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Aika Maanantai 9.12.2019 klo 18.03 – 21.12. 

  

 

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 

 

Läsnä Hietaluoma Jaakko  jäsen 

 Hietikko Tarja  jäsen, esteellinen § 201 

 Kangas Kaija  varapuheenjohtaja 

 Kaskimäki Veijo  jäsen 

 Raita-aho Voitto  puheenjohtaja 

 Vainionpää Joni  jäsen 

 Ylilammi Tomi  jäsen 

 Laitila Sami   varajäsen 

 Mustasilta Tiina  varajäsen 

 

 

Poissa Ervelä Mari   jäsen 

 Huhdanmäki Tuire  jäsen 

 

 

Muut saapuvilla olleet 

 

Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja 

Suominen Päivi kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

Huhtaluoma Heikki kunnanvaltuuston I varapj 

Koivumäki Jyrki kunnanvaltuuston II varapj 

Vainionpää Hanna kunnansihteeri, ptk-pitäjä, esteellinen § 196 

  

  

 

 

Pöytäkirjantarkastus 

 

 Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 10.12.2019 

 

 

 

Nähtävilläolo 

 

 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnan nettisivuilla 11.12.2019 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 188 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 § 189 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 Sami Laitila ja Tomi Ylilammi. 

 

  



 

 

 

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÄIVÄT ALKUVUONNA 2020  

 

KH § 190 Kuntalaki edellyttää, että kunnanhallituksen säännöllisiä kokouksia varten 

vahvistetaan ajat etukäteen esim. vuodeksi kerrallaan, minkä ohessa pidetään tarpeen 

mukaan muita kokouksia. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää hallituksen alkuvuoden kokouspäivät seuraavasti: 

 

20.1.2020 

10.2.2020 

2.3.2020 

23.3.2020 

14.4.2020 

4.5.2020 

25.5.2020 

15.6.2020 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti hallituksen alkuvuoden kokouspäivät seuraavasti: 

 

20.1.2020 

10.2.2020 

2.3.2020 

23.3.2020 

14.4.2020 

4.5.2020 

25.5.2020 

15.6.2020 

  



 

 

 

KUNNANTALON SULKEMINEN  

 
KH 17.6.2019 

§ 95 Kunnantalon sulkupäivästä on käyty keskustelua kunnanhallituksen kokouksessa 

17.6.2019. Kunnantalon henkilökunnan kanssa keskusteltaessa on todettu, että tarvetta 

ns. toimistopäivälle, jolloin kunnantalon ovet pidettäisiin suljettuina, on enenevässä 

määrin. Kunnantalon sulkupäivää voitaisiin ajatella toteutettavaksi kokeiluluonteisesti 

esimerkiksi tiistaisin.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että toimistopäiväkäytäntöä kokeillaan vuoden 2019 loppuun 

ja toimistopäivän jatkamisesta päätetään joulukuun viimeisessä kunnanhallituksen 

kokouksessa.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että toimistopäiväkäytäntöä kokeillaan vuoden 2019 loppuun ja 

toimistopäivän jatkamisesta päätetään joulukuun viimeisessä kunnanhallituksen 

kokouksessa. Kunnantalo pidetään suljettuna tiistaisin elokuun 2019 alusta alkaen.  

 

KH § 191 Kunnantalon sulkeminen tiistaisin on henkilökunnan keskuudessa todettu 

tarpeelliseksi ja toimivaksi. Toimistopäivä on mahdollistanut keskeytyksettömän 

työnteon ja siten tehostanut työntekoa. Kunnantalon sulkupäivää esitetään 

jatkettavaksi.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että toimistopäiväkäytäntö otetaan käyttöön ja kunnantalo 

pidetään suljettuna tiistaisin 1.1.2020 lähtien toistaiseksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että toimistopäiväkäytäntö otetaan käyttöön ja kunnantalo 

pidetään suljettuna tiistaisin 1.1.2020 lähtien toistaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 

 

KH § 192 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen perjantaina 22.11.2019 ja toimittanut sen 

kunnanhallitukselle tiedoksi. 

 

Liitteet: 

 

• Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 22.11.2019 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.  

  



 

 

 

NIMEÄMISPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SISÄLTÖ- JA 
RAKENNEUUDISTUKSEN SATAKUNNAN OHJAUSRYHMÄÄN 

 
KH 25.11.2019 

§ 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 Raita-

Aho. 

 

Kunnanhallitus katsoo, ettei päätös lähettää edustajia merkitse tämän ohjausryhmän 

valtuuttamista toimimaan ohjausryhmänä koko uudistukselle ilman eri päätöstä. 

 

mailto:tarja.koskela@pori.fi


 

 

KH § 193 Ohjausryhmä päätti pyytää nimeämään aiemmin nimetyille ohjausryhmän jäsenille 

kullekin varajäsenet. Nimeämiset pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osoitteella 

tarja.koskela@pori.fi.  

 Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään 10.12.2019 klo 18.00 Porin perusturvan 

auditoriossa, osoitteessa Hallintorakennus D, Maantiekatu 31. 

 

Liitteet: 

 

• Muistio 1/2019 (nimeämispyyntö) 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus nimeää aiemmin nimetyille ohjausryhmän jäsenille kullekin 

varajäsenet. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kunnanhallitus nimesi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen Satakunnan 

ohjausryhmään varajäseniksi Kaija Kankaalle Päivi Suominen, Jyrki Koivumäelle 

Väinö Hautaluoma ja Voitto Raita-Aholle Heikki Huhtaluoma. 
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LISÄMÄÄRÄRAHA POSAN PALVELUSOPIMUKSEN YLITYSTÄ VARTEN 

 
KH § 194 PoSan syyskuun toteuman perusteella laatiman tilinpäätösennusteen mukaan  

 Karvian kunnan vuoden 2019 talousarvioon varaama määräraha ei tule riittämään 

kustannuksiin. Toteuman pohjalta laaditun arvion mukaan PoSan menoihin menee 

6.079.800 euroa.  Talousarviossa PoSan menoihin varattiin 5.914.800 euroa. 

 

 Alkuvuonna 2019 kustannuksia kasvatti lastensuojelupalvelut ja toisena merkittävänä 

on vaikuttanut koko vuoden ajan vanhuspalvelukustannusten kasvaminen. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 165.000 euron 

lisämäärärahan sosiaali- ja terveyspalveluihin menokohdalle 4302, asiakaspalveluiden 

ostot omilta kuntayhtymiltä.  

 

Lisämäärärahan määrä perustuu PoSan tilinpäätösarvioon.  

  

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 165.000 euron 

lisämäärärahan sosiaali- ja terveyspalveluihin menokohdalle 4302, asiakaspalveluiden 

ostot omilta kuntayhtymiltä.  

 

Lisämäärärahan määrä perustuu PoSan tilinpäätösarvioon.  

  



 

 

 

KUNTASTRATEGIAN LAATIMINEN 

 

KH § 195 Karvian kuntastrategian voimassaolo on päättymässä vuoden 2019 lopussa. Kuntalain 

37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan 

toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa 

huomioon: 

 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 

 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 

 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 

 4) omistajapolitiikka; 

 5) henkilöstöpolitiikka; 

 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 

 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 

 

 Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista 

toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien 

toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja 

seuranta. 

 

 Uuden kuntastrategian laadinta on aloitettava mahdollisimman pian. Kuntastrategiassa 

on kunnan taloustilanne huomioon ottaen kiinnitettävä erityistä huomiota palveluiden 

järjestämiseen mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Kunnan kaikki palvelut ja niiden 

tuottaminen on tarkoituksenmukaisinta käydä läpi huolellisesti. 

 

  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että kuntastrategian 2020–2023 valmistelu aloitetaan. 

Kunnanhallitus pyytää kutakin lautakuntaa nimeämään työryhmän palveluiden 

nykytilan kartoittamiseen sekä kehittämissuunnitelman laatimiseen tulevat 

toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen. Työryhmien tulee olla nimettynä 

tammikuun 2020 loppuun mennessä. 

 

Työryhmään pyydetään nimeämään kaksi lautakunnan jäsentä, johtavat viranhaltijat ja 

kaksi muuta toimialan henkilöstöön kuuluvaa. Elinvoimalautakunnan osalta 

työryhmään pyydetään myös Karvian yrittäjät ry:n sekä Willi Karvia Oy:n edustajat. 

Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.  

 

Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa kuhunkin työryhmään. Lisäksi kunnanhallitus 

nimeää oman työryhmän, jonka on tarkoitus keskittyä erityisesti omistajapolitiikkaan 

(konserniohjeen päivitystarpeet), henkilöstöpolitiikkaan, tiedonhallintaan sekä kunnan 

yleisiin hallintoasioihin. Kunnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus kaikissa työryhmissä. 

Kunkin työryhmän on toimittava raportti työskentelystään kunnanhallitukselle 

maaliskuun loppuun mennessä. 

 

Työryhmien saatua työnsä valmiiksi, valmistellaan virkamiestyönä strategialuonnos, 

jota käsitellään valtuustoseminaarissa. Strategian valmistelua jatketaan 



 

 

valtuustoseminaarin antaman evästyksen pohjalta, ja se tulee hyväksyttäväksi 

viimeistään kesäkuun 2020 valtuuston kokoukseen. 

 

Kuntastrategian valmistuttua se käydään läpi koko henkilöstön sekä kaikkien 

luottamushenkilöiden kanssa.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että kuntastrategian 2020–2023 valmistelu aloitetaan. 

