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Läsnä

Ervelä Mari, etänä
Hietaluoma Jaakko, etänä
Hietikko Tarja
Huhdanmäki Tuire
Kangas Kaija

Poissa

Kaskimäki Veijo
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Kannisto Jari
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22.19
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kunnanvaltuuston I varapj
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vs. kunnansihteeri, ptk-pitäjä, poissa § 74, klo 20.39 – 21.04

Pöytäkirjantarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 16.4.2020

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian verkkosivuilla 20.4.2020
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KH § 64

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 § 65

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 Huhdanmäki Tuire ja Kaija Kangas.

VUOKRANALENNUSPYYNTI: KARVIAN 4H-YHDITYS
Teknltk § 25

Karvian 4H-yhdistys pyytää vuokranalennusta vuokraamastaan urheilutalolla
sijaitsevasta Nelis Cafe-tilasta. 4H-yhdistys perustelee vuokranalennuspyyntiään sillä,
että viime syksynä 4H-yhdistys joutui siirtämään kerhotoimintansa urheilutalon
ylätasanteelle, koska yhden koululuokan toiminta päätettiin siirtää Karviatalon
alakerran harrastetilaan, joka oli aikaisemmin 4H:n kerhotoiminnan käytössä.
Kerhotoiminnan järjestäminen urheilutalon ylätasanteella on koettu haastavaksi, koska
tila ei ole suljettu (tilan pystyy eriyttämään verholla) ja kerhotoiminta on joutunut
jonkin verran käyttämään Nelis-Cafen keittiötilaa, joka on vuokrattu 4H:lle.
Liitteenä:
• Karvian 4H-yhdistyksen vuokranalennuspyyntö
• Vuokrasopimus
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta ei myönnä vuokranalennusta. Asiaa voidaan perustella
seuraavasti:
• Harrastetilojen käytöstä kunta ei ole peritty vuokraa miltään yhdistykseltä ja
harrastetilat ovat olleet lähtökohtaisesti kaikkien käytössä.
• Urheilutalon ylätasanne on yleinen tila, joka on kaikki käytettävissä (ainoastaan kahvilatila/ keittiö on vuokrattu 4H:lle).
• Kahvilatilan vuokrassa on jo valmiiksi huomioitu yhdistyksen yleishyödyllisyys (vuokra on alhainen)
PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta ei näe vuokranalennukselle perustetta, koska
•
•
•

Harrastetilojen käytöstä kunta ei ole peritty vuokraa miltään yhdistykseltä ja
harrastetilat ovat olleet lähtökohtaisesti kaikkien käytössä.
Urheilutalon ylätasanne on yleinen tila, joka on kaikki käytettävissä (ainoastaan kahvilatila/ keittiö on vuokrattu 4H:lle).
Kahvilatilan vuokrassa on jo valmiiksi huomioitu yhdistyksen yleishyödyllisyys (vuokra on alhainen)

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksen tekevän asiassa päätöksen sekä suosittelee lisäksi vanhan vuokrasopimuksen uusimista.

KH § 66
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

Kunnanhallitukselle on toimitettu ennen kokousta lisätietoa anomukseen liittyen. Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle ja pyytää Karvian 4H:n hallitusta antamaan
selvityksen yhdistyksen nykyisestä toiminnasta. Asia päättäminen siirretään seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen,

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja pyytää Karvian 4H:n hallitusta antamaan selvityksen yhdistyksen nykyisestä toiminnasta. Asia päätetään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa, jos selvitys 4H:lta on saatu siihen mennessä.

VALAISTUSVERKON OMISTUSJÄRJESTELYN PERUUTTAMINEN
Tekn. ltk. 3.12.2019 § 66

Vatajankosken Sähkö Oy on lähestynyt omistajakuntiaan katuvalojen ja kuntoratojen
valaistuksiin liittyvällä asialla, jossa Vatajankosken Sähkö Oy tarjoutuu ostamaan
kunnan omistaman valaistusverkon.
Valaistusverkoston myymisen hyötynä kunnalle olisi perusparannusinvestointien ja
ylläpidon siirtyminen ostajan vastattavaksi sekä järjestelystä syntyvä kertaluonteinen
myyntivoitto. Lisäksi alustavien laskelmien perusteella kunnalle muodostuisi kyseisen
omistajärjestelyn myötä myös valaistusverkoston investointi- ja ylläpitokuluissa jonkin verran säästöä 20 vuoden aikajaksolla.
Omistusjärjestelyn toteutuessa ostaja sitoutuisi saneeraamaan ja rakentamaan valaistusverkostoa sovitun palvelusopimuksen mukaisesti. Kunta ostaisi kaupan jälkeen valaistuksen palveluna Vatajankosken Sähkö Oy:lta. Palvelumaksu sovittaisiin ennakolta. Vatajankosken Sähkölle kauppa toisi synergiaetuja työvoiman käyttöön ja verkon valvontaan. Yhtiö hyötyisi myös volyymieduissa hankintojen osalta. Kunta voi
halutessaan lunastaa valaistusverkon takaisin 10 - 20 vuoden kuluttua tasearvolla.
Kauppahinnasta (n. 300 tuhatta euroa) pyydetään vielä lausunto Inspira Oy:ltä. Kauppahinta maksettaisiin yhtiön uusina K-sarjan osakkeina.
Oheismateriaalina lautakunnalle on Vatajankosken Sähkön laatima esitys mahdollisesta omistajajärjestelystä sekä kunnanrakennusmestarin laatima taulukko, johon on
koottu kunnan valaistusverkoston perustietoja sekä arvioitu tulevaisuuden investointitarpeita.
Lisäksi lautakunnalle toimitetaan myöhemmin Vatajankosken sähkön laatima palvelusopimusluonnos.
KUNNARAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnan katuverkkoa ja siihen liittyvää valaistusta hallinnoivana toimielimenä tekninen lautakunta keskustelee valaistusverkon omistuksen uudelleenjärjestelemiseksi tehdystä tarjouksesta ja sen vaikutuksista kunnan toimintaan ja talouteen. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle näkemyksen hankkeen vaikutuksista ja kannattavuudesta.
PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta suhtautuu Vatajankosken Sähkö Oy:n ehdotukseen uudesta omistajajärjestelystä lähtökohtaisesti myötämielisesti. Lautakunta jatkaa asian käsittelyä,
kun asiasta saadaan lisätietoa.
Tekninen lautakunta esittää asian tiedoksi kunnanhallitukselle.

