
 

 
Aika Maanantai 23.3.2020 klo 18.00 – 20.00 
 
Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 
 
Läsnä Ervelä Mari   jäsen 
 Hietikko Tarja   jäsen, esteellinen § 62 klo 19.55-19.56 
 Kangas Kaija   varapuheenjohtaja, poistui 19.26-19.29 
 Kaskimäki Veijo  jäsen 
 Raita-aho Voitto  puheenjohtaja 
 Vainionpää Joni  jäsen 
 Ylilammi Tomi   jäsen 

Ohrankämmen Jukka  varajäsen 
Mustasilta Tiina  varajäsen 

 
Poissa Hietaluoma Jaakko  jäsen 
 Huhdanmäki Tuire  jäsen 
 
 
Muut saapuvilla olleet 
 

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

 Ronkainen Kaisamaija vs. kunnansihteeri, ptk-pitäjä 
  

 
Pöytäkirjantarkastus 
 

Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 24.3.2020 
 
 
 
Nähtävilläolo 
 
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnan verkkosivuilla 26.3.2020 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 52 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 § 53 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 Ohrankämmen Jukka ja Hietikko Tarja. 

  



 

NAISTEN MAMMOGRAFIAKUVAUKSET KARVIAAN 

 
KH 20.1.2020 

§ 13   
 Kunnanhallitus antaa selvityksen vuonna 2019 tehdyistä kuntalais- ja 

valtuustoaloitteista. 

 

 Valtuustoaloite: Naisten mammografiakuvaukset Karviaan  

  

Valtuutettu Aarre Välimäki on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa hän esittää, että 

naisten mammografiakuvaukset olisivat aiheellista suorittaa Karviassa. Kuvaukset 

suoritetaan Kankaanpäässä terveyskeskuksessa tai rekan kontissa. Tämä on asia, jossa 

valtuutettu toivoo otettavan huomioon myös sen, että osalla kuntalaisistamme voi olla 

taloudellisia ongelmia kuljetuksen järjestämisessä ja muita kiireitä, kuten suunnitellut 

työt. Tällaisista syistä voi kuvaukset jäädä kokonaan suorittamatta.  Huomion arvoista 

on myös, että tämä vahvistaisi oman kuntamme palveluiden käyttöä.  

 

Toimenpiteet: 

 

Kunnanhallitus päätti 4.11.2019 kokouksessaan esittää Posalle, että se selvittää mam-

mografiakuvausten järjestämistä Karviassa. Asia on ollut Posalla käsittelyssä.  

Mammografiatutkimukset PoSassa tuottaa Terveystalo Oy, tarkemmin sanottuna ku-

vausrekan toteuttamana. PoSan mammografiaseulontasopimuksessa kaikkien kehys-

kuntien tutkimuspaikaksi on sovittu Kankaanpää. Kuvaus suoritetaan 50–68-vuotiaille 

naisille joka toinen vuosi. Vuonna kuvattavia on ollut yhteensä 1587 henkilöä, joista 

karvialaisia 151 henkilöä. Vuoden 2020 kuvattavien määrä on jokseenkin samansuurui-

nen.  

Kuvauksen hinta on Kankaanpäässä 49 euroa / tutkimus. Kuvauksen hinta kokonaisuu-

dessaan on vuonna 2019 ollut 77 763 euroa, josta Karvian osuus laskennallisesti on 

7756,32 euroa.  

Kuvausaika on ollut noin kuukauden mittainen, joka on mahdollistanut aikojen sopimi-

sen ja vaihtamisen, kuvausaikoja on ollut tarjolla myös iltaisin ja lauantaisin.  

 Kuvausten järjestäminen Karviassa:  

Terveystalon mukaan koska kutsuttavien määrä Karvialla on pieni, aiheutuu siirrosta 

suhteellisen iso lisäkulu tutkimusta kohden, noin 10€. Täten hinta tutkimukselle olisi 

Karviassa kuvattuna 58 euroa / tutkimus.  