Kunnanhallitus pyytää kutakin lautakuntaa nimeämään työryhmän palveluiden 

nykytilan kartoittamiseen sekä kehittämissuunnitelman laatimiseen tulevat 

toimintaympäristön muutokset ja kuntatalous huomioon ottaen. Työryhmien tulee olla 

nimettynä tammikuun 2020 loppuun mennessä. 

 

Työryhmään pyydetään nimeämään kaksi lautakunnan jäsentä, johtavat viranhaltijat ja 

kaksi muuta toimialan henkilöstöön kuuluvaa. Elinvoimalautakunnan osalta 

työryhmään pyydetään myös Karvian yrittäjät ry:n, MTK Karvian sekä Willi Karvia 

Oy:n edustajat. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.  

 

Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa kuhunkin työryhmään. Lisäksi kunnanhallitus 

nimeää oman työryhmän, jonka on tarkoitus keskittyä erityisesti omistajapolitiikkaan 

(konserniohjeen päivitystarpeet), henkilöstöpolitiikkaan, tiedonhallintaan sekä kunnan 

yleisiin hallintoasioihin. Kunnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus kaikissa työryhmissä. 

Kunkin työryhmän on toimittava raportti työskentelystään kunnanhallitukselle 

maaliskuun loppuun mennessä. 

 

Työryhmien saatua työnsä valmiiksi, valmistellaan virkamiestyönä strategialuonnos, 

jota käsitellään valtuustoseminaarissa. Strategian valmistelua jatketaan 

valtuustoseminaarin antaman evästyksen pohjalta, ja se tulee hyväksyttäväksi 

viimeistään kesäkuun 2020 valtuuston kokoukseen. 

 

Kuntastrategian valmistuttua se käydään läpi koko henkilöstön sekä kaikkien 

luottamushenkilöiden kanssa.  

  



 

 

 

VIRKAVAPAUSANOMUS 

 

KH § 196 Kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpää anoo palkatonta virkavapautta 

ajalle 1.1.–31.5.2020 toisen, määräaikaisen virkatehtävän hoitamiseksi. 

 

 

Liitteet: 

 

• Anomus 3.12.2019 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää kunnansihteeri Hanna Vainionpäälle palkatonta 

virkavapaata ajalle 1.1.–31.5.2020.  Kunnanjohtajalle annetaan valtuudet sijaisen 

palkkaamiseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kunnansihteeri Hanna Vainionpää poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi 

klo 18.45-19.43. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma. 

 

 Jaakko Hietaluoma esitti, että virkavapautta ei myönnetä. Kaija Kangas kannatti 

Hietaluoman esitystä. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa kunnanjohtajan esitystä 

kannattavat äänestivät JAA ja Hietaluoman esitystä kannattavat äänestivät EI. 

Äänestyksessä annettiin seitsemän JAA-ääntä ja kaksi EI-ääntä. 

 

Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan esityksen mukaisesti myöntää kunnansihteeri 

Hanna Vainionpäälle palkatonta virkavapaata ajalle 1.1.–31.5.2020.  Kunnanjohtajalle 

annetaan valtuudet sijaisen palkkaamiseen. 

  



 

 

 

SOPIMUS VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISESTA 

 
KH 6.5.2019 § 63  
 Maanomistajien Arviointikeskus Oy on saanut toimeksiannon Lakeuden Vesi Oy:ltä 

korvausarvioiden laatimiseksi ja sijoituslupasopimusten hankkimiseksi Karvia-

Kauhajoki vesihuoltolinjalta.  

 

 Maastossa tehtyjen havaintojen ja hintatutkimusten pohjalta Arviointikeskus/Vesa 

Hakola on laatinut tilakohtaiset korvausarviot vesihuoltolinjan rakentamisen 

aiheuttamista menetyksistä ja haitoista. Saadun palautteen perusteella arvioihin 

tehdään tarvittaessa muutokset. Mikäli arviossa ei ole virheitä ja/tai puutteita, 

pyydetään allekirjoittamaan sopimusasiakirjat (2 kpl) ja palauttamaan ne 

madollisimman pian Maanomistajien Arviointikeskus Oy:lle / Vesa Hakolalle.  

 

 Sopimuksella sopijapuolet Lakeuden Vesi Oy (myöhemmin vesihuoltolinjan omistaja) 

ja Karvian kunta (myöhemmin maanomistaja) sopivat vesihuoltolinjan rakentamisesta 

ja vesihuoltolinjan putkien ja laitteiden ylläpitämisestä, korvausarvion mukaisista 

korvauksista, ennalta arvaamattomien vahinkojen arvioimisesta ja korvaamisesta, 

putkien tarvitsemista huolto- ja korjaustöistä, ilmoitusvelvollisuudesta liittyen ojitus-, 

maansiirto- ja räjäytystöistä, vesihuoltoputken sijainnin näyttämisestä sekä 

sopimuksen sitovuudesta ja voimaantulosta.  

