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Aika Maanantai 11.2.2019 klo 18.00 – 20.16 
  
 
Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 
 
Läsnä Ervelä Mari   jäsen 
 Hietaluoma Jaakko  jäsen 
 Hietikko Tarja   jäsen 
 Kangas Kaija   varapuheenjohtaja 
 Kaskimäki Veijo  jäsen 
 Raita-aho Voitto  puheenjohtaja 
 Vainionpää Joni  jäsen 
 Ylilammi Tomi   jäsen 

Isotalo Aila   varajäsen 
 
Poissa Järvinen Tiina   jäsen 
 
 
Muut saapuvilla olleet 
 

Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja 
Suominen Päivi kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Huhtaluoma Heikki kunnanvaltuuston I varapj 
Koivumäki Jyrki kunnanvaltuuston II varapj 
Kannisto Jari  kunnanvaltuuston III varapj 

 Ojaniemi Kati  vs. kunnansihteeri, ptk-pitäjä 
 Suoneva Eetu  nuorisovaltuutettu 
  

 
 

Pöytäkirjantarkastus 
 

Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 12.2.2019 
 
 
 
Nähtävilläolo 
 
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla 13.2.2019 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 20 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 § 21 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 Mari Ervelä ja Jaakko Hietaluoma. 

  



 

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 

 

KH § 22 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen perjantaina 18.1.2019 ja toimittanut sen 

kunnanhallitukselle tiedoksi. 

 

Liitteet: 

 

 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 18.1.2019 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.  

 

 

 

 

  



 

 

LÄNSI-SUOMEN LUONTOMATKAILU OY:N LAKKAUTTAMINEN 

 
KH § 23 Länsi-Suomen Luontomatkailu Oy:n (1036271-8) osakkeiden lukumäärä on 50 

kappaletta. Omistajat, osakkeiden lukumäärä omistajittain sekä omistusosuudet ovat 

seuraavat: 

Omistaja 

Osakkeiden 

lukumäärä Omistusosuus 

Honkajoen kunta  3 6 % 

Isojoen kunta  12 24 % 

Karijoen kunta  2 4 % 

Karvian kunta  4 8 % 

Kauhajoen kaupunki 14 28 % 

Siikaisten kunta 3 6 % 

Teuvan kunta 7 14 % 

Aikalajärven Matkailu Oy 2 4 % 

Maria Itävaara 1 2 % 

Päivi Kiviluoma 1 2 % 

Asko Luhtala 1 2 % 

 
Yhtiön perustamiskokous on pidetty 22.11.1995. Yhtiön osakepääoma oli 50 000 

markkaa. Yhtiön varat per 9.11.2018 ovat 4860,71 euroa. Yhtiöllä ei ole tiedossa 

olevia velkoja. Viimeinen tiedossa oleva tilintarkastus on tehty vuonna 2000. Patentti- 

ja rekisterihallituksella ei ole yhtään yhtiön tilinpäätöstä. Yhtiöllä ei ole ollut 

toimintaa useaan vuoteen eikä toimintaa ole tarvetta uudelleen käynnistää. Näin ollen 

esitetään yhtiön toiminnan lakkauttamista. 

 

Lakkauttaminen tehdään lainsäädännön mukaisesti selvitystilamenettelyllä.  

Selvitysmenettely alkaa yhtiökokouksen päätöksellä yhtiön asettamisesta selvi-

tystilaan ja yhden tai useamman selvitysmiehen valinnalla. Kuitenkin, mikäli kaikki 

osakkeenomistajat ovat yksimielisiä, voidaan selvitystilamenettely ja selvitysmiehen 

valinta tehdä myös ilman yhtiökokousta. Valinnan jälkeen selvitysmies hoitaa 

selvitystilamenettelyn toimenpiteet ja jakaa lopuksi mahdollisen yhtiön omaisuuden 

säästön osakkeenomistajille. Selvitysmiehen esitettyä lopputilityksen 

yhtiökokouksessa, katsotaan yhtiö puretuksi, jonka jälkeen selvitysmies tekee 

tarvittavat ilmoitukset kaupparekisteriin. 

 

Selvitystilamenettelyn oikeudelliset kustannukset ovat 3000 euroa + alv. 24 %. 

Menettelyyn liittyvät viranomaiskustannukset ovat 465 euroa, mikäli perusilmoitukset 

asiassa riittävät.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Länsi-Suomen Luontomatkailu Oy 

puretaan osakeyhtiölain mukaisen selvitysmenettelyn mukaisesti. Länsi-Suomen 

Luontomatkailu Oy asetetaan selvitystilaan ja selvitysmieheksi valitaan Jukka 

Pakkanen / Lakiasiaintoimisto Pakkanen Oy. 

 

 PÄÄTÖS: 
 



 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Länsi-Suomen Luontomatkailu 

Oy puretaan osakeyhtiölain mukaisen selvitysmenettelyn mukaisesti. Länsi-Suomen 

Luontomatkailu Oy asetetaan selvitystilaan ja selvitysmieheksi valitaan Jukka 

Pakkanen / Lakiasiaintoimisto Pakkanen Oy. 

 

 

 

 

  



 

 

JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMINEN USEILLA ERI YHTEYSVÄLEILLÄ 1.6.2019 
ALKAEN 

 
KH 5.11.2018 

§ 191 Joukkoliikenteen nykyiset liikennöintisopimukset yhteysväleiltä Kankaanpää-

Pomarkku-Pori, Karvia-Honkajoki-Kankaanpää, Jämijärvi-Kankaanpää, Lavia-

Kankaanpää, Parkano-Kankaanpää ja Siikainen-Pomarkku ovat päättymässä 

31.5.2019. Liikenteet on järjestettävä uudelleen 1.6.2019 alkaen.  

 

ELY-keskus esittää, että liikenteet järjestetään kokonaisuudessaan kilpailuttamalla. 

Nykyisenkaltainen vuorotarjonta ei tule säilymään, jos liikenne jätetään 

markkinaehtoiseksi. Nykyisiin liikennöintisopimuksiin on ohjautunut kuntien ja 

valtion rahoitusta kausilipputukien ja liikenteen hankintojen kautta n. 200.000 e/v.  

 

Liikenteiden kilpailuttamista puoltavat vuorojen suuri merkitys perusopetuksen 

oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille, kuntien välinen työ- ja opiskelupendelöinti 

sekä nykyisten tuettujen matkojen määrä (kausilippujen käyttö). Kilpailutetussa 

liikenteessä kunnat ja ELY voivat määritellä vuorotarjonnan ja liikenteen aikataulut. 