Vltk 4.12.2019 § 52

Vatajankosken Sähkö Oy on lähestynyt omistajakuntiaan katuvalojen ja kuntoratojen
valaistuksiin liittyvällä asialla, jossa Vatajankosken Sähkö Oy tarjoutuu ostamaan
kunnan omistaman valaistusverkon.
Valaistusverkoston myymisen hyötynä kunnalle olisi perusparannusinvestointien ja
ylläpidon siirtyminen ostajan vastattavaksi sekä järjestelystä syntyvä kertaluonteinen
myyntivoitto. Lisäksi alustavien laskelmien perusteella kunnalle muodostuisi kyseisen
omistajajärjestelyn myötä myös valaistusverkoston investointi- ja ylläpitokuluissa jonkin verran säästöä 20 vuoden aikajaksolla.
Omistusjärjestelyn toteutuessa ostaja sitoutuisi saneeraamaan ja rakentamaan valaistusverkostoa sovitun palvelusopimuksen mukaisesti. Kunta ostaisi kaupan jälkeen valaistuksen palveluna Vatajankosken Sähkö Oy:lta. Palvelumaksu sovittaisiin ennakolta. Vatajankosken Sähkölle kauppa toisi synergiaetuja työvoiman käyttöön ja verkon valvontaan. Yhtiö hyötyisi myös volyymieduissa hankintojen osalta. Kunta voi
halutessaan lunastaa valaistusverkon takaisin 10 - 20 vuoden kuluttua tasearvolla.
Kauppahinnasta (n. 300 tuhatta euroa) pyydetään vielä lausunto Inspira Oy:ltä. Kauppahinta maksettaisiin yhtiön uusina K-sarjan osakkeina.
Oheismateriaalina lautakunnalle on Vatajankosken Sähkön laatima esitys mahdollisesta omistajajärjestelystä sekä kunnanrakennusmestarin laatima taulukko, johon on
koottu kunnan valaistusverkoston perustietoja sekä arvioitu tulevaisuuden investointitarpeita. Lisäksi lautakunnalle toimitetaan myöhemmin Vatajankosken sähkön laatima
palvelusopimusluonnos.
LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSESITYS:
Kunnan kuntoratoja ja siihen liittyvää valaistusta hallinnoivana toimielimenä vapaaajanlautakunta keskustelee valaistusverkon omistuksen uudelleenjärjestelemiseksi
tehdystä tarjouksesta sekä sen vaikutuksista kunnan toimintaan ja talouteen. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle näkemyksen hankkeen vaikutuksista ja kannattavuudesta ottaen huomioon kuntoradoista tehdyt suunnitelmat ja investointivaraukset vuosille 2019 ja 2020.
PÄÄTÖS:
Vapaa-ajanlautakunta suhtautuu epäilevästi ehdotetun valaistusverkon omistusjärjestelyjen kustannustehokkuuteen. Mahdolliseen sopimukseen tulisi ensimmäiselle vuodelle sisällyttää jo olemassa olevat ja suunnitellut vapaa-ajanlautakunnan investoinnit,
koskien Sarvelan kuntoradan ledvalaistusta (2019) ja Kirkonkylän kuntoradan valaistusverkon uudelleen rakentamista maakaapelein (2020) Lautakunta ottaa asian käsittelyyn uudelleen, kun sopimusehdot ovat täsmentyneet.
KH 9.12.2019 § 200

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan ja vapaa-ajanlautakunnan päätökset
tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsi teknisen lautakunnan ja vapaa-ajanlautakunnan päätökset tiedoksi.
Tekn. ltk. 15.1.2020 § 3

Vatajankosken Sähkö on lähettänyt kauppakirjaluonnoksen valaistusverkon myynnistä
sekä palvelusopimusluonnoksen valaistusverkon valaistuspalvelusta. Oheismateriaalina lautakunnalle lähetetään sopimusluonnokset, joita käsitellään kokouksessa yhteisesti vapaa-ajanlautakunnan kanssa. Päätökset tehdään omissa lautakunnissa.
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta käsittelee sopimusluonnoksien sisältöä ja tekee tarvittaessa muutos/korjausehdotuksia. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle tarkastamiensa
sopimusten hylkäämistä tai hyväksymistä sekä valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnanrakennusmestarin tekemään myöhemmin tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimukseen.
PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta käsitteli Vatajankosken Sähkö Oy:n esittämiä sopimusluonnoksia
ja teki niihin tarkennusehdotuksia; kauppakirjan osalta ehdotettiin avattavan ostajan
oikeutta pitää valaistusverkon rakenteita ja osia myyjän tai kolmannen osapuolen
omistamilla kiinteistöillä (kohta 3.1) ja palvelusopimukseen ehdotettiin lisättävän, että
tehtyjä investointeja ja tasetta seurataan vuosittain ostajan ja myyjän kesken.
Tarkennusehdotukset kirjataan sopimuksiin ja esitetään kunnanhallitukselle, että se
hyväksyy tarkennetut sopimukset. Lisäksi kunnanhallitukselle esitetään, että se valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnanrakennusmestarin tekemään myöhemmin tarvittaessa
vähäisiä muutoksia sopimukseen.
Pöytäkirjamerkintä: asian esittelyn ajan paikalla oli teknisen lautakunnan lisäksi vapaa-ajanlautakunta. Asiaa esiteliin 18:04-19:32, jonka jälkeen vapaa-ajanlautakunta
siirtyi tekemään päätöstä omiin tiloihinsa ja tekninen lautakunta piti tauon 19:3219:38, jonka jälkeen kokousta jatkettiin normaalin esitysjärjestyksen mukaisesti.
Vltk. 15.1.2020 § 3

Vatajankosken Sähkö on lähettänyt kauppakirjaluonnoksen valaistusverkon myynnistä
sekä palvelusopimusluonnoksen valaistusverkon valaistuspalvelusta. Sopimusluonnokset lähetetään oheismateriaalina lautakunnalle, joita käsitellään yhteisesti teknisen
lautakunnan kanssa. Päätökset tehdään omissa lautakunnissa.
LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Vapaa-ajanlautakunta käsittelee sopimusluonnoksien sisältöä ja tekee tarvittaessa
muutos/korjausehdotuksia. Vapaa-ajanlautakunta esittää kunnanhallitukselle tarkastamiensa sopimusten hylkäämistä tai hyväksymistä sekä valtuuttaa kunnanjohtajan ja
kunnanrakennusmestarin tekemään myöhemmin vaadittavia muutoksia sopimukseen.
PÄÄTÖS:

Lautakunta punnitsi tarkkaan kuntoratojen valaistusverkon omistusjärjestelyn
muutoksen tuomat hyödyt ja haitat sekä päätti yksimielisesti puoltaa myyntiä.
Vapaa-ajanlautakunta esittää kunnanhallitukselle tarkastamiensa sopimusasiakirjojen
hyväksymistä sekä valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnanrakennusmestarin tekemään
tarvittaessa myöhemmin vähäisiä muutoksia sopimukseen.
KH 20.1.2020 § 16

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää lähettää tarkennetun palvelusopimuksen ja kauppakirjan valtuustolle hyväksytettäväksi. Mikäli sopimusta on tarpeen tarkentaa ennen valtuustokäsittelyä, kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnan rakennusmestarin tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.
PÄÄTÖS:
Kaija Kangas poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi klo 21.21-21.24.
Veijo Kaskimäki nimettiin pykälän käsittelyn ajaksi pöytäkirjan tarkastajaksi.
Kunnanhallitus päätti lähettää tarkennetun palvelusopimuksen ja kauppakirjan valtuustolle hyväksytettäväksi. Mikäli sopimusta on tarpeen tarkentaa ennen valtuustokäsittelyä, kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan ja kunnan rakennusmestarin tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.
KV 30.1.2020
§6