 

 Putkilinja tulisi kulkemaan 195 metrin matkalla tilalla Vesimaa  (230-405-5-57). 

Putken rakentamisesta aiheutuva haittakorvaus on 628,24 euroa. Putkilinja kulkee 650 

metrin matkalla tilalla Vanhatalo (230-401-10-159). Tämän tilan osalta maksettava 

korvaus on 1826,45 euroa.  

 

Lakeuden Vesi Oy on esittänyt rakentavansa kustannuksellaan varavesiyhteyden 

kunnan vedenottamolle sekä Karhusaaren vedenottamolle.  Tällä turvataan myös 

varavesiyhteys, mikäli Karvian vedenottamoissa on häiriötilanne.  Lakeuden vedelle 

on esitetty neljän palopostin asentamista Lakeuden runkolinjan varrelle eri puolille 

Karviaa. Palopostien avulla parannettaisiin mahdollisien tulipalotilanteiden 

vesihuollon toimivuutta.  

 

 Liitteet 

• Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n kirje 1.4.2019 

• Sopimus vesihuoltolinjan rakentamisesta Lakeuden Vesi Oy:n vesi-

huoltolinja Karvian kunnassa 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus käsittelee maanomistajien Arviointikeskuksen esittämää 

sopimusluonnosta vesihuoltolinjan rakentamisesta ja antaa kunnanjohtajalle evästystä 

siitä, miten asiassa edetään.  

 

 PÄÄTÖS: 

 



 

 

Kunnanhallitus totesi, että tässä vaiheessa ei olla valmiita allekirjoittamaan sopimusta 

ennenkuin saadaan asiassa lisäselvitystä. Vesilain 6§:n mukaan kunnan on 

huolehdittava veden saanti kunnan alueella. Vesiosuuskuntien ja kunnan edustajat 

tulee kutsua Lakeuden Vesi Oy:n edustajien kanssa koolle veden saannin 

turvaamiseksi varavesijärjestelmin. Kokouksessa ilmeni, että Lakeuden Vesi Oy ei ole 

ollut yhteydessä kaikkiin vesiosuuskuntiin, vaikka alueilla on tehty tutkimuksia. 

Tasapuolisen kohtelun vuoksi tulee olla yhteydessä kaikkiin alueella oleviin 

vesiosuuskuntiin. 

 

 

KH § 197 Lakeuden Vesi Oy on lähestynyt kuntaa ja pyytänyt lupa-asian käsittelyä uudelleen.  

 

 Lakeuden Veden mukaan sijoitusluvat on pääasiassa saatu muilta maanomistajilta. 

Runkolinjan rakentaminen Kauhajoella valmistuu vuoden vaihteessa. Karvian osalta 

runkolinjan rakentaminen tehdään kahdessa urakassa, joista ensimmäinen osa (noin 14 

km) on tarkoitus kilpailuttaa nyt kun lupatilanne sen sallii. Tarjouspyynnöt lähtevät 

joulukuun alussa. Urakoitsijaneuvottelut ja -valinta pyritään tekemään mahdollisim-

man nopeasti siten, että ainakin urakan valmistelevat työt voitaisiin aloittaa jo tammi-

kuun aikana. Karvian toinen urakkaosa kilpailutettaneen kevään aikana. 

 

 Vesihuollon varautumisasioiden parantamiseksi kunnalle rakennettavan varavesiyh-

teyden toteutus sisällytetään ensimmäisenä kilpailutettavaan osuuteen. Lisäksi varave-

siyhteys toteutetaan rakennusaikana Karhusaarenlähteen vesiosuuskunnalle, kohdassa 

jossa VOK:n luontaisella paineella toimiva raakavesilinja risteää yhtiön raakavesilin-

jan kanssa. Vedenoton vaikutusalueella sijaitsevien vesiosuukuntien ja yksityisten kai-

von omistajien osalta on laadittu luvan edellyttämät varautumissuunnitelmat viran-

omaiselle. Lakeuden Vesi Oy on kunnan toiveesta rakentamassa linjalle lisäksi muuta-

man sammutusveden noutopisteen, joiden myötä varautumisvalmiudet paranevat enti-

sestään myös muilla vedenkäyttäjillä runkolinjan reitin varrella. 

 

 

Liitteet: 

 

• Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n kirje 1.4.2019 

• Sopimus vesihuoltolinjan rakentamisesta Lakeuden Vesi Oy:n vesi-

huoltolinja Karvian kunnassa 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä sopimuksen vesihuoltolinjan rakentamisesta 

ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan sopimuksen.  

