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Aika

Maanantai 11.3.2019 klo 18.00 – 19.48

Paikka

Kunnantalo, kunnanhallituksen huone

Läsnä

Ervelä Mari
Hietaluoma Jaakko
Hietikko Tarja
Järvinen Tiina
Kaskimäki Veijo
Raita-aho Voitto
Vainionpää Joni
Ylilammi Tomi

jäsen
jäsen, esteellinen § 47
jäsen
jäsen
jäsen
puheenjohtaja
jäsen
jäsen, esteellinen § 44 ja 45

Poissa

Kangas Kaija

varapuheenjohtaja

Muut saapuvilla olleet
Hosiasluoma Tarja
Suominen Päivi
Huhtaluoma Heikki
Koivumäki Jyrki
Kannisto Jari
Ojaniemi Kati
Suoneva Eetu

kunnanjohtaja, esteellinen § 39, § 41, § 47
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kunnanvaltuuston I varapj
kunnanvaltuuston II varapj
kunnanvaltuuston III varapj, saapui klo 18.30 § 41
vs. kunnansihteeri, ptk-pitäjä
nuorisovaltuutettu

Pöytäkirjantarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 13.3.2019

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä verkkosivuilla 14.3.2019
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KH § 36

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 § 37

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 Tarja Hietikko ja Tiina Järvinen.

Ennen pykälään 38 siirtymistä haastateltiin palkanlaskija-arkistonhoitajan virkaan yksi hakija.
VIRKISTYSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN ILTARUSKON
PALVELUKESKUKSEEN
KH § 38

PoSan vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo on lähettänyt kunnanhallitukselle
esityksen virkistystyöntekijöiden palkkaamisesta.
Karvian kunta on vuosittain myöntänyt PoSalle mahdollisuuden palkata 17 vuotta
täyttäneitä kesätyöntekijöitä vanhusten virkistystoimintaa varten Karvian
vanhuspalveluihin. Toiminta on todettu erittäin myönteiseksi niin nuorten
työllistettyjen, henkilökunnan kuin omaistenkin taholta. Työntekijöitä on palkattu
touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa kaksi työntekijää aina kuukauden ajaksi, yhteensä 8
nuorta. Työtehtävinä ovat olleet asukkaiden virkistys, ulkoilu, lehden luku jne.
Peruspalkka vuoden 2019 osalta olisi 959,74 euroa, joka on tällä hetkellä 50 %
hoitoapulaisen palkasta. Työntekijät tekisivät vain päivätyötä arkipäivisin, joten
vuorotyölisiä ei muodostuisi. Lisäksi palkkaan lasketaan sosiaalikulut, jotka tämän
hetken palkasta olisivat 233,12 euroa/ kuukausi. Kustannukset olisivat yhteensä
1192,86 euroa/ kuukausi yhtä työntekijää kohden.
Työaika normaali jaksotyöaika 38 t 45 min/viikko.
Liitteet:


PoSa/vanhuspalvelujohtajan kirje 8.2.2019

Karvian kunta on varannut vuoden 2018 talousarvionsa kohtaan Sosiaali- ja
terveyspalvelut, muut palvelut, 10.000 euroa kahdeksan työntekijän palkkaamiseen
Iltaruskoon touko-syyskuulle.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että virkistystyöntekijät palkataan talousarvioon varatun
mukaisesti. Iltaruskoon palkataan yhteensä kahdeksan virkistystyöntekijää toukosyyskuun 2019 ajaksi.
PoSa suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja palkanmaksun sekä laskuttaa
virkistystyöntekijöiden palkkauksesta syntyneet kulut käytön mukaan Karvian
kunnalta. Kunnan kesätyöpaikoista laitetaan hakuilmoitukset kootusti ja PoSa
suorittaa valinnan hakijoiden joukosta.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti, että virkistystyöntekijät palkataan talousarvioon varatun
mukaisesti. Iltaruskoon palkataan yhteensä kahdeksan virkistystyöntekijää toukosyyskuun 2019 ajaksi.
PoSa suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja palkanmaksun sekä laskuttaa
virkistystyöntekijöiden palkkauksesta syntyneet kulut käytön mukaan Karvian

kunnalta. Kunnan kesätyöpaikoista laitetaan hakuilmoitukset kootusti ja PoSa
suorittaa valinnan hakijoiden joukosta.