Liikenne pysyy myös vakaana. 

 

Hankittavasta liikennekokonaisuudesta on tehty alustava suunnitelma, jossa liikenteet 

on jaoteltu eri kohteisiin: 

 

Kohde 1 Kankaanpää-Pomarkku-Pori (sis. myös Jämijärvi-Kankaanpää ja osan 

Karvia-Honkajoki-Kankaanpää liikenteestä) 

Kohde 2 Honkajoki-Kankaanpää 

Kohde 3 Lavia-Kankaanpää 

Kohde 4 Siikainen-Pomarkku 

Kohde 5 Parkano-Jämijärvi-Kankaanpää 

 

Kohteiden autokierrot on rakennettu hyödyntämään kaikkien kuntien 

liikkumistarpeita. Tämä on jokaisen rahoittajaosapuolen etu. Kohteen 4 osalta on 

päädytty siihen, että kohde hankitaan myöhemmin keväällä 2019. Lykkääminen liittyy 

Siikaisten koululaislippupäätöksiin. 

 

Kohteiden 1-3 ja 5 liikenteen hankintakokonaisuuden kustannuksiin osallistuisivat 

ELY-keskus, Pori, Pomarkku, Kankaanpää, Honkajoki, Karvia ja Jämijärvi. ELY-

keskus toimii toimivaltansa perusteella liikenteen kilpailuttajana ja tilaajana. Hankinta 

toteutettaisiin reittipohjaisella käyttöoikeussopimusmallilla. Sopimusmallissa ELY ja 

kunnat suunnittelevat hankintakohteen aikataulut ja reitit. Liikenteenharjoittaja saa 

asiakkaiden maksamat lipputulot ja hankinnan osapuolet maksavat tarjoushinnan ja 

asiakastulojen erotuksen.  

 

ELY-keskus esittää liikenteen sopimuskaudeksi 1.6.2019–31.5.2022 (3 v) + 

optiokaudet 1 v + 1 v. Optiokausi on myös mahdollista sopia kerralla kahdeksi 

vuodeksi. Kunnat ovat mukana päättämässä optiokausien käytöstä. 

 

Hankintakokonaisuudesta on tehty nettokustannusarvio. Nettokustannusarvio 

tarkoittaa sitä summaa, jonka ELY-keskus ja kunnat maksavat asiakkaiden maksamien 

lipputulojen lisäksi. Kustannusarviota ei kilpailuun liittyvistä syistä ilmoiteta 



 

 

julkisesti. Valtakunnallisten linjausten mukaan ELY-keskus vastaa 50 % 

hankintakustannuksista ja kunnat vastaavat lopusta sovitun jakoperusteen mukaan. 

Kustannusten eri jakoperusteista on käyty etukäteen virkamiesten kesken keskustelua. 

ELY-keskus esittää kuntien osuuden jakoperusteeksi pääsääntöisesti nykyisen 

liikenteen kuntakohtaista käyttöä. Hankintaan osallistuvien kuntien kanssa tehdään 

erillinen sopimus liikenteen ostokustannusten jaosta. 

 

Kohteen päätöksentekoprosessi on käyty läpi ELY:n ja kuntien 

suunnittelukokouksessa 30.8.2018. Kunnat tekevät päätöksen sitoutumisesta 

kustannusarvion mukaiseen hintahaarukkaan. ELY-keskus on kuitenkin yhteydessä 

kunnan yhteyshenkilöön ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli edullisin 

tarjoushinta ylittää sen hintahaarukan, johon kunta on sitoutunut, asia palaa takaisin 

kunnalliseen päätöksentekoon. Hankinta on tällöin mahdollista keskeyttää. 

 

Yhteysväliä koskeva tarjouskilpailu on tarkoitus käynnistää loka-marraskuussa 2018. 

Kohteen voittaneelle liikenteenharjoittajalle pyritään takaamaan puoli vuotta 

valmistautumisaika uuden liikenteen käynnistämiseen.  

 

Liitteet: 

 

 Kohteiden aikataulut, kustannusarviot ja ehdotetut jako-osuudet (ei 

julkinen). 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitukselle esitetään, että se 

 

a. hyväksyy kohteiden 1, 2, 3 ja 5 hankinnan ja esitetyn palvelutason  

b. hyväksyy periaatteellisen 50/50 % -kustannusjaon valtion ja kuntien vä-

lillä sekä kuntien välisen kustannusjaon sekä  

c. valtuuttaa kunnansihteerin sopimaan hankinta-asiakirjojen lopullisesta 

muodosta ja yksityiskohtaisesta rahoitusyhteistyöstä. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että se 

 

a. hyväksyy kohteiden 1, 2, 3 ja 5 hankinnan ja esitetyn palvelutason  

b. hyväksyy periaatteellisen 50/50 % -kustannusjaon valtion ja kuntien vä-

lillä sekä kuntien välisen kustannusjaon sekä  

c. valtuuttaa kunnansihteerin sopimaan hankinta-asiakirjojen lopullisesta 

muodosta ja yksityiskohtaisesta rahoitusyhteistyöstä. 

 

KH § 24 Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt tarjouskilpailun jälkeen hankintapäätöksen 

VARELY/3046/2018, joka on 8.1.2019 päiväyksellä lähetetty kuntaan.  

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt tällä hankin-

tapäätöksellä hankkia tarjouskilpailun kohteena olleet kohdekohtaiset joukkoliikenne-

palvelut tarjouskilpailun voittaneilta liikennöitsijöiltä.  

 



 

 

Hankintamenettelynä on ollut joukkoliikennelain mukainen yksivaiheinen menettely. 

Pyydettyihin kohteisiin saatiin 34 tarjousta, joista 30 tarjousta hyväksyttiin.  

 

Hankintapäätöksen taulukossa on esitetty kohdekohtaisesti tarjoukset, voittanut tarjous 

tummennettuna ensimmäisenä. Tarjouspyynnössä oli pyydetty vuosihintaa sis. alv 0%.  

 

Kohde 1 Kankaanpää-Pori, Karvia-Kankaanpää, Jämijärvi-Kankaanpää 

 

   Hinta euroa 

1. Länsilinjat Oy  242 265,00 euroa (alv. 0%) 

 

 

Muut kohteet, tarjoukset ja kohteiden voittajat on esitetty liitteenä olevassa hankinta-

päätöksessä.  