 

Karvian kunnanhallitus korostaa, että Lakeuden Vesi Oy:n kyseisen hankkeen haitto-

jen estämisesti ja kompensoinnista on määrätty lainvoimaisen lupapäätöksen lupamää-

räyksissä 8, 9 ja 10, jotka tulee olla toteutettu ja huomioitu ennen vedenoton käynnis-

tämistä. 

 

Lisäksi kunnanhallitus esittää, että vedenoton vaikutuksia muuhun vedenhankintaan 

tulee tarkkaillaan esitettyä tarkemmin ja laajemmin. Automaattista pintakorkeuden 



 

 

mittausta tulisi suorittaa myös muualla erityistä seurantaa vaativissa kohteissa kuin 

vain Lakeuden Vesi Oy:n omilla vedenottamoilla. Muuhun vedenhankintaan vaikutta-

vat mittaus- ja laatutulokset tulisi toimittaa neljännesvuosittain kaivojen omistajille. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti osaltaan hyväksyä sopimuksen vesihuoltolinjan rakentamisesta 

ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan sopimuksen.  

 

Karvian kunnanhallitus korostaa, että Lakeuden Vesi Oy:n kyseisen hankkeen haitto-

jen estämisestä ja kompensoinnista on määrätty lainvoimaisen lupapäätöksen lupa-

määräyksissä 8, 9 ja 10, jotka tulee olla toteutettu ja huomioitu ennen vedenoton käyn-

nistämistä. 

 

Lisäksi kunnanhallitus esittää, että vedenoton vaikutuksia muuhun vedenhankintaan 

tulee tarkkailla esitettyä tarkemmin ja laajemmin. Automaattista pintakorkeuden mit-

tausta tulisi suorittaa myös muualla erityistä seurantaa vaativissa kohteissa kuin vain 

Lakeuden Vesi Oy:n omilla vedenottamoilla. Muuhun vedenhankintaan vaikuttavat 

mittaus- ja laatutulokset tulisi toimittaa neljännesvuosittain kaivojen omistajille. 

  



 

 

VUODEN 2019 INVESTOINTIEN TILANNE JA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 

 

 Tekn. ltk. § 58 
 

Karvian kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talousarvion toteutumista seura-

taan ja raportoidaan. Talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta voi-

daan toeta, että käyttötalouteen myönnetyistä määrärahoista 30.9.2019. mennessä on 

käytetty 68,1% (1 119 1172€) ja tuloja on kertynyt 64,9 % (318 366€).  

Investointeihin myönnetyistä määrärahoista 30.9.2019 mennessä on käytetty 35,2% 

(203 026€). 

Oheismateriaalina lautakunnalle käyttötalouden ja investointien toteutuminen ajalla 

1.1.-30.9.2019. 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen talousarvion toteutumisesta ajalla 

1.1.- 30.9.2019. 

Tekninen lautakunta esittää kunnanvaltuustolle arvion kuluvana vuotena toteutumatta 

jäävistä investointihankkeista. 

 

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen talousarvion toteutumisesta ajalla 

1.1.-30.9.2019.  

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle listauk-

sen kuluvan talousvuoden aikana toteutuneista ja toteutumatta jäävistä investoinneista 

sekä niiden kulurakenteesta marraskuun lopussa. 

 

 

Tekn. ltk. 3.12.2019 § 64 
 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanvaltuustolle selvityksen kuluvana vuonna toteutu-

matta jäävät investoinnit. 

 Oheismateriaalina lautakunnalle investointien tämän hetkinen toteutuma. 

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta esittää kunnanvaltuustolle selvityksen kuluvana vuonna toteutu-

matta jäävistä investoinneista. Tekninen lautakunta kiinnittää jatkossa huomiota sii-

hen, että talousarvioon hyväksytyt investoinnit saadaan paremmin toteutettua talousar-

viovuoden aikana. 



 

 

KH § 198  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanval-

tuustolle selvityksen kuluvana vuonna toteutumatta jäävistä investoinneista. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanval-

tuustolle selvityksen kuluvana vuonna toteutumatta jäävistä investoinneista. 

  



 

 

LISÄMÄÄRÄRAHA TEKNISEN TOIMEN INVESTOINTEIHIN 

 

Tekn. ltk. 3.12.2019 § 65 
 

Esittävien taiteiden katsomon valmistuessa keväällä 2019 koko Kulttuurikeskus Skantzin 

alueella tehtiin mittavia muutostöitä, joiden valmiiksi saattaminen oli tehtävä nopealla 

aikataululla, ja joista näin koitui lisäkustannuksia, joihin ei suunnitteluvaiheessa ollut 

varauduttu. Lisäkustannuksia tuli mm. pihanparannustöistä vanhan koulun alueella ja 

pysäköintialueen rakentumisesta sekä ulkorakennuksen tyhjäys- ja korjaustöistä, jotka 

olivat välttämättömiä tapahtumaravintolan rakentamiseksi. Kustannuksia syntyi mm. maa-

aineksista, sekalaisista pientarvikkeista (roskikset, liikennemerkit, viheralueiden istutuksia 

ym.) ja palkkakuluista. Kuten katsomorakentamisessa, myös näissäkin töissä talkootyön 

määrä oli suuri, mutta kiireellisen aikataulun vuoksi oli turvauduttava myös palkattuihin 

työntekijöihin. Lisämäärärahan tarve on 21 000,00€. 

