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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 37 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 § 38 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 Ylilammi Tomi ja Laitila Sami. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Kunnan rakennusmestari Jaakko Kallioniemi esitteli päiväkodin 

laajennussuunnitelmaa §:ään 39 liittyen sekä §:n 40, lausuntopyyntö Pohjois-

Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristönsuojelumääräyksistä.  

  



 

 

 

KUNNANVIRASTON VANHAN OSAN SANEERAUS PÄIVÄKOTITILOIKSI  

 
Teknltk 20.2.2020 

 § 16 

  

Varhaiskasvatuksen käyttäjien määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. 

Kunnanviraston alakerrassa sijaitsevan päiväkoti Kissankimalluksen kolme 

päiväkotiryhmää on täynnä, samoin Saran vanhalla koululla vuokratiloissa toimiva 

ryhmäperhepäiväkoti Onnimanni. Varhaiskasvatuspaikkojen lisäämiselle on siis 

kiireellinen tarve, ja 1.8.2020 Varhaiskasvatuslain muutokset aiheuttavat lisää 

paikkojen tarvetta. Varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen lisäksi myös päiväkotien tilojen 

uudelleenjärjestelylle on kiireellinen tarve, sillä nykyiset tilat eivät riitä kasvavalle 

käyttäjämäärälle. 

 

Talousarviossa 2020 on varattu 180 000€ Syreenin palvelukodin saneeraukseen 

päiväkotitiloiksi kahdelle päiväkotiryhmälle. Kiristyvän kuntatalouden myötä on 

kuitenkin jouduttu pohtimaan, voisiko päiväkodin tilojen suhteen löytyä ratkaisu, joka 

on pitkällä aikavälillä kustannustehokkaampi vaihtoehto. Vertailtaessa eri vaihtoehtoja 

päiväkotien kesken on osoittautunut, että pitkällä aikavälillä kustannusten ja samalla 

myös toiminnan sujuvuuden kannalta paras vaihtoehto on päiväkotiryhmien sijainti 

yhdessä rakennuksessa. Vaikka Syreeni sijaitseekin lähellä kunnanviraston alakerrassa 

olevia päiväkotitiloja, on välimatka kuitenkin liian pitkä, jotta ne voisivat hyötyä 

toisistaan mm. kiinteistönhoidon, ruokahuollon tai kasvatushenkilöstön osalta. Lisäksi 

Syreenin muutostöihin varattu määräraha (180 000€) on suunnitelmien edetessä 

osoittautumassa riittämättömäksi. 

 

Viranhaltijatyönä on valmisteltu suunnitelmaa kunnanviraston katutasossa olevan 

vanhan siiven saneeraamiseksi kahden päiväkotiryhmän yksiköksi. Suunnittelualue on 

viraston alkuperäistä osaa 1970-luvulta, ja se on sekä pinnoiltaan että mm. 

vesijohdoiltaan remontin tarpeessa. Tiloissa toimii muutamia kunnan hallinnon 

toimijoita ja muutama toimistotila on vuokrattu ulkopuolisille, mutta merkittävä osa 

tiloista on vähäisellä käytöllä tai tyhjillään. Suunnittelualueella oleville vuokralaisille 

pystyttäisiin järjestämään korvaavat tilat muualta kunnan toimitiloista. 

Uudelleenjärjestelyllä koko kunnanviraston tilat saataisiin tehokkaaseen käyttöön, kun 

niissä toimisi paitsi kunnan hallinto, kaksi varhaiskasvatusyksikköä, eläinlääkäri ja 

ulkopuolisia vuokralaisia. 

  

Vaikka päiväkotiyksiköt eivät suunnitelmassa sijaitse aivan vierekkäin, saavutettaisiin 

esitettävillä tilajärjestelyillä kuitenkin merkittäviä etuja henkilöstöpuolella ja 

toiminnallisissa asioissa. Myös Kissankimallukseen viime vuonna toteutettu 

piharemontti hyödyttäisi molempia päiväkotiyksikköjä, sillä tarkoituksena olisi 

järjestää kulku päiväkotiin kunnanviraston sisäpihan puolelta ja aitaamalla yhdistää 

sisäpiha Kissankimalluksen käytössä olevaan piha-alueeseen. 

 

Saneeraus on suunniteltu siten, että mikäli varhaiskasvatuksen tilantarve jostain syystä 

muuttuu, voidaan rakennettavia tiloja muuttaa helposti esimerkiksi takaisin 

toimistotiloiksi. Kunnanviraston alakerran tiloissa toimivaan päiväkoti 

Kissankimallukseen ei tässä yhteydessä ole tarkoitus tehdä remonttia, mutta koska  

 



 

 

tiloja on tulevaisuudessa jonkun verran remontoitava, on sitä suunniteltu samassa 

yhteydessä, jotta vältetään päällekkäisiä ratkaisuja.  

 

Oheismateriaalina lautakunnalle suunnitelmaluonnos kunnanviraston vanhan osan 

saneeraamisesta päiväkotitilaksi sekä laskelma saneerauksen kustannuksista. 

Vertailuna myös palvelukeskus Syreenin tarkennettuja kustannuslaskelmia. Lisäksi 

oheismateriaalina info varhaiskasvatuksen järjestämisestä Karviassa. 

 

 KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että 

varhaiskasvatuksen tilantarpeeseen vastataan saneeraamalla kunnanviraston vanha osa 

päiväkodiksi esitettyjen suunnitelmien pohjalta. Saneerattujen tilojen käyttötarkoitus 

muutetaan luokkaan Varhaiskasvatuksen rakennukset. Palvelukoti Syreenin tiloihin 

suunniteltu saneeraustyö peruutetaan. 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että se 

poistaa vuoden 2020 talousarviosta Syreenin palvelukodin remonttiin varatun 

180 000€ ja päättää perustaa uuden kustannuspaikan kunnanviraston vanhan osan 

remontoimiseksi uudeksi päiväkotiyksiköksi esitettyjen suunnitelmien perusteella. 

Kustannuspaikalle varataan saneeraustoimiin 420 000€. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta keskusteli kunnantalon vanhan osan saneerauksen suunnitelmista 

ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Suunnitelmia ja kustannuksia on toistaiseksi 

laadittu viranhaltijatyönä, ja mikäli päätöksenteko mahdollisesti etenee 

päätösehdotuksen mukaisesti, suunnittelua siirretään ulkopuolisille tahoille 

tarkennettavaksi. Näin ollen sekä suunnitelmiin että kustannuslaskelmiin saattaa 

aiheutua jonkinasteisia muutoksia tai tarkennuksia.  

 

Pitkällä aikajaksolla tarkasteltuna päiväkotitoimintojen keskittäminen 

kunnanvirastoon tuo säästöjä mm. henkilöstön osalta, vaikka tehtävän saneerauksen 

hinta onkin suuri. On myös otettava huomioon, että saneeraukseen sisältyy mm. 

vesijohtoremontti, joka kunnanviraston vanhassa osassa olevien alkuperäisten putkien 

osalta olisi edessä lähivuosina, vaikka osio säilyisikin nykyisessä käytössään. 

Päivähoidonohjaaja Reetta Lepistö totesi kunnanviraston vanhaan osaan suunnitellun 

päiväkodin toimintaan hyvin soveltuva. Lepistö toi esille myös varhaiskasvatuksen 

henkilöstön näkökulmia asiaan, ja totesi henkilökunnan pitävän kunnanviraston 

remonttia hyvänä vaihtoehtona. 

 

Lautakunta oli yksimielisesti sen kannalla, että Palvelukoti Syreeniin suunniteltu 

saneeraus perutaan. Uuden päiväkodin rakentamisen todettiin nykyisessä 

taloustilanteessa olevan liian suuri taloudellinen riski. 

Kari Tuuliniemi teki vastaehdotuksen, että varhaiskasvatuksen tilaongelmien 

ratkaisemisesta esitetään kunnanhallitukselle seuraavassa järjestyksessä: 

 

1. Uuden päiväkodin rakentaminen  

2. Kirkonkylän vanhan alakoulun saneeraus 

3. Kunnantalon vanhan osan saneeraus 



 

 

 

 Tuuliniemen esitystä ei kannatettu.  

 

Tekninen lautakunta päätti edetä päätösehdotuksen mukaisesti sillä muutoksella, että 

saneeraustoimiin varattava summa korotetaan 440 000€, johon tämänhetkiset 

laskelmat ovat tarkentuneet. 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että 

varhaiskasvatuksen tilantarpeeseen vastataan saneeraamalla kunnanviraston vanha osa 

päiväkodiksi esitettyjen suunnitelmien pohjalta. Saneerattujen tilojen käyttötarkoitus 

muutetaan luokkaan Varhaiskasvatuksen rakennukset. Palvelukoti Syreenin tiloihin 

suunniteltu saneeraustyö peruutetaan. 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että se 

poistaa vuoden 2020 talousarviosta Syreenin palvelukodin remonttiin varatun 

180 000€ ja päättää perustaa uuden kustannuspaikan kunnanviraston vanhan osan 

remontoimiseksi uudeksi päiväkotiyksiköksi esitettyjen suunnitelmien perusteella. 

Kustannuspaikalle esitetään varattavaksi saneeraustoimiin 440 000€. 

 

Oheismateriaalina toimitetaan kunnanhallitukselle suunnitelmaluonnos 

saneerauksista sekä laskelma saneerauksen kustannuksista, vertailulaskelma eri 

vaihtoehtojen kustannuksista sekä info varhaiskasvatuksen järjestämisestä Karviassa. 

 

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Kari Tuuliniemi jätti asiassa eriävän mielipiteen, koska olisi 

hakenut ratkaisua tilaongelmaan vastaehdotuksensa mukaisesti.  
 