 

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän päätöksen perus-

teella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella. 

 

Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 21 päivän kuluttua, siitä, kun tar-

joajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedok-

si.  

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus ovat liitteenä.  

 

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian 

saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi viimeistään silloin, kun hankintaa kos-

keva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus pyytää toimittamaan mahdollisen muutoksenhakua koskevan ilmoi-

tuksen osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi  

 

Liitteet: 

 

 Hankintapäätös VARELY/3046/2018, 8.1.2019 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Karvian osuus kustannuksista 5044 – 6426 euroa eli 3,5 prosenttia. 

 

Karvian kunnanhallitus ei hae oikaisua hankintapäätökseen. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Karvian osuus kustannuksista 5044 – 6426 euroa eli 3,5 prosenttia. 

Karvian kunnanhallitus ei hae oikaisua hankintapäätökseen. 
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PERUSOPETUSLAISSA TARKOITETUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN VUODEN 
2018 OHJAUSTUNTIEN LASKENNALLISTA MÄÄRÄÄ KOSKEVA OIKAISU 

 
KOLTK 31.1.2019 

§ 17  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 5.12.2018 opetus- ja kulttuuritoimen  rahoituksesta 

annetun lain(1705/2009) 49§ nojalla vahvistanut rahoituksen laskemisessa 

käytettävien ohjaustuntien laskennalliset määrät toimintaa järjestäville kunnille 

liiteraportin osoittamalla tavalla. Ohjaustunteja on jaettu lisää 6376 tuntia kuntien 

ilmoittamien tuntimäärien suhteessa. Päätökseen tyytymätön saa vaatia oikaisua 

opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista. Päätös on saapunut 28.1.2019. 

 

Liitteet: 

 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tuntimääräpäätöksen 2018 

liiteraportti 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tehdyn oikaisun tiedoksi ja päättää, ettei se 

hae oikaisua päätökseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi tehdyn oikaisun tiedoksi ja päätti, ettei se hae 

oikaisua päätökseen. 

 
KH § 25   
 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja 

päättää, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja päätti, 

ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

  



 

 

 

PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSISTA VUODELLE 2019 

 
KOLTK 31.1.2019 

§ 11 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n mukaan kotikuntakor-

vaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteu-

tuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7-12- ja 13–15–vuotiaille. 

 

Toteutuneet kustannukset määräytyvät mainitun lain 59 §:n mukaisesti vähennettynä 

kuitenkin kustannuksilla, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan pe-

rusopetuslain 4 a §:ssä tarkoitetun opetuksen tuesta sekä pidennetyn oppivelvollisuu-

den opetuksesta siltä osin kuin ne ylittävät toteutuneen kotikuntakorvauksen tason. 

 

Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan jakamalla kuntien ja muiden opetuksen jär-

jestäjien yhteenlasketut esi- ja perusopetuksen toteutuneet kustannukset kuntien paino-

tetulla 6-15-vuotiaiden määrällä. Kuntien painotettu 6-15-vuotiaiden määrä saadaan 

kertomalla kuntien 6-vuotiaiden määrä luvulla 0,61, 7-12-vuotiaiden määrä luvulla 1 

ja 13-15-vuotiaden määrä luvulla 1,60 ja laskemalla näin saadut tulot yhteen. Muulle 

oppivelvolliselle oppilaalle kotikuntakorvaus määräytyy 13-15-vuotiaiden kotikunta-

korvauksen perusteella. 

 

Valtiovarainministeriö päättää kotikuntakorvauksen perusosan euromäärästä varain-

hoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtiovarainministeriö on 

28.12.2018 päättänyt, että vuoden 2019 kotikuntakorvauksen perusosa on 6.600,17 eu-

roa. 

 

Karviassa kotikuntakorvauksen laskentaperusteena 6-vuotiaita on 9, 7-12 -vuotiaita 

119 ja 13-15 -vuotiaita 68. Karvian kotikuntakorvaustulot vuonna 2019 ovat 39 601 

euroa ja menot 17 160 euroa. 

 

Jos kunta on tyytymätön kunnan kotikuntakorvauksen perusosaa koskevaan päätök-

seen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista tehdä 

kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Päätös on kirjattu saapuneeksi 

kuntaan 9.1.2019. 

 

Liitteet:  Päätös VM/2546/02.02.06.00/2018 

  Kotikuntakorvaustulot 2019 

  Kotikuntakorvausmenot 2019 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja esittää 

kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja esittää 

kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. 



 

 

 

KH § 26   

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja 

päättää, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja päätti, 

ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

  



 

 

 

PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE 
KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄN VALTIONOSUUDEN SEKÄ 
KUNTAYHTYMILLE, REKISTERÖIDYILLE YHTEISÖILLE JA SÄÄTIÖILLE 
MYÖNNETTÄVÄN RAHOITUKSEN TARKISTAMISESTA VUODELLE 2018 

 
KOLTK 31.1.2019 

§ 18 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.12..2018 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

annetun lain (1705/2009) 50 §:n. ja 57 §:n 3 momentin sekä vapaasta sivistystyöstä 

annetun lain (632/1998) 16 §:n 1 momentin nojalla tarkistanut kunnille vuodeksi 2018 

myönnetyn valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöil-

le vuodeksi 2018 myönnetyn rahoituksen vuoden 2018 keskimääräisen oppilas ja 

opiskelijamäärien mukaiseksi liitteenä olevan raportin (VOP6OS18) sarakkeen 01 

mukaisesti. Päätöksessä on korjattu valtionosuuden /rahoituksen määrää eräiden kou-

lutuksen järjestäjien /ylläpitäjien osalta hallintolain (434/2003) 50 ja 51 §:n nojalla. 

Päätöksessä on myös otettu huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnan vuodelle 2018 

myönnetyt lisäsuoritteet. Karvian rahoitusosuus on muuttunut -427.767 eurosta -

428.262 euroon.  

 

 Tämä päätös korvaa opetus- ja kulttuuriministeriön 6.8.2018 tekemän päätöksen 

(DNRO 45/221/2017).  

 

Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Päätös on saapunut tiedoksi 

28.1.2019. 

 

Liite: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 45/221/2017 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oi-

kaisua päätökseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi tehdyn oikaisun tiedoksi ja päätti, ettei se hae 

oikaisua päätökseen. 

 

KH § 27  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja 

päättää, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

 

 

 



 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja päätti, 

ettei päätökseen haeta oikaisua. 