 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että se 

myöntää 21 000,00€ lisämäärärahan esittävien taiteiden katsomon investoinnille. 

  

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että se 

myöntää 21 000,00€ lisämäärärahan esittävien taiteiden katsomon investoinnille. 

Tekninen lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kohteen alkuperäiset suunnitel-

mat ovat olleet puutteellisia ja suunnitelmat matkan varrella muuttuneet, mikä on osal-

taan vaikuttanut siihen, että investoinnin talousarvio on ylittynyt. 

KH § 199  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanval-

tuustolle. että se myöntää 21 000,00€ lisämäärärahan esittävien taiteiden katsomon in-

vestoinnille. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanval-

tuustolle, että se myöntää 21 000,00 euron lisämäärärahan esittävien taiteiden katso-

mon investoinnille kulttuurikeskuksen alueen parannustöihin. 

  



 

 

VALAISTUSVERKON OMISTUSJÄRJESTELY 

 
Tekn. ltk. 3.12.2019 § 66 

 

Vatajankosken Sähkö Oy on lähestynyt omistajakuntiaan katuvalojen ja kuntoratojen 

valaistuksiin liittyvällä asialla, jossa Vatajankosken Sähkö Oy tarjoutuu ostamaan 

kunnan omistaman valaistusverkon.  

Valaistusverkoston myymisen hyötynä kunnalle olisi perusparannusinvestointien ja 

ylläpidon siirtyminen ostajan vastattavaksi sekä järjestelystä syntyvä kertaluonteinen 

myyntivoitto. Lisäksi alustavien laskelmien perusteella kunnalle muodostuisi kyseisen 

omistajärjestelyn myötä myös valaistusverkoston investointi- ja ylläpitokuluissa jon-

kin verran säästöä 20 vuoden aikajaksolla. 

Omistusjärjestelyn toteutuessa ostaja sitoutuisi saneeraamaan ja rakentamaan valais-

tusverkostoa sovitun palvelusopimuksen mukaisesti. Kunta ostaisi kaupan jälkeen va-

laistuksen palveluna Vatajankosken Sähkö Oy:lta. Palvelumaksu sovittaisiin enna-

kolta. Vatajankosken Sähkölle kauppa toisi synergiaetuja työvoiman käyttöön ja ver-

kon valvontaan. Yhtiö hyötyisi myös volyymieduissa hankintojen osalta. Kunta voi 

halutessaan lunastaa valaistusverkon takaisin 10 - 20 vuoden kuluttua tasearvolla.   

Kauppahinnasta (n. 300 tuhatta euroa) pyydetään vielä lausunto Inspira Oy:ltä. Kaup-

pahinta maksettaisiin yhtiön uusina K-sarjan osakkeina.  

 

Oheismateriaalina lautakunnalle on Vatajankosken Sähkön laatima esitys mahdolli-

sesta omistajajärjestelystä sekä kunnanrakennusmestarin laatima taulukko, johon on 

koottu kunnan valaistusverkoston perustietoja sekä arvioitu tulevaisuuden investointi-

tarpeita. 

Lisäksi lautakunnalle toimitetaan myöhemmin Vatajankosken sähkön laatima palvelu-

sopimusluonnos.    

 

KUNNARAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Kunnan katuverkkoa ja siihen liittyvää valaistusta hallinnoivana toimielimenä tekni-

nen lautakunta keskustelee valaistusverkon omistuksen uudelleenjärjestelemiseksi teh-

dystä tarjouksesta ja sen vaikutuksista kunnan toimintaan ja talouteen. Tekninen lauta-

kunta esittää kunnanhallitukselle näkemyksen hankkeen vaikutuksista ja kannattavuu-

desta.  

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta suhtautuu Vatajankosken Sähkö Oy:n ehdotukseen uudesta omis-

tajajärjestelystä lähtökohtaisesti myötämielisesti. Lautakunta jatkaa asian käsittelyä, 

kun asiasta saadaan lisätietoa. 

Tekninen lautakunta esittää asian tiedoksi kunnanhallitukselle. 

Vltk 4.12.2019 § 52 



 

 

Vatajankosken Sähkö Oy on lähestynyt omistajakuntiaan katuvalojen ja kuntoratojen 

valaistuksiin liittyvällä asialla, jossa Vatajankosken Sähkö Oy tarjoutuu ostamaan 

kunnan omistaman valaistusverkon. 

