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115 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

 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. 

 

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

 

 

116 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

 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 Kangas Kaija ja Kaskimäki Veijo. 

 

 

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

 

  



 

 

 

117 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÄIVÄT LOPPUVUONNA 2020 

  

Kuntalaki edellyttää, että kunnanhallituksen säännöllisiä kokouksia varten vahviste-

taan ajat etukäteen esim. vuodeksi kerrallaan, minkä ohessa pidetään tarpeen mukaan 

muita kokouksia. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää hallituksen loppuvuoden kokouspäivät seuraavasti: 

 

10.8.2020 

31.8.2020 

21.9.2020 

12.10.2020 

2.11.2020 

23.11.2020 

14.12.2020 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kunnanhallitus päätti hallituksen loppuvuoden kokouspäivät esitetyn mukaisesti. 

 

  

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



 

 

 

118 § KARVIAN KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖVALTUUKSIEN 
MYÖNTÄMINEN 

 

 Kunnansihteeri Hanna Vainionpään irtisanouduttua virasta 15.5.2020 poistetaan 

häneltä kunnan pankkitilien käyttöoikeudet. Määräaikaisena kunnansihteerinä ajalla 

1.6.-31.12.2020 toimii Kaisamaija Ronkainen. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Myönnetään kunnan pankkitilien käyttövaltuudet kunnansihteeri Kaisamaija 

Ronkaiselle ajalle 1.6.-31.12.2020. Samalla peruutetaan kunnan pankkitilien 

käyttövaltuudet Hanna Vainionpäältä. 

 

 PÄÄTÖS: 

  

Kunnanhallitus päätti myöntää kunnan pankkitilien käyttövaltuudet kunnansihteeri 

Kaisamaija Ronkaiselle ajalle 1.6.-31.12.2020. Samalla peruutetaan kunnan pankkiti-

lien käyttövaltuudet Hanna Vainionpäältä. 
 

 

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

   

 

  

  



 

 

 

119 § KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA VUODEN 2020 
KUTSUNTAAN  

 

 Kuntaa pyydetään valitsemaan kunnan edustaja (1) jäseneksi ja hänelle vähintään yksi 

varamies kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin. 

(Asevelvollisuuslaki 19 §) 

Valittujen nimet ja muut henkilötiedot pyydetään ilmoittamaan 14.8.2020 mennessä.  

 

Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteis-

taan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvolliselle itselleen että hänen asioitaan 

käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle. 

 

Liitteet: 

• Lounais-Suomen aluetoimiston pyyntö 14.5.2020; MQ10761 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänelle vähintään yhden varahenkilön 

vuoden 2020 asevelvollisten kutsuntojen kutsuntalautakuntaan. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Sirpa Ala-Rämin ja hänelle varahenkilöksi 

Tuire Huhdanmäen vuoden 2020 asevelvollisten kutsuntojen kutsuntalautakuntaan. 

 

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

 

 

  



 

 

 

120 § KUNNAN PALKKA- JA TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN 

 

 Karvian kunta on tuottanut palkka- ja taloushallinnon palvelut omana työnään. Palkan-

laskennassa ja kirjanpidossa työskentelee tällä hetkellä kaksi kokoaikaista työntekijää 

sekä yksi osa-aikainen työntekijä, yhteensä 2,15 henkilötyövuotta.  Kunnan talouden 

tasapainottamiseksi on tarkasteltu palkka- ja taloushallinnon järjestämistä ja selvitetty 

mahdollisimman kustannustehokkaita ratkaisuja palveluiden tuottamiseksi. 

  

 Karvian kunta on pyytänyt tarjouksia palveluiden ostamiseksi Seutupalvelukeskus 

Oy:ltä ja Sarastia Oy:ltä. Lisäksi Karvian kunta on pyytänyt tarjouksen uudesta pal-

kanlaskentaohjelmasta poistuvan ohjelman tilalle. Nykyisen palkanlaskentaohjelman 

lisenssi poistuu käytöstä ja henkilöstöhallintoon jouduttaisiin hankkimaan sähköisiä 

järjestelmiä.  

 

 Seutupalvelukeskus ja Sarastia Oy ovat antaneet tarjoukset palveluiden tuottamisesta. 

Palkanlaskentaohjelman nykyinen tarjoaja CGI Suomi Oy on antanut tarjouksen uu-

desta palkkahallinnon järjestelmästä.  

 

 Seutupalvelukeskus Oy:n tarjoukseen liittyy nykyisen henkilöstön (2 htv) siirtyminen 

vanhoina työntekijöinä uudelle palveluntuottajalle. Henkilöstön kanssa on keskusteltu 

järjestely vaihtoehdoista.   

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää palkka- ja taloushallinnon palveluiden ostamisesta 

Seutupalvelukeskus Oy:ltä. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään 

sopimuksen palveluiden ostamisesta.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti palkka- ja taloushallinnon palveluiden ostamisesta 

Seutupalvelukeskus Oy:ltä. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään 

sopimuksen palveluiden ostamisesta.  

 

 

 

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

 

 

  

  



 

 

 

121 § KUNTASTRATEGIA 2020–2025 

 
KH 25.5.2020 

§ 108 

 Kuntalain 2015 pykälässä 37 säädetään, että kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa 

valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 

palveluiden järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt 

palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman 

kehittäminen. 

 

 Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä 

toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien 

toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja 

seuranta. 

 

 Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 

 

Kuntastrategian laadinta aloitettiin perustamalla viisi eri työryhmää: yleishallinnon, 

teknisen toimen, elinvoimatoimen, kasvatus- ja opetustoimen sekä vapaa-ajantoimen 

sektoreilta. Työryhmät koostuvat luottamushenkilöistä, viranhaltijoista ja 

työntekijöistä. Työryhmät ovat kukin tahoillaan valmistelleet strategiaa ja 

puheenjohtajistosta muodostuva yleishallinnon työryhmä on koonnut strategian 

yhteen.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus antaa evästystä kuntastrategialuonnoksen jatkovalmistelua varten. 

Luonnos lähetetään lausuntokierrokselle lautakunnille. Tavoitteena on, että strategia 

on kunnanvaltuuston käsiteltävänä 25.6.2020. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus antoi evästystä kuntastrategialuonnoksen jatkovalmistelua varten. 