Mikäli tutkimukset toteutetaan Karviassa aiheutuu tästä lisäkuluja mammografiavaunun 

ylimääräisen siirron vuoksi 1200 euroa. Lisäksi kunnan tulee järjestää mammogra-

fiavaunulle sopiva kuvauspaikka, riittävän laaja tasainen alusta asianmukaisella sijain-

nilla (esimerkiksi Terveysaseman pihassa). Sijaintipaikassa tulee olla käytettävissä lan-

gaton verkko tai verkkoyhteys on pystyttävä muulla tavoin järjestämään (esimerkiksi 

kaapelilla kunnan tietoverkosta). Lisäksi kunnan tulee järjestää vaunua varten ulos 63A 

sähköliittymä, johon vaunu kytketään kuvausten ajaksi.  



Terveystalon mukaan Karvian kutsuttavien määrä on vähäinen, joten kuvausaika sen 

vuoksi on vain 2-3 päivää, jolloin ajanvaihtomahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. 

Kokonaiskustannukset Karvian osalta olisivat tällöin laskennallisesti (151 tutkittavaa á 

58 euroa ja siirtokulu 1200 euroa) 9958 euroa. 

 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.  

 
KV 30.1.2020  

§5  

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto merkitsi aloitteen ja sen johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi. 

 

KH § 54 Mammografiaseulonta järjestetään 50-69-vuotiaille naisille kahden vuoden välein. Vä-

estörekisterin mukaan kunnassa on 322 ikäryhmään kuuluvaa naista, joista puolet kut-

sutaan seulontaan. Posasta saadun tiedon mukaan viime vuonna kuvauksessa on käy-

nyt 151 henkilöä eli miltei kaikki seulontaan kutsutut. 

 Kunnan rakennusmestarilta on tarkastettu, että mammografiakuvauksiin tarvittavat 

sähköliittymä ja verkkoyhteys on järjestettävissä Karvian kunnantalon pohjoispää-

dyssä. Sähköliittymää varten on asennettava sähkötolppa 63A:n liittymälle. Hinta-ar-

vio sähkötöihin on 500-1000 euroa. Lisäkustannus mammografiaseulonnan järjestämi-

sestä Karviassa olisi arviolta 2700-3200 euroa. Lisäksi järjestämisestä muodostuu kus-

tannuksia sähkön käytöstä ja henkilöstömenoista. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää pyytää Posalta kuvauksien järjestämisen Karviassa 

kokeilumielessä ja tarkastella kuvauspaikan vaikutusta osallistujamäärään. 

  

 

                      PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti pyytää Posalta kuvauksien järjestämisen Karviassa 

kokeilumielessä ja tarkastella kuvauspaikan vaikutusta osallistujamäärään. 

  



 

PAIKALLISLIIKENNE POHJOIS-SATAKUNNAN KUNTIEN KESKEN 

 
KH 20.1.2020 

§ 13  Kunnanhallitus antaa selvityksen vuonna 2019 tehdyistä kuntalais- ja 

valtuustoaloitteista. 

 

Kuntalaisaloite: Paikallisliikenne Pohjois-Satakunnan kuntien kesken  

  

 Jonna Haavisto on jättänyt kuntalaisaloitteen, jossa hän esittää, että Karvian kunta 

lähtisi selvittämään mahdollisuutta muiden Pohjois-Satakunnan kuntien kesken 

järjestää paikallisliikennettä. Näin saataisiin liikkuvuutta kuntalaisten kesken eri 

kuntien välillä myös loma-aikoina. Paikallisliikenne toisi myös mahdollisia kävijöitä 

enemmän alueelle, kun Geopark-statuksen myötä turismi toivottavasti lähtee kasvuun. 

 

 Kuntarajat ylittävä joukkoliikenne on ELY-keskusten, mahdollisesti yhteistyössä 

kuntien kanssa, hankkimaa. Hankittu liikenne on säännöllistä, kaikkien käytettävissä 

olevaa joukkoliikennettä, jonka hoitaminen perustuu ELY-keskuksen ja liikennöitsijän 

väliseen käyttöoikeussopimukseen. Kunnat itse voivat hankkia täydentävää, kunnan 

sisäistä liikennettä. 

 

 Toimenpiteet: 

  

Kunnanhallitus päätti 25.11.2019 kokouksessaan järjestää kuntalaisille verkkokyselyn 

tarpeista ja toiveista paikallisliikenteelle alkuvuodesta 2020. Kyselystä informoidaan 

kuntatiedotteessa. Kyselyn tulosten perusteella kunta tarvittaessa selvittää muilta 

Pohjois-Satakunnan kunnilta sekä ELY-keskukselta mahdollisuutta uusien 

joukkoliikenne-yhteyksien saamiseen alueelle. Kysely on julkaistu kunnan 

nettisivuilla 10.1.2020 ja kysely on avoinna helmikuun 2020 loppuun. 