PÄÄTÖS:
Valtuutetut Kaija Kangas, Risto Mustakoski ja Paavo Tuuliniemi poistuivat klo 20.0920.23 esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Valtuutettu Esa Pukkila halusi muutamia huomioita ja tarkennuksia katu- ja
kuntovalaistusverkon kauppakirjaan ja palvelusopimukseen:
Kauppakirja:
Kohta 3.1 Kaupankohde: Myyjä siirtää tällä kauppakirjalla Ostajalle myös oikeuden
pitää valaistusverkon rakenteita ja osia joko Myyjän tai kolmannen osapuolen
omistamilla kiinteistöillä.
Kohta 15.1: Teknisen lautakunnan ja Vapaa-ajanlautakunnan palaverissa tarkennettiin,
että pääsääntöisesti varastointi paikka on Vatajankosken Sähkö Oy:n oma varikkoalue.
Samoin investointien ja taseen seuranta vuosittain myyjän ja ostajan kesken.
Kauppakirjasta ei löydy näistä mitään kirjausta.
Pukkila haluaa selvitystä ottamaansa yhteydenottoon 16.1.2020 sähköpostilla Jaakko
Kallioniemelle, Tarja Hosiasluomalle ja Sirpa Ala-Rämille:

Jos sopimuskauden aikana tapahtuisi esimerkiksi kuntaliitos Kankaanpään kaupungin
kanssa, sulautuuko tämä sopimus Kankaanpään sopimukseen, kun Karvia
suoranaisena maksajana poistuisi?
Mitenkä turvataan sopimuksessa olevien investointien jatkuminen ja loppuun
saattaminen sopimuskaudella jos olemme yksi Kankaanpään kaupungin syrjäisistä
puistoalueista? Valtuutettu toteaa, ettei ilmeisesti käsitelty missään.
Palvelusopimus:
Kohta 3, Palvelun kuvaus: Katuvalaistuksen vuotuinen käyttöaika on 3200 tuntia,
johon tämän sopimuksen kuukausihinnoittelu pohjautuu. Kuntovalaistuksella vastaava
käyttöaika on selvästi alhaisempi, muutamia satoja tunteja vuodessa (Kallioniemen
arvio noin 500 tuntia)
Kohta 4, Hinta ja laskutus: Valaistusmaksu perustuu Valaistuspalvelun
sopimustekohetken käyttöaikaan, joka on katuvalaistuksen osalta 3200 tuntia vuodessa
tuottajan omistamilla 598 valaisimella.
Koska kokonaisvalaisin määrä 598 kappaletta kattaa myös kuntoratojen valaisimet ja
vuosimaksu perustuu katuvalaistuksen 3200 tunnin valaistusaikaan kaikilla edellä
mainituilla 598 valaisimella. Vähentävätkö kuntoratojen valaistustunnit katuvalojen
tuntimäärää, koska valaisimet kuntoradoille on, mutta valaistus tunteja ei ole
määritelty? Vai pidetäänkö kuntoratoja valaistuksen varapankkina jolla säädellään
katuvalaistuksen tunteja, valaistaan kuntoratoja jos katuvalaistuksesta tunteja jää?
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma toteaa, että kauppakirjaan ja palvelusopimukseen
otetaan huomioon valtuutettu Esa Pukkilan kommentit ja tarkennukset.
Kunnanvaltuusto hyväksyi palvelusopimuksen ja kauppakirjan Vatajankoski Oy:n ja
Karvian kunnan välillä sillä edellytyksellä, että siinä otetaan huomioon valtuutettu
Pukkilan kommentit ja tarkennukset. Kunnanvaltuusto valtuutti kunnanhallituksen käsittelemään ja hyväksymään tehtävät vähäiset muutokset palvelusopimukseen ja kauppakirjaan.
KH § 67
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Valaistusverkon omistusjärjestelyä koskeva aiemmin päätetty sopimusjärjestely on päätetty peruuttaa. Valaistusverkkoa koskevassa kauppasopimuksessa on sovittu kauppahinnan maksamisesta Vatajankosken Sähkö Oy:n osakkeilla. Leppäkoski Group Oy:n
markkinaoikeudelle jättämän valituksen johdosta Vatajankosken Sähkö Oy:llä ei ole ollut edellytyksiä päättää kaupan toteuttamiseen tarvittavasta osakean-nista. Näin ollen
valaistusverkkoa koskevaa sopimusjärjestelyä ei voida toteuttaa aiemmin päätetyllä tavalla. Sopimuskokonaisuutta joudutaan nyt arvioimaan uudelleen. Näistä syistä johtuen
aiemmat päätökset on peruutettava.
Karvian kunta katsoo, ettei aiemmin päätetyssä muodossa järjestelyyn sovelleta lakia
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Päätös peruuttamisesta lähetetään
kaikille osapuolille mukaan lukien Leppäkoski Group Oy:lle.

PÄÄTÖS:
Kaija Kangas poistui pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä 18.32-18.33.
Joni Vainionpää nimettiin pykälän käsittelyn ajaksi pöytäkirjan tarkastajaksi.
Kunnanhallitus päätti, ettei valaistusverkkoa koskevaa sopimusjärjestelyä toteuteta
aiemmin päätetyllä tavalla. Omistusjärjestelyä ja palvelusopimusta koskevaa sopimusjärjestelyä ei panna täytäntöön.
Päätös peruuttamisesta lähetetään kaikille osapuolille mukaan lukien Leppäkoski Group
Oy:lle.

YLEISOHJE LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA HENKILÖKUNNAN MERKKIPÄIVIEN
HUOMIOIMISESTA
KH § 68
Yleisohje merkkipäivien huomioimisesta on viimeksi päivitetty ja hyväksytty
kunnanhallituksessa 15.2.2007 § 42.
Kunniamerkkitoimikunta kävi yleisohjetta lävitse ja ohjeeseen tehtiin pieniä sanallisia
muutoksia. Ohjeelliset palveluajat ja rahalliset arvot pidetään ennallaan, samoin
halutaan säilyttää viiri (pöytästandardi), koska sitä pidetään arvokkaana ja juhlavana.
Liitteet:
•
•
•

Yleisohje merkkipäivien huomioimisesta
Yleisohje KH 15.2.2007 § 42
Oheismateriaalina: Kunniamerkkitoimikunnan muistio

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä yleisohjeen merkkipäivien huomioimisesta.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti hyväksyä yleisohjeen merkkipäivien huomioimisesta.

HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS/TIEDONHALLINNAN JA ASIAKIRJAHALLINNON
JÄRJESTÄMINEN
KH § 69

Hallintosääntömuutoksessa on luvussa 7 huomioitu, että Laki julkisen hallinnon
tiedonhallinnasta (906/2019) astui voimaan 1.1.2020 ja sitä sovelletaan viranomaisen
tiedonhallintaan ja tietojärjestelmien käyttöön. Laki tuo mukanaan uusia velvoitteita ja
sisältää tiukat siirtymäajat.
Hallintosääntömuutoksessa on huomioitu, että kunta ja siihen kuuluvat viranomaiset
muodostavat tiedonhallintalain mukaisen tiedonhallintayksikön, tiedonhallintalain
toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut tiedonhallintayksikössä on määritetty ja
johto huolehtii lain mukaisesti ajantasaisesta ohjeistuksesta, tarvittavasta
koulutuksesta, asianmukaisista työvälineistä ja riittävästä valvonnasta.
Hallintosääntöön esitetään tehtäväksi esityslistan liitteessä olevat tarkistukset siten,
että yliviivattu teksti on tarkoitettu poistettavaksi ja punaisella kirjoitettu teksti
lisätään (sivut 31-33). Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.7.2020 ja sitä
noudatetaan päätöksenteon jälkeen huolimatta siitä, että valtuuston
hallintosääntöpäätöksestä valitettaisiin.
Hallintosäännön muutos on tehty Kuntaliiton mallin mukaisesti.
Liitteet:
•

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.

SATAKUNTALAISEN OSAKUNNAN RAHA-ANOMUS OSAKUNTAHUONEISTON
REMONTTIA VARTEN
KH § 70

Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta on perinteikäs satakuntalaistaustaisten
korkeakouluopiskelijoiden järjestö. Tärkein toimintaedellytys on osakuntatalo, Satakuntatalo, Helsingin Kampissa. Talossa sijaitsevat osakuntatilat ja lisäksi noin 70 opiskelija-asuntoa satakuntalaistaustaisille opiskelijoille. Talo on kipeästi peruskorjauksen
tarpeessa. Tuleva remontti on ensimmäinen mittava talotekninen päivitys sitten valmistumisen vuonna 1952.
Talosta huolehtii Osakunnan hallinnoima Satalinnan Säätiö, joka vastaa talon peruskorjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Peruskorjauksen laajuudesta ja Säätiön taloudellisesta tilanteesta johtuen osakuntatilojen remontointi on kuitenkin Osakunnan
vastuulla. Osakuntatilojen remontin hinta-arvio tarvittavista töistä on 250 000 euroa.
Osakunta pystyy käyttämään 40 000 euroa omia varojaan, mikä vastaa noin neljän
vuoden toimintabudjettia.
Peruskorjauksen kokonaistilanne on päivittynyt sitten kuntajohtajatapaamisen. Satalinnan Säätiön hallitus päätti siirtää töiden aloitusta vuoden 2020 kesäkuusta vuoden
2021 alkuun. Siirron syynä on Säätiön hakema yleishyödyllisyysstatus, joka mahdollistaisi monipuolisen ARA-rahoituksen saamisen peruskorjausta varten. ARA suhtautui vakavasti ja positiivisesti Satakuntatalon korjaustarpeeseen ja Satalinnan säätiön
yleishyödylliseksi tunnustamiseen. Lisäaika tarvitaan ARA-prosessin loppuunsaattamiseen. Muuttuvasta rahoitustilanteesta huolimatta Osakunta vastaa yhä osakuntahuoneistonsa remontista täysimääräisesti, ARA-rahoituksen kuluessa talotekniikkaan ja
asuntolan perusparannukseen. Siirron myötä kuntien on mahdollista järjestää Satakuntalaisen Osakunnan tukeminen osaksi vuoden 2021 budjettia.
Satakuntalainen Osakunta hakee osakuntahuoneiston peruskorjaukseen ja -parannukseen rahaa Satakunnan kunnilta. Osakunta tarvitsee kunnilta 150 000 euron tuen. Vastuu tuesta jaettaisiin Satakunnan kunnille asukaslukuun suhteuttaen. Tämä tarkoittaisi
0,686 €/asukas, eli Karviaan (asukasluku 2 390 Satakuntaliiton mukaan) yhteensä 1
638,95 € tukisummaa.
Liitteet:
• Raha-anomus osakuntahuoneiston peruskorjaus 2020-2021
• Peruskorjausesittely
• Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää olla antamatta Satakuntalaiselle Osakunnalle pyydettyä
tukisummaa. Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa eikä avustuksen antaminen sovi
Karvian kunnan talouden tasapainottamiseen.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti olla antamatta Satakuntalaiselle Osakunnalle pyydettyä
tukisummaa. Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa eikä avustuksen antaminen sovi
Karvian kunnan talouden tasapainottamiseen.

TYÖNANTAJAN ESITYS YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIDEN KÄYNNISTÄMISEKSI
KH 23.3.2020 § 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 osaaikaistaminen. 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.
KH § 71

Ensimmäinen yhteistoimintaneuvottelu tapaaminen järjestettiin 6.4.2020 klo 13.00
kunnantalolla valtuustosalissa sekä etäyhteyden välityksellä. Neuvottelun
tarkoituksena oli käydä tilanne kartoitus toimialoittain koulu, varhaiskasvatus,
tekninen toimi, vapaa-aikatoimi ja keskushallinto.
Neuvottelussa päätettiin, että neuvottelun muistio tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi
ja päätettäväksi. Lisäksi, jos työntekijä itse haluaa jäädä lomautetuksi, niin se
myönnetään. Säästö-, pitämättömät lomat ja vuosilomat pidetään.
Yhteistoimintaneuvottelukunta voi kokoontua tarvittaessa.
Liitteet:
• Muistio
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi yhteistoimintaneuvottelun muistion ja päättää
jatkotoimenpiteistä.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi yhteistoimintaneuvottelun muistion.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että se käyttää tarvittaessa mahdollisuuden
työsopimuslain 2 luvun 12 §:n mukaiseen palkanmaksun keskeytymiseen työn
keskeytyessä. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että lomautusilmoituksia tullaan
tarvittaessa antamaan henkilöstölle yhteistoimintaneuvotteluiden tulosten perusteella.
Kunnanhallitus päätti yhteistoimintaneuvotteluita jatkettavan kokousta seuraavalla
viikolla.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019
KH § 72

Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä, ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Tilinpäätös
on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun
mennessä (Kuntalaki 113 §).
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot
sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää
tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen
taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa
annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden
aikana (Kuntalaki 114 §).
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Tilinpäätöksen yhteydessä hyväksytään myös toimintakertomus, jossa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista
kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi
kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia
asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot kunnan
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä
(Kuntalaki 115 §).
Lautakunnat ovat käsitelleet kokouksissaan omien hallintokuntiensa talousarvion ja
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuonna 2019.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilikauden 2019 vuosikate on -576 838,25 euroa. Poistot ja arvonalentumiset ovat
-903 493,84 euroa. Tilikauden alijäämä -1 480 332,09 euroa.
Toimintamenot ovat 16 744 750,58 euroa ja toimintatuotot 1 270 500,45 euroa.
Investoinnit ovat yhteensä 409 124,31 euroa ja niihin saadut tulot 1 558,00 euroa.
Kunnan verotulot olivat yhteensä 6 814 520,69 euroa ja valtionosuudet 7 850 667,00
euroa. Verotulot nousivat 402 940,60 euroa eli n. 6,3 % verrattuna vuoden 2018
verotuloihin. Valtionosuudet nousivat 52 437 euroa vuoteen 2018 verrattuna, jääden
kuitenkin 373 631 euroa vuodesta 2017.
Liitteet
• Tasekirja 2019