  



 

 

 

VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN 
VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN 
VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA KUNNILLE VUONNA 2019 

 

KH § 28 Valtiovarainministeriö on myöntänyt 28.12.2018 kunnan peruspalveluiden 

valtionosuuden sekä päättänyt verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksesta. 

Liitteenä on valtiovarainministeriön päätös, joka on lähetetty kasvatus- ja 

opetuslautakunnan käsiteltäväksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt 

päätöksen kokouksessaan 31.1.2019, josta on päätös alempana. 

 
KOLTK 31.1.2019 

§ 12 

 

Valtiovarainministeriö on antanut 28.12.2018 päivätyn päätöksen 

VM/2545/02.02.06.00/2018 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen 

kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuonna 

2019. 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden koostuminen: 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetunlain (1704/2009) 5 §:n mukaan 

kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista:  

 

1) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien laskennallisista 

kustannuksista ja  

2) syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen 

kunnan lisäosien määräytymisperusteista.  

 

Kunnalle myönnetään valtionosuutta 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuustehtävien jär-

jestämisestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saadaan, kun 6-13 §:n mukai-

sesti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta 

vähennetään 56 §:ssä tarkoitettu kunnan omavastuuosuus. Vuonna 2019 kunnan oma-

rahoitusosuus on 3.524,51 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään 

kunnan 26-28 §:ssä tarkoitetut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelais-

ten kotiseutualeen kunnan lisäosat. 

 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvun tarkoite-

tuilla erillä. Näitä ovat  

- verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus,  

- verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen muutoksen neutrali-

sointi kunta-valtio suhteessa 

- vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus  

- työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuu-

dessa, 

- vuoden 2015 työmarkkinatukiuudistukseen liittyvä tasaus,  

- veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa, 

- maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto  

- perustoimeentulotuen KELA siirtoon liittyvä vähennys 



 

 

- kilpailukykypakettiin liittyvä vähennys 

- eläketukeen liittyvä vähennys sekä 

- määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisä-

ykset 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29 §:n mukaan kunnalle 

myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä (tasauslisä), jos kunnan 

laskennallinen verotulo asukasta kohden on pienempi kuin euromäärä, joka saadaan 

jakamalla kaikkien kuntien yhteenlasketut laskennalliset verotulot kuntien yhteenlas-

ketulla asukasmäärällä (tasausraja). Kunta saa tasauslisää 80 prosenttia tasausrajan ja 

kunnan asukasta kohden lasketun laskennallisen verotulon erotuksesta.  

 

Jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden ylittää tasausrajan, tehdään kun-

nan valtionosuuteen tasausvähennys. Tasausvähennys on 30  prosenttia tasausrajan 

ylittävästä asukaskohtaisesta euromääräistä lisättynä mainitun ylityksen luonnollisella 

logaritmilla. Luonnollinen logaritmi muunnetaan prosenttiyksiköiksi.  

 

Jos kunnille yhteensä maksettavat tasauslisät ovat suuremmat kuin kuntien valtion-

osuuksiin tehtävä tasausvähennykset, vähennetään kuntien valtionosuudesta tätä ero-

tusta vastaava euromäärä. Jos kuntien valtionosuuteen yhteensä tehtävä tasausvähen-

nykset ovat suuremmat kuin kunnille maksettava tasauslisä, lisätään kuntien valtion-

osuuteen vastaavasti tätä erotusta vastaava määrä. Valtionosuuden vähennys tai lisäys 

on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri. 

 

Edellä mainittua kuntien valtionosuuksiin lisättävää tai vähennettävää määrä lasketta-

essa ei oteta huomioon varainhoitovuoden alussa toteutettavia kuntien yhdistymisiä. 

 

Kunnan laskennallista verotuloa laskettaessa otetaan huomioon kunnallisvero ja kun-

non osuus yhteisön tuloverosta ( yhteisövero). Näiden lisäksi laskennallista verotuloa 

laskettaessa otetaan huomioon 50 prosenttia ydinvoimalaitosten kiinteistöverolain  

(654/1992) 14 §:n 1 momentissa tarkoitetusta laskennallista kiinteistöverosta. Verotu-

loihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa huomioon otettavista verotuloista an-

netaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. 

 

Karvian kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 

2019: 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on yhteensä  8.174.713 euroa. 

Josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on  2.588.499 euroa. 

Kotikuntakorvaustulot     39.601 euroa 

Kotikuntakorvausmenot     -17.160 euroa 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa 

sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus  -427.856 

 

 Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuu-

den myöntämistä tai kunnanverotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasausta koske-

vaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 §:n nojalla oi-

keus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oi-

kaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Päätös on kirjattu saapuneeksi kuntaan 

9.1.2019. 



 

 

 

Liite: Valtiovarainministeriön päätös VM/2545/02.02.06.00/2018 ja Maksuerittely lii-

te 

 

 KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja esittää 

kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti esittää 

kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja 

päättää, ettei päätökseen haeta oikaisua. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja päätti, 

ettei päätökseen haeta oikaisua. 

  



 

 

 

PALKANLASKIJA-ARKISTONHOITAJAN VIRKA 

 

KH § 29 Palkanlaskija-arkistonhoitajan virka tulee avoimeksi 1.11.2019 alkaen nykyisen vi-

ranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Palkanlaskija-arkistonhoitajan viran tarkoituksena on 

hoitaa palkkojen maksaminen kunnan viranhaltijoille, lukuun ottamatta opettajia, sekä 

kokouspalkkioiden maksaminen kunnan luottamushenkilöille ja arkistonhoitajan teh-

tävät. Arkistonhoitaja johtaa kunnan asiakirjahallintoa. 

 

Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltija tehtävät 

Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa kunnanhallituksen alaisena asiakirjahal-

lintoa 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 arkistonmuodostussuunnitel-

mat, jotka ohjaavat sekä asiakirjojen säilyttämistä ja hävittämistä että arkisto-

jen muodostumista, 

4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista, 

5. laatii kunnan asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annet-

tujen ohjeiden mukaisesti sekä 

6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.  

 

Kunnansihteerin tehtävistä kunnanhallitus on siirtänyt puolet palkanlaskija-

arkistonhoitajan tehtäviin. Tämä käytäntö on osoittautunut toimivaksi. Lisäksi palkan-

laskija-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 mu-

kaan palkanlaskija-arkistonhoitajan tehtäväkohtaisesta palkasta lisättynä kunnansih-

teerin lisätehtävistä tulevalla lisällä. Palkkatoimikunta päättää myöhemmin palkan ja-

kautumisesta menokohdille. 

