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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KH § 83

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 § 84

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 Kaskimäki Veijo ja Vainionpää Joni.

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

Vatajankosken Sähkö Oy:n edustaja Pekka Passi vieraili kokouksen alussa ja esitteli
sähköyhtiön ajankohtaisia asioita sekä tulevaisuuden näkymiä.

Päivähoidonohjaaja Reetta Lepistö esitteli varhaiskasvatuksen henkilöstötilannetta.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS
KH § 85

Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 24.4.2020 ja toimittanut pöytäkirjan
kunnanhallitukselle tiedoksi.

Liitteet:
•

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 24.4.2020

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.

LOMARAHAN MAKSAMINEN VUONNA 2020
KH § 86

Karvian kunnassa on pitkälti sovellettu kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen
A 17/1992 (12.5.1992) antamaa mahdollisuutta lomarahan maksamisajankohdan siirtämiseen.
Lomaraha on Karvian kunnassa useana vuonna maksettu kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti, että lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.

HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS/VAIKUTTAMISTOIMIELIMET
KH § 87

Kunnanhallitus on 10.2.2020 § 32 kokouksessaan päättänyt irtisanoutua PohjoisSatakunnan Vammaisneuvostosta ja samalla päätettiin perustaa Karvian vanhus- ja
vammaisneuvosto.
Hallintosääntöön esitetään tehtäväksi § 11 Vaikuttamistoimielimet kohtaan
seuraavanlainen muutos; Kunnassa on nuorisovaltuusto ja yhdistetty vanhus- ja
vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä
päättää kunnanhallitus.
Hallintosäännössä sivulla 11 on yliviivattu teksti, joka on tarkoitettu poistettavaksi ja
punaisella kirjoitettu teksti lisätään.
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.

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 14.4.2020
§ 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.

Valaistusverkkokauppa ja palvelusopimus on ollut valtuuston päättämä asia.
Täytäntöönpanon keskeytys on hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen
päätettävissä, mutta kaupan perumisen ja palvelusopimuksen tekemisen osalta asia
tulee viedä valtuuston päätettäväksi.
KH § 88
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valaistusverkon kauppaa koskeva päätös peruutetaan ja samoin päätetään, ettei palvelusopimusta verkon ylläpidosta
tehdä. Kauppakirjaa ja palvelusopimusta ei ole allekirjoitettu.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valaistusverkon kauppaa koskeva
päätös peruutetaan ja palvelusopimusta verkon ylläpidosta ei tehdä.

KARVIAN METSÄSTYSSEURA RY:N AVUSTUSANOMUS
KH § 89
Karvian Metsästysseura Ry pyytää Karvian kunnalta avustusta lahtivajan rakentamiseen.
Karvian Metsästysseura on päättänyt rakentaa lahtivajan ostamalleen tontille Kiviluomantien varteen. Tontti sijaitsee lähellä Kirkkojärveä ja on keskeisellä paikalla ajatellen seuran metsästys alueita. Rakennushankkeen toivotaan piristävän seuran toimintaa tarjoamalla kaikille seuran jäsenille paikan, jossa saaliin käsittely olisi helppo toteuttaa (Seurassa 107 jäsentä). Erityisesti toivotaan nuorten innostuvan metsästyksestä
ja seuratoiminnasta.
Rakennuksen tiloihin kuuluu eläinten käsittelytila, kylmiö, paloittelu, pakkaustila, kokoontusmistila, pieni keittiönurkka ja wc. Rakennuksen pohja-ala on noin 94,50 m2.
Tavoitteena on saada lahtivaja valmiiksi lokakuuhun mennessä. Myös piha alueet on
rakennettava. Vesi- ja sähköliittymät on myös hankittava tontille. Hankkeen toteuttamiseen haetaan lainaa sekä avustusta Karvian kunnalta. Hankkeen kustannusarvio on
53196 euroa.
Karvian kunnan vakiintunut käytäntö on, että yhteisöt voivat saada 10 % kunnan avustusta toteutuneiden kulujen mukaan. Kuitit tulee esittää toteutuneesta hankkeesta.
Liitteet:
•
•
•