Luonnos lähetetään lausuntokierrokselle lautakunnille. Tavoitteena on, että strategia 

on kunnanvaltuuston käsiteltävänä 25.6.2020. 
 

 

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

 

KH § 121 Lautakunnat käsittelivät kuntastrategialuonnoksen ja kommentoivat sitä. Kuntastrate-

gialuonnokseen on tehty lautakuntien esittämät muutokset. 

 

Liitteet: 

 

• Kuntastrategia 2020–2025 

 

  



 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 

kuntastrategian vuosille 2020–2025. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy oheismateriaalina 

olevan kuntastrategian vuosille 2020–2025. 

 

 

 

 

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

  

  

 

 

  



 

 

 

122 § OMISTAJAOHJAUKSEN ANTAMINEN TALOYHTIÖN ISÄNNÖINTIIN JA 
HALLITUKSEN JÄSENYYKSIIN LIITTYEN 

 
 Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot on kokouksessaan 20.05.2020 päättänyt pyytää 

omistajan kantaa isännöinnin järjestämiseen ja hallituksen jäsenten valintaan.  Paavo 

Tuuliniemi ja Marja Saarivirta ovat ilmoittaneet jäävänsä pois Kiinteistö Oy Karvian 

Vuokratalojen hallituksesta.  Kunnanhallituksessa on noussut esiin, että 

konsernivalvonnan näkökulmasta isännöintipalveluissa olisi hyvä siirtyä 

ostopalveluihin. Tilitoimisto- ja isännöintipalveluista on pyydetty tarjous kolmesta 

tilitoimistosta.  

 

 Liitteet 

 

• Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen pöytäkirja 22.5.2020 

 

                      KUNNANSIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus antaa evästystä yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenten valintaan 

ja isännöintipalveluihin liittyen.  

 

                      PÄÄTÖS: 

 

Ervelä Mari ja kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi 

esteellisenä. 

  

Kunnanhallitus kävi evästyskeskustelun hallituksen jäsenten valintaan ja 

isännöintipalveluihin liittyen.  

 

Kunnanhallituksen evästys Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot hallituksen jäseniksi on 

seuraavanlainen: 

 

Nykyinen hallituksen jäsen Visuri Olavi  

Nykyinen hallituksen jäsen, asukkaiden edustaja, Virtanen Rauni 

Kangas Kaija 

Koivumäki Jyrki 

Kunnanhallituksen edustajaksi Tuire Huhdanmäki 

 

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

 

  



 

 

 

123 § OMISTAJAOHJAUKSEN ANTAMINEN VANHAN TERVEYSTALON 
MYYNTIIN LIITTYEN 

 
 Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen omistuksessa on entinen terveystalo, jossa on 10 

asuntoa. Talo on valmistunut vuonna 1952 ja se on rakennettu ruotsalaisilla lahjoitus-

varoilla. Maapohja on kunnan omistuksessa. Rakennuksen huoneistoala on 460m2. 

Asunnoissa ei ole omia pesutiloja ja asukkaat käyttävät yhteisiä suihkutiloja. Perusra-

kenteiltaan rakennus on alkuperäinen, mutta kohtuullisessa kunnossa. Katto on uusi-

misen tarpeessa. Asunnoista enää kolmessa on asukas ja vuokratulot eivät kata kiin-

teistön kuluja. Rakennus on kuitenkin sellainen, että se on kunnostettavissa, mikäli so-

piva käyttötarkoitus ja ostaja löytyy. Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen hallitus 

päätti pyytää lupaa vuokratontilla sijaitsevan rakennuksen myyntiin.  

 

 Liitteet 

 

• Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen pöytäkirja 22.5.2020 

 

 

                       

                      KUNNANSIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus antaa Kiinteistö Oy Karvian Vuokrataloille luvan vuokratontilla ole-

van entisen terveystalo -rakennuksen myyntiin. Mahdollisen ostajan tulee esittää suun-

nitelma, mihin käyttöön kiinteistö on tulossa.   

 

                      PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma poistui pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä. 

 

Kunnanhallitus antoi Kiinteistö Oy Karvian Vuokrataloille luvan vuokratontilla ole-

van entisen terveystalo -rakennuksen myyntiin. Mahdollisen ostajan tulee esittää suun-

nitelma, mihin käyttöön kiinteistö on tulossa.   

 

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

 

 

  

  

  



 

 

 

124 § NEVALYLYHANKKEEN MUUTOSHAKEMUS 

 
KH 21.1.2019 

§ 15                 

 Nevalylyn ympäristöön on tarkoitus hakea LEADER avustusta pitkospuiden ja kodan 

rakentamiseen.    Hankkeen tavoitteena on saada rakennettua talkoilla 1,3 kilometriä 

Nevalylyn ympärille sekä kota järven rantaan. Rakenteet tukisivat virkistäytymistä ja 

luonnossa liikkumista ja loisivat uuden mielenkiintoisen kohteen aivan Alkkianvuoren 

läheisyyteen. Tavoitteena on lisätä paikallisten luonnossa liikkumista.  Hanke tukee 

geopark alueen palvelurakennetta ja tarjoaa etenkin lapsiperheille mahdollisuuden 

luontoliikuntaan.  Hankkeella tuotettaisiin myös opasteita alueelle. Hankkeesta 

hyötyvät sekä paikalliset että matkailijat.  

 

                      Nevalyly sijaitsee Metsähallituksen omistamalla alueella ja Metsähallitus on antanut 

suostumuksensa pitkospuiden ja kodan rakentamiseen. Talkoolaisia on mahdollista 

saada pitkospuiden rakentamiseen ja kodan pystytykseen. Pitkospuiden puutavara 

ajettaisiin paikalle talvella ja rakennustyö ajoittuisi kevääseen ja kesään, samoin kodan 

pystytys.  

 

                      Hankkeeseen on mahdollista saada 50 % LEADER avustusta, loppuosa 

kustannuksista tulee kattaa kunnan rahoitusosuutena j talkootyönä. Hankkeen 

kokonaiskustannus on 37500 ja tästä LEADER tuen osuus 18750 euroa. Kunnan 

rahoitusosuudeksi jää 11250 euroa ja talkootyön osuus on 7500 euroa. Julkisissa 

hankkeissa talkootyön osuus saa olla enintään 20 %.  