Perehdytysjakso on 1.4. -30.6.2019, minkä jälkeen 1.7.2019 alkaa vuosiloma-ajan vi-

ransijaisuus ja varsinainen toistaiseksi jatkuva viranhoito alkaa 1.11.2019. Perehdytys-

jaksolta 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, et-

tä 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.  

 
  



 

 

 

WILLI KARVIA TAVARAMERKKI 

 
KH § 30 Karvian kunta on hakenut Willi Karvia tavamerkin rekisteröintiä ja saanut päätöksen 

tavaramerkin rekisteröinnistä 15.09.2014. Willi Karvia tavaramerkkiä on ollut 

tarkoitus käyttää mm. matkamuistojen tai käsitöiden tavaramerkkinä ja niitä on 

tarkoitus markkinoida yhteisesti. Tavaramerkin käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa 

kuntaomisteisen matkailuyhtiön tavoitteiden kanssa, vaan yhtenä osa-alueena yhtiön 

toiminnassa on tukea paikallisten käsitöiden ja elintarvikkeiden markkinointia.  

 

 Matkailuyhtiön toiminimeksi on päätetty Willi Karvia Oy. Toiminimeksi se voidaan 

rekisteröidä mikäli kunta antaa suostumuksensa nimen käyttöön.  

 

Liitteet: 

 

 tavaramerkin rekisteröintipäätös 

 

 KUNNANSIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää antaa suostumuksensa siihen, että perusteilla olevan 

kuntaomisteisen matkailuyhtiön toiminimeksi voidaan antaa Willi Karvia Oy.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti antaa suostumuksensa siihen, että perusteilla olevan 

kuntaomisteisen matkailuyhtiön toiminimeksi voidaan antaa Willi Karvia Oy.  

 

  



 

 

 

LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS: VUONNA 2018 KESKENERÄISIKSI JÄÄNEET 
HANKKEET 

 
Tekn. ltk.6.2.2019 

§ 7 

Vuoden 2018 loppupuolella kunnan tekninen toimi vei eteenpäin useampaa hanketta, 

joista kahta ei saatu suoritettua loppuun saakka vuoden loppuun mennessä. Hankkeita 

joudutaan jatkamaan vuoden 2019 puolelle, mutta kuluvalle vuodelle ei ole talousar-

viossa varattu määrärahaa, koska hankkeet oli tarkoitus saada suoritettua vuoden 2018 

taloussuunnitelman aikana.  

Jatkuvia hankkeita ovat seuraavat: 

1. Yhtenäiskoulu Opinpolun salin lattian pinnoitus 

 Yhtenäiskoulu Opinpolun salin lattiaremontti on vailla parkettipintaa. Par-

ketin asennus oli sovittu joulukuulle 2018, mutta asentaja ei saanut materi-

aalia hankittua ajoissa. Lattian pinnoitustyö on tarkoitus suorittaa heti, kun 

toimittaja on saanut materiaalit ja pääsee ne asentamaan. 

 Lattian pinnoituksen kokonaiskustannusarvio on 20 834 €. Koko hankkeen 

budjetti oli 25 000 €, josta on vuoden 2018 aikana käytetty 8 410,65 €. Al-

kuperäinen budjetti tulee ylittymään lattiaan suoritetun kapseloinnin verran 

(4 244,65 € ) ja lisäksi tulee materiaali- ja työkuluja, jotka aiheutuvat 

hankkeeseen alun perin kuulumattomien varastotilojen ja näyttämön latti-

oiden päällystämisestä sekä uuden lattiarakenteen ilmanvaihdon paranta-

misesta. Urakan loppuun suorittamiseksi vuodelle 2019 anottava lisämää-

räraha on 25 000 €. 

2. Alakoulun perusparannus 

 Kirkonkylän alakoulun remontointiin harrastustiloiksi anottiin lisämäärä-

rahaa vuoden 2018 puolivälissä. Lisämäärärahaa myönnettiin kolmeen eri 

tavoitteeseen: harrastetilojen rakentamiseen, käyttövesiputkiston saneera-

ukseen sekä esteettömyyden parantamiseen. Harrastetilojen rakentaminen 

on suoritettu melko pitkälle, jäljellä on nuorisotiloiksi aiottujen tilojen vaa-

tima pintaremontti sekä viimeistelytöitä muissa tiloissa. Käyttövesiputkis-

ton saneeraustyötä ei päästy viime vuoden aikana aloittamaan. Esteettö-

myyden parantamiseksi on rakennettu luiska rakennuksen ulkopuolelle, 

mutta sisäpuolen luiska sekä esteetön wc on vielä kesken. Vuodelle 2019 

siirtyvä lisämäärärahatarve on koulurakennuksen osalta 20 000 €  

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa vuoden 2019 ta-

louteen vuonna 2018 kesken jääneisiin hankkeisiin seuraavasti: 

 kustannuspaikalle 097231 Yhtenäiskoulu: liikuntasalin lattian uusiminen 

25 000€  



 

 

 kustannuspaikalle 097213 Kirkonkylän koulun perusparannustyöt 20 000 €   

 

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se 

myöntäisi lisämäärärahaa vuoden 2019 talouteen vuonna 2018 kesken jääneisiin 

hankkeisiin seuraavasti: 

 kustannuspaikalle 097231 Yhtenäiskoulu: liikuntasalin lattian uusiminen 

25 000€  

 kustannuspaikalle 097213 Kirkonkylän koulun perusparannustyöt 20 000 €   

 

KH § 31 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle lauta-

kunnalle lisämäärärahaa vuoden 2019 talouteen vuonna 2018 kesken jääneisiin hank-

keisiin seuraavasti: 

 kustannuspaikalle 097231 Yhtenäiskoulu: liikuntasalin lattian uusiminen 

25 000€  

 kustannuspaikalle 097213 Kirkonkylän koulun perusparannustyöt 20 000 €   

 

PÄÄTÖS: 
 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle lautakun-

nalle lisämäärärahaa vuoden 2019 talouteen vuonna 2018 kesken jääneisiin hankkei-

siin seuraavasti: 

 kustannuspaikalle 097231 Yhtenäiskoulu: liikuntasalin lattian uusiminen 

25 000€  

 kustannuspaikalle 097213 Kirkonkylän koulun perusparannustyöt 20 000 €   

 