MULLITURVE OY:N YMPÄRISTÖLUPA SAUNAMETSÄNNEVAN
TURVETUOTANTOALUE
KH § 39

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Karvian kunnalle lausuntopyynnön
koskien Mulliturve Oy, Saunametsännevan turvetuotantoalueen ympäristölupaa.
Tiivistelmän mukaan Mulliturve Oy hakee ympäristölupaa jo toiminnassa olevalle 17
ha:n suuruiselle Saunametsännevan turvetuotantoalueelle Karvian kunnassa.
Saunametsännevan tuotantoalue sijaitsee noin11 km Karvian keskustaajamasta
koilliseen. Alueella tuotetaan ympäristö-/kasvuturvetta vuosittain noin 500 m3 /ha.
Vuoteen 2043 mennessä alueelta nostetaan noin 198 000 m3 turvetta.
Vesienkäsittelyä sekä toiminnan tarkkailua parannetaan. Alueen kuivatusvedet
johdetaan sarkaoja-altaiden, päistepidättimien, virtauksenpidättimen kautta
pintavalutuskentälle ja sieltä Mustajokeen.
Tuotantovaiheessa bruttopäästöjen arvioidaan olevan yhteensä 486 kg/a kiintoainetta,
3,3 kg/a kokonaisfosforia ja 97 kg/a kokonaistyppeä kemiallisen hapenkulutuksen
ollessa noin 4,3 tonnia happea vuodessa. Uudet vesiensuojeluratkaisut ovat parasta
mahdollista käyttökelpoista ja taloudellisesti kohtuullisin kustannuksin saatavilla
olevaa tekniikkaa.
Toiminnan loppumisen jälkeen pintavalutuskenttä muokataan kosteikoksi ja alue tulee
osin peltoviljelyyn ja metsitykseen.
Ympäristölupa-asiakirjat ovat nähtävillä Karvian kunnan ilmoitustaululla.25.2. –
27.3.2019 välisen ajan.
Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 27.3.2019 mennessä.
Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro ESAVI/9514/2018.
Asia voidaan ratkaista, vaikka lausuntoa ei anneta.
Liitteet:


Lausuntopyyntö 21.2.2019 ESAVI/9514/2018

KUNNANSIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunnalla ei ole lausuttavaa Mulliturve Oy:n
ympäristölupaan liittyen.

PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunnalla ei ole lausuttavaa Mulliturve Oy:n
ympäristölupaan liittyen.

KUNNANTALON SULKEMINEN VUOSILOMIEN JÄRJESTÄMISEKSI
KH § 40

Kunnantalo on ollut suljettuna vuosilomien vuoksi jo useana kesänä heinäkuussa neljä
viikkoa. Vuosilomien järjestämiseksi kunnantalo on suljettu usein myös arkipyhien
viereisinä yksittäisinä työpäivinä ja joulun välipäivinä. Kunnantalon ollessa suljettuna,
on välttämättömät päivystykset kuitenkin aina järjestetty.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunnantalo suljetaan vuosilomien vuoksi
31.5.2019,
1.7.-28.7. 2019
sekä
23.12.2019 – 6.1.2020
Kukin hallintokunta järjestää tarvittavat päivystykset aikaisemman käytännön mukaan.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunnantalo suljetaan vuosilomien vuoksi
31.5.2019,
1.7.-28.7. 2019
sekä
23.12.2019 – 6.1.2020
Kukin hallintokunta järjestää tarvittavat päivystykset aikaisemman käytännön mukaan.