 

 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.  

 
KV 30.1.2020  

§5 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto merkitsi aloitteen ja sen johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi. 

 

 



KH § 55 Kunnan nettisivuilla julkaistiin kysely joukkoliikenteen käytöstä 10.1.-29.2.2020. Ky-

selyn näki 142 henkilöä ja vastauksia kyselyyn tuli 52. Vastaajista suurin osa ei käytä 

nykyisiä joukkoliikenne palveluja mutta mm. viikonlopuille toivottiin liikennöintiä, 

jota enemmistö vastaajista käyttäisi silloin tällöin.  

 Avoimissa vastauksissa toivottiin erityisesti liikenneyhteyksiä Karviasta Parkanon 

rautatieasemalle. Sekä työmatkaliikennettä että vapaa-ajan matkustamista ajatellen. 

 

Liitteet: 

 

• Joukkoliikennekyselyn vastaukset 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää viedä kyselyn vastaukset tiedoksi Varsinais-Suomen Ely-

keskukselle ja paikallisille liikennöitsijöille. Asian selvitystä jatketaan tarpeen 

vaatiessa. 

 

 PÄÄTÖS: 

  

Kunnanhallitus päätti viedä kyselyn vastaukset tiedoksi Varsinais-Suomen Ely-

keskukselle ja paikallisille liikennöitsijöille. Asian selvitystä jatketaan tarpeen 

vaatiessa. 

  



 

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

 

KH § 56 Karvian Yrittäjät ry/ Karvia-Päivät toimikunta ovat lähestyneet Karvian 

kunnanhallitusta kirjeellä ja pyytävät, että Karvian kunta palkkaisi yhden 

kesätyöntekijän Karvia-päivien toimistolle kesä-heinäkuun ajaksi edellisten vuosien 

tapaan.  

 

Karvian Yrittäjät ry järjestää jo 39. Karvia-Päivät, 31.7.- 2.8.2020.  

 

 Kunnanhallitus päätti vuonna 2010 palkata kaksi ja vuosina 2011 – 2019 yhden 

kesätyöntekijän Karvia-Päivien toimistoon. Työntekijöiden edellytettiin pitävän 

kertyvät lomansa työssäolon aikana. Kesätyöntekijöiden palkat maksettiin 

kunnanhallituksen menokohdalta ja rekrytoinnin suoritti kunnansihteeri yhteistyössä 

Karvian Yrittäjät ry:n kanssa. 

 

 Palkattavien kesätyöntekijöiden vähimmäispalkka on 50 % virka- ja 

työehtosopimuksen mukaan asianomaisesta työstä maksettavasta peruspalkasta, eli 

vähintään 858 euroa. Kokonaiskustannus sivukuiluineen ja lomarahoineen olisi noin 

1.100 euroa kuukaudessa eli yhteensä 2200 euroa.  

 

Liitteet: 

 

• Karvian Yrittäjät ry:n hakemus 17.3.2020 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta palkkaa Karvia-päivien toimistoon kesä-

heinäkuun ajaksi yhden karvialaisen nuoren.  

 

Rekrytoinnin suorittavat kunnansihteeri tai kunnanjohtaja yhdessä Karvian Yrittäjät 

ry:n kanssa. 

 

 PÄÄTÖS: 

  

Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunta palkkaa Karvia-päivien toimistoon kesä-

heinäkuun ajaksi yhden karvialaisen nuoren, mikäli koronatilanne ei estä Karvia-

päivien järjestämistä. Rekrytointi tehdään ehdollisena niin, että tehtävään valittu 

aloittaa työt, jos Karvia-päivät näyttävät toteutuvan. 

 

Rekrytoinnin suorittavat kunnansihteeri tai kunnanjohtaja yhdessä Karvian Yrittäjät 

ry:n kanssa. 

  



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

 

KH § 57  

 Karvian Yrittäjät ry ja Karvia-Päivät toimikunta ovat toimittaneet kunnanhallitukselle 

pyynnön, jossa he anovat, että Karvian kunta antaisi kunnan kiinteistöjä Karvia-

Päivien käyttöön (31.7. – 2.8.2020) edellisten vuosien tapaan maksutta. 