 

Liitteet: 

 

• hankekuvaus ja kustannuslaskelma 

• Metsähallituksen suostumus  

 

                      KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 37500 euron 

lisämäärärahan Nevalylyn hankkeelle, sillä edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään 

50 % LEADER avustusta.  

 

                      PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 37500 euron 

lisämäärärahan Nevalylyn hankkeelle, sillä edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään 

50 % LEADER avustusta. Kustannuspaikka Elinvoimalautakunta.  

 

 

 

 

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

 

KV 20.2.2019 PÄÄTÖS: 



 

 

§ 5 

Kunnanjohtaja selvitti valtuutetuille asiaa ja toivoi hankkeelle menestystä. 

Kunnanvaltuusto päätti myöntää 37.500 euron lisämäärärahan Nevalylyn hankkeelle, 

sillä edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään 50 % LEADER avustusta. 

Kustannuspaikka Elinvoimalautakunta. 

 

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

 

KH § 124 Nevalylyn pitkospuut, puuvaja ja kota valmistuivat viime vuoden heinäkuussa. 

hankkeelle haettiin loppuvuodesta maksatusta ja tukea maksettiin 15000 euroa. 

Hanketukea on vielä saamatta. 3750 euroa. Loppuvuonna hankkeeseen haettiin 

muutosta ja hankerahalla hankittiin vielä tynnyrisauna ja kaksi pientä pukukoppia.  

Näiden pohjarakentamisesta aiheutuu vielä arviolta 1000 euron kustannus. Hankkeelle 

ei ole budjetoitu menoja eikä tuloja vuodelle 2020. Nettovaikutus on kuitenkin 

positiivinen ja tästä syystä ei ole tarvetta hakea lisämäärärahaa hankkeen loppuun 

saattamiselle.  

 

Liitteet: 

• Muutoshakemus ja 2.6.2020 päätös 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tehdyn muutoshakemuksen ja 2.6.2020 saapuneen 

päätöksen sekä lähettää asian edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.  

 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi tehdyn muutoshakemuksen ja 2.6.2020 saapuneen 

päätöksen sekä lähetti asian edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.  

 

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

 

 

  



 

 

 

125 § VALTUUSTOALOITE: KARTOITUS KARVIAN MAATALOUDESTA 

 
KV 28.5.2020 

§ 26 

Jorma Niskala ja Päivi Suominen jättivät seuraavan valtuustoaloitteen: 

 

Maatalous on Karvian kunnalle vielä merkittävä taloudellisesti tänä päivänä. Karvi-

assa on tukea hakevia tiloja yli 200. Maidontuotanto on tärkeä Karviassa (yli 10 mil-

joonaa litraa). Karviasta löytyy Suomenkin mittakaavassa isoja tiloja, ei pelkästään 

maitotiloja vaan myös muista tuotantosuunnista. Liikevaihdoltaan tilat ovat kohtuulli-

sia ja työllistävät karvialaisia ja käyttävät urakointipalveluja. 

 

Näin korona-aikana, on myös tärkeää huoltovarmuuden takia tietää, millaista on Kar-

vian maatalous. Siksi ehdotankin, että Karvian maataloudesta tehtäisiin kattava tutki-

mus. Tutkimuksessa voitaisiin mm. kartoittaa tilojen tulevaisuudensuunnitelmia, ta-

loutta ym. Tutkimus voitaisiin teettää esim. maatalousopiskelijan opinnäytetyönä. 

 

Karvian lainajyvästö lakkautettiin 2004 ja sen varat lain mukaan tulee käyttää maaseu-

dun kehittämiseen. Tutkimuksen mahdolliset kustannukset voitaisiin ottaa niistä va-

roista. 

 

 28.5.2020 

 

 Jorma Niskala  Päivi Suominen 

 

 Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.    

 

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

 

KH 125 § KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

  

 Kunnanhallitus siirtää aloitteen elinvoimalautakunnalle.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kunnanhallitus siirsi aloitteen elinvoimalautakunnalle. 
 

 

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

 

  



 

 

 

 

126 § MÄÄRÄALAN VUOKRAAMINEN PAPPILANRINTEEN ALUEELTA 

  

 Marjo Rosengren ja Severi Heikkilä ovat pyytäneet saada vuokrata pappilanrinteen 

alueen tontteihin 4 ja 5 rajoittuvan kunnan omistuksessa olevan puistoalueen. Alue on 

kiinteistöstä Pappila RN:o 8:27 n. 6000 m2 suuruinen määräala. Alue on 

rakennuskelvotonta joutomaata. 

 

                     Liitteet:  

 

• Vuokrasopimusluonnos 

 

                      KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää vuokrata Marjo Rosengrenille ja Severi Heikkilälle liitteenä 

olevan sopimusluonnoksen mukaisesti Karvian kirkonkylässä sijaitsevasta 

kiinteistöstä Pappila RN:o 8:27 n. 6000 m2 suuruisen määräalan 30 vuodeksi 500 

euron vuokrasummalla. 

 

PÄÄTÖS: 

 
 

Kunnanhallitus päätti vuokrata Marjo Rosengrenille ja Severi Heikkilälle Karvian kir-

konkylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Pappila RN:o 8:27 n. 6000 m2 suuruisen määrä-

alan 30 vuodeksi 500 euron vuokrasummalla. Esitettyä sopimusluonnosta muutetaan 

kuitenkin seuraavin osin: 

  

Poistetaan kohta 5 (Vuokralaisella on oikeus hakea kiinnitys vuokrasopimuksen 

pysyvyyden vakuudeksi). 

 

Lisätään, että vuokrasopimus päättyy, mikäli vuokrattavaan alueeseen rajoittuvan 

vuokralaisten omistaman kiinteistön (Pappilanniementie 7) omistaja vaihtuu. 

 

Lisätään, että molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen kesken sopimus-

kauden, jolloin irtisanomisaika on kaksi (2) vuotta. 

 

 

 

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

 

 

 



 

 

 

127 § LISÄMÄÄRÄRAHA VARHAISKASVATUKSEN SIJAISTEN PALKKOIHIN 

 
KOLTK 11.6.2020 

§ 65 

Päiväkoti Kissankimalluksessa sekä ryhmäperhepäiväkoti Onnimannissa henkilöstö-

menot ovat ylittyneet talousarvioon varatusta. Ylitystä on aiheutunut muun muassa 

pitkistä sairaslomista aiheutuneista sijaiskustannuksista, kasvaneesta vuorohoidon jär-

jestämisestä sekä avustajien palkkaamisesta. Avustajia on palkattu lasten erityisten 

tarpeiden vuoksi.  