  



 

 

 

LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS: ELÄINLÄÄKÄRIN TILAT 

 
Tekn. ltk. 6.2.2019 

§ 8 

Karvian kunnaneläinlääkärin vastaanotto on sijainnut Uunimäen hallissa, jonka Karvi-

an kunta myi hallissa vuokralaisena toimineelle yritykselle vuoden 2018 lopussa. Uusi 

omistaja on irtisanonut kaikki kiinteistön vuokrasopimukset, koska tarvitsee hallin 

kaikki tilat yrityksensä toimitiloiksi. Kunnaneläinlääkärin vastaanotolle pyritään löy-

tämään nopeasti mahdollisimman toimivat tilat kunnan alueelta. Tilojen muutostyöt 

vaativat rahoitusta, johon ei voitu vuoden 2019 talousarviota laatiessa varautua, koska 

Uunimäen hallin myynti ei ollut vielä silloin ajankohtainen eikä uusien tilojen tarpees-

ta näin ollen ollut tietoa. 

Teknisen toimen viranhaltijat ovat neuvotelleet kunnaneläinlääkärin sekä PoSan Ter-

veyspalvelujen johtajan kanssa ja kartoittaneet vaihtoehtoja sopiviksi tiloiksi. Viran-

haltijatyönä on laadittu luonnos uusista tiloista kunnan omistuksessa olevaan tilaan. 

Lisäksi yksityishenkilöiltä on tullut kaksi ehdotusta eläinlääkärin toimitiloiksi sopivis-

ta tiloista, joiden soveltuvuutta ja kustannuksia on arvioitu viranhaltijatyönä. 

Oheismateriaalina lautakunnalle tilaluonnos kustannusarvioineen sekä arvio yksityis-

ten tarjoamien kiinteistöjen kustannuksista ja soveltuvuudesta.  

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta keskustelee tilavaihtoehdoista ja tekee Karvian kunnanvaltuustol-

le ehdotuksen tiloista, joihin eläinlääkärin tilat olisi hyvä sijoittaa. Tekninen lautakun-

ta pyytää kunnanvaltuustolta valitun ehdotuksen kustannusarvion suuruista lisämäärä-

rahaa tilojen muutostöihin.  

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta keskusteli asiasta ja totesi, että ensisijaisesti pyritään hyödyntä-

mään kunnan omistamia, vajaakäytöllä olevia tiloja. Tekninen lautakunta käsitteli vi-

ranhaltijatyönä laadittua suunnitelmaa, jossa kunnaneläinlääkärin tilat sijoitetaan kun-

nantalon pohjoispäähän, tilojen muutostöiden kustannusarvio on noin 40 000€. 

Tekninen lautakunta totesi, että esitetty suunnitelma on toimiva, ja päätti anoa kun-

nanvaltuustolta 40 000€ lisämäärärahaa eläinlääkärin tilojen rakentamiseen kunnanta-

lon pohjoispäätyyn. 

Lautakunta ehdotti, että samoista tiloista tarkasteltaisiin myös toisenlaista tilaratkai-

sua, jonka luonnostelua päätettiin jatkaa viranhaltijatyönä.  

 

KH § 32 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle 

lautakunnalle 40 000€ lisämäärärahaa eläinlääkärin tilojen rakentamiseen kunnantalon 

pohjoispäätyyn. 

 

 



 

 

 

PÄÄTÖS: 
 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle 

lautakunnalle 40 000€ lisämäärärahaa eläinlääkärin tilojen rakentamiseen kunnantalon 

pohjoispäätyyn. 

 

 

  



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 33 

 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

1. Kunnanjohtaja tuo 21.1.2019 pidetyn palkkatoimikunnan päätökset tiedoksi. 

 

2. Tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi Päiväkoti Kissankimalluksen 

ruokakuljetusjärjestelyt. Ajalla 4.2.2019 – 31.5.2019 ruoka kuljetetaan Päiväkoti 

Kissankimallukseen Yhtenäiskoulun keittiöltä. Kuljetuksesta vastaa tarjouskilpailun 

voittaja, Karvian Taksikuljetus.  
 

3. Kutsu PoSan valtuustoseminaariin torstaina 21.2.2019 klo 17 Kankaanpääsalissa, 

Kangasmoisionkatu 1, Kankaanpää 

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta, vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä ja 

muutosjohtaja Terttu Nordman  

Tilaisuuteen on mahdollisuus lähettää ennakkoon PoSan toimintaan ja 

maakuntauudistukseen liittyviä kysymyksiä. Lähetä kysymyksesi sähköpostilla 

viimeistään 14.2.2019 hallintosihteeri Oili Jokilammille. 

Tarjoilun vuoksi pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta ja 

mahdollisesta erityisruokavaliosta viimeistään 14.2.2019 hallintosihteeri Oili 

Jokilammille, puh. 044 577 3205 tai oili.jokilammi@eposa.fi.  

 

4. 6.3.2019 klo 12.30-15.30 Satasairaalan informaatio- ja keskustelutilaisuus.    

         Satakunnan Keskussairaala, Pori. 
 

5. Karvia Drinker`s ry järjestää musiikkitapahtuman Karviatalolla/Urheilutalolla  

8.6.2019. Samana viikonloppuna Karviassa on jokkiksen SM-kilpailut ja tapahtuma 

toimii samalla kisojen iltatapahtumana. Karvia Drinker´s ry:ltä on tullut anomus, että 

alue voitaisiin hyväksyttää ennalta anniskelualueeksi ja lupaa haettaisiin toistaiseksi 

voimassaolevana. Lupaa tulee hakea aluehallintovirastolta. Kunnanhallitus päätti, että 

Karviatalo/Urheilutalo hyväksytetään anniskelualueeksi. Lupa haetaan toistaiseksi 

voimassaolevana. Lupa mahdollistaa muidenkin anniskelulupien omaavien tahojen 

anniskelun järjestämisen alueella vaivattomammin tulevaisuudessa. Kunnanhallitus 

valtuutti kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoman ja kunnanhallituksen puheenjohtajan 

Voitto Raita-ahon allekirjoittamaan valtakirjan, jolla Karvia Drinker`s ry/ Kimmo 

Järvinen valtuutetaan hakemaan toistaiseksi voimassaolevaa anniskelulupaa ja 

hyväksyttämään Karviatalon/Urheilutalon alueen anniskelualueeksi.  
 