Valaistusverkoston myymisen hyötynä kunnalle olisi perusparannusinvestointien ja 

ylläpidon siirtyminen ostajan vastattavaksi sekä järjestelystä syntyvä kertaluonteinen 

myyntivoitto. Lisäksi alustavien laskelmien perusteella kunnalle muodostuisi kyseisen 

omistajajärjestelyn myötä myös valaistusverkoston investointi- ja ylläpitokuluissa jon-

kin verran säästöä 20 vuoden aikajaksolla. 

Omistusjärjestelyn toteutuessa ostaja sitoutuisi saneeraamaan ja rakentamaan valais-

tusverkostoa sovitun palvelusopimuksen mukaisesti. Kunta ostaisi kaupan jälkeen va-

laistuksen palveluna Vatajankosken Sähkö Oy:lta. Palvelumaksu sovittaisiin enna-

kolta. Vatajankosken Sähkölle kauppa toisi synergiaetuja työvoiman käyttöön ja ver-

kon valvontaan. Yhtiö hyötyisi myös volyymieduissa hankintojen osalta. Kunta voi 

halutessaan lunastaa valaistusverkon takaisin 10 - 20 vuoden kuluttua tasearvolla. 

Kauppahinnasta (n. 300 tuhatta euroa) pyydetään vielä lausunto Inspira Oy:ltä. Kaup-

pahinta maksettaisiin yhtiön uusina K-sarjan osakkeina. 

Oheismateriaalina lautakunnalle on Vatajankosken Sähkön laatima esitys mahdolli-

sesta omistajajärjestelystä sekä kunnanrakennusmestarin laatima taulukko, johon on 

koottu kunnan valaistusverkoston perustietoja sekä arvioitu tulevaisuuden investointi-

tarpeita. Lisäksi lautakunnalle toimitetaan myöhemmin Vatajankosken sähkön laatima 

palvelusopimusluonnos. 

LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSESITYS: 

Kunnan kuntoratoja ja siihen liittyvää valaistusta hallinnoivana toimielimenä va-

paaajanlautakunta keskustelee valaistusverkon omistuksen uudelleenjärjestelemiseksi 

tehdystä tarjouksesta sekä sen vaikutuksista kunnan toimintaan ja talouteen. Lauta-

kunta esittää kunnanhallitukselle näkemyksen hankkeen vaikutuksista ja kannattavuu-

desta ottaen huomioon kuntoradoista tehdyt suunnitelmat ja investointivaraukset vuo-

sille 2019 ja 2020. 

PÄÄTÖS: 

Vapaa-ajanlautakunta suhtautuu epäilevästi ehdotetun valaistusverkon omistusjärjeste-

lyjen kustannustehokkuuteen. Mahdolliseen sopimukseen tulisi ensimmäiselle vuo-

delle sisällyttää jo olemassa olevat ja suunnitellut vapaa-ajanlautakunnan investoinnit, 

koskien Sarvelan kuntoradan ledvalaistusta (2019) ja Kirkonkylän kuntoradan valais-

tusverkon uudelleen rakentamista maakaapelein (2020) Lautakunta ottaa asian käsitte-

lyyn uudelleen, kun sopimusehdot ovat täsmentyneet. 

KH § 200  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan ja vapaa-ajanlautakunnan päätökset 

tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS:Kunnanhallitus merkitsi teknisen lautakunnan ja vapaa-ajanlautakunnan 

päätökset tiedoksi. 



 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 201 

 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

1. Jouluruokailun järjestämisestä on pyydetty tarjouksia 26.11.2019 klo 15.00 men-

nessä. Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjousta. Halvin tarjous hyväksyttiin: Kar-

vian 4H-yhdistyksen tarjous. Jaakko Hietaluoma toi esiin, että hän näkee ongel-

malliseksi, että kunta pyytää tarjouksia yhdistyksiltä, jotka kilpailevat samoilla 

markkinoilla yritysten kanssa. 

2. Kurikan Ryhti ry pyytää Karvian kunnalta 1.000 euron suuruista yhteistyöpakettia, 

jolla kunnan nimi tulisi Juha Miedolle Kurikkaan pystytettävän patsaan jalustaan. 

Kunnanhallitus päätti, ettei kunta osta yhteistyöpakettia. 

3. Viru-Nigulan terveiset: ”Hei ystävät Karvialta – hyvää itsenäisyyspäivää“ 

4. Tarja Hietikko poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi klo 21.00-21.06. 

Kunnanhallitus keskusteli maanvuokrasopimuksen siirtämisestä kolmannelle osa-

puolelle. 