 
Ylitystä budjetoituun on eniten päiväkodin sijaisten palkoissa. Sijaisten palkkoihin on 

vuoden 2020 talousarviossa varattu 20 000 euroa, mikä on toukokuun loppuun men-

nessä ylittynyt jo 2 268 eurolla. Kokonaisuudessaan päivähoitotoiminnan sijaisten 

palkkoihin on varattu vuodelle 2020 24 100 euroa, mistä on toukokuun loppuun men-

nessä käytetty 98 % eli 23 503 euroa. 

 

Lisämäärärahan tarve loppuvuodelle on arviolta 32 400 euroa. Arvio lisämäärärahan 

määrästä perustuu oletukseen sijaistarpeen jatkumisesta samanlaisena loppuvuoden 

ajan.      

 

                     KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

                              
                      Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää 32 400 euron lisämäärärahan päiväkodin henkilöstömenoihin 

menokohdalle 5605/ 4006. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää 32 400 euron lisämäärärahan päiväkodin henkilöstömenoihin 

menokohdalle 5605/ 4006. 

  

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

 

KH 127 § KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 32 400 euron 

lisämäärärahan päiväkodin henkilöstömenoihin menokohdalle 5605/ 4006. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 32 400 euron 

lisämäärärahan päiväkodin henkilöstömenoihin menokohdalle 5605/ 4006. 

 

 

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

  

 



 

 

128 § KUNTAOSUUS KULTTUURIKESKUS SKANTZIN JATKOHANKKEELLE 

 
Teknltk 11.6.2020  

§ 32  
 Kulttuurikeskus Skantzin katsomoalue, piha-alue, parkkipaikka ja tapahtumaravintola 

Skantzin Krouvi valmistuivat vuoden 2019 toukokuun avajaisiin mennessä. Alue 

osoittautui toimivaksi ja tarkoitukseensa hyvin soveltuvaksi. Pientä täydentämistä 

kuitenkin vielä tarvitaan.  

Kulttuurikeskus Skantzin rakentamiseen osallistuneet talkoolaiset ovat halukkaita ra-

kentamaan lisää wc-tiloja, korjaamaan piha-alueella sijaitsevan ulkorakennuksen ka-

ton sekä hieman laajentamaan vanhassa ulkorakennuksessa olevan tapahtumaravinto-

lan tiloja. Karvian kunta on hakenut LEADERISTA avustusta tälle hankkeelle. Han-

kepäätös on myönteinen muilta osin, mutta katon korjaukseen ei avustusta myönnetty. 

Avustussumma on 16 500€ ja kunnan osuudeksi hankkeelle jää 9 900€.  Hanke toteu-

tettaisiin kokonaan talkootyönä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 26 400€ ja tal-

kootöiden osuus on 6600 euroa.  

Avajaistapahtumaa ja kesäteatteriesityksiä kävi viime kesänä seuraamassa 250-420 

ihmistä jokaisessa tapahtumassa. Katsomon yhteydessä on 3 wc:tä ja sisätiloissa 2 kpl. 

Tämä ei riitä, koska esitysten väliaika on suhteellisen lyhyt. Isompiin tapahtumiin oli 

vuokrattu siirrettävä wc-rakennus, joka sijoitettiin ulkorakennuksen lähettyville, si-

jaintia pidettiin hyvänä. Krouvi osoittautui toimivaksi ja anniskelutoimintaan se riittää 

hyvin. Olisi kuitenkin hyvä, jos sen yhteydessä olisi vielä kahvila/myymälä tila. Ti-

loissa esimerkiksi yhdistykset voisivat hoitaa varainhankintaa järjestämällä myyjäisiä 

ja kahviota tapahtumien aikaan. Ulkorakennuksen katto on myös korjauksen tar-

peessa. Kulttuurikeskuksen tilat ovat ainoastaan matkailun käytössä.  

Kesän ohjelma oli jo koottuna hyvissä ajoin ja alueella olisi ollut paljon toimintaa, 

mutta koronaepidemian vuoksi ne jäävät tältä kesältä ainakin pääsääntöisesti toteutu-

matta. Willi Karvia Oy on hakenut avustusta Kammista Skantziin – Taiteiden reitin 

brändäykseen ja markkinointiin, hanke on toteutumassa. Kulttuurikeskus Skantz on 

tärkeä paikka joko reitin lähtö- tai päätepisteenä Reitillä on potentiaalia nousta tunne-

tuksi matkailukohteeksi ja paikan rakenteet tulisi siksi saattaa asiakkaiden tarpeiden 

mukaisiksi. Karvia on yksi kymmenestä Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark kun-

nasta ja Geopark status ollaan myöntämässä kun se koronatilanteen puolesta on mah-

dollista. Kulttuurikeskus Skantz on tärkeä myös Geoparkin kannalta, koska sinne tulee 

opastuskeskus.  

Toteutuksen osalta hanke tulisi teknisen lautakunnan alaisuuteen ja se toteutettaisiin 

kuluvan talousarviovuoden aikana. Mikäli kuitenkin koronatilanne aiheuttaa muutok-

sia aikatauluihin, venytettäisiin hanke kahdelle talousarviokaudelle, jolloin voi tulla 

tarve hakea kesken jääneen osuuden verran lisämäärärahaa seuraavalle talousarvio-

kaudelle. Ulkorakennuksen toimintakunnon varmistamiseksi katto kaipaa remonttia, 

talkooväkeä katon korjaamiseen on jo ilmoittautunut. Rahoituksen puuttuessa koko 

katon korjausta ei voida aloittaa, mutta talkoovoimin on päätetty tukea kattoa pahim-

mista kohdista niin, että se pysyy toimintakuntoisena. Katon korjaamisen tarve on to-

dennäköinen lähitulevaisuudessa.  

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 



 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se esittää kunnanvaltuustolle 

myönnettäväksi 9 900 euron lisämäärärahan vuodelle 2020 Kulttuurikeskus Skantzin 

jatkohankkeeseen, jolla rakennetaan Skantzin alueelle lisää wc-tiloja ja laajennetaan 

Skantzin Krouvin yhteyteen kahvila/myymälä. Hanke toteutetaan talkootyönä, rahoi-

tus käytetään materiaalihankintoihin. Hanke on tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden ai-

kana, mutta koronatilanteen johdosta voi aikataulua joutua venyttämään kahdelle vuo-

delle.  