Avustusanomus
Hankebudjetti
Oheismateriaalina rakennuslupa piirustukset

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää myöntää Karvian Metsästysseura Ry:lle anomuksen mukaisesti
5320 euron avustuksen lahtivajan rakentamiseen, sillä edellytyksellä, että
kunnanvaltuusto päättää myöntää avustusta varten 5320 euron lisämäärärahan meno
kohdalle muu hallinto, avustukset yhteisöille. Hakijan tulee esittää kuitit toteutuneesta
hankkeesta ja hakijalle maksetaan 10 % avustus toteutuneiden kulujen mukaan,
kuitenkin enintään 5320 euroa.

PÄÄTÖS:
Jaakko Hietaluoma poistui esteellisenä klo 19.28-19.34.
Kunnanhallitus päätti myöntää Karvian Metsästysseura Ry:lle anomuksen mukaisesti
5320 euron avustuksen lahtivajan rakentamiseen, sillä edellytyksellä, että
kunnanvaltuusto myöntää avustusta varten 5320 euron lisämäärärahan. (Menokohdalle
muu hallinto, avustukset yhteisöille). Hakijan tulee esittää kuitit toteutuneesta
hankkeesta ja hakijalle maksetaan 10 % avustus toteutuneiden kulujen mukaan,
kuitenkin enintään 5320 euroa.

VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖN VAKINAISTAMINEN
KOLTK 30.4.2020
§ 36

Karvian kunnan varhaiskasvatuksessa työskentelee tällä hetkellä 16 työntekijää, joista
yhdeksän työsuhde päättyy heinäkuun loppuun mennessä. Lähes kaikkien nykyisten
määräaikaisten työntekijöiden työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti jo vuoden tai pidempään. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tarve on tällä tietoa pysyvä. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on viime vuosina noussut. Ennen vuotta 2018
varhaiskasvatukseen osallistui karvialaisista lapsista noin puolet, mutta nykytilanteessa vastaava osuus on noin 75%. Kunnan 0-6 vuotiaiden lasten määrä ei ole kymmenen vuoden aikana juurikaan laskenut, joten varhaiskasvatukseen osallistuu jopa
kolmannes enemmän lapsia kuin muutama vuosi sitten.
Myös varhaiskasvatuslain muuttuminen syksyllä 2020 vaikuttaa henkilöstötarpeeseen
siten, että päiväkotiryhmän enimmäiskoko pienenee 24 lapsesta 21 lapseen.
Lisäksi ilta- ja viikonloppujen vuorohoidon tarve Karviassa on kasvanut, mikä lisää
työntekijöiden tarvetta.
Useiden määräaikaisten työsuhteiden jatkaminen ei ole perusteltua työtilannetta arvioitaessa. Osa työntekijöistä on pitkään määräaikaisia ketjutuksia tehneitä ja työntekijöiden kasvanut tarve on muodostunut pysyväksi.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallitukselle kahden
lastentarhanopettajan, kolmen lastenhoitajan ja yhden varhaiskasvatuksen avustajan
tehtävän vakinaistamista.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää
täyttöluvan, julistaa lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien työsuhteet haettavaksi
25.5.2020 mennessä ja valtuuttaa päivähoidonohjaajan julkaisemaan hakuilmoituksen.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle kahden
lastentarhanopettajan, kolmen lastenhoitajan ja yhden varhaiskasvatuksen avustajan
tehtävän vakinaistamista.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää
täyttöluvan, julistaa lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien työsuhteet haettavaksi
25.5.2020 mennessä ja valtuuttaa päivähoidonohjaajan julkaisemaan hakuilmoituksen.
Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti yhden varhaiskasvatuksen avustajan
paikan vakinaistamisesta pitkään jatkuneiden työsuhteiden ketjutusten perusteella.