 

 Tarvittavia tiloja ovat 

 

• kunnantalon kahvio, aulatilat ja vessat (toritapahtuma) 

• alakoulu kaikkine vessoineen ja piha-alueet (toritapahtuma) 

• Opinpolun vessat, suihkut ja piha-alue (perjantai, lauantai ja sunnuntai) 

• Kirin kentän huoltorakennuksen vessat (perjantai, lauantai ja sunnuntai) 

• Kirin kenttä (koko viikonloppu) 

• Sampolan kenttä 

• Karviatalo/ Urheilutalo piha-alueineen (perjantain, lauantai, sunnuntai, ei 4H:n 

tilat) 

 

 

 Yllä olevia tiloja pyydetään käyttöön maksutta. 

 

 

Liitteet: 

• Karvian Yrittäjät ry:n hakemus 17.3.2020 

 

Karvian kunnan kautta ei ole tehty varauksia Karviatalo / Urheilutalon tiloihin vuoden 

2020 Karvia-Päivien ajalle. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää Karvian Yrittäjät ry:lle hakemuksen mukaisesti tilat 

käyttöön maksutta, lukuun ottamatta Yläkoulun tiloja, joita ei voida antaa käyttöön. 

Mikäli kunnan tarpeista johtuen muita hakemukseen sisältyviä tiloja tilapäisesti 

tarvitaan, sovitaan tästä erikseen. Yrittäjien tulee huolehtia varaamiensa tilojen 

jälkisiivouksesta.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kunnanhallitus päätti myöntää Karvian Yrittäjät ry:lle hakemuksen mukaisesti tilat 

käyttöön maksutta. Mikäli kunnan tarpeista johtuen hakemukseen sisältyviä tiloja 

tilapäisesti tarvitaan, sovitaan tästä erikseen. Yrittäjien tulee huolehtia varaamiensa 

tilojen jälkisiivouksesta.  

  



VIRASTA IRTISANOUTUMINEN 

 

KH § 58 Karvian kunnan kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpää on jättänyt 

irtisanoutumisilmoituksen 15.3.2020. Virkasuhteen viimeinen päivä on 15.5.2020. 

 

Liitteet: 

 

• Irtisanoutumisilmoitus 15.3.2020 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää kunnansihteeri-koulutoimenjohtajan viran jatkotoimenpiteistä. 

 

 PÄÄTÖS: 

  

 Kunnanhallitus myönsi Vainionpäälle irtisanoutumisen. 

Kunnanhallitus päätti jatkaa viran täytön valmistelua seuraavassa kunnanhallituksen 

kokouksessa. 

  



TYÖNANTAJAN ESITYS YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIDEN KÄYNNISTÄMISEKSI 

 

KH § 59   

 Karvian kunta on varautunut koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi sulkemaan 

kunnan kiinteistöjä ja keskeyttämään palveluja 13.4.2020. Mahdollisen epidemian 

rajoittamiseksi palvelujen supistaminen voi kuitenkin jatkua tämän jälkeenkin. 

Palvelujen tarjonnan supistuminen vaikuttaa työmäärään ja henkilöstötarpeeseen. 

Karvian kunnan on tuotannollisista ja taloudellisista syistä mietittävä 

sopeutumiskeinoja tilanteeseen. 

 

Työnantajan on käynnistettävä yhteistoimintamenettely, kun työnantajan harkittavaksi 

tulee yhden tai useamman työntekijän irtisanominen, lomauttaminen tai osa-

aikaistaminen. Työnantajan on annettava neuvotteluesitys työllistämistoimenpiteiden 

käynnistämiseksi ja yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseksi. Esitys on annettava 

viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista kirjallisena. 

(Yhteistoimintalaki luku 8 § 45) 

 

Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset 

kohdistuivat alle kymmeneen työntekijään taikka enintään 90 päivää kestävät 

lomauttamiset vähintään kymmeneen työntekijään, työnantaja on täyttänyt 

neuvotteluvelvollisuutensa, kun neuvotteluja on käyty 14 päivän ajanjakson aikana 

niiden alkamisesta lukien. Neuvotteluihin varattu aika tarkoittaa kalenteripäiviä ja aika 

lasketaan ensimmäisestä neuvottelupäivästä tämä päivä mukaan lukien. 