Pöytäkirjamerkintä: Päivähoidonohjaaja Reetta Lepistö oli pykälän käsittelyn ajan 

kokouksessa mukana kertomassa varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja siihen 

liittyvissä asioista. Reetta Lepistö ja Tarja Hosiasluoma poistuivat tämän pykälän 

käsittelyn jälkeen klo 19:44.  
 

KH § 39   

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää edetä teknisen lautakunnan päätösehdotuksen mukaisesti sillä 

muutoksella, että saneeraustoimiin varattava summa korotetaan 440 000€, johon tä-

mänhetkiset laskelmat ovat tarkentuneet. 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanval-

tuustolle, että varhaiskasvatuksen tilantarpeeseen vastataan saneeraamalla kunnanvi-

raston vanha osa päiväkodiksi esitettyjen suunnitelmien pohjalta. Saneerattujen tilojen 

käyttötarkoitus muutetaan luokkaan Varhaiskasvatuksen rakennukset. Palvelukoti Sy-

reenin tiloihin suunniteltu saneeraustyö peruutetaan. 

 

 

 



 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanval-

tuustolle, että se poistaa vuoden 2020 talousarviosta Syreenin palvelukodin remonttiin 

varatun 180 000€ ja päättää perustaa uuden kustannuspaikan kunnanviraston vanhan 

osan remontoimiseksi uudeksi päiväkotiyksiköksi esitettyjen suunnitelmien perus-

teella. Kustannuspaikalle esitetään varattavaksi saneeraustoimiin 440 000€. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti edetä teknisen lautakunnan päätösehdotuksen mukaisesti sillä 

muutoksella, että saneeraustoimiin varattava summa korotetaan 440 000€, johon tä-

mänhetkiset laskelmat ovat tarkentuneet. 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanval-

tuustolle, että varhaiskasvatuksen tilantarpeeseen vastataan saneeraamalla kunnanvi-

raston vanha osa päiväkodiksi esitettyjen suunnitelmien pohjalta. Saneerattujen tilojen 

käyttötarkoitus muutetaan luokkaan Varhaiskasvatuksen rakennukset. Palvelukoti Sy-

reenin tiloihin suunniteltu saneeraustyö peruutetaan. 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanval-

tuustolle, että se poistaa vuoden 2020 talousarviosta Syreenin palvelukodin remonttiin 

varatun 180 000€ ja päättää perustaa uuden kustannuspaikan kunnanviraston vanhan 

osan remontoimiseksi uudeksi päiväkotiyksiköksi esitettyjen suunnitelmien perus-

teella. Kustannuspaikalle esitetään varattavaksi saneeraustoimiin 440 000€. 

  



 

 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ: POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN 
YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET  

 
Teknltk 20.2.2020 

§ 17 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) ympäristönsuojeluviranomai-

nen on valmistellut ympäristönsuojelulain (527/2014) 2020 §:n mukaiset päivitetyt 

ympäristönsuojelumääräykset. PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta on Kankaan-

pään kaupungin sekä Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Merikarvian ja Siikaisten kun-

nan ympäristönsuojeluviranomainen.  

 

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ym-

päristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viran-

omaisia sitovia määräyksiä. PoSan ympäristönsuojelumääräysten luonnos perustelui-

neen on nähtävillä 21.1.-28.2.2020 PoSan ympäristöpalveluissa (Tapalankatu 20, Kan-

kaanpää) sekä PoSan kotisivuilla www.eposa.fi. 

 

PoSa on pyytänyt Karvian kunnalta lausuntoa luonnoksesta ympäristönsuojelumää-

räyksien päivittämiseksi. 

 

Oheismateriaalina lautakunnalle voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset sekä 

uudet luonnokset, joihin on tehty tarkennusehdotuksia. 

 

 

 RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta toteaa, että ympäristönsuojelumääräyksiä on kokonaisuudessaan 

muutettu helpommin ymmärrettäväksi ja käytännönläheiseksi.  

Tekninen lautakunta keskustelee luonnokseen ehdotettavista tarkennuksista ja esittää 

kunnanhallitukselle ympäristönsuojelumääräyksiin liittyviä lisäyksiä ja tarkennuksia. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että luonnokseen esitetään tehtäväksi 

seuraavia lisäyksiä ja tarkennuksia: 

 

 § 5.3  

• tarkennuksena, että 5m etäisyys tien tai tontin rajasta tarkoittaa 

käsittelylaitteiston etäisyyttä, ei purkupaikan 

 

 § 9.3  

• tarkennuksena, että jätevedet tulee jätevedenkäsittelyjärjestelmästä johtaa 

pohjavesialueen ulkopuolelle 

 

 § 10.1  

• lisäyksenä levityskielto myös vedenottamoiden läheisyydessä 

 

 § 10.2  

http://www.eposa.fi/


 

 

• lisäyksenä Karvianjoen vesistön lisäksi myös muiden vesistöjen ranta-alueet 

 

 § 10.3  

• lisäyksenä, että lannoitteet tulee levittää sulan maan aikana ja asianmukaisella 

kalustolla  

 

 Luku 5  

• olisi syytä edelleen pitää mukana maininta siitä, että maalämmön ja vesistöstä 

otettavan lämmön käyttöönotossa putkistossa johdettava aine ei saa olla 

terveydelle tai ympäristölle vaarallista (voimassa olevat määräykset, § 7.3)  

 

 § 17.1  

• tarkennuksena, että myös hiekoitushiekan pääsy viemäreihin tulee estää 

 

 Luku 6  

• haju- ja savukaasupäästöjä koskeva rajoitus olisi syytä pitää esillä voimassa 

olevien määräysten § 12 tapaan 

 

KH § 40  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että luonnokseen 

esitetään tehtäväksi seuraavia lisäyksiä ja tarkennuksia: 

 

 § 5.3  

• tarkennuksena, että 5m etäisyys tien tai tontin rajasta tarkoittaa 

käsittelylaitteiston etäisyyttä, ei purkupaikan 

 

 § 9.3  

• tarkennuksena, että jätevedet tulee jätevedenkäsittelyjärjestelmästä johtaa 

pohjavesialueen ulkopuolelle 

 

 § 10.1  

• lisäyksenä levityskielto myös vedenottamoiden läheisyydessä 

 

 § 10.2  

• lisäyksenä Karvianjoen vesistön lisäksi myös muiden vesistöjen ranta-alueet 

 

 § 10.3  

• lisäyksenä, että lannoitteet tulee levittää sulan maan aikana ja asianmukaisella 

kalustolla  

 

 Luku 5  

• olisi syytä edelleen pitää mukana maininta siitä, että maalämmön ja vesistöstä 

otettavan lämmön käyttöönotossa putkistossa johdettava aine ei saa olla 

terveydelle tai ympäristölle vaarallista (voimassa olevat määräykset, § 7.3)  

 

 

 § 17.1  



 

 

• tarkennuksena, että myös hiekoitushiekan pääsy viemäreihin tulee estää 

 

 Luku 6  

• haju- ja savukaasupäästöjä koskeva rajoitus olisi syytä pitää esillä voimassa 

olevien määräysten § 12 tapaan 

 

 PÄÄTÖS: 

  

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että luonnokseen 

esitetään tehtäväksi seuraavia lisäyksiä ja tarkennuksia: 

 

 § 5.3  

• tarkennuksena, että 5m etäisyys tien tai tontin rajasta tarkoittaa 

käsittelylaitteiston etäisyyttä, ei purkupaikan 

 

 § 9.3  

• tarkennuksena, että jätevedet tulee jätevedenkäsittelyjärjestelmästä johtaa 

pohjavesialueen ulkopuolelle 

 

 § 10.1  

• lisäyksenä levityskielto myös vedenottamoiden läheisyydessä 

 

 § 10.2  

• lisäyksenä Karvianjoen vesistön lisäksi myös muiden vesistöjen ranta-alueet 

 

 § 10.3  

• lisäyksenä, että lannoitteet tulee levittää sulan maan aikana ja asianmukaisella 

kalustolla  

 

 Luku 5  

• olisi syytä edelleen pitää mukana maininta siitä, että maalämmön ja vesistöstä 

otettavan lämmön käyttöönotossa putkistossa johdettava aine ei saa olla 

terveydelle tai ympäristölle vaarallista (voimassa olevat määräykset, § 7.3)  

 

 § 17.1  

• tarkennuksena, että myös hiekoitushiekan pääsy viemäreihin tulee estää 

 

 Luku 6  

• haju- ja savukaasupäästöjä koskeva rajoitus olisi syytä pitää esillä voimassa 

olevien määräysten § 12 tapaan 

  



 

 

 

VIRKISTYSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN VANHUSPALVELUIHIN 

 

KH § 41 PoSan vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo on lähettänyt kunnanhallitukselle esityk-

sen virkistystyöntekijöiden palkkaamisesta. 

 

Karvian kunta on vuosittain myöntänyt PoSalle mahdollisuuden palkata 17 vuotta 

täyttäneitä kesätyöntekijöitä vanhusten virkistystoimintaa varten Karvian vanhuspal-

veluihin. Työntekijöitä on palkattu kaksi aina kuukauden ajaksi kerrallaan touko-elo-

kuun ajaksi, yhteensä kahdeksan nuorta. Tehtävinä ovat olleet asukkaiden virkistys, 

ulkoilu, lehden luku jne. Työntekijät voivat ulkoiluttaa myös kotihoidon asiakkaita. 