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päättää esittää päätösehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselle, 

jonka kautta kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä hankkeeseen sillä li-

säyksellä, että selvitetään kiinteän wc-rakennuksen rakentamisen lisäksi siirrettävän 

wc-rakennuksen rakentamisen kustannukset. 

 

  

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

 

KH 128 § KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä hankkeeseen 

sillä lisäyksellä, että selvitetään kiinteän wc-rakennuksen rakentamisen lisäksi siirret-

tävän wc-rakennuksen rakentamisen kustannukset. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä hank-

keeseen sillä lisäyksellä, että selvitetään kiinteän wc-rakennuksen rakentamisen lisäksi 

siirrettävän wc-rakennuksen rakentamisen kustannukset. 

 

 

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



 

 

 

129 § LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS: AS OY KARVIAN KARTANON 
HUONEISTON YLLÄPITOKULUT 

 
Teknltk 11.6.2020 

§ 33 

 

Karvian kunta on vuonna 2017 päättänyt ostaa asunto-osakkeen rakennettavasta 

rivitalosta (As Oy Karvian Kartano). Rivitalo/asunto on valmistus 12/2019, jonka 

jälkeen huoneiston omistaja vastaa asunnon ylläpitokuluista. Asunnon valmistumista 

ei ollut huomioitu budjettia laadittaessa, joten tämän vuoksi haetaan määrärahaa 

asunnon ylläpitokulujen kattamiseksi. Asunnon hoitovastike on 70,5€/kk ja 

rahoitusvastike 441,17€/kk eli vastikkeet ovat yhteensä 511,67 €/kk → 6140,04 

€/vuosi. Lisäksi asunnon sähköliittymästä tulee kuluja n. 300€/vuosi. 

 

Edellä mainittujen ylläpitokulujen perusteella tulee teknisen lautakunnan anoa 

lisämäärärahaa käyttötalouteen. Asunto on ollut valmistumisesta lähtien myynnissä, 

mutta toistaiseksi se ei ole johtanut kaupankäyntiin.    

 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se anoo 

kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa 6500€ As Oy Karvian kartanossa sijaitsevan 

huoneiston ylläpitokulujen kattamiseksi. Lisämääräraha tiliöidään tilille 4820 007354  

 

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se anoo kunnanvaltuustolta 

lisämäärärahaa 6500€ As Oy Karvian kartanossa sijaitsevan huoneiston ylläpitokulu-

jen kattamiseksi. Lisämääräraha tiliöidään tilille 4820 007354. 

 

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

 

KH 129 § KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 6500€ As 

Oy Karvian kartanossa sijaitsevan huoneiston ylläpitokulujen kattamiseksi. Lisämää-

räraha tiliöidään tilille 4820 007354. 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 6500 

€ As Oy Karvian kartanossa sijaitsevan huoneiston ylläpitokulujen kattamiseksi. Lisä-

määräraha tiliöidään tilille 4820 007354. 

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan vuokraamaan As Oy Karvian kartanossa si-

jaitsevan huoneiston mahdollisen vuokralaisen löytyessä. 



 

 

 

130 § LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN POHJAVESIALUEIDEN LUOKKA- JA 
RAJAMUUTOKSIA KARVIAN KUNNAN ALUEELLA 

 
Teknltk 11.6.2020 

§ 36 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 

tarkistanut Karvian kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokitukset ja 

rajaukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain luvun 2 a 

mukaisesti.  

Tarkastelun tuloksena Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee seuraavat muutokset: 

Pohjankangas-Elliharjun (0223051), Kantinkankaan (0223004), Kauraharjunkankaan 

(0223005), Pitkäniemenkankaan (0223003) ja Kihlakunnankankaan (1016451) 

pohjavesialueet luokitellaan 1E-luokan pohjavesialueiksi. 

Luokkamuutosten lisäksi Kantinkankaan ja Kauraharjunkankaan pohjavesialueita 

laajennetaan kevään 2020 aikana tehtyjen maaperän ja pohjavesialuetutkimusten 

perusteella. Lisäksi Pitkäniemenkankaan pohjavesialueen rajaa muutetaan vähäisissä 

määrin.  

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää lausuntoa Karvian kunnan pohjavesialueiden 

luokituksiin ja rajauksiin tehtyihin muutoksiin liittyen. Lausunto pyydetään 

toimittamaan 26.6.2020 mennessä.  

Uudet pohjavesiluokitukset perustuvat lakimuutokseen, jossa pohjavedet luokitellaan 

jatkossa seuraavasti:  

 

1  Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue*  

2 Muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue*  

E  Pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai 

maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. 

 

*)  Mikäli alueeseen liittyy pohjavedestä suoraan riippuvainen 

pintavesi- tai maaekosysteemi, käytetään lisäksi E-

merkintää (1E tai 2E).  

  

 Liitteenä: 

• Lausuntopyyntö 

• Karvian kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja 

rajausmuutokset 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta antaa seuraavan lausunnon: 

 

Uusien pohjavesimerkintöjen ei pitäisi tämän hetkisen tiedon mukaan vaikuttaa 

pohjavesialueiden maankäyttöön/suojelumääräyksiin. Karvian kunta haluaa kuitenkin 

painottaa, että asia pysyisi jatkossakin näin ja toivoo, että pohjavesialueiden 

maankäyttöä ei enää jatkossa enempää rajoitettaisi esim. maa-ainesten ottamisen 

osalta. 

Kantinkankaassa esitetyn pohjavesialuelaajennuksen sisäpuolelle jää ainakin yksi 

asuinkiinteistö ja jonkin verran peltoaluetta. Esitetty pohjavesialuelaajennus tulee 



 

 

vaikuttamaan ainakin asuinkiinteistön jätevesien puhdistamisvaateisiin sekä 

peltoalueiden lannoittamismenetelmiin. Karvian kunta toteaa, että uusien 

pohjavesialueiden ei saisi aiheuttaa tarpeetonta haittaa kiinteistönomistajille ja 

pohjavesialuemerkinnästä mahdollisesti aiheuttaviin rajoitteisiin/toimenpiteisiin pitäisi 

olla riittävän pitkä siirtymäaika. Lisäksi Karvian kunta suosittelee, että ELY-keskus 

tarkistaa vielä pohjavesialuelaajennuksen rajauksia vaikutusalueen 

kiinteistönomistajien kanssa, jotta ne olisivat asianmukaisia ja perusteltuja, eivätkä 

siten aiheuttaisi tarpeetonta haittaa kiinteistönomistajille.   

