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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KV § 45

Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava
yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston
työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää
ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.
Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta -lehdessä
sekä kunnan nettisivuilla.
Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
KV § 46

PÄÄTÖSEHDOTUS:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veijo Kaskimäki ja Jyrki Koivumäki.

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA
KH 15.10.2019
§ 147

Viime syksynä on päivitetty vuonna 2013 hyväksyttyä Pohjois-Satakunnan
maahanmuuttajien kotouttamisohjelmaa. Mukana ovat olleet ne viranomaistahot, joilla
on velvollisuuksia ja tehtäviä kotouttamislain (laki kotoutumisen edistämisestä,
30.12.2010/1386) perusteella. Päivitetyssä versiossa on huomioitu lainsäädäntöön
tulleet muutokset, yhteystiedot on saatettu ajan tasalle ja liitteeksi on liitetty
ajantasainen laki ja valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä
alkukartoituksesta.
Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on hyväksynyt
päivitetyn maahanmuuttajien kotouttamisohjelman ja toimittanut sen PoSan
jäsenkuntien hyväksyttäväksi. Kotouttamisohjelma tulee käsitellä jäsenkuntien
valtuustossa.
Valmistelija: PoSa / asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta
Liitteet:
•
•

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallituksen
pöytäkirjanote 20.11.2018
Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Pohjois-Satakunta 2018 (hyväksytty
Posan yhtymähallituksessa 20.11.2018 § 169)

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä osaltaan liitteenä olevan maahanmuuttajien
kotouttamisohjelman ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti hyväksyä osaltaan liitteenä olevan maahanmuuttajien
kotouttamisohjelman ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
KV § 47

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti liitteenä olevan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman.

TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020
KH 4.11.2019
§ 162

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä tuloveroprosentti. Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan kuntien tulee ilmoittaa tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa
Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 19. päivänä.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanjohtaja tuo tiedoksi tämän hetkisen talousarvion ja kuluvan vuoden toteuman.
Tämän pohjalta kunnanhallitus käy kokonaisvaltaisen keskustelun talouden tulevaisuuden näkymistä ja tekee esityksen kunnanvaltuustolle vuoden 2020 tuloveroprosentista.
PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle talousarviota ja kunnan taloustilannetta.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020
tuloveroprosentti on 20,50. Kuntatalouden kehittymistä seurataan tarkasti ja pyritään
jatkuvasti löytämään keinoja menojen kasvun hillitsemiseen.

KV § 48

PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kertoi aluksi ensi vuoden taloustilannetta. Ei tehdä
muutoksia veroprosentteihin, vaikka taloustilanne sitä vaatii. Prosentin nousu tekisi
300 000 euroa. Muutokset hankalia. Talousarviota on viilattu ja nyt näyttää siltä, että
830 0000 euroa miinuksella. Kuluva vuosi tulee olemaan myös lohduton, koska toiselle miljoonalle mennään. Koulujen myynneistä tulee myyntitappiot. Posalle varatut
määrärahat tulevat ylittymään. Valtionosuudet ovat pienentyneet. Verotulokertymät
laahaavat perässä. Tuloverorekisterin ja verokortti uudistuksen syy, joka näkyy viiveellä koko maassa. Hyvääkin kehitystä on nähtävillä. Mitään suuria yrityksiä ei ole
rantautumassa Karviaan. Pientä yritystoimintaa on suunnitteilla, mutta mahdottomia
euroja ei niistä tule, mutta pitkällä tähtäimellä voi tulla. Toivotaan ja yritetään löytää
keinot siihen, että työttömät kävisivät aktiivisesti kuntouttavassa työtoiminnassa, jotta
säästyttäisiin sakkomaksuilta. Toivotaan myös, että kuntalaiset käyttäisivät oman kuntayhtymän terveyspalveluja eikä mentäisi ulkopuoliselle tarjoajalle. Yhteisvastuuta
vanhusten hoitoon, kaikki mahdolliset keinot käyttöön, vietäisiin yhdessä eteenpäin.
Nettomuutto Karviaan on ollut positiivista. Palveluiden ja tapahtumien vilkkaus on
vaikuttanut muuttohalukkuuteen. Tuulimyllyt ensi vuoden puolella alkaisi rakentua,
jolloin saataisiin verotuloja lisää. Riskiä otetaan, kun veroprosenttia ei nosteta. Yritetään muilla keinoilla.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuutettu Voitto Raita-aho kävi läpi taloustilannetta. Viime vuoden tilinpäätös oli tappiollinen Tämäkin vuosi näyttää siltä. Riskiä on
ensi vuoteen nähden. Budjettia on alettu tekemään jo keväästä asti. Lopullinen esitys
tulee kunnanhallituksen seuraavasta kokouksesta ja sieltä joulukuun valtuuston kokoukseen. Verotulot pitäisi korjaantua ensi vuodelle. Valtionosuudet tulevat nouse-