 

6. Tiedoksi kunnanhallitukselle nuorisotyön ostopalvelua koskeva raportti.  

  

mailto:oili.jokilammi@eposa.fi


 

 

 

ILMOITUSASIAT 

  

 

KH § 34 Merkitään tiedoksi seuraavat:   (lisätyt kirjeet punaisella) 

 

 

Sisäministeriö 

 

Sisäministeriön julkaisu 2019:2 

Turvallisuutta kaikkialla – paikallisen ja alueellisen 

turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset 

 

Valtiokonttori 

 

Veteraaniasioiden kuntakirje 1/2019 

Kirje sisältää mm.  

Rintamaveteraanien kotipalvelut lakisääteisiksi 1.11.2019 

Palveluvalikoima pysyy ennallaan  

Rahoituksen riittävyys turvataan  

Veteraanien kuntoutus ei muutu  

Rintamaveteraanien kuntoutuksen ohjekirja ja Rintamaveteraanien 

kotona asumista tukevat palvelut -ohjekirja kunnille 2019 on julkaistu 

Valtiokonttorin kotisivulla 

Sotilasvammalaki koskee edelleen vain sotainvalideja 

Hoitolaitosten palveluneuvojat auttavat 

Valtiokonttorin kilpailuttamat hoitolaitokset löytyvät Valtiokonttorin 

sivulta.  

Lisää tietoa ja kuntakirjeet löytyvät Valtiokonttori sivuilta: 

www.valtiokonttori.fi 

 

Kuntaliitto 

 

Kuntaliitto on lähettänyt 8.1.2019 nro 1-6/6 kaupungeille ja kunnille 

Viron kaupunkien ja kuntien liiton Viron kunnille lähettämän kutsun 

saapua VII Viron ja Suomen ystävyyskuntapäiville 24. – 25. toukokuuta 

2019 Pärnuun.  

Ystävyyskuntapäivien ohjelman puitteissa pidettävässä konferenssissa 

käsitellään kahden valtion ja niiden kuntien yhteistyön 

tulevaisuusnäkymiä, kohdistetaan katse Suomen ja Viron julkishallinnon 

uudistussuunnitelmiin sekä esitellään parhaita käytäntöjä eurorahoilla 

vetovoimaisen ja kilpailukykyisen elin- ja yrittäjyysympäristön 

kehittämiseksi, paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja matkailun 

edistämiseksi.  

Asiaa on valmisteltu Viron puolella ja kongressin ohjelmasta ei ole vielä 

Suomen puolella keskusteltu. Ehdotuksia ja toiveita kongressissa 

käsiteltävistä asioista otetaan vastaan.  

Lisätietoa ohjelmasta ja ilmoittautumisesta sekä muista käytännön 

asioista tulee myöhemmin. 

http://www.valtiokonttori.fi/


 

 

 

Kuntaliiton tiedote 10.1.2019 

Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkien tilauskäytäntö muuttuu 

Tilaukset tehdään jatkossa suoraan Kuntaliiton verkkosivujen kautta 

osoitteessa https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/kuntaliiton-

kunnia-ja-ansiomerkkien-hakeminen - löytyvällä tilauslomakkeella.  

Hakemus täytetään verkossa erikseen jokaisesta henkilöstä, jolle merkkiä 

haetaan. Merkkejä tulee hakea hyvissä ajoin, viimeistään kaksi kuukautta 

ennen merkin luovutuspäivää.  

Lisätietoja merkkeihin ja niiden anomiseen liittyen antavat Päivi 

Haakana ja Nina  Nikkonen, joiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa: 

etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 

Henkilöiden puhelinnumerot löytyvät tiedotteesta. 

 

Kuntaliiton yleiskirje 23.1.2019, 2/2019 

Tekijänoikeudella suojattuja aineistoja voi nyt käyttää myös 

varhaiskasvatuksessa.  

 

Kuntatyönantajat KT 

 

KT:n  yleiskirje 15.1.2019, 1/2019 

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2019 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 

 

Avustushaku vuokra-asukkaiden talousneuvontaan 2019 

 

Maakuntien tilakeskus Oy 

 

Maakuntien tilakeskus Oy:n kirje 15.1.2019 

Kunnilta maakuntien käyttöön vuokrattavien rakennusten arvo- ja 

vuokratiedot 

 

Kansallisarkisto 

 

Päätös 2.1.2019, KA/13089/07.01.01.03.01/2018 

Kuntaliiton esitys 28.9.2017 (KA/27317/07.01.01.03.01/2017)  

Päätös varhaiskasvatuksen pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja 

niiden säilytysmuodosta 

Kansallisarkiston aiemmat seulontapäätökset ja Kansallisarkiston 

päätös 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Yhtymähallituksen esityslista 28.1.2019 liitteineen luettavissa 

osoitteessa: http://poytakirjat.satshp.fi:70/ 

Yhtymähallituksen 28.1.2019 pöytäkirjanote 

§ 4  Toiminnan ja talouden katsaus 1-11 kk/2018 ja tilinpäätösvalmistelu 

 

Sairaanhoitopiirin palvelumaksut,  2018 ennakkotieto  

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/kuntaliiton-kunnia-ja-ansiomerkkien-hakeminen
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/kuntaliiton-kunnia-ja-ansiomerkkien-hakeminen
mailto:etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
http://poytakirjat.satshp.fi:70/


 

 

 

Satakuntaliitto 

 

Satakunnan Bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma kommentoitavaksi 

Bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma on julkistettu yhdessä Prizztechin 

laatiman Satakunnan kaasutaloussuunnitelman kanssa 

Satakunnan ilmastotalkoissa – kaasutalousseminarissa maanantaina 4.2. 

2019 

  

Maakuntahallituksen 18.1.2019 kokouksen pöytäkirja on luettavissa 

verkkosivuilla: 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+

bid=1265  

 

Ote maakuntahallituksen pöytäkirjasta: 

18.1.2019 § 1 Satakunnan kaasutaloussuunnitelma 2025 

 

Satakuntaliiton tiedote 30.1.2019 

Tutustu uuteen sote-koordinaattorin uutiskirjeeseen. 

Satakunnassa laaditaan parhaillaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelulupausta ja palvelustrategiaa. Uuden uutiskirjeen, 
https://www.satakunta2019.fi/wp-content/uploads/2019/01/Sote-

koordinaattorin-uutiskirje-01-2019.pdf  

kautta haluamme jakaa tietoa työn etenemisestä. Sekä palvelulupaus- että 

strategia tehdään yhdessä satakuntalaisten kanssa.  