KULTTUURIKESKUS SKANTZIN JA TORRON HARRASTEKESKUKSEN HAKEMINEN
ANNISKELUALUEEKSI
KH § 41

Willi Karvia Oy:n hallitus on nimennyt Kantin koulun ja katsomon alueen
Kulttuurikeskus Skanziksi. Alueella tullaan järjestämään erilaisia tapahtumia, muun
muassa konsertteja ja teatteriesityksiä. Samoin Torron harrastekeskuksen alueella on
tarkoitus lisätä tapahtumatarjontaa. Willi Karvia Oy on kokouksessaan 18.2.2019
päättänyt anoa kunnalta, että sekä Kulttuurikeskus Skantz, että Torron Harrastekeskus
voitaisiin hyväksyttää ennalta anniskelualueeksi ja lupaa haettaisiin toistaiseksi
voimassaolevana. Lupaa tulee hakea aluehallintovirastolta. Lupa mahdollistaa
anniskelulupien omaavien tahojen anniskelun järjestämisen alueella vaivattomammin
tulevaisuudessa.
KUNNANSIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että Kulttuurikeskus Skantz ja Torron Harrastekeskus
hyväksytetään anniskelualueeksi. Lupa haetaan toistaiseksi voimassaolevana.
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoman hakemaan toistaiseksi
voimassaolevaa anniskelulupaa ja hyväksyttämään Kulttuurikeskus Skantz ja Torron
Harrastekeskus anniskelualueeksi.

PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kunnanhallitus päätti, että Kulttuurikeskus Skantz ja Torron Harrastekeskus
hyväksytetään anniskelualueeksi. Lupa haetaan toistaiseksi voimassaolevana.
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoman hakemaan toistaiseksi
voimassaolevaa anniskelulupaa ja hyväksyttämään Kulttuurikeskus Skantz ja Torron
Harrastekeskus anniskelualueeksi.

PALKANLASKIJA-ARKISTONHOITAJAN VIRKA
KH 11.2.2019§ 29

Palkanlaskija-arkistonhoitajan virka tulee avoimeksi 1.11.2019 alkaen nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Palkanlaskija-arkistonhoitajan viran tarkoituksena on
hoitaa palkkojen maksaminen kunnan viranhaltijoille, lukuun ottamatta opettajia, sekä
kokouspalkkioiden maksaminen kunnan luottamushenkilöille ja arkistonhoitajan tehtävät. Arkistonhoitaja johtaa kunnan asiakirjahallintoa.
Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltija tehtävät
Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa kunnanhallituksen alaisena asiakirjahallintoa ja vastaa kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä
1. vastaa kunnanhallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta
ja täytäntöönpanosta,
2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kunnan tiedonhallintaa
3. hyväksyy kunnan arkistonmuodostajien laatimat arkistonmuodostussuunnitelmat, jotka ohjaavat sekä asiakirjojen säilyttämistä ja hävittämistä että arkistojen muodostumista,
4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista,
5. laatii kunnan asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä
6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.
Kunnansihteerin tehtävistä kunnanhallitus on siirtänyt puolet palkanlaskijaarkistonhoitajan tehtäviin. Tämä käytäntö on osoittautunut toimivaksi. Lisäksi palkanlaskija-arkistonhoitajan tehtäviin kuuluvat keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät
sekä vastaaminen ystävyyskuntatoiminnasta.
Viranhaltijan jäädessä eläkkeelle 1.11.2019 ja vuosilomalle 1.7.2019, joten on
palkanlaskija-arkistonhoitajan virka perusteltua laittaa avoimeksi kevään 2019 aikana.
Tehtäviin perehtymisen aikana päivittäisten töiden lisäksi käydään lävitse kahden eri
vaalin järjestäminen, luottamustoimipalkkioiden maksaminen sekä
arkistonmuodostussuunnitelmaprojektin loppuun saattaminen.
Tehtävä on siis perusteltua täyttää kokoaikaisella viranhaltijalla.
Kelpoisuusvaatimuksena palkanlaskija-arkistonhoitajanvirkaan on ammatillisen toisen
asteen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan palkanlaskija-arkistonhoitajan tehtäväkohtaisesta palkasta lisättynä kunnansihteerin lisätehtävistä tulevalla lisällä. Palkkatoimikunta päättää myöhemmin palkan jakautumisesta menokohdille.
Perehdytysjakso on 1.4. -30.6.2019, minkä jälkeen 1.7.2019 alkaa vuosiloma-ajan viransijaisuus ja varsinainen toistaiseksi jatkuva viranhoito alkaa 1.11.2019. Perehdytysjaksolta maksetaan KVTES:n mukaista toimistosihteerin palkkaa.
Kunnan hallintosäännön 46 §:n mukaan kunnanhallitus päättää hallinto-osaston
viranhaltijoiden ja toistaiseksi otettavien työntekijöiden valinnasta.