 

Peruspalkka vuoden 2020 osalta olisi 972,83 euroa, joka on tällä hetkellä 50 % hoito-

apulaisen palkasta. Työntekijät tekisivät vain päivätyötä arkipäivisin, joten vuorotyöli-

siä ei muodostuisi. Lisäksi palkkaan lasketaan sosiaalikulut, jotka tämän hetken pal-

kasta olisivat 228,91 euroa/kuukausi. Kustannukset olisivat yhteensä 1201,74 eu-

roa/kuukausi yhtä työntekijää kohden.  

 

Työaika normaali jaksotyöaika 38 t 45 min/viikko.  

 

Liitteet: 

• PoSa/vanhuspalvelujohtajan kirje 7.2.2020 

 

Karvian kunta on varannut vuoden 2020 talousarvionsa kohtaan Sosiaali- ja 

terveyspalvelut, muut palvelut, 8.000 euroa työntekijöiden palkkaamiseen touko-

syyskuulle. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että virkistystyöntekijät palkataan talousarvioon varatun mää-

rärahan mukaisesti. Määräraha riittää kuuden virkistystyöntekijän palkkaamiseksi 

kuukauden mittaiseen työsuhteeseen. Anna-kotiin ja Iltaruskoon palkataan yhteensä 

kuusi virkistystyöntekijää touko-syyskuun 2020 ajaksi.  

 

PoSa suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja palkanmaksun sekä laskuttaa virkis-

tystyöntekijöiden palkkauksesta syntyneet kulut käytön mukaan Karvian kunnalta. 

Kunnan kesätyöpaikoista laitetaan hakuilmoitukset kootusti ja PoSa suorittaa valinnan 

hakijoiden joukosta. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että virkistystyöntekijät palkataan talousarvioon varatun määrä-

rahan mukaisesti. Palkattavien työntekijöiden ikärajaa muutetaan aiemmasta poiketen 

15 vuotta täyttäneisiin. Määräraha riittää kuuden virkistystyöntekijän palkkaamiseksi 

kuukauden mittaiseen työsuhteeseen. Anna-kotiin ja Iltaruskoon palkataan yhteensä 

kuusi virkistystyöntekijää touko-syyskuun 2020 ajaksi.  

 

PoSa suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja palkanmaksun sekä laskuttaa virkis-

tystyöntekijöiden palkkauksesta syntyneet kulut käytön mukaan Karvian kunnalta.  



 

 

 

 

Kunnan kesätyöpaikoista laitetaan hakuilmoitukset kootusti ja PoSa suorittaa valinnan 

hakijoiden joukosta. 

  



 

 

 

KUNNANTALON SULKEMINEN VUOSILOMIEN JÄRJESTÄMISEKSI 

 
KH § 42 Kunnantalo on ollut suljettuna vuosilomien vuoksi jo useana kesänä heinäkuussa neljä 

viikkoa. Vuosilomien järjestämiseksi kunnantalo on suljettu usein myös arkipyhien 

viereisinä yksittäisinä työpäivinä ja joulun välipäivinä. Kunnantalon ollessa suljettuna, 

on välttämättömät päivystykset kuitenkin aina järjestetty. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunnantalo suljetaan vuosilomien vuoksi  

 

22.5.2020 

29.6.2020-26.7.2020 

sekä  

21.12.2020-3.1.2021 

 

Kukin hallintokunta järjestää tarvittavat päivystykset aikaisemman käytännön mu-

kaan. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunnantalo suljetaan vuosilomien vuoksi  

 

22.5.2020 

29.6.2020-26.7.2020 

sekä  

21.12.2020-3.1.2021 

 

Kukin hallintokunta järjestää tarvittavat päivystykset aikaisemman käytännön mu-

kaan. 

  



 

 

 

 

KARVIAN JA PARKANON KANNANOTTO ALKKIANTIEN KUNNOSTAMISESTA 

 
KH 23.9.2019  
§ 131 Alkkiantie 13311 muodostaa suoran yhteyden Karviasta Vt 3:lle ja sitä kautta Kihni-

öön ja Parkanoon. Tie palvelee monipuolisesti paikallista yritystoimintaa, matkailua ja 

vapaa-ajan toimintaa. Tien varrella yritystoimintaa harjoittavat mm. Alvarin Metalli 

Oy, Skaala Production Oy, Finn Metacon, Mustakosken Puutarha Oy ja Suomi Peat & 

Plants Oy. Lisäksi alueella on turvetuotantoa, useita maa- ja metsätalous yrittäjiä sekä 

koneurakoitsijoita. 

 

 Alkkiantie muodostaa tärkeän yhteyden Alkkianvuorelle, joka on kymmenen kunnan 

yhteisen Geopark-hankkeen tärkeimpiä kohteita. Neva-Lylyn pitkospuureitti Karvi-

assa tarjoaa niin ikään loistavan mahdollisuuden retkeilyyn koko perheelle.  

 

 Alkkiantie on vähäisiä routavaurioita lukuun ottamatta hyvässä liikennöitävässä kun-

nossa Sarvelasta itään noin 7,6 kilometrin matkalta. Siitä eteenpäin tien pinta on Vt 

3:lle asti suurelta osin routa vaurioinen. Tien poikkileikkaus on monin paikoin muut-

tunut. Vedet eivät ohjaudu ojiin, vaan jäävät tielle ja edesauttavat tien kunnon heikke-

nemisen entisestään. Lukuisat routavauriot haittaavat merkittävästi liikennettä. Alkki-

antien varrella toimivilla yrityksillä ja turpeen tuottajilla on päivittäin paljon kuljetuk-

sia Vt 3:n suuntaan. Niin alueen yritysten kuin myös alueen nähtävyyksien, virkistäy-

tymismahdollisuuksien ja tavoitettavuuden kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että 

Alkkiantie olisi koko matkaltaan hyvässä liikennöitävässä kunnossa. 

 

 Elinvoima- ja yritysvaikutusten arviointi: asialla on merkittäviä elinvoima- ja yritys-

vaikutuksia, sillä Alkkiantien varrella on paljon yritystoimintaa ja raskaan liikenteen 

kuljetustarpeita.  

 

Liitteet: 

 

• Karvian ja Parkanon kannanotto Alkkiantien kunnostamisesta 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kannan oton lähetettäväksi Varsinais-

Suomen ELY-keskukselle ja Pirkanmaan osalta Pirkanmaan ELY-keskukselle, 

maakuntien liitoille ja Pirkanmaan sekä Satakunnan maakuntien kansanedustajille. 

Karvia ja Parkano kiirehtivät tien pikaista kunnostamista.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä olevan kannan oton lähetettäväksi Varsinais-

Suomen ELY-keskukselle ja Pirkanmaan osalta Pirkanmaan ELY-keskukselle, 

maakuntien liitoille ja Pirkanmaan sekä Satakunnan maakuntien kansanedustajille. 

Karvia ja Parkano kiirehtivät tien pikaista kunnostamista.  

 



 

 

KH § 43 Liikenteen asiakaspalvelun (ELY-Keskuksen/Väyläviraston) vastaus Alkkiantien kun-

nostamiseen.  Satakuntaliitto ja Pirkanmaan liitto sekä Karvian ja Parkanon kunnat  

 

 ovat tehneet esityksen Alkkiantien (mt 13311) kunnostamisen kiirehtimisestä välillä 

Sarvela-valtatie 3. Huonokuntoista tietä on Varsinais-Suomen ELY:n alueella n. 7 km 

ja Pirkanmaan ELY:n alueella n. 7 km. Alkkiantien liikennemäärä vaihtelee n. 200-

300 ajoneuvon välillä ko. tieosuudella, mikä on ELY-keskusten mittapuun mukaan vä-

häinen liikennemäärä. Raskaan liikenteen osuus liikenteestä on n. 10 %. Alkkiantien 

päällyste on n. 20 vuotta vanha soratien pinnoite ja ELY-keskusten alueella on paljon 

saman ikäisiä ja huonokuntoisempia päällysteitä. Vähäliikenteisten teiden päällystys-

kierto on vuosien saatossa venynyt jopa 30-40 vuoteen. 

 

 Runsaat päällysteen paikkaukset lisäävät tien epätasaisuutta ja heikentävät ajomuka-

vuutta. On ymmärrettävää, että Alkkiantien kuntoon ollaan tyytymättömiä. Varsinais-

Suomen ja Satakunnan alueella on huonokuntoiseksi luokiteltuja päällysteitä yhteensä 

n. 1 000 km. Alkkiantien kunto on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedossa ja se 

on lähivuosien listoilla mukana. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan pystytä arvioimaan, 

milloin tie voitaisiin päällystää uudelleen. Kohteen edellä jonossa ovat Alkkiantietä 

vilkkaammat huonokuntoiset tiet. Tien uudelleen päällystämisen aikataulu pyritään 

aikanaan sovittamaan yhteen Pirkanmaan ELY:n kanssa, jotta koko tieosuus päällys-

tettäisiin yhtä aikaa.  

  

 Toistaiseksi tietä pidetään kunnossa hoitourakoitsijan toimesta paikkaamalla päällyste-

vaurioita ja korjaamalla pahimpia reunapainumia tarpeen mukaan. 

 

Liitteet: 

 

• Vastaus toimenpide-ehdotukseen CS0131063 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja odottaa tieosuuden mahdollisimman 

pikaista kunnostusta. Kunnanhallitus näkee hyvänä koko tieosuuden päällystyksen 

yhdellä kertaa ja pyytää Ely-keskuksia huomioimaan alueella sijaitsevan Geopark-

kohteen lisäävän matkustajamääriä tieosuudella. Tieosuuden liikennemäärä on 

suoraan verrannollinen sen kuntoon. Tietä käytettäisiin paljon nykyistä enemmän, 

mikäli se päällystettäisiin.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi ja odottaa tieosuuden mahdollisimman pikaista 

kunnostusta. Kunnanhallitus näki hyvänä koko tieosuuden päällystyksen yhdellä 

kertaa ja pyytää Ely-keskuksia huomioimaan alueella sijaitsevan Geopark-kohteen 

lisäävän matkustajamääriä tieosuudella. Tieosuuden liikennemäärä on suoraan 

verrannollinen sen kuntoon. Tietä käytettäisiin paljon nykyistä enemmän, mikäli se 

päällystettäisiin. 