Neuvotteluajasta ja neuvotteluvelvoitteen täytymisestä voidaan sopia myös toisin. 

(Yhteistoimintalaki luku 8 § 51) 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus päättää henkilöstön lomautuksen periaatteista. 

 

 PÄÄTÖS: 

  

 Kunnanhallitus päätti antaa esityksen yhteistyöneuvottelujen aloittamisesta. 

  



HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS/SÄHKÖINEN PÄÄTÖKSENTEKO 

 

KH § 60   

Kuntalain 98, 99 ja 100 pykälissä säädellään valtuuston ja toimielimen päätöksen 

tavoista, sähköisestä kokouksesta ja sähköisestä päätöksentekomenettelystä. 

 

 Sähköisen päätöksentekotavan ja sähköisen kokouksen järjestäminen 

 edellyttää voimassaolevaan hallintosääntöön muutoksia. 

 

 Liitteenä Kuntalain asianomaiset pykälät sekä hallintosääntöön tehtävät 

muutokset, jotka koskevat lisäystä: 

 

Valtuusto: 

12 Luku Valtuuston kokoukset, 89 § Kokouskutsu 

 

Toimielimet: 

IV osa, Päätöksenteko- ja hallintomenettely, 15 luku Kokousmenettely  

 Muutokset on merkitty punaisella. 

 

 Liitteet 

• Kuntalaki sähköinen päätöksenteko 

• Hallintosääntö 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa hallintosääntöä 

selosteessa mainitulta ja liitteessä esitetyltä osin.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa hallintosääntöä 

selosteessa mainitulta ja liitteessä esitetyltä osin.  

  



MUUT ASIAT 

 

KH § 61 

 Kunnanhallituksen muut asiat: 

 

1. Matemaattisten aineiden lehtori on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa matemaattis-

ten aineiden päätoimisen tuntiopettajan virasta päättymään 31.1.2020 alkaen. Irtisa-

noutumisilmoitus on päivätty 29.1.2020. Koulutoimenjohtaja on tehnyt viranhaltija-

päätöksen, jolla on hyväksynyt irtisanoutumisen 31.1.2019 alkaen. Kunnanhallituk-

selta pyydetään täyttölupaa matemaattisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan vir-

kaan. Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan.  

 

2.   Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 1/2020: Koronavirustilanteeseen varautumi-

nen kunnissa ja sairaanhoitopiireissä. Ajantasaista ja päivittyvää tietoa on syytä seu-

rata THL:n sivuilta:  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankoh-

taista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt 4.3.2020 kirjeen: Tartuntatautiepidemioi-

hin varautumista koskevien suunnitelmien tarkistaminen taiteen ja kulttuurin toi-

mialalla.  

 

3.   Tiedoksi Metsähallituksen päätös 9.3.2020 MH 1743/2018; Lupaa on haettu 

ympäristönhallinnon hemipteratyöryhmän uuden jäsenen lisäämiseksi luvan piiriin. 

Lupa myönnetty hakemuksen mukaisena. Päätös korvaa aiemman, 7.5.2018 

lupapäätöksen MH 1743/2018/06.06.02.  Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea 

siihen valittamalla muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta siten kuin 

hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

 

4.   Posan sosiaali- ja terveyspalveluiden lisälaskutus vuonna 2019 on Karvian osalta 

98 298 euroa.   

 

5.   Satakunnan maallikkotuomarit ry:n anomus koulutuskustannuksien kattamiseksi. 

Kunnanhallistu ei myönnä avustusta.  

 

6.   SATSHP/ Yhtymähallitus, pöytäkirjanote § 39, Luottamushenkilöille järjestettävä 

seminaari 1.6.2020. Yhtymävaltuusto kokoontuu maanantaina 1.6.2020. Varsinaisen 

kokouksen jälkeen päivä jatkuu luottamushenkilöille järjestettävän seminaarin 

muodossa. Ennakkotietona päivä ja ajankohta tietoonne. Tarkempi ohjelma ja 

aikataulu toimitetaan lähempänä seminaaripäivää.  

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokouksen ennakkokutsu 1.6.2020. 