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää
tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen
tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden alijäämä -1 480 332,09 euroa
tuloksen käsittelystä seuraavaa:
Tilikauden alijäämä -1 480 332,09 euroa siirretään taseen omaan pääomaan
aikaisempien vuosien yli-/alijäämätilille. Kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää
talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä, koska taseessa ei ole kattamatonta
alijäämää.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen
tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan
valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.
Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle tilikauden alijäämä -1 480 332,09 euroa
tuloksen käsittelystä seuraavaa:
Tilikauden alijäämä -1 480 332,09 euroa siirretään taseen omaan pääomaan
aikaisempien vuosien yli-/alijäämätilille. Kunnanhallituksella ei ole virallista tarvetta
esittää talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä, koska taseessa ei ole
kattamatonta alijäämää. Kunnanhallitus kuitenkin esittää, että talouden
tasapainottamistoimiin ryhdytään.
Kunnanhallitus päätti hyväksyä johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.
Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet toimittaa tiedot Willi Karvia Oy:n
verotietojen jaksotuksesta konsernilaskelmaan. Korjatut laskelmat tuodaan tiedoksi
kunnanhallitukselle.

VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT AJALTA 1.1.–
31.3.2020
KH § 73

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus 20.1.2020 § 6)
mukaan kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti:
•
•
•

Hallintokunnille kerran kuukaudessa
Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein
Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein

Liitteenä ovat alla mainitut valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut ajalta
01 – 03.2020.
Liitteet:
•
•
•
•

Käyttötalous 01 – 03.2020
Investoinnit 01 – 03.2020
Tuloslaskelma 01 – 03.2020
Rahoituslaskelma 01 - 03.2020

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee 01 – 03.2020 valtuustotason talousarvion
toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä
rahoituslaskelman tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi 01 – 03.2020 valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut;
käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä rahoituslaskelman tiedoksi.

KUNNANSIHTEERI-KOULUTOIMENJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
KH 23.3.2020 § 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.
KH § 74
Kunnansihteeri-koulutoimenjohtajan viran sijaisuus päättyy 31.5.2020 ja virka tulee
täyttää kesäkuun alussa.
Kunnansihteeri toimii kunnan hallinto-osaston sekä sivistysosaston päällikkönä ja
johtoryhmän jäsenenä. Kunnansihteeri toimii kunnan henkilöstö- ja talouspäällikkönä
hoitaen palkka-asiamiehen ja työsuojelupäällikön tehtävät sekä vastaten mm.
talousarvion ja tilinpäätöksen laadinnasta. Kunnansihteeri toimii myös
koulutoimenjohtajana ja vastaa kunnan koulutoimesta, varhaiskasvatuksesta sekä
kirjastosta.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet valmistella rekrytointi
kunnansihteerin vakinaisen viran täyttämiseksi siten, että virkaan valittu aloittaa
tehtävässä 1.1.2021. Rekrytoinnin tulee alkaa syyskuun alussa huomioiden virkaan
valitun mahdollinen irtisanomisaika ja perehdyttäminen. Vakinainen virka täytetään
vasta syksyllä, koska poikkeuksellinen koronaepidemia tilanne vaikeuttaa rekrytointia.
Virkaan valitun on helpompi perehtyä tehtäviin syksyllä kuin kesäloma kaudella.
Kunnanjohtaja päättää viran täyttämisestä määräaikaisena 31.12.2020 saakka.

PÄÄTÖS:
Vs. kunnansihteeri poistui pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä klo 20.39-21.04.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma toimi pykälän käsittelyn ajan
pöytäkirjankirjoittajana.
Kunnanhallitus päätti antaa kunnanjohtajalle valtuudet valmistella rekrytointi
kunnansihteerin vakinaisen viran täyttämiseksi siten, että virkaan valittu aloittaa
tehtävässään 1.1.2021. Virkaan valitulle tulee varata riittävästi aikaa tehtävään
perehtymiseen. Virka julistetaan avoimeksi niin, että hakuaika päättyy 15.8.2020.
Kunnanjohtaja päättää viran täyttämisestä määräaikaisena 31.12.2020 saakka.

KANTIN KESKUSTAN VESIOSUUSKUNNAN AVUSTUSPYYNTÖ
KH § 75

Kantin Keskustan vesiosuuskunta hakee Karvian kunnalta 3000 euroa avustusta
toteutuneiden kustannusten osittaiseen kattamiseen. Syksyllä 2019 otettujen
vesinäytteiden perusteella Posa asetti talousvedelle keittokehotuksen. Osuuskunta
aloitti välittömästi vedenottokaivojen korjaussuunnittelun ja toteutuksen. Korjaustyöt
ja materiaalit kilpailutettiin ja tarjouksista valittiin kokonaistaloudellisin.
Korjaustöiden jälkeen otetuissa näytteissä veden todettiin olevan talousvedeksi
soveltuvaa. Kokonaiskustannukset suunnittelulle ja korjaukselle olivat 10 473,45
euroa.
Karvian kunnan vakiintunut käytäntö on, että vesiosuuskunnat voivat saada 20 %
kunnan avustusta vesiosuuskunnan tekemiin parannustoimenpiteisiin.
Liitteet
•
•

Avustusanomus
Oheismateriaalina tositteet

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää myöntää toteutuneista kokonaiskustannuksista 20% avustusta
eli 2095,00 euroa. Avustus maksetaan kustannuspaikalta muu hallinto, avustukset
vesiosuuskunnille.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti myöntää toteutuneista kokonaiskustannuksista 20% avustusta eli
2095,00 euroa. Avustus maksetaan kustannuspaikalta muu hallinto, avustukset
vesiosuuskunnille.

YKSINYRITTÄJIEN 2000 EURON TOIMINTATUKI KORONAVIRUSTILANTEESSA
EVLTK 7.4.2020 § 16

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnan koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän
toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että tukea saava yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti
koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen. Tukea käytetään yksinyrittäjän maksuvalmiuden ylläpitämiseen.
Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Kunta tiedottaa tuen avautumisesta. Kunnille laaditaan tuen
myöntämiseen käytännönläheiset ohjeet sekä valmis hakulomakepohja. Lomakepohja
on vielä työn alla.
Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan
palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.
Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät ole palkansaajan asemassa eli työsuhteessa, mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä. Nämä usean yrittäjän yritykset kuuluvat ELY-keskusten palveluiden piiriin. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista tukea voivat hakea osakeyhtiöt sekä kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja osuuskunnat, jotka työllistävät vähintään kuusi työsuhteessa olevaa henkilöä.
Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt
taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja.
Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin.
Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.
Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen
kanssa. Jos yksinyrittäjä on hakenut tukea kunnista, se otetaan myöhemmin huomioon
haettaessa työttömyysturvaa. Valtio ja kunnat tekevät tuen myöntämisestä toimeksiantosopimuksen, joka perustuu Kuntaliiton ja työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä valmistelemaan sopimuspohjaan Valtio rahoittaa tuen kokonaisuudessaan. Yksinyrittäjille myönnettävissä oleva tukisumma määritellään kuntakohtaisesti sen mukaan,
kuinka paljon kunnassa on yksinyrittäjiä. Kunnan käytettävissä oleva rahoitus on laskennallinen osuus valtion myöntämästä 100 miljoonaa eurosta.
Yksinyrittäjien tuki ei todennäköisesti aiheuta lisämäärärahan tarvetta, koska kunnan
tukea varten saama avustus kirjattaneen taseelle toimeksiantojen tiille.
Muista yrittäjien saamista tuista ja avustuksista informoidaan yrittäjiä ja avustetaan
tarvittaessa tukien haussa.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:

Elinvoimalautakunta merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Elinvoimalautakunta päätti merkitä asian tiedoksi.
Yksinyrittäjien tuesta valmistuu asetus 9.4.2020. Tällöin saadaan lisätietoa tuen
myöntämisen perusteista. Kunta anoo valtionosuuden tuen maksamiseen ja tuki
merkitään taseelle toimeksiantojen tilille. Tämän vuoksi ei tarvita
lisämäärärahamenettelyä asian hoitamiseksi.
KH § 76
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta hakee valtiolta yksinyrittäjien tukemiseen
tarkoitettua valtionavustusta. Yksinyrittäjien tuki avataan heti kun kriteeristö tuen
myöntämiseksi on selvillä. Tukihakemukset voidaan käsitellä ja maksaa tuet, vaikka
valtion päätöstä valtionavustuksesta ei vielä olisi, mikäli kunnalla on tieto kunnan
jako-osuudesta, eikä myönnettävien tukien yhteismäärä ylitä laskennallista jakoosuutta kunnan puolesta yksinyrittäjien hakemukset hyväksyy kunnanjohtaja.
PÄÄTÖS
Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunta hakee valtiolta yksinyrittäjien tukemiseen
tarkoitettua valtionavustusta. Yksinyrittäjien tuki avataan heti kun kriteeristö tuen
myöntämiseksi on selvillä. Tukihakemukset voidaan käsitellä ja maksaa tuet, vaikka
valtion päätöstä valtionavustuksesta ei vielä olisi, mikäli kunnalla on tieto kunnan
jako-osuudesta, eikä myönnettävien tukien yhteismäärä ylitä laskennallista jakoosuutta kunnan puolesta yksinyrittäjien hakemukset hyväksyy kunnanjohtaja.

LISÄMÄÄRÄRAHA YRITTÄJÄKURSSILLE OSALLISTUVIEN TUKEMISEEN
EVLTK 7.4.2020 § 14

Sataedu järjesti syksyllä 2019 yrittäjäkoulutusta. joka oli tarkoitettu niille, jotka
aikovat perustaa yrityksen. Kurssi soveltui myös toimiville yrityksille
täydennyskoulutuksena. Kurssimaksu maksoi silloin 380 euroa opiskelijalta.
Kurssipaikkana oli Karvia.
Kurssi koostui seuraavista aihealueista:
-liiketoimintasuunnitelma
-liikeidea ja tuotteistaminen
-markkinointi ja sähköiset toiminnot
-tuotteen ja palvelun hinnoittelu
-laskelmat
-vakuutukset ja riskienhallinta
-verotus
-laskelmat
-verkostoyhteistyö
-rahoitus ja laskelmat
-valmistautuminen onnistuneeseen omistajanvaihdokseen
Kurssille osallistui viimeksi n. 20 henkilöä ja kokemukset siitä ovat olleet positiivisia.
Kurssilaisita kaksi perusti alkuvuodesta 2020 yrityksen ja muutamia muitakin
suunnittelee yrityksen perustamista, Kunnassa oli helmikuun lopussa 90 työtöntä.
Koronatilanne johtaa myös tilapäisiin lomautuksiin. Työpaikkojen lisäämiseksi
tarvitaan osaavia yrittäjiä. Yrittäjäkoulutuksen tukeminen on yksi keino tukea uusien
yritysten syntyä sekä toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Toimivien yritysten
osalta talousarviossa on määräraha koulutuksen tukemiseen. Yritystoimintaa
suunnittelevien osalta ei tällaista määrärahaa ole.
Kurssi olisi mahdollista toteuttaa jälleen Karviassa, mikäli kurssille ilmoittautuisi
vähintään 12 henkilöä. Kurssia on hyvä markkinoida riittävän ajoissa ja kiinnostusta ja
tarvetta tällaiselle kurssille näyttäsi olevan.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi Kunnanvaltuustolle
3000 euron lisämäärärahan varaamista yrittäjäkurssin osallistumismaksun tukemiseen
menokohdalle 4730 001299. Kunta maksaa 50 % tuen yritystoimintaa suunnittelevien
henkilöiden osallistumismaksusta. Tuki maksetaan suoraan koulutuksen järjestäjälle.
PÄÄTÖS:
Elinvoimalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi
Kunnanvaltuustolle 3000 euron lisämäärärahan varaamista yrittäjäkurssin
osallistumismaksun tukemiseen menokohdalle 4730 001299. Kunta maksaa 50 % tuen

yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden osallistumismaksusta. Tuki maksetaan
suoraan koulutuksen järjestäjälle.
KH § 77
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se myöntää 3000 euron lisämäärärahan varaamista
yrittäjäkurssin osallistumismaksun tukemiseen menokohdalle 4730 001299. Kunta
maksaa 50 % tuen yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden osallistumismaksusta.
Tuki maksetaan suoraan koulutuksen järjestäjälle.
PÄÄTÖS
Kunnanhallitus päätti elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se myöntää 3000 euron lisämäärärahan varaamista
yrittäjäkurssin osallistumismaksun tukemiseen menokohdalle 4730 001299. Kunta
maksaa 50 % tuen yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden osallistumismaksusta.
Tuki maksetaan suoraan koulutuksen järjestäjälle.

KOKOUSKUTSUSSA MAINITSEMATTOMAN ASIAN OTTAMINEN KÄSITTELYYN /
VATAJANKOSKEN OSAKKEIDEN OSTAMINEN
KH § 78
Hietaluoma esitti kokouksessa käsiteltävän kokouskutsussa mainitsemattoman asian
ottamista käsittelyyn liittyen Vatajankosken sähkö Oy:n osakkeiden ostamiseen.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottamisesta käsittelyyn.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittelyyn.

VATAJANKOSKEN OSAKKEIDEN OSTAMINEN
KH § 79
Nykyiset omistajat ovat tarjoutuneet Vatajankoski sähkö Oy:n osakkeita. Karvian
kuntaa on lähestytty ostomahdollisuudesta.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta on valmis ostamaan Vatajankosken E-sarjan osakkeita.
PÄÄTÖS:
Kaija Kangas poistui pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä 21.19 - 21.28.
Joni Vainionpää nimettiin pykälän käsittelyn ajaksi pöytäkirjan tarkastajaksi.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Karvian kunta on valmis ostamaan Vatajankoski Sähkö Oy:n E-sarjan osakkeita.