Liite:


Palkanlaskija-arkistonhoitajan toimenkuva

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää julistaa palkanlaskija-arkistonhoitajan viran avoimeksi siten,
että perehdytysjakso on 1.4. -30.6.2019, minkä jälkeen 1.7.2019 alkaa vuosiloma-ajan
viransijaisuus ja varsinainen toistaiseksi jatkuva viranhoito alkaa 1.11.2019.
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnansihteerin valmistelemaan viran hakukuulutuksen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti julistaa palkanlaskija-arkistonhoitajan viran avoimeksi siten, että perehdytysjakso on 1.4. -30.6.2019, minkä jälkeen 1.7.2019 alkaa vuosiloma-ajan
viransijaisuus ja varsinainen toistaiseksi jatkuva viranhoito alkaa 1.11.2019.
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnansihteerin valmistelemaan viran hakukuulutuksen.
KH § 42

Palkanlaskija-arkistonhoitajan virka on ollut avoimena ja hakukuulutukset on julkaistu
13.2.2019
kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla, Mol-verkkopalvelussa sekä
Satakunnan Kansassa 18.2.2019 ja Ylä-Satakunnassa 19.2.2019
Hakuaika päättyy 7.3.2019 klo 14 ja kunnanhallitus valitsee haastateltavat ja sopii
haastattelut 8.3.2019
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

PÄÄTÖS:
Palkanlaskija-arkistonhoitajan virka on ollut avoimena ja hakukuulutukset on julkaistu
13.2.2019 kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla, Mol-verkkopalvelussa sekä Satakunnan Kansassa 18.2.2019 ja Ylä-Satakunnassa 19.2.2019
Hakuaika päättyi 7.3.2019 klo 14 ja kunnanhallitus valitsi haastateltavat ja sopi
haastatteluaikataulun 8.3.2019
Määräaikaan 7.3.2019 klo 14 mennessä saapuivat seuraavat hakemukset:
Pihlajaviita Niina, tradenomi, Parkano
Vesterbacka Heli, liiketalouden perustutkinto, Honkajoki
Haapala Erika, tradenomi, Kankaanpää
Ritakorpi Reijo, humanististen tieteiden kandidaatti, Jämijärvi
Pöllänen Sakari, tuotantotekniikan insinööri, Kauhajoki
Jämiä Juha-Pekka, liiketalouden perustutkinto, Kankaanpää

Alakoski Heli, taloushallinnon ammattitutkinto, Suomijärvi
Altis Petra, tradenomi, Pori
Salonen Miia, tradenomi, Karvia
Vaskivuori Irja, kotitalousteknikko, Hyyppä
Järvenpää Päivi, merkonomi, Kantti
Koivisto essi, merkonomi, Kankaanpää
Koivisto Pirjo, merkonomi, Sara
Kiviharju Nina, merkonomi, Jämijärvi
Perämäki Merja, merkonomi, Suomijärvi
Kaksi hakijaa perui hakemuksensa.
Kunnanhallitus kutsui haastatteluun Päivi Järvenpään, Erika Haapalan, Miia Salosen
ja Merja Perämäen.
Haastattelut suoritettiin 11.3.2019
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita palkanlaskija-arkistonhoitajan virkaan
tradenomi Miia Salosen. Varalle valittiin Päivi Järvenpää.