  

Ensimmäisessä uutiskirjeessä kerromme, miten satakuntalaiset ovat 

kesän ja syksyn aikana osallistuneet palvelulupauksen työstämiseen ja 

millaisia asioita he kokevat tärkeinä. 

  

Palvelulupauksessa asetetaan tavoitteet sille, miten sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut toteutetaan asukkaiden tarpeet ja paikalliset 

olosuhteet sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus huomioon 

ottavalla tavalla. 

Seuraava sote-koordinaattorin uutiskirje julkaistaan maaliskuussa. 

Löydät sote-koordinaattorin uutiskirjeet myös verkkosivuiltamme 

https://www.satakunta2019.fi/?page_id=3934 

Tutustu myös aihetta käsitteleviin uutisiin verkkosivuillamme. 

 

Maakuntahallituksen 11.2.2019 esityslista luettavissa osoitteessa: 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.

htm?+bid=1279 

 

Satakuntaliiton tiedote 5.2.2019 

Kampanja Kasitien Turku-Pori nelikaistaistuksen puolesta – 

adressi päättäjille 8.4. #kasineli 

Kasitien Turku-Pori-yhteysvälin nelikaistaistamisesta on puhuttu paljon 

Lounais-Suomen elinkeinoelämän positiivisen kehityksen yhteydessä. 

Niin elinkeinoelämän kuljetusketjut kuin henkilöliikenne edellyttävät 

parempia yhteyksiä, onhan VT8 rannikon todellinen pääväylä. Kasitien 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1265
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1265
https://www.satakunta2019.fi/wp-content/uploads/2019/01/Sote-koordinaattorin-uutiskirje-01-2019.pdf
https://www.satakunta2019.fi/wp-content/uploads/2019/01/Sote-koordinaattorin-uutiskirje-01-2019.pdf
https://www.satakunta2019.fi/wp-content/uploads/2019/01/Sote-koordinaattorin-uutiskirje-01-2019.pdf
https://www.satakunta2019.fi/?page_id=3934
https://www.satakunta2019.fi/?page_id=3934
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1279
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1279


 

 

jouduttamisesta nelikaistaiseksi halutaan myös kaikkia kansalaisia 

puhutteleva ilmiö – yhtenä keinona adressin kerääminen päättäjille 8.4. 

mennessä somekampanjan avulla. Kts. 

https://www.facebook.com/kasineli/  
 

Leadersuupohja 

 

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry luotsaa Suupohjan, Pohjois-

Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan kymmenen kunnan aluetta kohti 

UNESCO Global Geopark –jäsenyyttä.  

Statuksen saavuttaminen edellyttää korkeatasoista aktiivisuutta erityisesti 

matkailun, ympäristökasvatuksen, paikallistalouden, kestävän kehityksen 

ja kansainvälisenkin verkostoitumisen edistämisessä. Tärkeintä on, että 

Geoparkia tehdään yhteistyössä kuntien, yritysten, yhdistysten, 

organisaatioiden ja paikallisten ihmisten kanssa. Yhdistyksen 

työkenttään kuuluu geologiaan, luontoon, kulttuuriin, geomatkailuun, 

ympäristökasvatukseen, paikallistalouteen ja kestävään kehitykseen 

liittyviä teemoja.  

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark on aloittanut toimintansa 

1.1.2019. Yhdistyksen tärkein tehtävä on toimia LH Geopark alueen 

kuntien, yhteistyökumppaneiden, yritysten ja toimijoiden 

yhteistyöelimenä Lauhanvuori-Hämeenkangas –luontomatkailualueen 

muodostamisessa, sen kehittämisessä ja alueen tunnettuuden 

lisäämisessä. 

 

 

Yhdistyksen toimintaan voi osallistua hakeutumalla jäseneksi. 

Kannatusjäsenmaksut vuonna 2019 ovat: 

 

Yrityksille (sis. näkyvyys, hakemuksesta oikeus käyttää Geopark-

tunnusta) 

 

 150 e/v  lle 50.000 euron liikevaihdolla  

 250 e/v  yli 50.000 euron liikevaihdolla  

Yhdistyksille       

 50 e/v 

 Lisäksi 100 euroa Geoparkin tunnuksen käytöstä 

tarvittaessa 

Henkilöjäsenille 

 30 e/v/hlö 

 

Jäsenhakemukseen pääsee suoraan linkistä: 

https://www.lauhanvuoriregion.fi/liityjaseneksi/ 

 

Kunnan Taitoa Oy 

 

Kutsu Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 6.3.2019 

Kuntatalolle Helsinkiin 

 

Kankaanpään kaupunki 

https://www.facebook.com/kasineli/
https://www.lauhanvuoriregion.fi/liityjaseneksi/


 

 

 

Pöytäkirjanote 28.1.2019 kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 

§ 25, Eroanomus luottamustoimesta  

Eroanomus koskee Pohjois-Satakunnan vammaisneuvoston 

jäsenyyttä. 

 

Kunnan omat toimielimet 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 

Pöytäkirjanotteet 31.1.2019 

§ 11, Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosista vuodelle 2019 

§ 17, Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 

2018 ohjaustuntien laskennallista määrää koskeva oikaisu 

§ 18, Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille  

käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, 

rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen 

tarkistamisesta vuodelle 2018 

 

Tekninen lautakunta  

Pöytäkirjanote 6.2.2019 

§ 6 Teknisen lautakunnan ja viranhaltijoiden hankintarajat 

 

Kaupanvahvistajan todistukset Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.  
  



 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 35 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 



 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 

Karvian kunta 
Kunnanhallitus 

Kokouspäivämäärä 
11.2.2019 

Pykälät 

 20 -  

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät 20, 21,  

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 4, 7, 8,9,10, 11, 14,  

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
(pykälät ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 § 
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja 
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti. 
Pykälät  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös 
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
kunnan jäsen 
Pykälät 4, 7, 8,9,10, 11, 14, 

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Karvian kunnanhallitus 
Kylä-Karviantie 17 
39930 KARVIA 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.   
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville                             Pöytäkirjanotteet on postitettu  ____/___20___ 
Annettu tiedoksi ____ /____20____                                                         Tiedoksiantaja: 

VALITUSOSOITUS 

 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