Tulevaisuudessa Kantinkankaan ja Kaurahajunkankaan pohjavesialueilla tulee 

olemaan suurimuotoista pohjaveden ottamistoimintaa Lakeuden Veden toimesta. 

Karvian kunta toivoo, että ELY-keskus valvoo Lakeuden Veden pohjaveden 

ottamistoimintaa riittävästi siten, ettei pohjavesialueiden vaikutusalueelle oleville 

nykyisille pohjavedenkäyttäjille ja ekosysteemeille aiheudu tarpeetonta haittaa 

Lakeuden Veden toiminnasta.  

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaa asiassa seuraavan 

lausunnon: 

 

Uusien pohjavesimerkintöjen ei pitäisi tämän hetkisen tiedon mukaan vaikuttaa 

pohjavesialueiden maankäyttöön/suojelumääräyksiin. Karvian kunta haluaa kuitenkin 

painottaa, että asia pysyisi jatkossakin näin ja toivoo, että pohjavesialueiden 

maankäyttöä ei enää jatkossa enempää rajoitettaisi esim. maa-ainesten ottamisen 

osalta. 

Kantinkankaassa esitetyn pohjavesialuelaajennuksen sisäpuolelle jää ainakin yksi 

asuinkiinteistö ja jonkin verran peltoaluetta. Esitetty pohjavesialuelaajennus tulee 

vaikuttamaan ainakin asuinkiinteistön jätevesien puhdistamisvaateisiin sekä 

peltoalueiden lannoittamismenetelmiin. Karvian kunta toteaa, että uusien 

pohjavesialueiden ei saisi aiheuttaa tarpeetonta haittaa kiinteistönomistajille ja 

pohjavesialuemerkinnästä mahdollisesti aiheuttaviin rajoitteisiin/toimenpiteisiin pitäisi 

olla riittävän pitkä siirtymäaika.  

Lisäksi Karvian kunta vaatii, että ELY-keskus tarkistaa vielä 

pohjavesialuelaajennuksen rajauksia vaikutusalueen kiinteistönomistajien kanssa, jotta 

ne olisivat asianmukaisia ja perusteltuja, eivätkä siten aiheuttaisi tarpeetonta haittaa 

kiinteistönomistajille.   

Tulevaisuudessa Kantinkankaan ja Kaurahajunkankaan pohjavesialueilla tulee 

olemaan suurimuotoista pohjaveden ottamistoimintaa Lakeuden Veden toimesta. 

Karvian kunta toivoo, että ELY-keskus valvoo Lakeuden Veden pohjaveden 

ottamistoimintaa riittävästi siten, ettei pohjavesialueiden vaikutusalueelle oleville 

nykyisille pohjavedenkäyttäjille ja ekosysteemeille aiheudu tarpeetonta haittaa 

Lakeuden Veden toiminnasta.  

 

 

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

 

KH 130 § KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 



 

 

Kunnanhallitus antaa teknisen lautakunnan esittämän lausunnon Varinais-Suomen 

ELY-keskukselle.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus antaa teknisen lautakunnan esittämän lausunnon Varinais-Suomen 

ELY-keskukselle.  

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

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

131 § KUNNANVIRASTON VANHAN OSAN SANEERAUS PÄIVÄKOTITILOIKSI 

 
Teknltk 11.6.2020 

§ 37 

Karvian kunnanvaltuusto on 24.3.2020 § 11 päättänyt myöntää lisämäärärahan 

kunnanviraston vanhan osan saneeraamiseen päiväkotitiloiksi silloisten esitettyjen 

luonnossuunnitelmien pohjalta. Tämän jälkeen suunnittelutyö on siirretty 

suunnittelutoimistolle, joka valmistelee lopullisia rakenteellisia ratkaisuja. Tiloissa 

ennen toimineille yksiköille on järjestetty korvaavat tilat kunnanviraston muista osista, 

muutot on suoritettu ja saneerauksen kohteena olevat tilat tyhjätty. Tilojen purkutyöt 

ovat käynnissä. 

 

Kunnanhallitus esittänee seuraavassa kokouksessaan rakennusluvan hakemista tilojen 

rakenteellisten muutosten osalta. Hankkeen etenemistä esitellään Tekniselle 

lautakunnalle. 

 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta keskustelee hankkeesta. 

 

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta keskusteli hankkeen etenemisestä.  

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

 

KH 131 § KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus keskustelee päiväkodin rakentamisesta kunnanviraston vanhaan osaan. 

Kunnanhallitus antaa kunnanjohtaja Tarja Hosiasluomalle valtuudet allekirjoittaa kun-

nanhallitukselle esiteltyjen muutossuunnitelmien mukaan laadittu rakennuslupahake-

mus ja esittää sen hyväksymistä tekniselle lautakunnalle. 
 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus antoi kunnanjohtaja Tarja Hosiasluomalle valtuudet allekirjoittaa kun-

nanhallitukselle esiteltyjen muutossuunnitelmien mukaan laaditun rakennuslupahake-

muksen ja esittää sen hyväksymistä tekniselle lautakunnalle. 

  



 

 

 

132 §  MUUT ASIAT 

 

 Kunnanhallituksen muut asiat:  

 

1. Tiedoksi tilintarkastajan raportti Karvian kunnan vuoden 2019 tilintarkastuksesta 

sekä tilinpäätöksen tunnuslukuvertailu. 

 

2. Tiedoksi kunnan henkilökunnan pitämättömät lomat. Kunnanhallitus määräsi 

lomat pidettäväksi kuluvan lomavuoden aikana kunnanjohtajan, viranhaltijoiden ja 

kunnanhallituksen yhdessä tekemän suunnitelman mukaisesti. Allekirjoitettu 

suunnitelma tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle 10.8.2020.  