EROPYYNTÖ VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ
Vltk 13.2.2019 § 7

Vapaa-ajanlautakunnan jäsen Samuli Juurakko pyytää eroa kunnallisesta
luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Eropyyntö on jätetty
lautakunnalle 2.1.2019 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota
pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin,
kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä.
Liikuntasihteerin päätösesitys:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se
myöntää Samuli Juurakolle eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen
tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi päätösesityksen.
KH § 43
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se myöntää Samuli Juurakolle eron vapaa-ajanlautakunnan
jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se myöntää Samuli Juurakolle eron vapaa-ajanlautakunnan
jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

KARVIAN YRITTÄJÄT RY:N JA KARVIA-PÄIVÄT TOIMIKUNNAN ANOMUS
KESÄTYÖNTEKIJÄSTÄ KARVIA-PÄIVIEN TOIMISTOON

KH § 44

Karvian Yrittäjät ry/ Karvia-Päivät toimikunta ovat lähestyneet Karvian
kunnanhallitusta kirjeellä ja pyytävät, että Karvian kunta palkkaisi yhden
kesätyöntekijän Karvia-päivien toimistolle kesä-heinäkuun ajaksi edellisten vuosien
tapaan.
Karvian Yrittäjät ry järjestää jo 38. Karvia-Päivät, 2.- 4.8.2019.
Kunnanhallitus päätti vuonna 2010 palkata kaksi ja vuosina 2011 – 2016 yhden
kesätyöntekijän Karvia-Päivien toimistoon. Työntekijöiden edellytettiin pitävän
kertyvät lomansa työssäolon aikana. Kesätyöntekijöiden palkat maksettiin
kunnanhallituksen menokohdalta ja rekrytoinnin suoritti kunnansihteeri yhteistyössä
Karvian Yrittäjät ry:n kanssa.
Palkattavien kesätyöntekijöiden vähimmäispalkka on 50 % virka- ja
työehtosopimuksen mukaan asianomaisesta työstä maksettavasta peruspalkasta, eli
vähintään 858 euroa. Kokonaiskustannus sivukuiluineen ja lomarahoineen olisi noin
1.100 euroa kuukaudessa eli yhteensä 2200 euroa.
Liitteet:


Karvian Yrittäjät ry:n hakemus 5.3.2019

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta palkkaa Karvia-päivien toimistoon kesäheinäkuun ajaksi yhden karvialaisen nuoren.
Rekrytoinnin suorittavat kunnansihteeri tai kunnanjohtaja yhdessä Karvian Yrittäjät
ry:n kanssa.
PÄÄTÖS:
Tomi Ylilammi poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunta palkkaa Karvia-päivien toimistoon kesäheinäkuun ajaksi yhden karvialaisen nuoren.
Rekrytoinnin suorittavat kunnansihteeri tai kunnanjohtaja yhdessä Karvian Yrittäjät
ry:n kanssa.

KARVIAN YRITTÄJÄT RY:N JA KARVIA-PÄIVÄT TOIMIKUNNAN ANOMUS KUNNAN
KIINTEISTÖJEN MAKSUTTOMASTA KÄYTÖSTÄ KARVIA-PÄIVIEN 2019 AIKANA
KH § 45

Karvian Yrittäjät ry ja Karvia-Päivät toimikunta ovat toimittaneet kunnanhallitukselle
pyynnön, jossa he anovat, että Karvian kunta antaisi kunnan kiinteistöjä KarviaPäivien käyttöön (2. – 4.8.2019) edellisten vuosien tapaan maksutta.
Tarvittavia tiloja ovat








kunnantalon kahvio, aulatilat ja vessat (toritapahtuma)
alakoulu kaikkine vessoineen ja piha-alueet (toritapahtuma)
Opinpolun vessat, suihkut ja piha-alue (perjantai, lauantai ja sunnuntai)
Kirin kentän huoltorakennuksen vessat (perjantai, lauantai ja sunnuntai)
Kirin kenttä (koko viikonloppu)
Sampolan kenttä
Karviatalo/ Urheilutalo piha-alueineen (perjantain, lauantai, sunnuntai, ei 4H:n
tilat)

Yllä olevia tiloja pyydetään käyttöön maksutta.