  



 

 

 

LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN KUNTALIITON ASIANTUNTIJAPALVELUUN 

 
KV 18.12.2019 

§ 63 

Me allekirjoittaneet olemme erittäin huolestuneita kunnan talouden tilasta. Vuonna -

18 kunta teki miljoonan euron edestä alijäämää. Tälle vuodelle on mitä ilmeisemmin 

tulossa lähes saman suuruinen alijäämä.  Ensi vuoden budjetti näyttää olevan saman 

suuntainen. Tulevaisuudessa kunnan nettotulopohja tuskin tulee merkittävästi 

kasvamaan, odotukset paremmasta pohjautuvat lähinnä valtion osuuksien kasvuun. 

 

Vaikkakin valtionosuudet saattavat jonkin verran nousta, käyttötalousmenot kuitenkin 

kasvavat vuosittain. Näistä syistä johtuen alijäämäkierteelle ja talouden syöksylle 

alaspäin ei ole näkyvissä loppua. 

 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että kunta saattaa, ellei korjaavia toimenpiteitä etsitä ja 

löydetä, ajautua vakaviin talousvaikeuksiin jo muutaman vuoden sisällä. 

 

Kolmas raskaasti tappiollinen vuosi on alkamassa ja näyttää siltä, että omin avuin 

emme tappiokierrettä pysty laukaisemaan. Esitämme, että kunta palkkaa välittömästi 

ulkopuolisen selvityshenkilön/konsultin tarkastelemaan kunnan toimintoja, 

palvelutuotantoa ja henkilöstörakennetta. 

 

Selvityksessä tulee tarkastella kokonaisuutena kunnan toiminnot ja palvelurakenne 

jokaisen hallintokunnan osalta, tulovirrat sekä mahdollisuudet menojen 

pienentämiseen. 

 

Tähtäimenä tulee olla suunnitelma jolla mahdollisimman nopeasti, 2-3 vuoden aikana, 

kunnan talous pystytään vakauttamaan kestävälle tasolle.  

 

Lisäksi esitämme selvitystä varten perustettavaksi ohjausryhmän jonka tehtävänä on 

yhdessä selvityshenkilön kanssa käydä läpi yllä mainitut asiat ja raportoida 

havainnoista ja mahdollisista toimenpiteistä valtuustolle sekä kunnanhallitukselle.  

 

Mahdollisten säästötoimenpiteiden tulee näkyä jo vuoden 2021 budjetissa.  

 

Karviassa 18.12.2019 

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä 

 

 Jukka Ohrankämmen Jaakko Hietaluoma Jyrki Koivumäki 

  

Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.  

 
KH 20.1.2020 

§ 11 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuutetut Jukka Ohrankämmen, Jaakko Hietaluoma 

ja Jyrki Koivumäki ovat jättäneet 18.12.2019 valtuuston kokouksessa yllä olevan 

sisältöisen kirjallisen valtuustoaloitteen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

 

  



 

 

 

Kunnanjohtaja on laatinut yhteenvedon talouden kehittymisestä vuosien 2010-2018 

aikana. Kuntatalouden kiristyminen Karviassa johtuu pääosin ostopalvelumenojen 

kasvusta ja tulojen vähentymisestä. Ostopalvelut ovat nousseet aikavälillä 2010-2018 

n. 2 miljoonaa ja tulot pudonneet 770 000 euroa vuodesta 2017, jolloin ne olivat 

korkeimmillaan. Valtionosuuksien lasku on ollut 2014-2018 vuosina 938 000 euroa ja 

verotuloissa on ollut heittelyä tilitysten vuoksi viime vuosina ja vuonna 2019 laskua 

tulorekisterin ja verokorttiuudistuksen vuoksi. Ennaltaehkäisevä toiminta ja tehdyt 

säästöt ovat pitäneet taloutta kuitenkin näiden lukujen tuomaa haastetta paremmassa 

kunnossa. Nyt säästöjen haku on muuttumassa haastavammaksi, vaikka edelleen 

tehdään paljon sellaista mikä ei ole lakisääteistä. 

 

Kuntatalouden selvityksiä tekeviä konsulttiyhtiöitä on Suomessa useampia. 

Talousanalyysin tekeminen maksaa n. 5000 euroa ja sillä saa analyysin talouden 

nykytilasta, tulevaisuudennäkymistä sekä esityksiä toimenpiteistä. Analyysin jälkeen 

voidaan ostaa lisää ohjausta talouden sopeuttamiseen.  

 

Mikäli konsulttiselvitys päätetään tilata, tulee sen tekemiseen hakea lisämääräraha ja 

valtuustoaloitteessa oli esitetty ohjausryhmän nimeämistä. Konsulttiselvitys menee 

osin päällekkäin strategiatyön kanssa. Strategiatyössä painopiste on myös 

kuntatalouden näkymissä.  

 

Liitteet: 

 

• Talous 2010-2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus käsittelee kunnanjohtajan laatiman selvityksen taloustilanteesta ja 

säästöpotentiaalista sekä päättää valtuustoaloitteessa esitetyistä toimenpiteistä.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja esitteli nykyisen taloudellisen tilanteen syyt. Suurimpana syynä 

heikkoon taloudelliseen tilanteeseen on sote-kustannusten kasvu ja ostopalveluiden 

kustannusten kasvu. Tiedonhallintalaki tuo tarvetta tietojärjestelmien uudistamiselle.  

 

Jaakko Hietaluoma esitti talousanalyysin teettämistä ja mahdollisia kehittämistoimia 

konsulttityönä enintään 15 000 euron arvosta. Kaija Kangas, Mari Ervelä ja Tuire 

Huhdanmäki kannattivat Hietaluoman esitystä.  

 

Kaskimäki teki vastaesityksen, ettei konsulttipalveluja ostettaisi. Vainionpää Joni ja 

Ylilammi Tomi kannattivat Kaskimäen esitystä. 

 

Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa Hietaluoman esitystä kannattavat äänestivät 

JAA ja Kaskimäen esitystä kannattavat äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin neljä 

JAA-ääntä ja viisi EI-ääntä.  

JAA-äänet: Ervelä Mari, Hietaluoma Jaakko, Huhdanmäki Tuire ja Kangas Kaija.  

EI-äänet: Hietikko Tarja, Kaskimäki Veijo, Raita-Aho Voitto, Vainionpää Joni ja 

Ylilammi Tomi 



 

 

 
KH 20.1.2020 

§ 13  Kunnanhallitus antaa selvityksen vuonna 2019 tehdyistä kuntalais- ja 

valtuustoaloitteista. 

 

Valtuustoaloite: Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite Karvian kunnan talouden 

tervehdyttämiseksi 

  

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuutetut Jukka Ohrankämmen, Jaakko Hietaluoma 

ja Jyrki Koivumäki ovat jättäneet 18.12.2019 valtuuston kokouksessa valtuustoaloit-

teen Karvian kunnan talouden tervehdyttämiseksi. 

 

Toimenpiteet: 

 

 Asia on siirretty kunnanhallituksen käsittelyyn 20.1.2020.  

  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle edellä mainitut selvitykset vuonna 2019 

tehdyistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista. 

 

 PÄÄTÖS: 

  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle edellä mainitut selvitykset vuonna 2019 

tehdyistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista. 

Kunnanhallitus päätti kuitenkin mammografiakuvausten käyttöasteen ja 

kuvauspaikkaan liittyvien vaatimusten selvittämisestä ennen kuvausten siirtämistä 

Karviaan.  

 

Kokoomuksen valtuustoryhmän esitys käsiteltiin loppuun §:ssä 11. 

 
KV 30.1.2020 

§ 5 Valtuustoaloite: Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite Karvian kunnan talouden 

tervehdyttämiseksi 

 

Valtuutettu Jukka Ohrankämmen esitti, että valtuustoaloite Karvian kunnan talouden 

tervehdyttämiseksi palautetaan takaisin kunnanhallitukselle.  Ohrankämmen esittää 

myös, että valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen palkkaamaan nopealla aikataululla 

asiantuntijan avukseen tarkastelemaan kunnan toimintoja valtuustoaloitteessa 

mainitussa laajuudessa.  Lisäksi Ohrankämmen esittää, että rahoitus kyseiseen 

hankkeeseen hankitaan jälkikäteen valtuustolta pyydettävältä lisämäärärahalla.  

 

Puheenjohtaja Päivi Suominen antoi puheenvuoroja: 

 

Valtuutettu Jyrki Koivumäki kannattaa Ohrankämmenen esitystä.  

 

Valtuutettu Veijo Kaskimäki ei kannata konsultin palkkaamista. Kaskimäen mielestä 

itse meidän pitää päättää omista asioista, ei ulkopuolisen konsultin. Meidät on valittu 

tekemään tänne päätökset, ei konsulttia. Selvät faktat mistä kunnan talous johtuu. 

Kaskimäki ihmettelee kokoomuksen aloitetta. Itse pitää löytää ratkaisut ja varmasti  

 



 

 

siihen pystytään. Viranhaltijat joutuvat tekemään kuitenkin pohjatyöt konsultille, se 

maksaa. 