   

 

3. Kunnanhallitus keskusteli kunnansihteerin virkaan valinnan periaatteista. Virka 

julistetaan haettavaksi 1.7.2020 alkaen ja haku päättyy 15.8.2020. Kunnanhallitus 

valitsee haastatteluihin kutsuttavat ja haastattelut suorittaa valtuusto yhdessä 

kunnanhallituksen kanssa. 

 

4. Työsuojelutoimikunnan kokouksen 10.6.2020 pöytäkirja tiedoksi. Kunnanhallitus 

hyväksyi toimikunnassa käsitellyn ehdotuksen työterveyshuoltosopimuksesta. 

 

5. Kunnanhallitus nimesi Karvian Vuokratalot Oy:n yhtiökokoukseen 29.6.2020 

kunnanhallituksen edustajaksi Jaakko Hietaluoma.  

   

 

6. Suominen esitti kunnanhallitukselle tiivistelmän ympäristö- ja terveyslautakunnan 

tekemistä päätöksistä liittyen soran- ja murskeenottolupien hakemuksiin. 

 

7. Kunnanhallitus hyväksyi valtiovarainministeriön pyytämän palvelulupauksen 

siirtymisestä digitaaliseen palvelutapaan elinkeinotoimintaa harjoittavien 

viranomaisasioinnissa. 

 

8. Ervelä tiedusteli nuoriso- ja kulttuurisihteerin työtehtävien järjestämisestä ensi 

syksystä lähtien.  

 

9. Ohrankämmen tiedusteli kunnanvaltuuston kanssa käytävää keskustelua 

toteutuneista säästötoimista. 

 

10. Hannu Viitasaaren asiointikyyditys päättyy heinäkuun lopussa. Asiointiapua antaa 

vanhustyöntekijä tarpeen mukaan tämän vuoden lokakuun loppuun saakka. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

133 § ILMOITUSASIAT   

  

 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

 Valtiokonttori 

  

 Kuntatalouden tiedote 6/2020: 

• Ensimmäiset raportointikokonaisuudet avautuvat testattavaksi 

• Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitukset -webinaari 5.6.2020 

• Vuoden 2020 taloustiedonkeruuvastuu Tilastokeskuksella 

• Suomi.fi-virkailijatoiminnon ja  -valtuuttamispalvelun käyttöönotot lähestyvät 

• https://viesti.valtiokonttori.fi/g/l/287182/44040165/2087598/5966/1297/3 

 

Uutisia valtion rahoitustoiminnasta 1/2020. Luettavissa: https://viesti.valtiokont-

tori.fi/g/l/287853/44040165/2091664/5835/1297/6 

 

Uutisia valtion rahoitustoiminnasta 1/2020 

• Tervehdyttämistoimenpiteet vuokrataloyhteisöille haettavissa 

• Selvitys vanhustentaloyhteisöjen tilanteesta tarjoaa ratkaisukeinoja haasteisiin 

• Rajoituksista ja omistussuhteiden muutoksista ARA-kohteissa 

• Valtionkonttori otti käyttöön sähköisen Visma Sign -allekirjoituspalvelun 

• Asuntolainojen lyhennysvapaat koronapandemian aikana 

• Asiakastyytyväisyyskysely on auki 18.6.2020 mennessä.  

• Valtiokonttorin kotisivuilla on otettu käyttöön palautepainikkeet 

• https://viesti.valtiokonttori.fi/g/l/287853/44040165/2091664/5835/1297/6 

 

Varsinais-Suomen ELY-Keskus 

 

Lausuntopyyntö koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokittelua Karvian kunnan 

alueella. Lausunto pyydetään toimittamaan 26.6.2020 mennessä osoitteeseen kir-

jaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi 

 

Uutiskirje 11.6.2020: 

• Kesän ja syksyn maininkeja ja elvytystä 

• ELY-Keskusten koronarahoituksen kulissien taakse 

• Koronakeväästä optimistisesti kohti tulevaa 

• ELY osaaja – monipuolista osaamista 

• Avustuksia arvokkaan rakennusperintömme hoitoon jaettu 176 000 euroa 

• Ympäristö Nyt on uudistettu 

• Korona-aika toi haasteita maatalouden kevään ja kesän töihin 

• Vinkkejä kotimaan matkailuun – Elämyksiä tien päälle 

• Luomutuotannon näkymät kesällä 2020 

• Kesän 2020 levä seuranta on alkanut 

• Kiskonjoen Natura 2000-alueelle sijaitsevalle Saarenjärvelle valmistunut luon-

nonhoitosuunnitelma kannustaa paikallisia luonnonhoitotöihin 

• Ajankohtaista saariston liikenteessä 

• RANKU-toiminta kuntien metsienkäytössä etenee 
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• Ympäristöministeriön Kunta-Helmi: haettavissa kolme miljoonaa euroa kun-

tien luonnonhoitotöihin 

• Kalatalouspalvelut-yksikölle kalojen istutukset ovat varma kevään merkki 

• LOSSI-ennusteet povaavat hyvää viljelyskesää Varsinais-Suomeen 

• https://kehaemail.sst.fi/messa-

ges/view/5399/8136/8d98a4cb6cefc6b7e6c352370ba70499 
 

 KT Kuntatyönantajat 

 

 Yleiskirje 7/2020: 

 Tiedoksi kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2020-2021. 

 Luettavissa: https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/7/ttes-2020-2021 

 

Kuntaliitto 

 

 Yleiskirje 4/2020: 

 Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2019 nettokuluista. 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2020/vuoden-2019-yleiskirjeluet-

telo?_cldee=a2FydmlhQGthcnZpYS5maQ%3d%3d&recipientid=account-

08b84776fc84e71180ff5065f38be571-

8f333cd9d8f043e2b51d9f5a21053773&esid=8cb1d7c5-baa1-ea11-a812-

000d3ab94e3f 

 

 Kuntamarkkinat järjestetään poikkeuksellisesti kokonaan verkossa 9.-10.9.2020. 

 

 Satakuntaliitto 

  

Satasote johtoryhmän 13.5.2020 kokouksen pöytäkirja on luettavissa verkkosi-

vuilla:http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=15

33  
 

Maakuntavaltuuston 15.5.2020 kokouksen pöytäkirja on luettavissa verkkosivuilla: 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1542  
 

 

Maakuntahallituksen 1.6.2020 kokouksen esityslista on luettavissa: 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1578  

 

Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 1.6.2020 luettavissa: 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1578  

 

Maakuntahallituksen 1.6.2020 kokouksen pöytäkirja on luettavissa 

verkkosivuillamme: https://satakunta.tweb.fi  

 

 Tiedote Robocoast EDIH Porissa 9.6.2020:  

Neljä maakuntaa yhdessä kohti digitaalista Eurooppaa – MDI:n laatima selvitys 

puoltaa Robocoast-konsortioon kuuluvien maakuntien keskeistä merkitystä koko 

Suomen kilpailukyvylle. 