Satakunnan keskussairaalan auditoriossa N2.  

 

7.   Suupohjan Seutuverkko Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 7.4.2020  

klo 9.00. Paikka: Kauhajoki Logistia Bisneskabinetti.  Yhtiökokous edustajan 

valinta, pyydetään myös ilmoittamaan osallistutaanko etäyhteydellä vai paikan 

päälle. Nimetään Voitto Raita-aho.  

 

8.   Kuntastrategiatyöryhmien muistiot tiedoksi: 

• Puheenjohtajisto: muistio 19.2.2020 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19


• Tekninen lautakunta: muistiot 12.2.2020, 4.3.2020 

• Kasvatus- ja opetuslautakunta, muistiot 11.2.2020, 10.3.2020 

• Vapaa-aikalautakunta, muistiot 26.2.2020, 9.3.2020 

• Elinvoimalautakunta, muistio 10.3.2020 

 

9.   Lauhavuori-Hämeenkangas Geoparkin vuosikokoukseen valittiin edustajaksi Sami 

Laitila. Kokouksen ajankohta tarkentuu myöhemmin.  

 

10. Kunnanhallitus päätti, että kunnantalon ovet lukitaan poikkeusolojen ajaksi. Virka-

aikana on kuitenkin palvelua ja sisään pääsee ovisummeria soittamalla. 

 

11. Kunnanhallitus keskusteli Karvian kunnan ja Vatajankosken Sähkö Oy:n välisestä 

valaistusverkon omistusjärjestelyistä. Kunnan valtuuston 30.1.2020 tekemästä 

päätöksestä on jätetty valitus markkinaoikeuteen. Sopimuksen allekirjoitus ja 

täytäntöönpano keskeytetään toistaiseksi.  

 

12. Kunnanhallitus keskusteli ja päätti kunnanvaltuuston seuraavan kokouksen 

videoimisesta Arto Papusen toimesta 70 euron hinnalla, jos kunnanvaltuusto on 

videointiin suostuvainen. 

 

13.  Kunnanjohtaja ilmoitti Kuntaliiton esityksen talouden tasapainottamiseksi 

järjestelyistä muuttuvan koronatilanteen vuoksi. Esitys järjestetään 8.4.2020 

etäyhteydellä kunnanvaltuuston jäsenille. 

 

14. Ylilammi tiedusteli puheenjohtajalta edellisessä kokouksessa esittämänsä 

turvetuotantoon liittyvän huolen esittämisestä eteenpäin. Asiasta on keskusteltu 

maakuntahallituksen edustajien ja kansanedustajien kanssa. 

 

15.  Ylilammi huomioi Karvian internetyhteyksien toimivan hyvin, vaikka 

valtakunnallisesti yhteyksissä on ollut häiriöitä poikkeusoloaikana. 

  



ILMOITUSASIAT 

  

KH § 62 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

 Digi- ja väestövirasto 

 

Tiedote koskien rakennus- ja huoneistotietojen VTJ-ylläpitokäyttöliittymän 

käyttämistä kunnissa.  

 

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto 

 

Tartuntalain (Korona-virus) 58 §:n mukainen päätös Lounais-Suomen 

Aluehallintoviraston toimialueelle.  

 

Satakunnan ELY-Keskus 

 

Uutiskirje 1/2020: Korona-virustilanne aiheuttaa muutoksia ELY-keskuksen asiakas-

palveluun. Asiointi hoidetaan puhelimitse ja sähköisin välinein. Puhelinvaihteemme 

palvelee numerossa 0295 022 000.  

 

Tukea ja neuvontaa yrityksille: Korona-viruksen vaikutukset yritysten toimintaan ja 

sitä kautta yrittäjien sekä työntekijöiden toimeentuloon arvioidaan hyvin merkittä-

viksi. ELY-keskusten yrityspalvelut ovat joustavasti ja tehostetusti yritysten tukena.  

 

 Kuntaliitto 

 

Yleiskirje 3/2020: Kansallista veteraanipäivää vietetään maanantaina 27.4.2020. 

Valtakunnallinen pääjuhla järjestetään Tampereella 27.4.2020 Tampere-talossa. 