KH § 90
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää kahden lastentarhanopettajan, kolmen lastenhoitajan ja yhden
varhaiskasvatuksen avustajan tehtävän vakinaistamista.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti myöntää kasvatus- ja opetuslautakunnalle täyttöluvan kahden
lastentarhanopettajan, kolmen lastenhoitajan ja yhden varhaiskasvatuksen avustajan
toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

MUUT ASIAT
KH § 91
Kunnanhallituksen muut asiat:
1. Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt myöntää 20.4.2020 VN/8897/2020
enintään 148 000 euroa käytettäväksi Karvian kunnan yksinyrittäjien tilapäisesti
heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Tuen ehtoja on muutettu.
2. Oppilaskuljetusten kilpailutus päättyy 4.5. klo 12.00.
3. Tiedoksi Yhteistoimintaneuvotteluiden muistio 2.
4. Kunnanvaltuuston kokous pidetään 25.6.2020 klo 19.00.
5. Viru-Nigulan kunnanjohtaja Einar Vallbaum on lähettänyt kirjeen 28.4.2020.
Einar Vallbaum ilmoittaa surullisesti, että Koronaviruspandemiasta johtuen ja
toimenpiteet viruksen leviämisen estämiseksi tulevan kesän ”Ystävyysmarkkinat” on päätetty perua ja järjestää ne seuraavan vuoden heinäkuulla 2021. Kunnanjohtaja Vallbaum toivoo, että voimme pian palata tavanomaisiin toimintatapoihimme ja voittaa viruksen leviäminen mahdollisimman pian. Einar Vallbaum toivoo näkevänsä teidät ”Ystävyysmarkkinoilla” 2021! Karvian kunnanhallitus päätti, ettei Karvian kunnan kutsua Viru-Nigulaan ainakaan toistaiseksi
peruta.
6. Kunnanhallitus päätti, että kunnantalon ovet pidetään arkisin lukittuina
31.5.2020 saakka koronatilanteen vuoksi.
7. Kangas kertoi Posan perhepalveluiden tilanteesta.
8. Kunnanhallituksen tietoon tuotiin, että Vatajankosken Sähkö Oy:n E-sarjan
osakkeita on tarjottu Karvian kunnalle. Kunnanhallitus antoi evästystä Karvian
Lämpö Oy:lle, että Karvian kunta suhtautuu positiivisesti osakkeiden ostamiseen.
9. Koivumäki pyysi kunnanhallitusta miettimään kunnan omistaman metsän
myyntiä keinona tulevien investointikustannuksien kattamiseen.
10. Ylilammi muistutti turvetuotannon merkityksestä Karviassa ja peräänkuulutti
kunnan roolia turvetuotannon jatkumisen tukemisessa. Kunnanhallitus päätti,
että viranomaistyönä laaditaan esitys ympäristöhallinnolle turvetuotannon elinkeinovaikutuksista Karviassa.
11. Kunnanhallitus keskusteli karvialaisten soralupien käsittelystä ja ratkaisusta Posassa.