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 202 Merkitään tiedoksi seuraavat: 

 

 Yhteistyötoimikunta 

 

 Tiedoksi yhteistyötoimikunnan pöytäkirjanote 12.11.2019 §13. 

 

 Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

  

Tiedoksi 26.11.2019: Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden 

rahoitussuunnitelmaehdotukset 2021-2024 ja liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin 

myönnettävät avustukset vuonna 2020. 

  

Varsinais-Suomen ELY-Keskus 

 

Tiedoksi 19.11.2019: Asia: Vapo Oy, Haitikeitaan turvetuotantoalueen 

määräaikaistarkastus. Tarkastuspöytäkirja VARELY/724/2016. 

 

Satakunnan joukkoliikennetyöryhmän muistio 2/2019. 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-Keskus 

 

ELY-Keskus on antanut 21.11.2019 tarkkailuohjelmapäätöksen koskien EPO ELY:n 

alueeseen kuuluvien Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotantoalueiden 

vaikutustarkkailua. Päätöksen kuulutusaika on 22.11.-23.12.2019. 

  

 Kuntaliitto 

  

Tiedoksi 20.11.2019: Korjattu yleiskirje nro 10/2019, joka korvaa 10.10.2019 

päivätyn yleiskirjeen nro 10/2019. Musiikin Erityiskorvaukset Teostolle vuonna 2020. 

 

Tiedoksi 28.11.2019: Sisäinen tarkastus kunnissa ja kuntayhtymissä – kyselyn tuloksia 

  

KT Kuntatyönantajat 

 

 KT:n yleiskirje 21.11.2019, 12/2019 

 Vuoden 2020 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset 

  

 Satakuntaliitto 

  

Tiedote 19.11.2019: Satakunnan talous tasaantumassa – automaatio ja konepajat yhä 

kovassa vedossa 

 

Maakuntahallituksen kokous 25.11.2019. Esityslista on luettavissa: 

https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1412  

  

 Maakuntahallituksen kokouksen tiedote ja pöytäkirjaote 25.11.2019: 

 Pöytäkirjanote § 133; Satakunnan matkailufoorumi 

https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1412


 

 

Pöytäkirjanote § 143; Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevien alustavien 

pykäläluonnosten kommentointi 

  

Tiedote 26.11.2019: Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden tilan 

seurantaraportti 2019 on valmistunut. 

 

Maakuntavaltuuston kokous pidetään 13.12.2019. Esityslista on luettavissa 

verkkosivuilla:https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht

m?+bid=1392  

  

Satasairaala 

  

Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään 

25.11.2019. Lista ja liitteet löytyvät linkistä http://poytakirjat.satshp.fi:70/ 

  

 Yhtymähallituksen kokous 25.11.2019: 

 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden katsaus 1-10 kk/2019. 

 Ohessa täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti pöytäkirjanote pykälästä 178 § 

 

Yhtymävaltuuston pöytäkirjanote 11.11.2019: 

§ 34 Sairaanhoitopiirin toiminta- taloussuunnitelma 2020-2022 ja vuoden 2020 talous-

arvio sekä investointisuunnitelma vuoteen 2025. 

 

Yhtymävaltuuston pöytäkirjanote 11.11.2019: 

§ 35 Somaattisen sairaanhoidon siirtoviivemaksu vuonna 2020 

 

Yhtymävaltuuston pöytäkirjanote 11.11.2019: 

 § 37 Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös 1.1.-31.12.2020 

 

Porin kaupunki 

  

 Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmän muistio 4.11.2019. 

  

 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 

 
ARA myöntää vuonna 2020 yhteensä 0,9 miljoonan euron edestä avustuksia asumis-

neuvojatoimintaan, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2020 talousarviossa tarkoituk-

seen määrärahavaltuuden. Vuoden 2020 määräraha koskeva haku on auki 2.12.2019-

16.1.2020. Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta: 
http://www.ara.fi/fi-

FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvontatoimintaan 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

 

Tiedoksi 28.11.2019 THL:n uusi tilastoraportti julkaistu: 

Lastensuojelun käsittelyajat 1.4.-30.9.2019 

 

 

 

KVVY Tutkimus Oy 

https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1392
https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1392
http://poytakirjat.satshp.fi:70/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm
http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvontatoimintaan
http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvontatoimintaan


 

 

 

Tiedoksi 27.11.2019: Raportti Alatalot Oy:n Toivolan ottoalueen 

pohjavesitarkkailuraportti v. 2019. 

 

Kaupanvahvistajan todistukset.  

  



 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 203 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 

 



 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 

Karvian kunta 
Kunnanhallitus 

09.12.2019 Pykälät 

188-203 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät 188,189,190,192,194,195,198,199,200,201,202,203 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 191,193,196,197 

 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 191,193,196,197 

 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 

 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. 

Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

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 

 

Hankintapäätös 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-/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-
/valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