Pääjuhlan teemana on: Ihmisten välillä hyvä tahto. Päivän keskeisenä tavoitteena on 

veteraanien perinnön siirtäminen seuraaville sukupolville. Kuntien ja kuntayhtymien 

tilaisuudet muodostavat keskeisen ja merkittävän osan kansallista veteraanipäivän 

viettoa. Viime vuonna paikallinen veteraanijuhla järjestettiin 172 paikkakunnalla ja 

tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 20 000 henkilöä. 

 

Suomalaisten ja venäläisten kuntien ja alueiden yhteistyökongressi siirretään vuoteen 

2021. Koronavirus-tilanteesta johtuen suomalaisten ja venäläisten kuntien ja alueiden 

yhteistyökongressi Zavidovossa ja Tverissä 9-10.6.2020 on siirretty vuoteen 2021.  

 

 Satakuntaliitto 

   

Maakuntajohtajan blogi nro 14: Onko EU:n alue- ja rakennepolitiikalla merkitystä 

meille Satakuntaan? 

 

Satasoten johtoryhmän ja ohjausryhmän pöytäkirjat löytyvät Satakuntaliiton 

verkkosivuilta linkistä: 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_kokl_tweb.htm 

 

Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmän 4.3.2020 kokouksen tiedote: Tulevan EU-

rahoituskauden 2021-2027 varojen kohdentamisesta maakuntiin käynnissä 

valtakunnallinen neuvotteluprosessi.  

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_kokl_tweb.htm


 

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen ohjausryhmän 

ja johtoryhmän pöytäkirjat liitteineen ovat nähtävillä Satakuntaliiton verkkosivuilla 

www.satakuntaliitto.fi esityslistat ja pöytäkirjat. 

http://www.satakuntaliitto.fi/sote  -sivustolle lisätään myös muuta informaatiota kun 

hankevalmistelu etenee. 

 

Alustava luonnos ohje Satasote uudistukseen käytettyjen resurssien kirjaamiseen 

kunnissa ja kuntayhtymissä sekä henkilöstön työpanoksen kirjaamisesta hankkeille. 

Ohje käsitellään satasote johtoryhmässä 18.3.2020 ja mahdolliset täsmennykset 

lähetetään johtoryhmän kokouksen jälkeen.  

 

Maakuntahallituksen kokous 16.3.2020/esityslista. Esityslista on luettavissa verkkosi-

vuillamme: http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktweb-

scr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1520  

 

Satasote ohjausryhmän 26.2.2020 kokouksen pöytäkirja on luettavissa verkkosivuilla: 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1494  

 

Tiedote 16.3.2020: Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokous. Luettavissa http://sa-

takunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1520 

 

Maakuntahallituksen 16.3.2020 kokouksen pöytäkirja on luettavissa verkkosivuilla: 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1520 

• pöytäkirjanote § 19: Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja 

rakenneuudistuksen rahoitusmalli 

 

Ohje luonnos ja työajanseurantalomake Satasote uudistukseen käytettyjen resurssien 

kirjaamiseen kunnissa ja kuntayhtymissä. 

 

Päärataryhmän tiedote 19.3.2020: Suomen pääradan kuntoa ja välityskykyä 

parannettava kiireellisesti. 

 

 Satasoten johtoryhmän ja ohjausryhmän uudet kokouspäivät: 

• johtoryhmä 21.4.2020 klo 18.00  

• ohjausryhmä 28.4.2020 klo 18.00 

Lisäksi sote-uudistuksen valtionavustusten hakuaikoja jatketaan kuukaudella. 

Hakemukset pitää jättää viimeistään 30. huhtikuuta. 

 

Satasairaala 

 

 Tiedoksi konsernitiedot vuodelta 2019 tilinpäätöstä varten.  

 

 Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 24.2.2020: 

• pöytäkirjanote § 39: Luottamushenkilöille järjestettävä seminaari kevään 2020 

aikana 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri – konsernilaskelmia tilinpäätös 2019 

 

http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/sote
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1520
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1520
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1494
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1520
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1520
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1520


Satakuntalaisten hyvinvointikertomus vuoteen 2019 ja –suunnitelma vuosille 2020-

2024 kommenttikierrokselle Satakunnan kuntiin. 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin konsernin liitetiedot tilinpäätös 2019. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan 

ohjausryhmä 

 