maan. Terveydenhoitopuolen menoja 60% ja oman kunnan menoja 40%. Katsotaan
mitä aika näyttää. Kiinteistöveroissa ollaan halvimmasta päästä. Monet kunnat ovat
nostamassa kiinteistöveroja. Historiallinen tilanne. Riskiä tulee ottaa ensi vuodelle.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kommentoi vielä, että kunnassa on meneillään yrittäjäkurssi johon on osallistujia aika paljon. Sieltä on aloittamassa toimintaa useimpia
uusia yrittäjä. Lisäksi 20 000 euroa on budjetoitu ennakoivaan vanhusten kotiapuun.
Mennään vanhusten kotiin apuun, näin ennalta ehkäistään hyvissä ajoin terveydelliset
ongelmat. Perhetyöntekijä on koettu hyväksi ja vanhuksille kokeillaan samanlaista kokeilu mielessä.
Ryhmäpuheenvuorot käyttivät Kaija Kangas (keskusta), Heikki Huhtaluoma (perussuomalaiset), Jari Kannisto (SDP+vas.liitto) ja Jyrki Koivumäki (kokoomus). Puheenvuorot:
Valtuutettu Kaija Kangas: oikea suunta, kun ei vielä nosteta veroprosenttia. Meillä on
paljon kiinteistöjä. Ylijäämää on vielä. Veroennusteista saattaa tulla positiivista yllätystä. Pitää tarkastella mitä palveluja tarvitaan, mitkä ovat tappiollista. Elinvoimaisuus
kärsii, kun palveluja ei käytetä. Kunnan omat menot ensin katsotaan, onko säästettävää
ja karsittavaa. Ylijäämillä uskalletaan ottaa vielä riskiä. Rakenteista löytyy vielä säästöjä. Kassan riittävyys on ollut hyvä.
Valtuutettu Heikki Huhtaluoma: yksimieleisesti päätettiin veroprosentista. Miettiä pitää mistä säästöjä saadaan. Säästökohteita täytyy löytyä. Ei jaksa uskoa, että valtionosuuksia tulisi tänne. Verotulot ehkä. Menoja pitää karsia. Posan menot. Näillä veroprosenteilla mennään. Tuulimyllyjen varaan ei voida laskea. Hyvä asia, että muuttajia
on tullut lisää. Kotipalvelusuunnitelma on varmasti hyvä, että vanhuksille löytyy apua.
Perhetyöntekijä on varmasti palkkansa ansainnut.
Valtuutettu Jari Kannisto: budjetti on laadittu. Veroprosentin nousulla ei saada taloutta
tasapainoon, vaatisi enemmän kuin yhden prosentin nostoa. Veroprosentin nostamisella voi olla negatiivinen vaikutus. Samalla veroprosentilla mennään, kuin aikaisempana
vuotena. Yrityksillä pitäisi olla vetovoimaa jolloin saataisiin työpaikkoja.
Valtuutettu Jyrki Koivumäki: ei nosteta veroprosenttia. Budjetti palautettiin takaisin
hallintokunnille. Säästöjä vaadittiin. Vetovoimaisuus pitää säilyä kunnassa. Pitää tarjota kuntalaisille palveluja ja nykyiset säilyttää. Pienistä asioista saadaan säästöjä. Viranhaltijoille annettu oikeat narut. Hyvä päätös ettei veroprosenttia nosteta.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuutettu Voitto Raita-aho:
1,1 miljardia valtionosuuksia tulossa koko maahan. Se tietää 13 prosentin lisäystä.
Karvialle luvattu valtionosuuksia noin 650 000 euroa ensi vuodelle, josta aikaistetusti
pitäisi tulla tänä vuonna alun perin noin 250 000 euroa, nyt luvattu 100 000 euroa.
Päätös tästä on tullut. Posalla sopeuttamisohjelma. Posan lasku luultavasti pienenee
mitä syyskuun arviossa oli. Tulorekisterin syytä, kun verot laahaavat perässä.
Muita puheenvuoroja:
Valtuutettu Jorma Niskala: Hankalaa tietää missä budjetin valmistelussa mennään.
830 000 euroa on huono luku, joka syö kassaa. Joudutaan ottamaan lainaa. YT:n tai