ILMOITUSASIAT
KH § 92

Merkitään tiedoksi seuraavat:
Sosiaali- ja terveysministeriö
Toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyvyn lisäämiseksi ennen
valmiuslain työvelvoitteen käyttöön ottoa COVID-19 aikana.
Kuuleminen: Päätösluonnos valmiuslain (1552/2011) 86 §:n mukaisiin sosiaalihuollon
ohjaustoimiin ryhtymisestä. Kuulemisessa pyydetään kuultavia ottamaan erityisesti
kantaa nykyisen suojaimia koskevan ohjeistuksen riittävyyteen, selkeyteen ja
noudattamiseen sekä tosiasiallisiin mahdollisuuksiin noudattaa sitä.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 27.4.2020 mennessä. Määräajan
noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Kuulemisaika on lyhyt
poikkeusoloista johtuvan asian kiireellisyyden vuoksi. Kuulemispyyntö ja materiaalit
löytyvät: https://stm.fi/stm-yleistiedoksiannot-korona.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Lounais-Suomen aluehallintovirasto lähettää ohessa tiedoksi STM:n ohjeen kuntouttavan työtoiminnan ja eräiden sosiaalipalveluiden toteutuksesta epidemiatilanteen aikana.
Metsähallitus
Tiedoksi tutkimuslupa petolinnut Pertti Saurolalle Metsähallituksen suojelualueille
2020-2024.
Tiedoksi tutkimuslupa J Lamminmäki Metsähallituksen suojelualueille 2020-2024.
Kuntaliitto
Kuntaliiton korjattu yleiskirje 3/2020: Kansallinen veteraanipäivä 2020. Kansallista
veteraanipäivää vietetään maanantaina 27.4.2020. Kansallisen veteraanipäivän päätoimikunta on alkuvuodesta 2020 julkaisemassaan asiakirjassa suositellut eri organisaatioita järjestämään ja osallistumaan Kansallisen veteraanipäivän tilaisuuksiin.
Kuitenkin vallitsevassa koronapandemiatilanteessa 10 henkilöä suuremmat julkiset
tilaisuudet on kielletty. Keskeisenä tarkoituksena on rajoittaa pandemian etenemistä
sekä suojata riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Edellä mainituista syistä Kansallisen
veteraanipäivän pääjuhla Tampereella sekä alueellisia ja paikallisia juhlia ei voida
viettää tänä vuonna aiemmin annetun suosituksen mukaisesti. Kansallista veteraanipäivää suositellaan vietettävän ja juhlistettavan poikkeusoloissa säädösten, määräysten
sekä suositusten mukaisesti vaarantamatta kenenkään terveyttä. Suomen Kuntaliitto
lähettää kuntien tiedoksi valtakunnallisen suosituksen kansallisen veteraanipäivän
viettämisestä vuonna 2020. Lisää luettavissa: https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2020/kansallinen-veteraanipaiva-2020