 

 Varsinais-Suomen liitto 
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Lausuntopyyntö merialuesuunnitelmaluonnosten kuuleminen M52/2020 15.5.2020. 

Nähtävillä 18.5-17.6.2020 välisen ajan www.merialuesuunnitelma.fi. 

 

Satasairaala 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokous ma 1.6.2020. Esityslista 

luettavissa:http://ktweb:60/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1326  

tai linkistä: http://poytakirjat.satshp.fi:70/  
   

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen 18.5.2020 pöytäkirjanote: 

• 98 § Toiminnan ja talouden katsaus 1-4 kk/2020 

• 99 § Vuoden 2020 palveluhinnaston tarkistaminen 1.6.2020 lukien 

  
Tiedote vanhuspsykiatriaa koskevasta muutoksesta 1.6.2020 alkaen. 

• Vanhuspsykiatrian poliklinikan ja osaston ikäraja nousee 68 vuoteen uusien 

potilaiden osalta.  

• Ajanvarauslähetteen voi lähettää sähköisesti / postitse vanhuspsykiatrian poli-

klinikka PA5.  

• Virka-aikana osastohoitoon lähetteellä tulevista potilaista tulee aina ilmoittaa 

vanhuspsykiatrian osastolle 61 puh. 02 535 4503, josta voi myös tavoitella 

osastonlääkäriä.  

• Päivystysaikana uudet potilaan pyydetään ilmoittamaan päivystävälle lääkä-

rille puh. 044 707 4411, Harjavallan sairaala.  

• Aikuispsykiatrian potilaiden ikäraja vastaavasti nousee. 

Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään 15.6.2020. 

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

   

 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

 

Posan ympäristöpalvelut poikkeusolojen aikana ja yleisötilaisuuksien järjestämisen 

ohjeistuksia. 

 

Ympäristö- ja terveyslautakunta; 

Maa-aineslupia koskevat päätökset pöytäkirjaotteet 27.5.2020: 

• § 7 Maansiirto Ylimäki Oy:n maa-aineslupa (Sorala III), Karvia 

o Kuulutus nähtävinä 1.6.-8.7.2020 Karvian kunnan ja Pohjois-Satakunnan 

peruspalvelukuntayhtymän verkkosivuilla 

• § 8 Maansiirto Ylimäki Oy:n maa-aineslupa (Kivikko), Karvia 

o Kuulutus nähtävinä 1.6.-8.7.2020 Karvian kunnan ja Pohjois-Satakunnan 

peruspalvelukuntayhtymän verkkosivuilla 

• § 9 Tomi Alatalon ja Arto Sarviluoman maa-aineslupa tiloilla: Santametsä, 

Soraniemi ja Niemi 

o  Tämä kuulutus on nähtävinä 1.6. – 8.7.2020 Karvian kunnan ja Pohjois-

Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän verkkosivuilla. 

• § 16 Alatalot Oy:n maa-aineslupa (Toivola), Karvia 

o Tämä kuulutus on nähtävinä 1.6. – 8.7.2020 Karvian kunnan ja Pohjois-

Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän verkkosivuilla 
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• § 15 Juupaluoman sora Ay:n maa-aines- ja ympäristölupaKarvian kunnan 

pohjoisosassa Ilvesjoen yhteismetsän alueella Rno 230-874-1-0, osoitteen 

Kurki 41, Karvia kohdassa. 

o Tämä kuulutus on nähtävinä 1.6. – 8.7.2020 Karvian kunnan ja Pohjois-

Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän verkkosivuilla 

• § 17  Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman maa-aines -ja ympäristölupa tilalla 

Sikakallio, Karvia 

o Tämä kuulutus on nähtävinä 1.6. – 8.7.2020 Karvian kunnan ja Pohjois-

Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän verkkosivuilla 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta on 

27.5.2020 § 5 hyväksynyt PoSan jäsenkuntia Kankaanpään kaupunkia, Honkajoen, 

Jämijärven, Karvian, Merikarvian ja Siikaisten kuntia koskevan ympäristönsuojelulain 

202 §:ssä tarkoittamat kunnan ympäristönsuojelumääräykset.  

Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020. Kuulutus 

on nähtävinä 1.6. – 8.7.2020 Kankaanpään kaupungin, Honkajoen, Jämijärven, Kar-

vian, Merikarvian ja Siikaisten kuntien ilmoitustaululla ja Pohjois-Satakunnan perus-

palvelukuntayhtymän verkkosivuilla. 

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähti toimii jälleen toimintakeskuksen osalta 

tarjoten matalankynnyksen peruspalveluita erilaisiin mielenterveys- ja riippuvuuspul-

miin ilman lähetettä.  

• Sijaitsee Kankaanpään keskustassa, Torikatu 9 

• Avoinna arkisin klo 8-15 

• Uudet asiakkaat pääsevät tutustumaan toimintaan ja tiloihin joka tiistai klo 12-

13 

• Asiakastöiden myymälä on avoinna torstaisin klo 9-13 

 

Porin kaupunki 

 
Ote pöytäkirjasta: 

• § 11 ja 17 Porin kaupungin vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 

2022-2023: Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 

• § 15 Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2020 

 Siikainen 

 

Tiedoksi pöytäkirjanote 18.5.2020 § 62 liittyen irtisanoutumiseen Pohjois-Satakunnan 

vammaisneuvostosta.  

 

KVVY Tutkimus Oy 

 

Raportti Karvianjoen yhteistarkkailusta vuodelta 2019. 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Karvian kunta ei käytä etuosto-oikeutta.  



 

 

 

134 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 



 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 

Karvian kunta 
Kunnanhallitus 

15.6.2020 Pykälät 
115-134 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
 pykälät 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät  118, 119, 120, 126,  

 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 118, 119, 120, 126, 

 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  17/6 2020 
Annettu tiedoksi 17 /6 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-/VALITUSKIRJELMÄN 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. 
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