lomautusten jälkeen voidaan veroprosenttien nostoa harkita. Hyvä ettei ole nostettu,
mutta jossakin vaiheessa ehkä joudutaan nostamaan.
Valtuutettu Veijo Kaskimäki, hyvä ettei ole nostettu näin vaikeana aika. Hieno asia,
koitetaan rämpiä ja pysytään itsenäisenä kuntana. Valtiovallan syytä tämä on. Täällä
on ollut noususuhdannetta. Palautuksia on pitänyt tulla. Kunnat laitetaan verotuksen
takia ahtaalle.
Varavaltuutettu Kari Tuuliniemi: vanhat ylijäämät, paljonko on olemassa?
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma: vanhaa ylijäämää on tällä hetkellä 8 472 000 euroa.
Valtuutettu Jari Kannisto: yritetty ettei vuosikate ei menisi miinukselle. Poistojen
osuus ei syö kassaa.
Valtuutettu Paavo Tuuliniemi:
Monipuolisesti tullut asiaa esille. Tällä pärjätään ensi vuosi. Yrittäjiä ja työpaikkoja lisää. Ei säästetä itseämme hengiltä. Toivoo, että valtion puolelta tulisi apua. Sote asia
saisi selvitä nopealla aikataululla.
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2020 tuloveroprosentiksi
20,50 kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Kuntatalouden kehittymistä seurataan
tarkasti ja pyritään jatkuvasti löytämään keinoja menojen kasvun hillitsemiseen.

KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020
KH 4.11.2019
§ 163

Kiinteistöverolaissa (654/1992) säädetään kiinteistön sijaintikunnalle menevästä kiinteistöverosta. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön
arvosta. Verovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa.
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat
kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen
samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeistään verovuotta
edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Sähköinen ilmoitus tulee tehdä viimeistään
maanantaina 18.11.2019.
Kiinteistöverojen ylärajoja korotettiin 7.11.2017.
Yleinen kiinteistöveroprosentti
Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan
kiinteistöverolain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin, jollei 12 - 14 §:stä muuta johdu.
Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,93 ja enintään 2,00
(Karviassa tällä hetkellä 0,93 %).
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
Kunnanvaltuusto määrää pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten
veroprosentiksi vähintään 0,41 ja enintään 1,00. (Karviassa tällä hetkellä 0,41 %).
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti
Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 2,00 ja enintään 6,00.prosenttia. (Karviassa
rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen ole vahvistettu veroprosenttia).
Muiden asuinrakennusten veroprosentti
Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen
pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun asumiseen kuin 12 §:ssä
tarkoitettuun vakituiseen asumiseen. Veroprosentiksi määrätään vähintään 0,93 ja
enintään 2,00
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00. (Karviassa tällä
hetkellä 0,00 %).

Eräiden laitosten veroprosentti
Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen veroprosentin, jota sovelletaan voimalaitokseen
sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin.
Täksi veroprosentiksi voidaan määrätä enintään 3,10.
Tätä veroprosenttia voidaan soveltaa vain, jos voimalaitoksen nimellisteho ylittää 10
megavolttiampeeria tai, jos useampi voimalaitos on kytketty sähkömarkkinalain
(588/2013) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettuun jakeluverkkoon tai pykälän 3 kohdassa
tarkoitettuun suurjännitteiseen jakeluverkkoon taikka 31 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitettuun kantaverkkoon yhteisen liittymispisteen kautta, niiden yhteenlaskettu
nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria.
Voimalaitoksen omistajan on esitettävä selvitys voimalaitoksen nimellistehosta.
Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen antamisen
ajankohdasta ja tavasta
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit
seuraavasti:
•
•
•
•
•

yleinen kiinteistöveroprosentti
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
muiden asuinrakennusten veroprosentti
yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti
voimalaitosten veroprosentti

0,93
0,41
0,93
0,00
3,10

Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen vahvisteta veroprosenttia.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää, että kunnanvaltuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit
seuraavasti:
•
•
•
•
•

yleinen kiinteistöveroprosentti
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
muiden asuinrakennusten veroprosentti
yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti
voimalaitosten veroprosentti

0,93
0,41
0,93
0,00
3,10

Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen vahvisteta veroprosenttia.
KV § 49

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto vahvisti vuodelle 2020 kunnanhallituksen esityksen mukaisesti
kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
• yleinen kiinteistöveroprosentti
0,93

•
•
•
•

vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
muiden asuinrakennusten veroprosentti
yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti
voimalaitosten veroprosentti

0,41
0,93
0,00
3,10

Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen vahvisteta veroprosenttia.