MUUT ASIAT
KH § 80
Kunnanhallituksen muut asiat:
1. Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Dnro ESAVI/5442/2020 Alkkian turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 3 muuttamisesta. Hakija Vapo
Oy. Lausunto 6.5.2020 mennessä. Mikäli lausunnon antamista ei pidetä tarpeellisena, aluehallintovirasto pyytää ilmoittamaan siitä kirjaamoon. Kuulutus
ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa: www.avi.fi/lupatietopalvelu

2. Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Dnro ESAVI/2684/2020 Haitikeitaan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen. Hakija Uusi-Penttilä. Lausunto
4.5.2020 mennessä. Mikäli lausunnon antamista ei pidetä tarpeellisena, aluehallintovirasto pyytää ilmoittamaan siitä kirjaamoon. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa: www.avi.fi/lupatietopalvelu

3. Kutsu Sarastia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.4.2020 klo 13.00 alkaen
osoitteessa Palokunnankatu 26, 3 krs, 13100 Hämeenlinna. Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan osallistumaan yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen pyydetään viimeistään 22.4. klo 16.00
Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja.
4. Kunnanhallitus nimeää tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajat:
• Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot: Koivumäki Jyrki
• Karvian Lämpö Oy: Kaija Kangas
• Willi Karvia Oy: Tomi Ylilammi

5. Valtiovarainministeriön kirje:
Palvelulupauksen antaminen digitaaliseen palvelutapaan siirtymiseksi elinkeinotoimintaa harjoittavien viranomaisasioinnissa.
Hallitusohjelman mukaisen Digitalisaation edistämisen ohjelman päämääränä
on julkisten palveluiden toteuttaminen ja tarjoaminen digitaalisina vuoteen
2023 mennessä. Valtiovarinministeriön Digiohjelman YritysDigi -hanke pyytää viranomaisia kuntaministeri Sirpa Paateron kirjeen mukaisesti selvittämään
elinkeinotoimintaa harjoittaville tarjottavien palveluiden nykytilan sekä antamaan palvelulupauksen tälle kohderyhmälle tarkoitettujen palvelujen kehittämisestä. Vastaukset pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriöön
15.6.2020 mennessä.
6. Satakuntaliitto: Maakuntavaltuuston kokous on alustavasti suunniteltu
pidettäväksi 15.5.2020. Korona-pandemian rajoitustoimien vuoksi harkitaan

kokouksen järjestämistä sähköisenä. Mikäli maakuntavaltuuston kokous
järjestetään sähköisenä 15.5.2020, satakuntaliitto tiedustelee kunnilta, onko
maakuntavaltuuston jäsenten tarvittaessa mahdollista osallistua kunnantalolla
avattavalla nettiyhteydellä etäkokoukseen klo 10.00 – 12.00?
Vastauksia pyydetään 16.4.2020 mennessä.
7. Koronaepidemian vuoksi kunnanhallitus keskusteli ystävyyskuntatoiminnan
jatkotoimenpiteistä:
•

Kunnanhallitus on nimennyt Viru-Nigulaan (10-12.7) seuraavat
lähtijät:Tarja Hosiasluoma, Markku Hosiasluoma, Päivi Suominen ja
Voitto Raita-aho. Retropojat esiintyvät ” Ystävyysmarkkinoilla”.
Kuljetusta ja laivamatkaa ei tilata toistaiseksi koronaepidemian
vuoksi. Päivi Suominen ilmoitti jäävänsä pois matkalta
koronatilanteen vuoksi.

•

Aikaisemmin on päätetty, että Karvian kunta kutsuu elokuun lopulla
järjestettävään ”Suo Soikoon” tapahtumaan Viru-Nigulasta virallisen
delegaation lisäksi esiintyjiä. Yhteensä 10-12 henkeä. Virallinen
kutsu on lähetetty 10.3.2020. Vastausaikaa annettu 29.4.2020. Kunnanhallitus ei toistaiseksi peru kutsua vaan seuraa koronatilannetta.

8. Kunnanhallitus keskusteli Posan tiedottamisesta Pohjois-Satakunnassa havaitusta tuberkuloositapauksesta.
9. Kunnanhallitus keskusteli Vuokratalojen hallinnon järjestämisestä.

10. Kunnanhallitus keskusteli kasvatus- ja opetuslautakunnan 26.3.2020 kokouksessa §:ssä 21 käsitellystä esi- ja perusopetuksen tuntikehyksen hyväksymisestä lukuvuodelle 2020-2021. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti käyttää
otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan §:ssä 21 käsittelemässä asiassa
perusteena se, että lautakunnan olisi tullut palauttaa asia valmisteluun lautakunnan määrittelemin raamein eikä puuttua tuntikehyksen sisältöön. Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun määritellen tuntikehykseksi 450
vuosiviikkotuntia.
ote: Rehtori
11. Koivumäen aloitteesta lautakunta keskusteli koulukuljetusten kilpailutuksen
tilanteesta.
12. Huhtaluoma tiedusteli kunnantalon vanhan osan remontoinnin kustannusten

tarkastelun etenemisestä.

ILMOITUSASIAT
KH § 81

Merkitään tiedoksi seuraavat:
Valtiovarainministeriö
Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila muuttuvine tilanteineen vaatii viestimään tiheästi ja ministeriö käyttää kunnille kohdistetun viestinnän pääkanavana Kunnat-uutiskirjettä. Siksi ministeriö toivoo, että mahdollisimman moni kuntapäättäjä tilaisi kirjeen itselleen tässä tilanteessa. Uutiskirjeen voi tilata itselleen osoitteessa https://uutiskirje.vm.fi/. Uutiskirje avautuu selaimeen tästä linkistä: https://uutiskirje.vm.fi/archive/show/579751
Työ- ja elinkeinoministeriö
Valtionavun hakeminen työ- ja elinkeinoministeriötä yksinyrittäjien koronaavustuksen myöntämisen kustannuksiin. Kuntien tulee lähettää valtionavustushakemus
työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon: kirjaamo@tem.fi 29.5.2020 mennessä.
Karvian osalta tukisumma on 148 407,00 euroa. Mikäli kaikki kunnat eivät hae
valtionavustusta (muodostuu jakamaton avustuserä), voidaan ne uudelleen kohdentaa.
Kuntien tulee palauttaa käyttämättä jääneet varat 30.7.2020 mennessä työ- ja
elinkeinoministeriölle. Jakamattomat ja käyttämättömät varat kohdennetaan uudelleen
samalla periaatteella tukea hakeneiden kuntien kesken.
Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta
aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät
voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka. Kuntien päätökset tulee olla tehtynä
15.10.2020 mennessä, jolloin myös käyttämättömät avustusmäärärahat tulee
viimeistään palauttaa työ- ja elinkeinoministeriölle.
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriön ohje 1.4.2020: Tartuntatautilain ja valmiuslain vaikutus
liikkumisvapauteen sosiaalihuollon yksiköissä.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa aiheesta: HE terveydenhuoltolain ja
sosiaalihuoltolain muuttamisesta; Valmiutta ja häiriötilanteiden hoitamista koskevat
säädökset. Lausuntopyynnöt oheisen linkin kautta.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=9cff78aaab9c-4ba8-8ddf-7dfdf20fddf2&respondentId=72ea28ac-de2d-45e0-ba02dd1ea1ab5572
Päätös valmiuslain 86 §:n mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaustoimiin
ryhtymisestä.

