoimaa ja olisi tärkeää saada
heidät kotiutumaan paikkakunnalle. Yrittäjille olisi taloudellisempaa saada
vierastyöläisistä pidempiaikaista työvoimaa. Jatkuva työvoiman etsiminen,
perehdyttäminen, opettaminen ja iso vaihtuvuus kuormittavat yrittäjiä. Kunnalle olisi
eduksi saada vierastyöläisten osaaminen hyödynnettyä mahdollisimman hyvin ja
sitouttaa heidät paikkakuntaan. Vierastyöläisillä saattaisi olla annettavaa paikkakunnan
elinkeinoelämälle, matkailun kehittämiselle tai kulttuuritoiminnalle.
Hankkeella kartoitettaisiin, paljonko vierastyövoimaa Karviassa asuu ja missä he
työskentelevät. Kartoituksen jälkeen heidät kutsuttaisiin koolle ja heille kerrottaisiin
erilaisista harrastusmahdollisuuksista sekä paikkakunnan palveluista. Hanketyöntekijä
tekisi osaamiskartoituksen: mikä on vierastyövoiman kielitaito, ammattitausta ja
mahdollinen erityisosaaminen. Selvityksen pohjalta heille tarjotaan apua
kielenopiskelussa sekä tietoa harrastusmahdollisuuksista. Vierastyövoimalla saattaa
olla taitoja, jotka olisivat hyödyksi yrittäjille tai kulttuuritoimelle.
Hankkeella palkataan työntekijä neljäksi kuukaudeksi ja ostetaan tulkkauspalveluita.
Työsuhde voi olla myös osa-aikainen. Työntekijä ottaa yhteyttä niihin työnantajiin,
joiden palveluksessa on ulkomaalaisia. Työntekijä järjestää useita tapaamisia, joissa
kartoitetaan Karviassa asuvien ulkomaalaisten kielitaitoa ja muita erityistaitoja.
Tapaamisissa kerrotaan Karvian palveluista ja muun muassa kulttuuritapahtumista.
Työntekijä selvittää myös mahdollisuuksia kielen opiskeluun ja kertoo niistä
tapaamisissa. Tapaamisiin tarvitaan tulkkeja, koska Karviassa on paljon esim. viron tai
venäjänkielistä.

.
Tavoitteena on kerätä tietopankki, josta uudet Karviaan muuttavat ulkomaalaiset
löytäisivät yhdestä paikasta tietoa kunnan palveluista ja harrastusmahdollisuuksista ja
tiedot miten voivat opiskella suomen kieltä sekä yhteyshenkilön, joka voi heitä auttaa
heidän omalla kielellään. Tietopankin keräämiseen tarvitaan tulkkauspalveluita ja
samoin nettisivuille laitettavan materiaalin työstämiseen.
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n Hallitus käsitteli hankkeen eilen kokouksessaan ja
päätti puoltaa sitä ELY-keskukselle 70 % tuella eli koko kustannukset 21 561,12 ja
tuki 15 092,78 (haettu oli 80%). Hallituksen toive on, että tästä järjestettäisiin loppuseminaari/verkkojulkaisu tuloksista ja tehdyistä toimenpiteistä/haasteista ja onnistumisista. Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:llä on tavoitteena ensi ohjelmakaudelle saada
myös ESR rahaa Pohjois-Satakuntaan. Karvian hanke on pilotti, jos ensi kaudella vastaava toteutettaisiin joka kunnassa.

Liitteet:
•

Hankehakemus

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus hyväksyy hankkeelle vaadittavan rahoituksen ja päättää varata
määrärahan 21 561 euroa ensi vuoden talousarvioon. Hankkeelle avataan oma
kustannuspaikka talousarvioon.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus hyväksyi hankkeelle vaadittavan rahoituksen ja päätti varata määrärahan 21 561 euroa ensi vuoden talousarvioon. Hankkeelle avataan oma kustannuspaikka talousarvioon.

TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022
KH 15.10.2019
§ 149

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto
hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka
ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.
Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan
tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).
Talousarvio ja –suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee
antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi.
Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet 3.9.2019 § 116.
Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi ennustetaan 3,8% (Kuntaliitto
4.4.2019). Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Lomarahojen leikkaus loppuu. Palkkojen sivukulujen %-osuudet pysynevät vuoden 2019
tasolla. Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen prosenttiosuuksista.
Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia.
Liitteet:

•
•
•
•

talousarvioesitysten käyttötalousosa
talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit exceltaulukko toimitetaan investointien tarkennettua)
rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua)
tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä)

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen sekä kasvatus- ja
opetuslautakunnan viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa
talousarvioehdotukset.
Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja
sen jälkeen muut talousarvion osat.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn.

Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja
sen jälkeen muut talousarvion osat.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma esitteli talousarvion toimintatuotot ja toimintakulut.
Kulujen puolella nousua on henkilöstömenoissa erityisesti varhaiskasvatuksen ja
koulutoimen osalta. Ostopalvelujen nousua on merkittävimmin
erikoissairaanhoidossa. Säästöjä on haettu ja avustuksia on vähennetty.
Verotulokertymän linja on maltillinen.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja vs. kunnansihteeri/koulutoimenjohtaja Kati
Ojaniemi esittelivät hallinnonalojen talousarvioehdotukset. Käytiin läpi
talousarvioehdotus tarkastustoimesta koulutoimeen.
Todettiin, että kunnanhallitus palauttaa koulutoimen talousarvioesityksen kasvatus- ja
opetuslautakunnalle ja edellyttää yhtenäiskoulun/perusopetuksen osalta noin 100 000
euron karsintaa.
Muilta osin talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.
KH 4.11.2019 § 167

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan, vapaaaikatoimen sekä teknisen toimen viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa
talousarvioehdotukset.
Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja
sen jälkeen muut talousarvion osat.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus aloitti tämän pykälän käsittelyn pykälän 155 jälkeen vapaa-aikatoimen
ja teknisen toimen talousarvioiden esittelyllä.
Liikunta- ja raittiussihteeri Sirpa Ala-Rämi esitteli kunnanhallitukselle vapaa-aikatoimen talousarvion käyttötalousosan sekä investoinnit. Kunnanhallitus päätti palauttaa
vapaa-aikatoimen talousarvioesityksen vapaa-aikalautakunnalle ja edellyttää noin 10
000 euron karsintaa vuoden 2019 talousarviosummaan verrattuna.
Sirpa Ala-Rämi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.08.
Jaakko Kallioniemi saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.10 ja poistui klo
20.46. Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi esitteli kunnanhallitukselle teknisen toimen talousarvion käyttötalousosan sekä investoinnit. Kunnanhallitus päätti varata 10.000 euroa rakennusvalvonnan asiantuntijapalkkioihin kiinteistöveroselvityksen
teettämiseksi. Willelän uimarannan kunnostukseen varattu 5000 euroa siirretään investoinneista käyttötalouteen.