 

Valtuutettu Sami Laitilan puheenvuorossa hän on Kaskimäen kannalla. Itse tiedämme 

paremmin mistä pitää leikata.  

 

Valtuutettu Jorma Niskala kannattaa harkita ulkopuolista konsulttia. Kannattaa 

Ohrankämmenen esitystä. Konsultti tekee ehdotuksia, meidän ei tarvitse niitä 

hyväksyä vaan itse teemme päätökset. Konsultti näkee ulkoapäin mitä pitää tehdä. 

Pitää nähdä ulkoapäin asiat. 

 

Valtuutettu Joni Vainionpää ei ole konsultin palkkaamisen kannalla. Eikä liioin 

kannata ajatusta siihen, että jälkikäteen haetaan lisämäärärahaa. Itse tehdään päätökset. 

 

Valtuutettu Jukka Ohrankämmen: Laaja kokonaisuus, kun kunnan taloutta 

tarkastellaan. Esimerkiksi koulutoimi on kasvanut aika paljon. Ei halua käyttää 

konsultti nimeä vaan käyttäisi konsultin sijaan asiantuntija nimeä. Asiantuntija olisi 

kunnan johtaville viranhaltijoille apuväline. Asiantuntija hakee tietoa, mitä tarvitaan ja 

tuo johtaville viranhaltijoille apua. Tämä tulisi olemaan työkalu helpottamaan 

työskentelyä. Kunnanhallitukselle annettaisiin avoimet kädet asiantuntijan 

palkkaamiseen. Näin päästäisiin työssä heti alkuun. Aika kuluu. Aloitetaan siis heti.  

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma: Kolmelta konsultilta on pyydetty tarjouksia 

Kuntaliitto, Perlacon ja BDO Oy:n.  Hinta 5.000 eurosta 15.000 euroon saakka. 

Riippuen analyysin laajuudesta.  

 

Valtuutettu Jari Kannisto ei lähtisi konsulttia palkkaamaan. Konsultin ehdotukset ovat 

irtisanomiset, lomautukset ja lopuksi kuntaliitos. Henkilöstömenot ovat suurin kuluerä. 

Todellisuudessa konsultin palkkaaminen ei ole 5000 euroa tai 15.000 euroa lisäksi 

pitää ottaa huomioon myös viranhaltijoiden palkat. 

 

Valtuutettu Mari Ervelä on konsultin kannalla. Suhtautuu epäilevästi että 

luottamushenkilöt lautakunnista pystyisi tekemään lopullisia päätöksiä. Järkeviä 

esityksiä ei lautakunnista tule. Asiantuntijan palkkaamisesta ei ole tässä kohtaa haittaa.  

Ulkopuolisen näkemys voisi olla hyvä ja saadaan hyödyllistä tietoa sitä kautta. 

 

Valtuutettu Kaija Kangas kannattaa asiantuntijan ottamista. Asiantuntija neuvoo ja 

opastaa ja sitten vasta niiden pohjalta toteutetaan. Kannattaa tarttua näihin kaikkiin. 

Posassa asiantuntijan käyttäminen koettiin hyväksi.  Ei tullut irtisanomisia, 

Selkeytettiin kokonaisuuksia helopommin seurattavaksi. Ei ole tullut vastarintaa.  

 

Valtuutettu Jori Louhisuolla on samoja ajatuksia eli asiantuntijan palkkaaminen 

otettaisiin taloudellisen tilanteen takia. Otetaan järki käteen ja otetaan selvitysmies ja 

myöhemmin mietitään jatkosta.  Nyt on aika toimia. 

 

Valtuutettu Esa Pukkila suhtautuu skeptisesti konsulttiin. Ollaanko ala-arvioimassa 

omaa työtä. Tehdäänkö päällekkäistä työtä. Strategiatyöryhmillä mieluimmin 

jatkettaisiin ja sitten myöhemmin vasta konsulttia apuun. 

 

 



 

 

Valtuutettu Paavo Tuuliniemi: kunnanhallitus on tehnyt päätöksen, että työryhmät 

perustetaan. Ensin työryhmät, jos siitä ei tule mitään, sitten vasta asiantuntijan 

palkkaaminen.  Nopealla aikataululla täytyy saada esitykset työryhmiltä. 

 

Valtuutettu Tomi Ylilammi toteaa, että hyviä asioita molemmin puolin on esitetty. 

Konsultin ottaminen on hankala asia. Saadaanko hyvä henkilö, työaikaa menee 

hukkaan. Konsulttia ei kannata ottaa. Sama työ kuitenkin pitää tehdä, budjetti vuotaa, 

tiukempi budjetti kuuri.  Jälkeenpäin apua, jos tästä ei tule mitään.   

 

Valtuutettu Voitto Raita-aho ehdottaa, että mentäisiin ensin omilla voimilla kevät. 

Sitten vasta mietittäisiin konsultin palkkaamista. 

 

Valtuutettu Jyrki Koivumäki: edelleenkin puhutaan asiantuntijasta. Kunnanhallitus 

pyytää tarjouksia ja sieltä tulee hinta-arvio. Kolmesta asiantuntijoista on puhuttu. 

Asiantuntija on viranhaltijoille ja valtuutetuille työkalu. Asiantuntija apua kannattaa 

käyttää. Koivumäki ei tiedä mistä evästyksiä ja säästöjä saadaan, vaikka kolmeen 

kertaan niitä pyydettiin, budjetti on vuotanut kolme vuotta. Työryhmä tekee ja 

valmistelee kuitenkin kuntastrategiaa, asioita ei kuitenkaan saa sekoittaa. Viisautta ei 

saada työryhmillä.  

 

Valtuutettu Jaakko Hietaluoma toteaa, että paljon on tuotu asioita esille. 

Kuntastrategia laaditaan viideksi vuodeksi. Pitää outona, että puoli vuotta valmisteltiin 

budjettia, mutta säästöjä ei tuotu esille.  

 

Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen on asiantuntijan kannalla. Aputyöväline 

kunnanviranhaltijoille. Siinä voisi säästää työtä. Viranhaltijat keräävät vertailutiedot ja 

kysymyksiin on helpompi vastata. Asiantuntija voi tuoda myös positiivisia  

kommentteja. Kuntastrategiaa pitää myös tehdä. Toivottavasti ei tehdä päällekkäistä 

työtä tai monissa eri työryhmissä. Jos mennään ensin omin voimin, sinä aikana 

asiantuntija olisi tuonut jo raportin.  

 

Valtuutettu Kari Aalto kannattaa asiantuntijan palkkaamista.  Asiantuntija voi huomata 

sellaista mitä me emme voi huomata. Ehdottomasti kannattaa mennä nopealla 

aikataululla.  

 

Puheenjohtaja Päivi Suominen julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi näin, että oli 

tehty kunnanhallituksen päätöksestä poikkeava esitys, jota oli kannatettu, suoritetaan 

nimenhuutoäänestys.  

 

Ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta;  (KH 11§/20.1.2020 ” 

ulkopuolista asiantuntija-apua Karvian kunnan talouden tervehdyttämiseksi ei 

osteta”) äänestävät JAA. 

Ne jotka kannattavat valtuutettu Jukka Ohrankämmenen esitystä: ”valtuustoaloite 

Karvian kunnan talouden tervehdyttämiseksi palautetaan takaisin kunnanhallitukselle.  

Ohrankämmen esittää myös, että valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen palkkaamaan 

nopealla aikataululla asiantuntijan avukseen tarkastelemaan kunnan toimintoja 

valtuustoaloitteessa mainitussa laajuudessa.  Lisäksi Ohrankämmen esittää, että 

rahoitus kyseiseen hankkeeseen hankitaan jälkikäteen valtuustolta pyydettävältä 

lisämäärärahalla” äänestävät EI. 

 



 

 

Äänestystulos: 

 JAA: 9  

(Kannisto,Kaskimäki, Laitila, Pukkila, Raita-aho, Tuuliniemi, Vainionpää, Välimäki, 

Ylilammi) 

 

EI: 12 

(Aalto, Ervelä, Hautaluoma, Hietaluoma, Huhtaluoma, Kangas, Koivumäki, Louhisuo, 

Mustakoski, Niskala, Ohrankämmen, Suominen) 

 

Kunnanvaltuusto päätti palauttaa Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen Karvian 

kunnan talouden tervehdyttämiseksi takaisin kunnanhallitukselle. Valtuusto velvoitti 

kunnanhallituksen palkkaamaan nopealla aikataululla asiantuntijan avukseen 

tarkastelemaan kunnan toimintoja valtuustoaloitteessa mainitussa laajuudessa.  Lisäksi 

rahoitus kyseiseen hankkeeseen hankitaan jälkikäteen valtuustolta pyydettävältä 

lisämäärärahalla.  

 
KH 10.2.2020 

§ 33  
 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus ostaa asiantuntijapalveluja talouden tervehdyttämiseksi Kuntaliitolta ja 

selvityksen ostamiseen varataan 10 000 euroa. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus jatkoi asian käsittelyä ja keskusteli ulkopuolisen asiantuntijan palkkaa-

misesta. Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle eri konsulttipalveluiden vastauksia 

tarjouspyyntöön ja kävi läpi palveluntarjoajien eroja.  

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti asiantuntijapalveluiden ostamisesta kuntaliitolta, 

koska kuntaliitolla on palveluntarjoajista laajin kunta-alan tuntemus. 

 

KH § 44  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 10 000 euron lisämäärärahan myöntämistä 

Kuntaliiton selvitykseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle 10 000 euron lisämäärärahan myöntämistä 

Kuntaliiton selvitykseen. 