Valtiokonttori

Kuntatalouden tiedote 3/2020 luettavissa:
https://viesti.valtiokonttori.fi/g/l/283862/44040165/2047833/3633/1297/4
Kuntatalouden tiedote 4/2020 luettavissa:
https://viesti.valtiokonttori.fi/g/l/284218/44040165/2054093/5966/1297/0
Ajankohtaista veteraanien kotipalveluista. Lisää luettavissa:
https://viesti.valtiokonttori.fi/g/l/284762/44040165/2056154/3636/1297/7
Markkinaoikeus
Vastinepyyntö 2.4.2020 Dnro 2020/116/Valittaja Leppäkoski Group Oy, vastapuoli
Karvian kunta, asia: Hankinta-asia.
Varsinais-Suomen ELY-Keskus
Tiedoksi kuntiin: Linja-autoliikenteen vuoroja harvennetaan koronaviruksen vuoksi
(tilanne 1.4.2020)
Satakunnan ELY-Keskus
Uutiskirje 2/2020:
• Satakunnan ELY-Keskus palvelee yrityksiä poikkeusoloissakin
• Korona-virustilanteen aiheuttamat muutokset Satakunnan ELY-Keskuksen
asiakaspalveluun
• Koronavirusepidemian aiheuttamat valtion tukitoimet yrityksille
• Valtakunnalliset ja alueelliset yrityspalvelut yrittäjän tukena
poikkeustilanteissa
• Joustoja pk-yritysten kehittämispalvelujen toteuttamiseen
• Koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia – maaseuturahaston yritys- ja
kehittämishankkeet, maatilarahoitus sekä viljelijätuet
• Täsmä- ja muutoskoulutus poikkeusoloissa
• Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi
• Luettavissa tarkemmin:
https://kehaemail.sst.fi/messages/view/5051/8136/8d95db4fb1e61f7630a0c23e
fe31d68d
KT Kuntatyönantajat
Yleiskirje 3/2020:
Vuosien 2018–2019 kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä
sovittiin myös tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä oli tietty palvelussuhteen kesto syksyllä 2018 sekä se, että palkansaajalle
muodostui samana ajanjaksona yksi palkallinen päivä.
Tasa-arvovaltuutettu on maaliskuussa 2020 antanut lausunnon siitä, onko kertaerän
ehto palkallisesta päivästä tuolla ajanjaksolla tasa-arvolain vastainen. Lausunnosta tarkemmin luettavissa olevien perusteluiden mukaan valtuutettu on katsonut kertaerän
syrjivän äitiys-, vanhempain- ja hoitovapailla olleita.

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat 25.3.2020 tehneet työ- ja virkaehtosopimuksella muutoksen kertaerää koskevaan työ- ja virkaehtosopimukseen.
Kertaerä maksetaan myös kaikille äitiys-, vanhempain- ja hoitovapaalla olleille tai oleville, joiden palvelussuhde työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti 3.9.–18.11.2018,
vaikka palkallista päivää koskeva ehto ei täyttyisikään. Näin ollen tällaiselle palkansaajille maksetaan takautuvasti kyseinen kertaerä marraskuun 2018 varsinaisen palkan
perusteella. Mitään viivästyskorkoa saatavalle ei makseta.
Yleiskirje 4/2020:
Raportti etätyöstä kunta-alalla. Lisää luettavissa
https://8176740460ca4883bcb284c526eb8be1.marketingusercontent.com/m/view/Wt4dJ6TfqFvutEqufCxxbld7z63McxZ3maMulbm6srQx
Satakuntaliitto
Maakuntahallituksen kokous 6.4.2020. Esityslista luettavissa: http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1551
Maakuntajohtajan blogi nro 15/1.4.2020:
Tässä ajassa mielissämme on oikeutetusti hallitsevina terveys, korona ja tulevaisuus.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Tartuntalain 58 §:n mukaiset päätökset, oppilaitoksia koskevan päätöksen jatkaminen
ja yli 10 henkilön yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien päätöksen kiellon
jatkaminen ajalla 14.4.2020-13.5.2020.
Satasairaala
Muistio: Informaatio- ja keskustelutilaisuus 11.3.2020 Satasairaalan toiminnasta ja
taloudesta. Kaikkien esiintyjien esitykset ja muistio ovat luettavissa myös osoitteessa:
https://www.satasairaala.fi/satasairaala/kumppanuus/neuvottelut-2020

Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään 30.3.2020.
Lista ja liitteet löytyvät linkistä http://poytakirjat.satshp.fi:70/
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokous 30.3.2020:
• Pöytäkirjanote § 50: Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden
katsaus 1-2 kk/2020.
• Pöytäkirjanote § 54: Satasairaalan laatulupaus ulkoiseen viestintään.
• Pöytäkirjanote § 48: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman
• Sairaaloiden tuottavuus 2018 –vertailun tuloksia.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lastensuojelua koskevat vuoden 2019 ennakkotiedot on julkaistu. Julkaistavaksi on
valittu muutama keskeinen luku. Tiedot julkaistaan kunnittain.
Koko maan tietoja vuodelta 2019 ei ole vielä saatavissa, koska julkaistavat tiedot eivät
kata kaikkien kuntien tietoja. Mukana ovat 16.3.2020 mennessä toimitetut tiedot.

Kattavat tilastotiedot jokaisesta kunnasta ja koko maan tilanteesta julkaistaan
Lastensuojelu 2019 -tilastoraportissa myöhemmin keväällä 2020.
Luettavissa https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lapset-nuoret-japerheet/lastensuojelu/lastensuojelun-kasittelyajat
THL:n uusi tilasto: Ennakkotieto toimeentulotuki 2019: luettavissa
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastotaiheittain/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki/toimeentulotuki
Honkajoen kunta
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote:
§ 45: Pohjois-Satakunnan digitalisaatiohanke 2020-2021.
Karvian vanhus- ja vammaisneuvosto
Tiedoksi 11.3.2020 kokouksen muistio.
Suupohjan Seutupalvelukeskus
Tiedoksi pöytäkirja 7.4.2020 kokouksesta.
KVVY Tutkimus Oy
Vapon läntisen Suomen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu 2019/VarsinaisSuomen ELY-Keskuksen alue raportti nro 411/29.
Vapon läntisen Suomen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu 2019/Pirkanmaan
ELY-keskuksen alue raportti nro 390/20.
Kaupanvahvistajan todistukset.
Tuire Huhdanmäki, Veijo Kaskimäki ja Tarja Hosiasluoma poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi esteellisinä 22.16-22.19.
Joni Vainionpää nimettiin kaupanvahvistajan todistusten käsittelyn ajaksi pöytäkirjan
tarkastajaksi.
Karvian kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KH § 82

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