Mari Ervelä poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.28
Kunnanhallitus päätti pitää tauon tämän pykälän käsittelyn aikana 20.47-20.55, minkä
jälkeen kunnanhallitus siirtyi käsittelemään pykälää 156.
Kunnanhallitus päätti muuttaa kunnanhallituksen talousarviota seuraavasti: Kohtaan
Muu keskustoimisto (001142) ICT-palvelut 30.000 euroa, kohtaan yhteispalvelupiste
(001143) tuet ja avustukset 1.200 euroa, työterveyshuolto (001161) tuet ja avustukset
14.500 euroa, kopiointi (001181) muut myyntituotot muilta 700 euroa ja muut myyntituotot sisäiset 14.040 euroa, muu hallinto (001190) avustukset yhteisöille 5000,00 euroa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 30.10.2019 päättänyt esittää seuraavia muutoksia talousarvioon: Yhtenäiskoulu vakinaiset viranhaltijat 4002 vähennetään
30.000 euroa, kohdasta 4342 ICT-palvelut vähennetään 1.000 euroa, kohdasta 4421
oppilaiden koulukuljetus vähennetään 50.000 euroa, kohdasta 4422 oppilaiden ylimääräinen koulukuljetus vähennetään 5.000 euroa, kohdasta 4500 toimisto- ja koulutarvikkeet vähennetään 1.000 euroa ja 4510 kirjallisuus 5.000 euroa. Kohdasta kalusto
4580 vähennetään 2.000 euroa ja kohdasta 4600 muu materiaali vähennetään 1.000
euroa. Kustannuspaikalta yhtenäiskoulun keittiö kohdasta elintarvikkeet vähennetään
5.000 euroa. Kunnanhallitus hyväksyi esitetyt muutokset.
Kunnanhallitus päätti, että elinvoimalautakunnan käyttömenoihin Willi Karvian avustuksiin yhteisöille lisätään leirituvan ja Jokipirtin menoista 75 % (19.200 euroa) avustuksena Willi Karvia Oy:lle.
Kunnanhallitus päätti, että sosiaali- ja terveyspalveluihin lisätään työsuhteisten palkkoihin 20.000 euroa kotipalvelukokeiluun.
Kunnanhallitus kävi läpi kunnanhallituksen alaiset investoinnit.
Muilta osin talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.
KH § 179
Liitteet:
•
•
•
•

Talousarvioesitysten käyttötalousosa
talousarvioesityksen investointiosa
rahoituslaskelma
tuloslaskelma

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on:
käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja sen jälkeen muut talousarvion osat.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä ja päätti osaltaan hyväksyä talousarvion
2020 ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman seuraavin muutoksin:
Käyttötalous:
Kustannuspaikalle 001220 joukkoliikenne lisätään matkustus- ja kuljetuspalveluluiden
ostoon 6.400 euroa kunnan ja ELY-keskuksen välisen sopimuksen mukaisesti.
Elinkeinolautakunnan alle avataan uusi kustannuspaikka vieraasta voimavaraksi hankkeelle. Hankkeelle kirjataan menoihin 21 561 euroa ja tuloksi avustus 15 093
euroa.
Kustannuspaikalle 005121 yhtenäiskoulu lisätään asiantuntijapalkkioihin 3.500 euroa
koulukuljetusten kilpailuttamista varten. Koulukuljetukset kilpailutetaan keväällä
2020.
Vapaa-ajanlautakunnan kokouksessaan 18.11.2019 tekemän esityksen mukaisesti
muutetaan kustannuspaikkoja seuraavasti: liikuntatoimi 006110 avustukset yhteisöille
-1800 euroa, urheilurakennukset 006121 koneiden kunnossapito -500 euroa, valaistut
kuntoradat 006123 rakennusmateriaali -300 euroa ja raittiustoimi 006201 koneiden/
laitteiden vuokrat -210 euroa. Kohdasta nuorisotoimi 006301 posti- ja kuriiripalvelut 400 euroa, avustukset yhteisöille -2574 euroa, koneiden/laitteiden vuokrat -210 euroa
sekä kulttuuritoimi 006400 4 painatukset/ilmoitukset -200 euroa, koulutus-/kulttuuripalvelut -197 euroa ja 4700 avustukset yhteisöille -990 euroa.
Kustannuspaikkaa museotoimi 006420 muutetaan seuraavasti: tuntipalkat -3000
euroa, Kuel-maksut -504 euroa, sairasvakuutusmaksut -41 euroa,
työttömyysvakuutusmaksut -25 euroa, tapaturmamaksut -11 euroa, rakennusten ja
alueiden kunnossapito -9000 euroa, koulutus- ja kulttuuripalvelut -700 euroa,
rakennusmateriaali -1000 euroa ja muu materiaali -1040 euroa.
Vesi- ja viemärilaitoksen talousarvio sisältää vesilaitoksen taksojen korottamisen
vuonna 2020.
Kustannuspaikalle rakennusvalvonta lisätään toimisto- ja asiantuntijapalveluihin 8000
euroa pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimiseksi ja avustuksiin valtiolta
4000 avustuksena suojelusuunnitelman laadintaan.
Rakennusvalvonnan talousarvioesitys sisältää rakennusvalvonnan taksojen
korottamisen vuonna 2020.
Kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.42–19.47.
Investoinnit:
Kunnanhallituksen investointeihin lisätään 25.000 euroa palkanlaskennan webtallennuksen hankintaan.