Satakuntaliitto
Maakuntahallituksen 6.4.2020 kokouksen pöytäkirja on luettavissa verkkosivuilla:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1551
Maakuntahallituksen 20.4.2020 kokouksen esityslista on luettavissa verkkosivuilla:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1565
Tiedote: Poikittaissuuntainen Suomen kehärata parantamaan rautatieliikenteen
kilpailukykyä. Tutustu Suomen kehärata -selvitykseen osoitteessa:
http://www.satakuntaliitto.fi/sites/satakuntaliitto.fi/files/tiedostot/Yhteistyo/Suomen%
20kehärata%20länsirannikolta%20itärajalle_2020%20final.pdf
Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 20.4.2020:
• Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti asettaa Saaristomeren ja Selkämeren
eteläosan merialuesuunnitelman luonnoksen nähtäville yleistä kuulemista varten 18.5.–17.6.2020 väliseksi ajaksi ja pyytää merialuesuunnitelmaluonnoksesta lausunnot viranomaisilta ja muilta tahoilta.
• Maakuntahallitus sai tiedokseen Valtioneuvoston aluekehittämisen painopisteet 2020-2023 sekä Satakunnan aluekehityskatsauksen 1/2020. Päätti antaa
aluekehityskatsauksen maakuntavaltuustolle tiedoksi.
• Maakuntahallitukselle esiteltiin Satakuntaliiton henkilöstöraportti 2019 sekä
Satakuntaliiton henkilöstösuunnitelma 2020 – 2025. Motivoitunut ja kehittämishaluinen henkilöstö on liiton tärkein voimavara. Henkilöstöraportissa ja
henkilöstösuunnitelmassa kuvataan toimintatavat, jolla henkilökunnan työkyvystä, osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Henkilöstöraportti ja suunnitelma on laadittu yhdessä liiton yhteistoimintaelimen kanssa. Maakuntahallitus merkitsi henkilöstöraportin tiedokseen ja hyväksyi henkilöstösuunnitelman.
• Maakuntahallitus käsitteli ValuDigital Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen koskien Satakuntaliiton nettisivujen uudistamisesta järjestettyä kilpailutusta.
• Satakunnan maakuntakylän valinta. Vuoden 2020 maakuntakyläkilpailuun jätti
hakemuksen kuusi kylää: Hinnerjoki Eurasta, Vasarainen Raumalta, Kankaanpää Säkylästä, Lauha Huittisista, Riuttala-Mustajoki Porista ja Veneskoski
Kankaanpäästä. Kilpailu oli avoin kaikille Satakunnan kylille. Maakuntakylätuomariston muodostivat Päivi Hietapakka-Ojala ja Riitta Tuomela SataKylät
ry:stä, Sini Sundholm Sydänmaan kylästä, Krista Tupala Satakuntaliitosta sekä
tuomariston puheenjohtaja Kari Kähkönen Satakunnan maakuntahallituksesta.
Tuomariston sihteerinä toimi kyläasiamies Hanna Ruohola SataKylät ry:stä.
Maakuntahallitus päätti valita Satakunnan Vuoden maakuntakylän 2020 tuomariston puheenjohtajan esityksen mukaisesti, kutsua Satakunnan maakuntakylän 2020 edustajat Satakuntaliiton maakuntavaltuuston seuraavaan kokoukseen, jossa Vuoden maakuntakylä 2020 julkistetaan ja palkita voittajakylän 3
400 euron määrärahalla Satakunnan maakunnallisilla kyläpäivillä Eurajoen Sydänmaan kylässä 29.8.2020.
Maakuntahallituksen 20.4.2020 pöytäkirja on luettavissa verkkosivuillamme:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1565

•

Pöytäkirjanote § 38: Kuntien ja kuntayhtymien vastaukset satasoten
ohjausryhmän tehtävien määrittämistä sekä sisältö- ja rakenneuudistuksen
tavoitteita koskevaan tiedusteluun

Satasairaala
Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään 27.4.2020.
Lista ja liitteet löytyvät linkistä http://poytakirjat.satshp.fi:70/
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 27.4.2020:
• Pöytäkirjanote § 72: Toiminnan ja talouden katsaus 1-3 kk/2020
• Pöytäkirjanote § 73: Luottamushenkilöille kohdennettu seminaari siirtyy
• Pöytäkirjanote § 78: Sairaanhoitopiirin vuosien 2021-2023 toiminta- ja
taloussuunnitelman ja vuoden 2021 talousarvion laadintaohje
Mediatiedote: Valtakunnallinen Päivystysapu 116117 –numero otetaan käyttöön
Satakunnassa maanantaina 5.5.2020 kello 12.00. Päivystysapu 116117 korvaa
Satasairaalan päivystyksen neuvontanumeron 02 627 6868.
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Yhtymähallituksen päätös 15.4.2020:
• Pöytäkirjanote § 66: Potilasvakuutuksen korvaus/vammaisten asumispalvelut
Yhtymähallituksen päätös 28.4.2020:
• Pöytäkirjanote § 84: Naisten mammografiakuvausten järjestäminen Karviassa
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark Ry
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark Ry:n vuosikertomus
Geopark Ry:n vuosikokous pidetään 29.4.2020 klo 14.00
Kaupanvahvistajan todistukset.
Karvian kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KH § 93

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
4.5.2020

Karvian kunta
Kunnanhallitus

Pykälät
83-93

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
Pykälät 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 89, 90
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 89, 90
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 7/5 2020
Annettu tiedoksi 7 /5 2020
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Hankintapäätös

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.
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
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-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus/valituskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus/valitusasiakirjojen
toimittaminen
Lisätietoja

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-/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.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