  



 

 

 

OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN TALOUDEN TERVEHDYTTÄMISTOIMIIN 

 

KH § 45   

 

Kuntaliiton selvitystä varten nimetään ohjausryhmä, joka seuraa ja osallistuu selvityk-

sen tekemiseen. Ohjausryhmän tehtävänä on tarkastella kuntaliitolta saatavan selvityk-

sen perusteella toimia talouden vakauttamiseksi. Ohjausryhmä esittää kunnanhallituk-

selle selvityksen keskeisimmistä talouden vakauttamiskeinoista. Kunnanhallitus päät-

tää ohjausryhmän esittämien toimenpiteiden käytäntöön viemisestä. Kuntaliitto tulee 

esittämään sekä konkreettisia säästötoimenpiteitä sekä ottamaan kantaa pitkän aikavä-

lin toimintalinjoihin kestävän talouden turvaamiseksi.  

Alustavissa keskusteluissa on esitetty, että ohjausryhmä olisi sama kuin yleishallinnon 

strategian työryhmä. Talouden tervehdyttämiseen nimettävään ohjausryhmän on kui-

tenkin syytä olla riittävän toimivaltainen, jotta asioita saadaan nopeasti vietyä eteen-

päin kunnanhallitukseen päätettäväksi ja siitä edelleen tarvittaessa kunnanvaltuustoon.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus nimeää ohjausryhmäksi kunnanhallituksen ja puheenjohtajiston.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus nimesi ohjausryhmäksi kunnanhallituksen ja puheenjohtajiston. 

  



 

 

 

KUNNAN OMIEN PERHEPALVELUJEN TARJOAMINEN 

 

KH § 46   

 

Perhetyöntekijä vastaa pääsääntöisesti kunnan omasta perhetyöstä. Käytäntö on osoit-

tanut, että joskus tarvitaan tapauskohtaisia ja tilapäisiä asiantuntijapalveluita perhe-

työn lisäksi. Näitä on jonkin verran vuosien varrella ostettu ostopalveluna ja näiden 

määräraha on sisältynyt sosiaali- ja terveyspalveluihin menokohdalle avustukset koti-

talouksille. Samalta menokohdalta on maksettu asunnon muutostöitä vammaispalve-

luissa ja sotaveteraanien ruokapalveluita. Tukitoimilla on pyritty vähentämään mah-

dollista tulevaa lastensuojelun tarvetta. Avun tarve syntyy usein äkkinäisesti. Perhe-

työntekijän apu ei välttämättä riitä ongelmatilanteissa ja siksi olisi tärkeää, että näihin 

tilanteisiin pystyttäisiin puuttumaan mahdollisimman nopeasti. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtajalle valtuudet hankkia tilapäistä apua 

ostopalveluna määrärahan puitteissa ja taloustilanne huomioiden. Apu tulee olla näissä 

tilanteissa tilapäistä ja lyhytkestoista.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti antaa kunnanjohtajalle valtuudet hankkia tilapäistä apua 

ostopalveluna määrärahan puitteissa ja taloustilanne huomioiden. Apu tulee olla näissä 

tilanteissa tilapäistä ja lyhytkestoista.  

  



 

 

 

SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SISÄLTÖ- JA 
RAKENNEUUDISTUKSEN OHJAUSRYHMÄN TAVOITTEET 

 

KH § 47   

 

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen ohjausryhmän 

asettaminen on tapahtunut Porin kaupungin pyynnöstä, jossa pyynnössä ei ollut tar-

kemmin kuvattuna ohjausryhmän tehtäviä tai sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja 

rakenneuudistuksen Satakunnan tavoitteita. Johtoryhmä on valmistellut ohjausryhmän 

hyväksyttäväksi tehtävät sekä Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet. Oh-

jausryhmä esittää hyväksymänsä tehtävät ja tavoitteet Satakunnan kuntien sekä sosi-

aali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien ja Satakuntaliiton käsiteltäviksi ja hyväksyt-

täviksi helmikuun 2020 aikana.  

 

1. Tavoitteena on johtaa ja ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista Satakun-

nassa niin, että nykylainsäädännön pohjalta luodaan edellytyksiä sosiaali- ja tervey-

denhuollon uudistamiseen kohden yhtä maakunnan alueella toimivaa sosiaali- ja ter-

veydenhuollon järjestäjää.  

 

a. ensimmäisenä tehtävänä on vastata hankehakemuksen laadinnasta ja mahdollisesti 

rahoitettavan hankkeen toteuttamisesta STM:n tulevaisuuden sotekeskus rahoitusha-

kuun alkuvuodesta 2020  

 

b. toisena tehtävänä on vastata ja koordinoida VM:n kautta alkuvuodesta 2020 haetta-

vaksi tulevien sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapoja ja tietopohjaa yhdistävien 

hankkeiden sisällön kehittämisestä ja rahoitusten hausta sekä hankkeiden toteuttami-

sesta.  

 

c. muut tehtävät määrittyvät kokonaistavoitteen ja kahden ensimmäisen tehtävän to-

teuttamisen kautta.  

 

2. Toimikausi kestää nykyisen kunnallisvaalikauden loppuun asti, jonka jälkeen toi-

minnan tavoitteet ja ohjausryhmän tehtävät tarkastellaan uudelleen.  

 

3. Ohjausryhmän työskentelyyn osallistuvat tahot ovat:  

 

a. jäseninä kuntien nimeämät valtuutetut (kolme / kunta)  

 

b. ohjausryhmän kokouksiin puhevaltaisina osallistujina kutsutut: Satakunnan kansan-

edustajat, Satakunnan poliittisten piirijärjestöjen puheenjohtajat, Satakunnan kunnan- 

ja kaupunginjohtajat, Satakunnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien 

johtajat sekä pääsopijajärjestöjen (2+2+2) henkilöstön edustajat  

 

c. valmistelualustana toimivan Satakuntaliiton kolme luottamushenkilöedustajaa puhe-

valtaisina osallistujina  

 

d. johtoryhmän jäsenet ja asiantuntijat puhevaltaisina, pelastusjohtaja ja palveluraken-

neryhmän puheenjohtaja kutsutaan johtoryhmän asiantuntijajäseniksi.  



 

 

 

e. ohjausryhmän päättämät muut pysyvät tai asiakohtaiset asiantuntijat. 

 

4. Ohjausryhmä- ja muuhun Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja ra-

kenneuudistustyöhön osallistumisen kustannuksista (kokouspalkkiot, matkakustannus-

korvaukset, ansionmenetyskorvaukset yms.) vastaa lähettävä taho.  

 

5. Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö ja rakenneuudistuksen valmistelu-

alustana toimii Satakuntaliitto. Valmistelualustana toimiminen tarkoittaa sitä, että pro-

sessin ylläpitämiseksi tarvittavat valmistelut, toimet, hankehaut ja toteutukset tehdään 

Satakunnan sote-osaajien valmistelun ja osaamisen pohjalta Satakuntaliiton nimiin ja 

Satakuntaliiton toimesta ellei jonkin toimenpiteen, hankehaun tai toteutuksen osalta 

päätetä toisin.  

 

6. Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö ja rakenneuudistuksen rahoituksen 

osalta luodaan rahoitusmekanismi, jossa ko. hankkeeseen tai toimintaan osallistuvat 

Satakunnan kunnat kokonsa mukaisesti osallistuvat hankkeiden ja toiminnan rahoitta-

miseen niin toteutuksen aikana tarvittavan käyttöpääoman kuin omarahoitusosuuden 

osaltakin. Rahoitusmekanismin luominen on valmistelualustana toimivan Satakuntalii-

ton tehtävä.  

 

7. Ohjausryhmällä on oikeus nimetä Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö 

ja rakenneuudistuksen etenemiseksi tarvittavia ohjausryhmälle alisteisia valmistelusta 

vastaavia muita työryhmiä.  

 

8. Satakunnan kuntien kuntajohtajakokouksessa (mukana kaikkien kuntien kuntajohta-

jat tai heidän edustajansa sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja ja Satakunnan pe-

lastuslaitoksen johtaja sekä maakuntajohtaja, joka toimii myös koollekutsujana) kuul-

laan raportti Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö ja rakenneuudistuksen 

etenemisestä ja kokouksessa annetaan tilannekohtaista omistajaohjausta valmistelulle. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja 

rakenneuudistuksen ohjausryhmän tehtäväksi ministeriöiden hankehakujen laadinnan 

sekä toteutuksen ohjaamisen. Karvian kunta hyväksyy Satakuntaliiton 

valmistelualustaksi. Yhden maakunnan alueella toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestäjämallin valmistelun Karvian kunta hyväksyy, mikäli Suomen hallituksen 

tavoite ja lainsäädäntö yhdestä valtiorahoitteisesta maakunnallisesta sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäjästä etenee. Käynnistettävissä 

kehittämishankkeissa on kuitenkin keskityttävä olemassa olevien ongelmien 

korjaamiseen nykyisten tai kuntien keskenään päättämien organisaatioiden 

toteuttamana, kustannustietoisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen 

nykylainsäädännön pohjalta on tavoiteltavaa, koska nykyisillä organisaatioilla on 

edellisen hallituksen valmistelun ja omien sopeuttamis- ja kehittämisohjelmiensa 

seurauksena useita tiedossa ja käynnissä olevia kehittämistoimia. Hankevalmistelussa 

on oleellista kohdistaa kehittämistoimenpiteitä maakunnan sisällä eri organisaatioihin 

niiden toiminta-alueen tarpeen mukaisesti sen lisäksi, että konkreettisia toimenpiteitä 

voi kohdistua myös maakunnan mahdollisiin yhteisiin tarpeisiin, erityisesti 

tiedonhallintaan ja yhteisten järjestelmien hyödyntämiseen. 