TAKAUSANOMUS/ KARVIAN RATAYHDISTYS RY
KH 26.3.2018
§ 47

Karvian Ratayhdistys Ry anoo Karvian kunnan takausta 150.000 euron Satapirkan
Osuuspankista nostettavalle lainalle. Lainasummalla on tarkoitus kattaa kulut, joilla
varmistetaan Torron moottoriradan ja alueen rakennelmien valmistuminen suomenmestaruuskisojen edellyttämälle tasolle. Jokamiesluokan SM-kilpailut järjestetään
Karvian moottoriradalla 8.-.9.6.2019. Karvian järjestelyvastuulla ovat luokat: naiset,
nuoret ja EVK. Hankkeen rahoitusta varten yhdistys hakee myös avustusta Leaderista
osalle hankkeesta.
Kuntalain (410/2015) 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai
muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.
Kilpailuissa kyse on toiminnasta joka ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla.
Jokkis-kisat kuuluvat karvialaiseen vapaa-ajantoimintaan sekä myös matkailun edistämiseen oleellisena osana, jokavuotiset paikalliskisat keräävät paikalle suuren joukon
yleisöä. Moottoriurheiluharrastus on myös aktiivista kunnassa. Nyt järjestettävillä SMkisoilla tulee olemaan suuri karvialaista matkailua ja elinkeinoa edistävä vaikutus. Tapahtumaan odotetaan 4000 kävijää, jotka työllistävät välillisesti useita alueen yrittäjiä.
Alueella, jossa kilpailut järjestetään, on kunnan omistama harrastekeskus, jonka yhteydessä olevan jokamiesluokan moottoriradan ja sen ympäristön kunnostamiseen rahoitusta käytetään. Rahoituksella parannetaan myös alueen infra ja rakennetaan aiempaa paremmin toimiva toimintaympäristö kilpaurheilulle ja muille harrastetapahtumille. Nyt rakennetaan katsomo, varikkoa laajennetaan, rataa asfaltoidaan, tehdään turvaaitoja, maalataan rakennuksia ja kaiteita. Hanke palvelee siis moottoriurheilua ja vapaa-ajan toimintaa kunnassa myöhemmin laajemminkin. Kunnostustoimilla on myös
osin työllistävä vaikutus Karvian kunnassa. Rahoituksella hoidetaan tehtäviä, joita
kunta voisi itsekin tehdä liikuntalain puitteissa. Näillä perusteilla voidaan katsoa
omavelkaisen takauksen myöntämisen voivan kuulua kunnan toimialaan.
Velallinen Karvian Ratayhdistys Ry ei ole taloudellisissa vaikeuksissa, tilinpäätös
vuodelta 2016 osoittaa, ettei taseeseen ole kertynyt alijäämää, ja yhdistyksellä on maltillisesti velkaa.
Karvian kunnan talous on vakaalla pohjalla, kunnalla on kertynyttä ylijäämää 3820 euroa asukasta kohden (TP2016) ja suhteellinen velkaantuneisuus on 10 %. Rahoitus on
lyhytaikainen ja velallisen rahoitussuunnitelmassa ei ole korkeaa riskiä. Hakijan rahoitussuunnitelma pohjautuu vastaavien aiempien tapahtumien toteumatietoihin, ja laadittu niiden perusteella varovaisuutta noudattaen. Mikäli tapahtuma ei kerää yleisöä tai
esim. mainostuloja suunnitellusti, on mahdollista, että kunta takaajana joutuu maksamaan osan velasta. Voidaan arvioida, että noin 10 % velasta voisi tulla takaajan maksettavaksi, mikäli yhdistyksen rahoitus ei kerry suunnitellusti. Tällainen kertasumma ei
muodosta riskiä Karvian kunnan taloudelle.

Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian
kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus
pantataan kunnalle vakuudeksi.
Kunta perii takauksesta takausprovision, jonka suuruus on 0,50 % takauksen määrästä.
Takausprovision suuruus vastaa yleistä tasoa (Kuntaliitto).
Kunta voi antaa velasta takauksen, joka vastaa enintään 80 % nostettavasta velan määrästä.
Edellä esitetyin perustein voidaan katsoa, että takauksen myöntäminen ei ole Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa tarkoitettua valtiontukea.
Liitteet:
•
•
•
•

Anomus
Kisojen talousarvio
Ratayhdistyksen tilinpäätös
Rahoitusehdotus

VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Karvian Ratayhdistys Ry:lle 80 % takauksen Satapirkan Osuuspankista otettavan 150.000 euron velan
vakuudeksi. Lainan takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja viisi kuukautta, ja korko 12 kk
euribor lisättynä 2,00% - yksikön marginaalilla. Takauksen määrä on enintään 80 %
nostettavasta lainasummasta ja kuitenkin enintään 120.000 euroa. Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli 600 euroa.
Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian
kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus
pantataan kunnalle vakuudeksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Karvian Ratayhdistys
Ry:lle 80 % takauksen Satapirkan Osuuspankista otettavan 150.000 euron velan vakuudeksi. Lainan takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja viisi kuukautta, ja korko 12 kk
euribor lisättynä 2,00% - yksikön marginaalilla. Takauksen määrä on enintään 80 %
nostettavasta lainasummasta ja kuitenkin enintään 120.000 euroa. Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli 600 euroa.
Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian

kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus
pantataan kunnalle vakuudeksi.
KV § 6

PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja Päivi Suominen antoi pyydetyt puheenvuorot kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma selvitti valtuustolle hankkeen merkitystä kunnalle.
Kisat tuovat tullessaan paikanpäälle väkeä, mikä hyödyttää kunnassa olevia palveluntuottajia. Moottoriurheilu on urheilua muiden joukossa ja tulevat kisat ovat toimijalleen tärkeät. Riskien välttämiseksi takaukselle vaaditaan vastavakuus ja siitä peritään
provisiota. Asiassa on kuultu Kuntaliiton asiantuntijaa ja tilintarkastajaa ja toimittu
saatujen ohjeiden mukaan.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho yhtyi kunnanjohtajan selvitykseen.
Kuntalaki on kovin tarkka tällaisissa asioissa ja sen vuoksi Kuntaliiton erityisasiantuntijan ja tilintarkastajan kannat on selvitetty ja asiasta on käyty perusteelliset keskustelut.
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää kunnanhallituksen esityksen mukaisesti
Karvian Ratayhdistys Ry:lle 80 % takauksen Satapirkan Osuuspankista otettavan
150.000 euron velan vakuudeksi. Lainan takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja viisi kuukautta, ja korko 12 kk euribor lisättynä 2,00% - yksikön marginaalilla. Takauksen
määrä on enintään 80 % nostettavasta lainasummasta ja kuitenkin enintään 120.000
euroa. Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli 600 euroa.
Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian
kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus
pantataan kunnalle vakuudeksi.

KH 4.11.2019
§ 165

Karvian Ratayhdistys Ry on ottanut yhteyttä Karvian kuntaan takausvastuun jatkamiseksi. Lainaan on tehty 70 000 euron lyhennys ja sitä on lyhennyksen jälkeen jäljellä
80 000 euroa ja laina-aikaa jatkettaisiin kahdella vuodella. Ratayhdistys Ry anoo, että
kunnan takausta jatkettaisiin 31.10.2022 saakka.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se suostuu Karvian Ratayhdistys Satapirkan Osuuspankista velan nro (velkanro poistettu) takaisinmaksuajan pidentämiseen kahdella vuodella ja takauksen voimassaolon jatkamiseen 31.10.2022 saakka. Korkoehdot säilyvät ennallaan eli korko on 12 kk euribor lisättynä 2,00% - yksikön
marginaalilla. Takauksen määrä on enintään 80 prosenttia lainasummasta ja kuitenkin
enintään 64 000 euroa. Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli
320 euroa.

Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian
kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus
pantataan kunnalle vakuudeksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja korjasi esitystään siten, että takauksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin
31.10.2021 saakka.
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se suostuu Karvian Ratayhdistys
Satapirkan Osuuspankista velan nro (velkanro poistettu) takaisinmaksuajan pidentämiseen kahdella vuodella ja takauksen voimassaolon jatkamiseen 31.10.2021 saakka.
Korkoehdot säilyvät ennallaan eli korko on 12 kk euribor lisättynä 2,00% - yksikön
marginaalilla. Takauksen määrä on enintään 80 prosenttia lainasummasta ja kuitenkin
enintään 64 000 euroa. Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli
320 euroa.
Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian
kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus
pantataan kunnalle vakuudeksi.
KV § 50

PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kertoi aluksi, että kiinteistötunnus on muuttunut
kiinteistökauppojen vuoksi. Nykyinen kiinteistötunnus on 230-405-10-115.
Kunnanvaltuusto päätti, että kiinteistötunnus muutetaan nykyiseksi 230-405-10-115.
Kunnanvaltuusto päätti suostua Ratayhdistys Ry:n Satapirkan Osuuspankista ottaman
velan nro (velkanro poistettu) takaisinmaksuajan pidentämiseen kahdella vuodella ja
takauksen voimassaolon jatkamiseen 31.10.2021 saakka. Korkoehdot säilyvät ennallaan eli korko on 12 kk euribor lisättynä 2,00% - yksikön marginaalilla. Takauksen
määrä on enintään 80 prosenttia lainasummasta ja kuitenkin enintään 64 000 euroa.
Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli 320 euroa.
Vastavakuutena Ratayhdistys Ry antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230405-10-115. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian
kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettu toimisto/ varastorakennus pantataan kunnalle vakuudeksi.

HYVINVOINTIKERTOMUS, VUOSITTAINEN RAPORTTI
KH 4.11.2019
§ 166

Terveydenhuoltolaki (luku 2 §12) edellyttää, että kunnat seuraavat asukkaittensa
terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin ja kunnan
palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista
toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on
kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Vuosittainen raportti pohjautuu tämän valtuustokauden laajassa
hyvinvointikertomuksessa linjattuihin painopisteisiin ja se on laadittu yhteistyössä
kunnan eri hallintokuntien kanssa.
Liitteet:
•

Vuosittainen hyvinvointiraportti

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
vuosittaisen raportin ja huomioi sen sisältämät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet
strategiatyössään ja tavoiteasettelussa.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
vuosittaisen raportin ja huomioi sen sisältämät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet
strategiatyössään ja tavoiteasettelussa.
Kunnanhallitus totesi, että koulutoimessa tulee käsitellä kouluterveyskyselyn tulokset.
KV § 51

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan vuosittaisen raportin ja huomioi sen
sisältämät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet strategiatyössään ja tavoiteasettelussa.
Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi kunnanhallituksen toteamuksen, että koulutoimessa
tulee käsitellä kouluterveyskyselyn tulokset.

ILMOITUSASIAT
KV § 52
Tiedoksi, että Ylä-Satakunta –lehti ilmestyy jatkossa vain keskiviikkoisin alkaen
1.1.2020.
Tiedoksi, että postin lakon aikana Ylä-Satakunta –lehteä jaetaan veloituksetta
seuraavissa paikoissa: K-Market Lastula, ST1, Neste. Lehti on myös luettavissa
näköislehtenä https://ylasatakunta.fi/nakoislehti.fi
Seuraava kuntatiedote tullaan jakamaan mm. kauppoihin, kirjastoon, apteekkiin.
Kuntatiedotteet löytyvät myös kunnantalolta. Asiasta tullaan tiedottamaan Karvian
kunnan verkkosivuilla www.karvia.fi

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KV § 53

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus kuntalain mukaisesti.

Karvian kunta

VALITUSOSOITUS

Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
14.11.2019

Liite pöytäkirjaan
Pykälät
45 - 53

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta 136 §:n mukaan, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa, taikka kunnallisen kansanäänestyksen toimittamista (kuntalaki 24 §), taikka kunnallisen
virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita.
Pykälät: 45,46,47,48,49,50,51,52,53

VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus ja
valitusperuste

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sen lisäksi päätökseen, joka koskee yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä, valituksen saa tehdä Varsinais-Suomen ELY-keskus, maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella
kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella
yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella,
että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää) Pykälät:
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Valitusviranomaisen puhelin- ja faksinumerot:
Turun hallinto-oikeus
Vaihde
029 56 42400

Sairashuoneenkatu 2 – 4
PL 32
20101 TURKU

Pöytäkirja

029 56 42410

Faksi

029 56 42414

Sähköposti turku.hao@oikeus.fi

Sähköisen asioinnin palvelu osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Karvian kunnasta, Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia
Sähköpostiosoite: karvia@karvia.fi, p. 02 572790; Kunnantalo avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 15.45.
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon

Valituksen muoto ja sisältö

Kirjaamo

____/____20____.

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on
osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

_____/_____20_____

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

_____/_____20_____ Tiedoksi antaja:__________________________