Liitteet:
 Karvian Yrittäjät ry:n hakemus 5.3.2019
Karvian kunnan kautta ei ole tehty varauksia Karviatalo / Urheilutalon tiloihin vuoden
2019 Karvia-Päivien ajalle.

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää myöntää Karvian Yrittäjät ry:lle hakemuksen mukaisesti tilat
käyttöön maksutta, lukuun ottamatta Yläkoulun tiloja, joita ei voida antaa käyttöön.
Mikäli kunnan tarpeista johtuen muita hakemukseen sisältyviä tiloja tilapäisesti
tarvitaan, sovitaan tästä erikseen. Yrittäjien tulee huolehtia varaamiensa tilojen
jälkisiivouksesta.

PÄÄTÖS:
Tomi Ylilammi poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kunnanhallitus päätti myöntää Karvian Yrittäjät ry:lle hakemuksen mukaisesti tilat
käyttöön maksutta. Mikäli kunnan tarpeista johtuen muita hakemukseen sisältyviä
tiloja tilapäisesti tarvitaan, sovitaan tästä erikseen. Yrittäjien tulee huolehtia
varaamiensa tilojen jälkisiivouksesta.

MUUT ASIAT
KH § 46
Kunnanhallituksen muut asiat:

1. Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirje vuoden 2019 kunniamerkkiesitysten
valmistelun käynnistäminen.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto käynnistää toiminta-alueellaan vuoden 2019
kunniamerkkiesitysten valmistelun. Kunnan-/kaupunginhallituksia pyydetään
kokoamaan ja toimittamaan Lounais-Suomen aluehallintovirastolle virka- ja
luottamushenkilöitä koskevat ehdotukset hallinnonaloittain viimeistään 30.4.2019
Ritarikuntien kunniamerkkien esittämisestä kertova aluehallintoviraston kirje on
saapuneissa kirjeissä. Kunniamerkkitoimikunta huolehtii tehtyjen
kunniamerkkiesitysten perusteella kunniamerkkiesitysten kokoamisesta ja lähettää
valmiit esityslomakkeet aluehallintovirastoon annetussa määräajassa eli 30.4.2019
mennessä Kuntaliiton ansiomerkit haetaan erikseen virkamiestyönä palveluvuosien ja
valtuustokauden perusteella.
2. Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019
Viedään tiedoksi vapaa-ajanlautakunnalle.
3. Satakunnan Maallikkotuomarit ry:n avustusanomus lautamiesten koulutusraha.
Todettiin, että avustusta ei myönnetä.
4. Satakuntalaisen osakunnan viesti Satakuntalaisille 20.2.2019 tiedoksi.
5. Kutsu Dobelen kunnasta 23.-26.5. 2019 festivaaleille.
Todettiin, että festivaaleille ei osallistuta.
6. Matkailua koskeva tiedote.
Todettiin, että matkailua koskeva tiedote tullaan laatimaan.
7. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös.
Maksatuspäätös 31.1.2019 VARELY/171/2018 merkittiin tiedoksi.
8. Rehtori Arimo Koiviston syntymäpäivä kutsu 6.4.2019
Kunnanhallituksen edustajaksi juhlaan nimettiin Tomi Ylilammi.
9. Käytiin keskustelua tie-asioista /Honkajoentie 2700 ja Alkkia-Kuivasjärvi.
10. Kunnanhallituksen seuraava kokous 8.4.2019

ILMOITUSASIAT

KH § 47

Merkitään tiedoksi seuraavat:

Kuntatyönantajat KT
Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.4.2019
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2019/02/Kunnallisen-tuntipalkkaisenhenkilöstön-palkantarkistukset-1.4.2019
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään 25.2.2019.
Lista ja liitteet löytyvät linkistä http://poytakirjat.satshp.fi:70/
Satakuntaliitto
Maakuntahallituksen 11.2.2019 kokouksen pöytäkirja on luettavissa
verkkosivuilla:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+
bid=1279
Pöytäkirjanote 11.2.2019 maakuntahallitus § 40 Satakuntaliiton
tavoitteet koskien maan seuraavan hallituksen hallitusohjelmaa
Helmikuun henkilöstön uutiskirje on julkaistu 20.2.2019.
Uutiskirjeisiin voi tutustua Satakuntaliiton verkkosivuilla.
Tiedote 1.3.2019 : Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu etenee
vaiheittain.
Pohjois-Satakunnan Vammaisneuvosto
Muistio 7/2018, korjattu versio.
Muistio 1/2019.
Kuntatyönantajat KT
Yleiskirje 4/2019
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2019/04/Kunta-alantyömarkkinaseminaari-Tampereella

Kutsu: Valtiovarainministeriön Pilkahduksia Tulevaisuuteen –raportin
julkaisutilaisuus 19.3.2019
Ohjelma: https://vm.fi/tapahtumat/2019-03-19/pilkahduksiatulevaisuuteen-raportin-julkaisuseminaari Ilmoittautuminen:
https://link.webropolsurveys.com/S/868B750EED6BC0EE
Mahdollisuus seurata tilaisuutta myös verkon välityksellä.
Kuntien takauskeskuksen vuosi-ilmoitus kuntakohtaisista takausvastuista
31.12.2018
Kuntien takauskeskuksen vuosi-ilmoitus kuntakohtaisista takausvastuista
31.12.2018 on julkaistu osoitteessa
https://www.kuntientakauskeskus.fi/.
Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirje 25.2.2019 LSAVI/1469/2019
Esitykset 6.12.2019 myönnettävistä kunniamerkeistä
Kuntaliiton yleiskirje 4/2019 Kansallinen veteraanipäivä
Kuntaliiton yleiskirje 4/2019 kansallinen veteraanipäivä on ilmestynyt ja
löytyy verkkosivuilta osoitteesta
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2019/kansallinen-veteraanipaiva

Kuntatyönantajat KT
Yleiskirje 5/2019 Kuntatyönantajien osallistuminen kunta-alan työn
murroksen seurantaan Kirje on luettavissa verkkosivuilta osoitteesta
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2019/05/kuntatyonantajien-osallistuminenkunta-alan-tyon-murroksen-seurantaan
Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaari Lappeenranta 15.-16.6.2019
Seminaariohjelma löytyy verkko-osoitteesta
https://me.yrittajat.fi/kunnallisjohdon-seminaari/
Eläkkeensaajien keskusliiton EKL ry:n vetoomus 1.3.2019 Kunnan/kaupunginhallituksille.
Kuntaliiton yleiskirje 3/2019 Kunnan jätehuollon järjestämisvastuu muuttui
vuoden 2019 alussa.
Yleiskirje on ilmestynyt ja se löytyy verkkosivuilta osoitteesta
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2019/kunnan-jatehuollonjarjestamisvastuu-muuttui-vuoden-2019-alussa
Satakuntaliitto viestintä: Satakuntaliiton tiedote 7.3.2019 Satakuntaliiton kevään
EAKR-hankehaussa haettiin 2,8 miljoonaa euroa

Maakuntauudistus viestintä 7.3.2019 Satakuntalaiset toivovat nuorten
päihteidenkäyttöön puuttumista ja lisää ehkäisevää päihdetyötä. Tiedote 6.3.2019
Satakuntaliitto viestintä 7.3.2019.
Satakuntaliiton verkkolehti Satanen 1/2019 on ilmestynyt ja se on
luettavissa ositteessa satanen.satakuntaliitti.fi
Maakuntauudistus viestintä 8.3.2019
Maakuntauudistuksen valmistelu ei etene-tarve muutokselle ei poistu.
Tiedote 8.3.2019
Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.
Tarja Hosiasluoma ja Jaakko Hietaluoma esteellisiä kaupanvahvistajan todistuksien
käsittelyn ajan.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KH § 48

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
Kokouspäivämäärä
11.3.2019

Karvian kunta
Kunnanhallitus

Pykälät

36 - 48

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
Pykälät 36, 37, 43, 46, 47, 48
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45,
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 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45,
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.