 

 

 

Karvian kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut ml. ympäristöterveydenhuolto, 

järjestää Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä. Karvian kunnalla ei ole ko. 

henkilöstöä. Näin ollen Karvian kunta katsoo, että Pohjois-Satakunnan osalta 

kehittämistoimenpiteiden tulee kohdistua nimenomaan PoSan ja Satakunnan 

sairaanhoitopiirin toimintaan ja yhdessä PoSan henkilöstön kanssa. Karvian kunta on 

varannut talousarvioonsa kuntayhtymien ilmoittamat kustannusosuudet. 

Erillismäärärahaa yleiseen maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon 

kehittämiseen ei ole, joten kuntarahoitusosuuksien tulee rajoittua valtion hankehaun 

mukaisiin omarahoitusosuuksiin. Muiden mahdollisten kehittämishankkeiden 

omarahoitusosuudet tulee kohdistaa toteuttaviin organisaatioihin ja niistä tulee 

organisaatioiden päättää erikseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja 

rakenneuudistuksen ohjausryhmän tehtäväksi ministeriöiden hankehakujen laadinnan 

sekä toteutuksen ohjaamisen. Karvian kunta hyväksyy Satakuntaliiton 

valmistelualustaksi. Yhden maakunnan alueella toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestäjämallin valmistelun Karvian kunta hyväksyy, mikäli Suomen hallituksen 

tavoite ja lainsäädäntö yhdestä valtiorahoitteisesta maakunnallisesta sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäjästä etenee. Käynnistettävissä 

kehittämishankkeissa on kuitenkin keskityttävä olemassa olevien ongelmien 

korjaamiseen nykyisten tai kuntien keskenään päättämien organisaatioiden 

toteuttamana, kustannustietoisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen 

nykylainsäädännön pohjalta on tavoiteltavaa, koska nykyisillä organisaatioilla on 

edellisen hallituksen valmistelun ja omien sopeuttamis- ja kehittämisohjelmiensa 

seurauksena useita tiedossa ja käynnissä olevia kehittämistoimia. Hankevalmistelussa 

on oleellista kohdistaa kehittämistoimenpiteitä maakunnan sisällä eri organisaatioihin 

niiden toiminta-alueen tarpeen mukaisesti sen lisäksi, että konkreettisia toimenpiteitä 

voi kohdistua myös maakunnan mahdollisiin yhteisiin tarpeisiin, erityisesti 

tiedonhallintaan ja yhteisten järjestelmien hyödyntämiseen. 

 

Karvian kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut ml. ympäristöterveydenhuolto, 

järjestää Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä. Karvian kunnalla ei ole ko. 

henkilöstöä. Näin ollen Karvian kunta katsoo, että Pohjois-Satakunnan osalta 

kehittämistoimenpiteiden tulee kohdistua nimenomaan PoSan ja Satakunnan 

sairaanhoitopiirin toimintaan ja yhdessä PoSan henkilöstön kanssa. Karvian kunta on 

varannut talousarvioonsa kuntayhtymien ilmoittamat kustannusosuudet. 

Erillismäärärahaa yleiseen maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon 

kehittämiseen ei ole, joten kuntarahoitusosuuksien tulee rajoittua valtion hankehaun 

mukaisiin omarahoitusosuuksiin. Muiden mahdollisten kehittämishankkeiden 

omarahoitusosuudet tulee kohdistaa toteuttaviin organisaatioihin ja niistä tulee 

organisaatioiden päättää erikseen. 

  



 

 

 

KUNTALIITON ASIANTUNTIJASELVITYKSEN ETENEMINEN 

 

KH § 48   

 

Karvian kunta on tilannut Kuntaliitolta asiantuntijaselvityksen, joka koostuu 

Kuntatalouden kuntotarkastuksesta ja syventävästä toimialakohtaisesta osiosta sekä 

painelaskelmasta. Kuntatalouden kuntotarkastus on Kuntaliiton tuote, jonka avulla 

kunnan taloutta ja elinvoimaisuutta arvioidaan useiden muuttujien näkökulmasta. 

Muuttujilla havainnollistetaan paitsi kunnan omaa kehitystä myös sen sijoittumista 

verrattuna muihin kuntiin. Analyysi perustuu tuoreimpiin tilastotietoihin ja Kuntalii-

ton asiantuntijoiden havaintoihin ja näkemyksiin. Analyysia peilataan kunnan omiin 

näkemyksiin kunnan talouden tilasta ja tulevaisuudesta. 

 

Talouden kuntotarkastuksen osakokonaisuudet: 

 

1. Talouden nykytilanteen arviointi 

 

Kunnan kehitystä arvioidaan viimeisten viiden vuoden ajalta tuoreimpiin saatavilla 

oleviin tilastotietoihin perustuen. Kunnan tunnuslukuja verrataan muihin kuntiin. 

Tunnuslukuvertailut kuvaavat talouden tilaa useasta eri näkökulmasta, kuten kunnan 

demografinen ja sosioekonominen tila ja kehitys, veropohja ja tuloslaskelma, 

rahoituksen riittävyys ja kestävyys, kustannustaso, kriisikuntakriteerit sekä talouden 

konsernitarkastelu. 

 

2. Luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon haastattelut 

 

Haastattelut täydentävät ja syventävät tilastoaineistoa sekä luovat pohjaa tarkastuksen 

johtopäätöksille ja mahdollisille suosituksille. Haastatteluissa käsitellään mm. 

alueellista yhteistyötä, palveluverkon toimivuutta sekä kunnan vahvuuksia ja 

heikkouksia. 

 

3. Tarkastustulosten esittely virkamiesjohdolle ja valtuustolle paikan päällä 

 

Lisäpalvelu: lähivuosien painelaskelma 

 

a) Vuosikatteen muutos pohjautuen veroennusteeseen, VOS-ennusteeseen ja 

menopaineisiin. Kyseessä on ns. tekninen painelaskelma, jota täydennetään 

analyysilla. 

 

b) Investointitarpeiden suhteuttaminen kestävään kuntatalouteen (investointivara: 

investointien merkitys, jaksotus, rahoitus). 

 

Lisäpalvelu: toimialakohtainen tarkastelu 

 

Kuntotarkastuksen yhteydessä voidaan tilaajan toiveesta suorittaa myös tarkempi 

toimialakohtainen tarkastelu. Tällöin haastatteluissa keskitytään vielä yksityiskohtai-

semmin toimialakohtaisiin erityiskysymyksiin. Lisäksi Karvian tietoja verrataan toi-

mialoittain muihin samankokoisiin ja samantyyppisiin kuntiin. 



 

 

 

 

Kunta voi määrittää halutessaan tarkasteltavat toimialat tai ne määritellään kuntotar-

kastuksen perusanalyysin yhteydessä. Kuntaliiton asiantuntijat haastattelevat puheen-

johtajistoa, lautakuntien puheenjohtajat, viranhaltijoita ja osastopäälliköitä. Haastatte-

lujen jälkeen Kuntaliitto tekee toimialakohtaisen tarkastelun ja painelaskelman. Kun-

taliitto laatii raportin, jossa tehdään ehdotuksia pitkän tähtäimen kehittämistoimista ja 

säästötoimenpiteistä. Raportti esitellään valtuustolle valtuustoseminaarissa. Tämän jäl-

keen ohjausryhmä valmistelee asiaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuuston käsitel-

täväksi. Ohjausryhmän rooli on kokoava ja valmisteleva. Ohjausryhmä huomioi myös 

strategiatyöryhmistä tulleet esitykset ja kokoaa ne edelleen lautakuntien, hallituksen ja 

valtuuston käsiteltäväksi hallintosäännön määrittelemien toimivaltuuksien mukaisesti. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee asiantuntijaselvityksen etenemisen tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

  

 Kunnanhallitus merkitsee asiantuntijaselvityksen etenemisen tiedoksi. 

  



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 49 

 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

1. Kunnanjohtaja tuo 10.2.2020 pidetyn palkkatoimikunnan päätökset tiedoksi.  

 

2. Karvian kunnassa otetaan käyttöön uusitut kaikille hallintokunnille yhtenäiset 

esityslista- ja pöytäkirjapohjat. 

 

3. Ystävyystoimikunta kokoontui 20.2.2020. 

 

• Viru-Nigulan kunnanjohtaja Einar Vallbaum lähetti 11.2.2020 sähköpos-

tilla kutsun Karvian kunnanjohdolle (4 hengelle) ensi kesän kansainväli-

sille kulttuurifestivaaleille, ”Sõbralaat”-Ystävyysmarkkinoille.  

 

Kunnanhallitus päättää nimetä seuraavat lähtijät: 

Tarja Hosiasluoma, Markku Hosiasluoma, Päivi Suominen ja Voitto Raita-

aho 

        

• Päätettiin, että Karvian kunta kutsuu elokuun lopulla järjestettävään ”Suo 

Soikoon” tapahtumaan Viru-Nigulasta virallisen delegaation lisäksi esiin-

tyjiä. Yhteensä 10-12 henkeä.  

 

• Ystävyyskuntatoimintaa jatketaan, mutta tiivistettynä ja pienimuotoisena. 

 

 

4. Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirje vuoden 2020 kunniamerkkiesitys-

ten valmistelun käynnistäminen.  

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto käynnistää toiminta-alueellaan vuoden 

2020 kunniamerkkiesitysten valmistelun. Kunnan-/kaupunginhallituksia pyy-

detään kokoamaan ja toimittamaan Lounais-Suomen aluehallintovirastolle 

virka- ja luottamushenkilöitä koskevat ehdotukset hallinnonaloittain viimeis-

tään 30.4.2020.  