Kunnanhallitus päätti, että vapaa-ajanlautakunnan esittämää investointia ns.
leijonapuiston rakentamisesta ei lisätä vuoden 2020 investointeihin.
Tavoitteisiin tytäryhtiöille lisätään Willi Karvia Oy:n tavoitteet.
Kunnanhallitus päätti talousarvion käsittelyn. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman.

SUOSTUMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTOON
KH § 180

Karvian kunta on tehnyt Su-Pi Rakenne Oy:n kanssa vuokrasopimuksen 14
osakehuoneiston vuokrauksesta ajalle 1.1.2013 – 31.12.2022. Sopimuksen
tarkoituksena on ollut, että vuokralainen Karvian kunta vuokraa osakehuoneistot
edelleen yksityishenkilöille. Karvian kunta on huolehtinut edelleen vuokrauksesta.
Vuokrasopimuksessa on maininta sopimuksen siirrosta ja muuttamisesta seuraavasti:
”Tätä sopimusta ei saa siirtää kolmannelle tai muuttaa ilman molempien osapuolien
kirjallista suostumusta”.
Su-Pi Rakenne Oy on asetettu konkurssiin, ja konkurssipesä on laittanut asuntoosakeyhtiön myyntiin lokakuussa 2019. Yhtiön uudeksi omistajaksi on ehdolla TL
Vuokrakodit Oy (2855939-1). Kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa joulukuun 2019
aikana. 1.1.2020 Vuokranantajana toimisi TL Vuokrakodit Oy, joka on tutustunut
voimassa olevaan vuokrasopimukseen ja sitoutuu noudattamaan siitä sovittuja ehtoja.
Juhani Tuori Kankaanpään Laki ja Kiinteistöstä pyytää, että kunta antaisi
suostumuksensa vuokrasopimuksen siirtoon ja jatkamiseen siten, että 1.1.2020 lähtien
vuokranantajana toimii TL Vuokrakodit Oy.
Liitteet:
•
•
•

Suostumuspyyntö 11.11.2019
Suostumusluonnos
Voimassaoleva vuokrasopimus

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta antaa osaltaan suostumuksensa
vuokrasopimuksen siirtämiseen kolmannelle osapuolelle TL Vuokrakodit Oy:lle.
Karvian kunta sitoutuu jatkamaan vuokralaisena voimassaolevan vuokrasopimuksen
mukaisin ehdoin 31.12.2022 saakka. Karvian kunnan ja TL Vuokrakodit Oy:n välille
laaditaan uusi vuokrasopimus, joka on ehdoiltaan ja kestoltaan samansisältöinen kuin
nykyinen vuokrasopimus.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunta antaa osaltaan suostumuksensa
vuokrasopimuksen siirtämiseen kolmannelle osapuolelle TL Vuokrakodit Oy:lle.
Karvian kunta sitoutuu jatkamaan vuokralaisena voimassaolevan vuokrasopimuksen
mukaisin ehdoin 31.12.2022 saakka. Karvian kunnan ja TL Vuokrakodit Oy:n välille
laaditaan uusi vuokrasopimus, joka on ehdoiltaan ja kestoltaan samansisältöinen kuin
nykyinen vuokrasopimus.

PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN MUUTOKSISTA
VUODELLE 2019
KH § 181

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 32 §:n mukaan opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 §:n 2. momentin perusteella yksityisen
perusopetuksen järjestäjälle toiminnan aloittamiseen myönnettävä rahoitus vähentää
kaikille kunnille maksettavaa valtionosuutta rahoituksen yhteismäärää vastaavalla
euromäärällä. Valtionosuuden vähennys on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä
suuri.
Vuotta 2019 koskevan alkuperäisen valtionosuuspäätöksen mukaan valtionosuuden
vähennys on -0,03 euroa asukasta kohden eli yhteensä -164 509 euroa. Vuoden 2019
tarkistettu vähennys on -0,05 euroa eli yhteensä -274 182 euroa. Tarkistuksen vaikutus
on kaikkien kuntien osalta yhtä suuri eli -0,02 euroa/ asukas.
Valtiovarainministeriö on 11.11.2019 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain 32 §:n nojalla päättänyt muuttaa aloittavan perusopetuksen toiminnan
rahoituksen määräksi -0,05 euroa asukasta kohden vuonna 2019. Päätöksen vaikutus
Karvian kunnalle on -48 euroa.
Valtion vuoden 2019 kolmannen lisätalousarvion sekä kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain 36 §:n 8 mom. mukaan vuonna 2019 kunnan
peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 43,22 euroa asukasta kohden liittyen
kilpailukykysopimuksen toteuttamisesta aiheutuvan kaksinkertaisen vähennyksen
huomioon ottamiseen. Valtionosuuden lisäys on kaikissa kunnissa yhtä suuri.
Valtiovarainministeriö on 11.11.2019 päättänyt lisätä kunnille myönnettävää kunnan
peruspalvelujen valtionosuutta 43,22 euroa asukasta kohden vuodelle 2019 valtion
vuoden 2019 III lisätalousarvioon sekä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain 36 §:ään perustuen. Päätöksen vaikutus Karvian kunnalle on 103 858
euroa.
Jos kunta on tyytymätön päätökseen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa
päätöksestä tiedon saatuaan (12.11.2019) tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus
valtiovarainministeriölle.
Liitteet:
•

Valtiovarainministeriön päätös 11.11.2019 VM/2545/02.02.06.00/2018

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua
päätökseen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei se hae oikaisua päätökseen.

LISÄMÄÄRÄRAHA PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖMENOIHIN
KOLTK 18.11.2019 § 74

Päiväkoti Kissankimalluksessa henkilöstömenot ovat ylittyneet talousarvioon varatusta. Ylitystä on aiheutunut muun muassa pitkistä sairaslomista aiheutuneista sijaiskustannuksista, vuorohoidon järjestämisestä sekä avustajien palkkaamisesta. Avustajia
on palkattu lasten erityisten tarpeiden vuoksi. Myös varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on suurempi kuin talousarviossa on varauduttu, mikä on osaltaan kasvattanut henkilöstömenoja.
Ylitystä on päiväkohdin työsuhteisten palkoissa sekä sijaisten palkoissa. Menot ovat
ylittyneet nyt noin 91.200 euroa, ja marras-joulukuun arvioitu palkkasumma sivukuiluineen on 65.000 euroa.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle,
että se myöntää 156.200 euron lisämäärärahan päiväkodin henkilöstömenoihin.
PÄÄTÖS:
Päivähoidonohjaaja Reetta Lepistö kertoi lautakunnalle päiväkodin
henkilöstömenoista. Reetta Lepistö poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.51.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta
kunnanvaltuustolle, että se myöntää 156.200 euron lisämäärärahan päiväkodin
henkilöstömenoihin.
KH § 182

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se myöntää 156.200 euron lisämäärärahan päiväkodin
henkilöstömenoihin.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se myöntää 156.200 euron lisämäärärahan päiväkodin
henkilöstömenoihin.