Mediatiedote kokouksesta 26.2.2020: Satakunnan sote-valmistelua koordinoivan pal-

velurakenneryhmän puheenjohtaja Anna-Liisa Koivisto esitti ohjausryhmälle katsauk-

sen meneillään olevien STM:n rahoitushakujen valmistelutilanteesta ja valmistelun 

etenemisestä 31.3.2020 päättyvän hakuajan aikana. Ohjausryhmä päätti kokoontua 

seuraavaksi keskiviikkona 25.3.2020 käsittelemään ja hyväksymään omalta osaltaan 

hankevalmistelujen kautta syntyneitä ja johtoryhmän käsittelyssä jo käyneitä hake-

musluonnoksia. Satakunnan hankehakemukset lähetetään ohjausryhmän hyväksynnän 

jälkeen STM:lle ja hankehakemuksiin haetaan sen jälkeen vielä Satakunnan kuntien ja 

sote-kuntayhtymien sekä alueen yliopistosairaalan sairaanhoitopiirin sitoutuminen. 

  

Ohjausryhmä hyväksyi johtoryhmän esityksestä Porin perusturvan viestintäasiantun-

tija Taru Naskalin laatimat Satasoten viestinnän periaatteet. Lisäksi ohjausryhmä hy-

väksyi johtoryhmän esityksen mukaisesti Satasoten valmistelua ja myöhemmin uudis-

tuksen toteutusta koskevan rahoitusmallin, jonka kautta toiminnan tarvitsema käyttö-

pääoma turvataan jälkikäteen maksettavien valtionosuustilitysten välillä. 

  

”Työtä on tehty kiitettävästi erittäin tiukan määräajan sisällä.  Eri sektoreiden valmis-

telijoita on ollut jo mukana suuri joukko ja myös valmisteluun sitoutuminen on ollut 

hyvää ja laajaa. Paljon työtä on vielä edessäkin, jotta Satakunnasta saadaan laadukkaat 

hankehakemukset valmiiksi 31.3.2020 päättyvään hakuaikaan mennessä. Iso tavoite ei 

kuitenkaan ole hankehakuihin osallistuminen, vaan satakuntalaisten asukkaiden sosi-

aali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden parantaminen toimintatapoja kehit-

tämällä nykylainsäädännön pohjalta”, toteaa ohjausryhmän puheenjohtaja Jaana Laiti-

nen-Pesola. 

 

Porin kaupunki 

 

Pöytäkirjanote § 5: Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2019 tilinpäätös. 

Pöytäkirjanote § 6: Satakunnan pelastuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2019. 

 

 Satakunnan pelastuslaitoksen tilannetiedotus 20.3.2020:  

Pelastuslaitos on varautunut koko maakunnan alueella tähän poikkeukselliseen tilan-

teeseen Suomessa. Satakunnan pelastuslaitoksen ulkoisesta viestinnästä koronavirusti-

lanteeseen liittyen vastaavat pelastusjohtaja Pekka Tähtinen p.044-701 1590 ja palve-

lupäällikkö Vesa Hietava p. 044-701 1542. Tarvittaessa sijaisina toimivat muut toimi-

alapäälliköt. 

  



 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus päätti kokouksessaan 27.2.2020 § 9 

raportoida jäsenkunnille talouden ja toiminnan toteutumisesta 31.12.2019. 

 

Vatajankosken Sähkö Oy 

 

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymäkonsernin tilinpäätös ja siirtovelkojen ja siirtosaa-

misten erittelyt.  

 

 Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 

  



OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 63 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 



 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 

Karvian kunta 
Kunnanhallitus 

23.3.2020 Pykälät 

52-63 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät 52, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 54, 56, 57, 58 

 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 54, 56, 57, 58 

 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  27/3 2020 
Annettu tiedoksi 26 /3 2020                                                         Tiedoksiantaja: 

VALITUSOSOITUS 

 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät 
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 
PL 32 
20101 TURKU  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku 

Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät 

Sähköisen asioinnin palvelu osoitteessa:  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua 
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo 
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 
 
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät 

Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 
puh. 010 364 3300 
Faksi 010 364 3314 
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN 
Oikaisuvaatimus-
/valituskirjelmän sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
-päätös, johon haetaan muutosta 
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
-muutosvaatimuksen perusteet 
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran 
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on 
luettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-
/valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin 
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen 
oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

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