 

Ritarikuntien myöntämät kunniamerkit julkistetaan ritarikuntien kotisivuilla 

kolme arkipäivää ennen itsenäisyyspäivää. Suomen Tasavallan Presidentin 

itsenäisyyspäivän vastaanotolle kutsutuilla on mahdollisuus noutaa merkki ri-

tarikuntien kansilasta. Muut kunniamerkit toimitetaan aluehallintovirastojen 

kautta ehdotusten tekijöille tammikuussa 2021. Kunniamerkin esittäjän tulee 

huolehtia siitä, että tieto myönnetyistä kunniamerkeistä päivitetään asianomai-

sen viraston henkilöstötietojärjestelmään. 

 

Kunniamerkkitoimikunta huolehtii tehtyjen kunniamerkkiesitysten perusteella 

kunniamerkkiesitysten kokoamisesta ja lähettää valmiit esityslomakkeet alue-

hallintovirastoon annetussa määräajassa eli 30.4.2020 mennessä. Kuntaliiton  

 



 

 

 

ansiomerkit haetaan erikseen virkamiestyönä palveluvuosien ja valtuustokau-

den perusteella. 

 

 

5. Latviasta Dobelen kunnasta on tullut kunnanjohtajalle kutsu tulla vierailemaan 

21.-24.4. Kutsu on osoitettu kuudelle henkilölle ja kutsussa toivotaan Arja 

Honkasen osallistumista muun delegaation ohessa. Viru-Nigulasta on myös 

kutsuttu edustajia. Vierailijoilla on mahdollisuus tutustua Dobelen kunnan po-

liitikkoihin ja henkilökuntaan ja saada tietoa kunnan kehityksestä. Kutsuun 

odotetaan vastausta huhtikuun alkuun mennessä. 

Kunnanhallitus nimesi lähtijöiksi Tarja Hosiasluoman, Markku Hosiasluoman 

ja Arja Honkasen.  

 

6. Kunnanhallitus keskusteli seuraavasta kunnanvaltuuston kokouksesta. 

Kunnanvaltuuston seminaari ja -kokous pidetään 24.3.2020 

Klo 16.00 ruokailu 

Klo 16.30 Valtuustoseminaari 

Klo 19.00 Kunnanvaltuuston kokous 

 

7. Kunnanhallitus keskusteli Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän hallinnolli-

sesta ja taloudellisesta tilanteesta. Kaija Kangas kertoi Posan tämänhetkisestä 

tilanteesta. 

 

8. Kunnanhallitus keskusteli kunnan työntekijöiden pitämättömistä lomista ja toi-

voi niistä tietoa jäsenille sähköpostitse. 

 

9. Kunnanhallitus keskusteli varhaiskasvatuksen tilajärjestelyistä. 

 

10. Kunnanhallitus keskusteli Tomi Ylilammin aloitteesta turvetuotannon tulevai-

suudesta ja sen vaikutuksesta kunnan talouteen. 

  



 

 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 50 Merkitään tiedoksi seuraavat: 

 

Valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto 

 

Tiedoksi oheinen Valtiovarainministeriön ja Suomen Kuntaliiton Suomen Avoimen 

hallinnon toimintaohjelman toimeenpanokirje 2020. Kirjeessä kerrotaan:  

• lyhyesti avoimen hallinnon ohjelmasta 

• toimintaohjelman toimeenpanosta kunnissa ja virastoissa 

• toimeenpanon arvioinnista 

• toimeenpanon tuesta ja yhteyshenkilöpyynnöstä. 

 

Valtiovarainministeriö 

 

 Valtiovarainministeriö haluaa kommentteja alueellistamisen uudistamiseen. 

Osallistu verkkotyöskentelyyn 28.2. mennessä. Valtakunnalliseen tilaisuus 13.3. pai-

kan päällä tai striimattuna. 

 

Valtakunnallinen tilaisuus järjestetään 13.3. klo 10-14 valtiovarainministeriön kokous-

tiloissa Helsingissä. Kuntaministeri Sirpa Paatero avaa tilaisuuden. Ilmoittautuminen 

tilaisuuteen tai verkkolähetykseen viimeistään 4.3.2020. Lisätiedustelut osoitteesta 

valtionhallinto@vm.fi. Materiaalit löytyvät https://vm.fi/alueellistaminen 

 

Valtiokonttori 

 

Kuntatalouden tiedote 2/2020: 

• Uusi taksonomia ja kuntatalouden tiedonkeruukokonaisuudet valmiina.  

• Osalla talousarviotiedot vielä toimittamatta. Vuoden 2020 talousarvio ja 

suunnitelmatietojen raportoinnin ajantasainen tilanne on tarkasteltavissa 

tutkihallintoa.fi-palvelussa.  

• Vertaile kuntien tietoja tutkihallintoa.fi-sivustolla. Kuntien taloustiedot 

perustuvat kuntien itsensä toimittamiin tietoihin. Palvelussa voi vertailla eri 

kuntien tietoja keskenään.  

• Apua tarjolla: missä tarvitsette apua, kuinka voisimme auttaa? Viestin voi 

lähettää osoitteeseen kuntadata@valtiokonttori.fi 

• Lisätietoa verkkosivuilta: 

https://viesti.valtiokonttori.fi/g/l/280845/44040165/2019313/3633/1297/0 

 

 Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Lausuntopyyntö 12.2.2020 (VN/8392/2019 ja STM079:00/2019): luonnoksesta 

hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Lausunnot pyydetään jättämään 

viimeistään 1.4.2020. Lisätietoa lausuntopyynnöstä löytyy verkkosivuilta: 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=e23802ad-aa5c-

4588-a9c8-25c14c54cb76&respondentId=e72d5de5-66d7-4bdd-b730-2d2a8512fd87 
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https://vm.fi/alueellistaminen
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Kuntien Takauskeskus 

 

Kuntien takauskeskuksen vuosi-ilmoitus kuntakohtaisista takausvastuista 31.12.2019 

on julkaistu 7.2.2020 takauskeskuksen verkkosivuilla osoitteessa: 

https://kuntientakauskeskus.fi/jasenkunnat/vuosi-ilmoitus-kuntakohtaisista-

takausvastuista/ 

 

Ely-Keskus 

 

VARELY/2463/2015. Tarkastuskertomus. Määräaikaistarkastus, laaja 15.8.2019. 

Vapo Oy, valvonta, Alkkian turvetuotantoalue (Mustajärvi), Karvia. 

 

 VARELY/5903/2015. Lausunto 21.1.2020. Vapo Oy, Loukaskeidas, tarkkailu.  

 

 Varsinais-Suomen käräjäoikeus 

  

M 18-38491 Päätös valituksesta. Muutoksenhakija on 14.2.2020 maaoikeuteen 

saapuneella kirjoituksella peruuttanut valituksensa. Muutoksenhakijan peruutettua 

valituksensa asia jää sillensä. Maantietoimitus nro 2017-564904 jää pysyväksi. 

  

Satasairaala 

 

Kutsu: Informaatio- ja keskustelutilaisuus 11.3.2020 Satasairaalan toiminnasta ja 

taloudesta. Tilaisuus pidetään keskiviikkona 11.3.2020 klo 12.30-15.30 Satakunnan 

keskussairaalan auditoriossa, N2.  

 

 Tiedote SATSHP alijäämästä. 

 

 Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään 24.2.2020. 

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

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden katsaus 1-12 kk/2019 ja 

tilinpäätösvalmistelu. Tiedoksi pöytäkirjanote pykälästä 28. 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

 

Posan yhtymävaltuuston 6.2.2020 kokouksen pöytäkirja.  

 

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy 

 

Pöytäkirja hallituksen kokouksesta 1/2020, 11.2.2020 

Tilinpäätös vuodelta 2019 

 

Työllisyysrahasto 

 

Vuoden 2020 alussa tuli voimaan lakimuutoksia, jotka vaikuttavat omavastuumaksu-

jen määräämiseen. Lisätietoja omavastuumaksusta löytyy verkkosivuilta: 

https://www.tyollisyysrahasto.fi/tyottomyysvakuusmaksut/omavastuumaksut/ 
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Omavastuumaksulaskurilla voi laskea arvion maksuista: 

https://www.tyollisyysrahasto.fi/laskurit/omavastuumaksulaskuri/ 

 

Sarastia Oy 

 

Kutsu Sarastian neuvottelukunnan kokoukseen 12.3.2020 klo 13.00 osoitteessa: 

Toinen linja 14, Helsinki, Kuntatalo, kokoushuone A 2, Hakis. Ilmoittautuminen 

viimeistään 26.2.2020.  

 

Karvian vanhusneuvosto 

 

Tiedoksi Karvian vanhusneuvoston kokouksen 15.1.2020 muistio. 

 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta 

 

Tiedoksi kirje kunnille 12.2.2020: Vammaisten henkilöiden osallistuminen 

kunnalliseen päätöksentekoon. Lisätietoa aiheesta: YK:n yleissopimus vammaisten 

henkilöiden oikeuksista (SopS 27/2016).  

 https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2 

 

 

 VSSHP Kehittämispalvelut 

 

Tiedoksi 12.2.2020: Terveyskylän digitaalinen viestintäpaketti, jonka avulla 

vahvistetaan näkyvyyttä Terveyskylän palveluille Satakunnassa. 

Lisätietoa verkkosivuilta: https://www.terveyskyla.fi/ 

 

Kaupanvahvistajan todistukset.  Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 51 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 



 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 

Karvian kunta 
Kunnanhallitus 

2.3.2020 Pykälät 

37-51 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 41, 42, 46 

 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 41, 42, 46 

 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
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