LISÄMÄÄRÄRAHA YHTENÄISKOULUN HENKILÖSTÖMENOIHIN
KOLTK 18.11.2019 § 75

Yhtenäiskoululla henkilöstömenot ovat ylittymässä talousarvioon varatusta. Ylitystä
on aiheutunut muun muassa Joustavan perusopetuksen ryhmän perustamisesta sekä
maahanmuuttajien valmistavan perusopetuksen opettajan palkkaamisesta. Kasvatus- ja
opetuslautakunta on tehnyt päätöksen JOPO-ryhmän perustamisesta, mutta samassa
yhteydessä ei varattu määrärahoja henkilöstön palkkaukseen. Ryhmässä on opettaja ja
koulunkäynninohjaaja.
Valmistavasta perusopetuksesta maksetaan oppilaskohtaista valtionosuutta, joka näkyy valtionosuuksissa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa eikä koulun kustannuspaikalla. Valtionosuus käytännössä kattaa aiheutuvat ylimääräiset kustannukset. Arvioitu lisämäärärahan tarve on vakinaisten viranhaltijoiden palkkoihin 50.000 euron ja
työsuhteisten palkkoihin 30.000 euron lisämäärärahalle eli sivukuluineen tarve on
95.300 euron lisämäärärahalle
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle,
että se myöntää 95.300 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun henkilöstömenoihin.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta
kunnanvaltuustolle, että se myöntää 95.300 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun
henkilöstömenoihin.
KH § 183

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se myöntää 95.300 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun
henkilöstömenoihin.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se myöntää 95.300 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun
henkilöstömenoihin.

LISÄMÄÄRÄRAHA ESIOPETUKSEN MENOIHIN
KOLTK 18.11.2019 § 76

Esiopetuksen koulukuljetukset ovat toteutuneet arvioitua suurempina, ja koulukuljetuksia varten tarvitaan 8.000 euron lisämääräraha. Lisäksi esiopetuksen sijaistarve on
ollut arvioitua suurempi, mistä syytä esiopetuksen henkilöstömenoissa on tarve 6.000
euron lisämäärärahalle.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle,
että se myöntää 14.000 euron lisämäärärahan esiopetuksen kustannuspaikalle.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta
kunnanvaltuustolle, että se myöntää 14.000 euron lisämäärärahan esiopetuksen
kustannuspaikalle.

KH § 184

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se myöntää 14.000 euron lisämäärärahan esiopetuksen
kustannuspaikalle.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se myöntää 14.000 euron lisämäärärahan esiopetuksen
kustannuspaikalle.

MUUT ASIAT
KH § 185
Kunnanhallituksen muut asiat:
1. Itsenäisyyspäiväjuhla:
• Juhlajumalanpalvelus Karvian kirkossa klo 11.00-12.00
• Seppelten lasku sankarihaudalle (kunta ja seurakunta laskevat yhdessä seppeleen)
• Juhlakahvitus Karviatalon vanhassa salissa klo 12.00-13.00
• Pääjuhla Karviasalissa klo 13.00
Itsenäisyyspäivän juhlaan järjestetään kunnan puolesta kuljetus sotaveteraaneille.
Nimetään Karvian kunnan puolesta Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuksiin seuraavat
toimijat:
-

Sankarihaudalle seppeleenlaskijaksi Päivi Suominen
Itsenäisyyspäivän juhlaan Kuntaliiton ansiomerkin jakajiksi Kaija Kangas ja
Päivi Suominen

Kuntaliiton ansiomerkin saa tänä vuonna yksi luottamushenkilö.
Henkilökunnan joukossa ei tänä vuonna ollut ketään vuorossa.
Itsenäisyyspäiväjuhlan kahvituksen järjestämisestä on pyydetty tarjouksia
18.11.2019 klo 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjousta. Halvin
tarjous hyväksyttiin: Karvian 4H-yhdistyksen tarjous.
2. Jouluruokailun järjestäminen 18.12.2019 Torrossa klo 15-17.45 henkilökunnalle ja
valtuustolle ja hallitukselle.
3. Satakunnan pelastuslaitos pyysi kunnilta lausuntoa vuoden 2020 talousarvioesityksestä sekä lisätalousarviosta vuodelle 2019. Lausunnoissa moni kunta pyysi kuntakohtaista yhteydenottoa tai neuvottelua. Näiden pyyntöjen johdosta pelastuslaitos
järjestää neuvottelutilaisuuden keskiviikkona 4.12.2019 klo 17.00 Keskuspaloaseman luentosalissa, Satakunnankatu 3, Pori. Kunta voi halutessaan lähettää useammankin osallistuja. Kunnanhallitus päätti lähettää tilaisuuteen Jyrki Koivumäen,
Tarja Hosiasluoman ja Jari Santaharjun. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16.30.
Tarjoilujen vuoksi pyydetään ilmoittamaan osallistujien määrä 27.11.2019 mennessä sähköpostilla kirjaamo@satapelastus.fi.
4. Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään Sataedun Ulvilan
toimipaikassa torstaina 28.11.2019 klo 14.00. Kahvitarjoilu alkaa klo 13.30.
Jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa yhtymäkokoukseen ja
ilmoittamaan kokousedustajan nimen kuntayhtymälle 27.11.2019 mennessä
sähköpostilla sataedu@sataedu.fi. Kunnanhallitus nimeni
yhtymäkokousedustajaksi Voitto Raita-Ahon.

5. Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark Ry:n syyskokous pidetään torstaina
28.11.2019 klo 14.00-16.00 Honkajoella (tarkempi osoite ilmoitetaan
myöhemmin). Kunnanhallitus nimesi kokousedustajaksi Päivi Suomisen.
6. Tiedoksi 6.11.2019: Turun Kansallisarkisto ilmoitti, että Karvian kunnan
asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje, arkistonmuodostussuunnitelmat
ja kunnanhallituksen pöytäkirjanote on nyt viety Kansallisarkiston
asiankäsittelyjärjestelmään.
7. Tiedoksi, että Ylä-Satakunta –lehti ilmestyy jatkossa vain keskiviikkoisin alkaen
1.1.2020.
8. Yhteistyötoimikunnan päätökset 12.11.2019 annettiin tiedoksi kunnanhallitukselle.
9. Voitto Raita-Aho toi tiedoksi, että Karvian kunta saa PSKK:n purkautuessa
palautuksena noin 17.000 euroa.
10. Seuraava kunnanhallitus pidetään 9.12.2019 klo 18.00. Kunnanhallituksen kokous
16.12.2019 pidetään tarvittaessa.

ILMOITUSASIAT
KH § 186

Merkitään tiedoksi seuraavat:
Valtiovarainministeriö
Tiedoksi lausuntopyyntö 7.11.2019: Valtiovarainministeriö pyytää palautetta tiedonhallintalain tiedonhallinnan kuvausten suosituksista. Suositusten tarkoituksena on
opastaa täyttämään tiedonhallintalaissa säädetyt tiedonhallinnan kuvausvaatimukset ja
näin vahvistaa tiedonhallintalain vaikuttavuutta. https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=2ca7718d-f53f-4efb-9619f7ce5ac39057&respondentId=5edb5d5c-fdec-47b3-b7c6-468131889f36

Tiedoksi lausuntopyyntö 16.10.2019: Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=9f19d9951d6e-4eb4-96cd-726ef5ee1e43&respondentId=5583b248-798b-464a-953c86f4c6c2aa49
Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 21.11.2019 klo 11.30-15.30 Valtiovarainministeriössä Helsingissä (Mariankatu 9, Paja-auditorio). Ajankohtaispäivä keskittyy tänä
vuonna lapsibudjetointiin. https://avoinhallinto.fi/tapahtumat/lapsen-oikeuksien-paiva2019/?fbclid=IwAR14jxth0D4OFdGJ5EEpDJp-0rtOSR9HBwKDoUFXziGNQc1_sNYWY21WaM
Sosiaali- ja terveysministeriö
Tiedoksi lausuntopyyntö 15.11.2019: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa
aiheesta: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi.https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=aab524
1e-f615-4c4f-8ae2-6ddaef46c786&respondentId=58ab5af3-97d7-49da-b9fe685f0e03981b
Väestörekisterikeskus
Tiedoksi lausuntopyyntö 29.10.2019: Opas digitaalisen turvallisuuden harjoitusohjelman ja toiminnan suunnitteluun. Lisätietoa löytyy: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d9bb5399-28dc-4019-84c53871035fecbe&respondentId=e685c957-f09b-4fb9-8693-76ed835ad91f

Valtionkonttori
Uutisia valtion rahoitustoiminnasta 2/2019:
ARA ja Valtiokonttori järjestävät 19.11.2019 Lahdessa alueseminaarin kunnille ja
vuokrataloyhteisöille. Seminaarissa käsitellään valtion rahoittaman ARAasuntokannan kehittämistä ja asuntomarkkinatilannetta.

Valtiokonttori on julkaissut 16.9.2019 uuden ohjeen, joka käsittelee yhteisöille myönnettyjen lainojen täytetakaukseen perustuvaa valtion vastuuta. Ohje on suunnattu pankeille ja muille täytetakauksellisia lainoja myöntäville tahoille. Ohjeessa käsitellään
lainan myöntämiseen ja hoitamiseen liittyviä velvoitteita, vakuuteen liittyviä kysymyksiä ja takauskorvauksen maksamiseen liittyviä asioita.
Valtiokonttori julkaisi syyskuussa koosteen vuokra- ja asumisoikeusaravalainojen koroista ja vuosimaksujen tarkistuksista. Kiinteäehtoisten lainojen uudet korot ovat voimassa 1.4.2020 alkaen. Muut vuosimaksu- ja korkomuutokset tulevat voimaan
1.3.2020.
”Valtion vastuullisuus rakentuu kyseisen valtion hallituksen tekemien päätösten
pohjalle. Suomessa ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus ovat tärkeitä teemoja, ja
Suomi pärjää erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa erinomaisesti”, toteaa
rahoitusasiantuntija Sivi Palmén blogikirjoituksessaan.
Lisää luettavissa: https://viesti.valtiokonttori.fi/g/l/274210/44040165/1955553/5835/1297/9
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Tiedoksi 1.11.2019: Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt kehotus- ja
selvityspyynnön asiakkaalle. Suomikeitaan turvetuotannon vuosiraportointia koskevat
tiedot vuodelta 2018 edelleen puuttuvat. VARELY/2327/2017
Etelä-Pohjanmaan ELY-Keskus
Tiedoksi 18.11.2019: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös Kurikan Vesihuolto
Oy:n pohjavedenottamoiden tarkkailuohjelman hyväksymisestä. Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus pyytää asettamaan oheisen kuulutuksen kunnan virallisille ilmoitustauluille ja pitämään sen nähtävillä valitusaikana 18.11.–19.12.2019.
Kuntaliitto
Yleiskirje 12/2019: Musiikin erityiskorvaukset Gramexille vuonna 2020 on ilmestynyt
ja löytyy verkkosivuilta: https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2019/musiikinesityskorvaukset-gramexille-vuonna-2020

Satasairaala
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 28.10.2019:
Osavuosikatsaus 1-8 kk/2019, pöytäkirjanote 153 §
Toiminnan ja talouden katsaus 1-9 kk/2019, pöytäkirjanote 154 §
Suupohjan Seutupalvelukeskus
Tiedoksi 7.11.2019 Seutupalvelukeskuksen hallituksen pöytäkirja 5/2019 ja
talousarvio v. 2020.
Jämijärven kunta

Tiedoksi Jämijärven kunnanvaltuuston pöytäkirjan ote 28.10.2019 § 42, koskien
Honkajoen kunnan esitystä Pohjois-Satakunnan alueen yhteisen
kuntaliitosselvityksen tekemisestä/yhteistyön lisäämisestä.
Vapo Oy
Ilmoitus 15.11.2019: Mustakeitaan (Karvia) lohkojen 3-4 lopettamisilmoitus sekä jälkihoitovaiheen suunnitelma. Kyseessä ei ole koko alueen tuotannon lopettaminen,
vain ko. lohkojen ja niiden vesienkäsittelyn. Käsittelevät tämän ja muut lopettamisilmoitukset 5.12.2019 palaverissa.
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto Ry
Syyskokous 16.11.2019 klo 12.00 Wiurilan Kartanossa, Kokouksessa käsitellään
liiton sääntöjen 12 § mukaiset asiat.
Kaupanvahvistajan todistukset.
Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KH § 187

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
25.11.2019

Karvian kunta
Kunnanhallitus

Pykälät

171-187

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
Pykälät 171,172,175,176,179,181,182,183,184,185,186,187
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 173,174,177,178,180
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 173,174,177,178,180
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.

