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17 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

 Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava 

yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston 

työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää 

ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.  

   

 Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta -lehdessä 

sekä kunnan nettisivuilla. 

 

 Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

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

 

 

18 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Tuuliniemi ja Joni Vainionpää. 

 

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



 

 

 

 

19 § HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS/TIEDONHALLINNAN JA 

ASIAKIRJAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN 

 

KH 14.4.2020 

§ 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.  

 

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

 

KV § 19 PÄÄTÖS: 

  

Kunnanvaltuusto päätti, että se muuttaa hallintosääntöä selosteessa mainitulta ja 

liitteessä esitetyltä osin.  
  

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



 

 

20 § 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 14.4.2020 

§ 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. 

 

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

  

KV § 20 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto päätti myöntää 3000 euron lisämäärärahan yrittäjäkurssin 

osallistumismaksun tukemiseen menokohdalle 4730 001299. Kunta maksaa 50 % tuen 

yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden osallistumismaksusta. Tuki maksetaan 

suoraan koulutuksen järjestäjälle. 

 

 

 

 

 

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



 

 

21 § HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS/VAIKUTTAMISTOIMIELIMET 

 

KH 4.5.2020 

§ 87  

 Kunnanhallitus on 10.2.2020 § 32 kokouksessaan päättänyt irtisanoutua Pohjois-

Satakunnan 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.  

 

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

 

 

KV § 21 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto päätti, että se muuttaa hallintosääntöä selosteessa mainitulta ja 

liitteessä esitetyltä osin.  

 

 

 

 

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



 

 

22 § 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 yl-

läpidon siirtyminen ostajan vastattavaksi sekä järjestelystä syntyvä kertaluonteinen 

myyntivoitto. Lisäksi alustavien laskelmien perusteella kunnalle muodostuisi kyseisen 

omistajärjestelyn myötä myös valaistusverkoston investointi- ja ylläpitokuluissa jon-

kin verran säästöä 20 vuoden aikajaksolla. 

Omistusjärjestelyn toteutuessa ostaja sitoutuisi saneeraamaan ja rakentamaan valais-

tusverkostoa sovitun palvelusopimuksen mukaisesti. Kunta ostaisi kaupan jälkeen va-

laistuksen palveluna Vatajankosken Sähkö Oy:lta. Palvelumaksu sovittaisiin ennakol-

ta. Vatajankosken Sähkölle kauppa toisi synergiaetuja työvoiman käyttöön ja verkon 

valvontaan. Yhtiö hyötyisi myös volyymieduissa hankintojen osalta. Kunta voi halu-

tessaan lunastaa valaistusverkon takaisin 10 - 20 vuoden kuluttua tasearvolla.   

Kauppahinnasta (n. 300 tuhatta euroa) pyydetään vielä lausunto Inspira Oy:ltä. Kaup-

pahinta maksettaisiin yhtiön uusina K-sarjan osakkeina.  

Oheismateriaalina lautakunnalle on Vatajankosken Sähkön laatima esitys mahdolli-

sesta omistajajärjestelystä sekä kunnanrakennusmestarin laatima taulukko, johon on 

koottu kunnan valaistusverkoston perustietoja sekä arvioitu tulevaisuuden investointi-

tarpeita. 

Lisäksi lautakunnalle toimitetaan myöhemmin Vatajankosken sähkön laatima palvelu-

sopimusluonnos.    

 

KUNNARAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Kunnan katuverkkoa ja siihen liittyvää valaistusta hallinnoivana toimielimenä tekni-

nen lautakunta keskustelee valaistusverkon omistuksen uudelleenjärjestelemiseksi 

tehdystä tarjouksesta ja sen vaikutuksista kunnan toimintaan ja talouteen. Tekninen 

lautakunta esittää kunnanhallitukselle näkemyksen hankkeen vaikutuksista ja kannat-

tavuudesta.  

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta suhtautuu Vatajankosken Sähkö Oy:n ehdotukseen uudesta omis-

tajajärjestelystä 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 yl-

läpidon siirtyminen ostajan vastattavaksi sekä järjestelystä syntyvä kertaluonteinen 

myyntivoitto. Lisäksi alustavien laskelmien perusteella kunnalle muodostuisi kyseisen 

omistajajärjestelyn myötä myös valaistusverkoston investointi- ja ylläpitokuluissa jon-

kin verran säästöä 20 vuoden aikajaksolla. 

Omistusjärjestelyn toteutuessa ostaja sitoutuisi saneeraamaan ja rakentamaan valais-

tusverkostoa sovitun palvelusopimuksen mukaisesti. Kunta ostaisi kaupan jälkeen va-

laistuksen palveluna Vatajankosken Sähkö Oy:lta. Palvelumaksu sovittaisiin ennakol-

ta. Vatajankosken Sähkölle kauppa toisi synergiaetuja työvoiman käyttöön ja verkon 

valvontaan. Yhtiö hyötyisi myös volyymieduissa hankintojen osalta. Kunta voi halu-

tessaan lunastaa valaistusverkon takaisin 10 - 20 vuoden kuluttua tasearvolla. 

Kauppahinnasta (n. 300 tuhatta euroa) pyydetään vielä lausunto Inspira Oy:ltä. Kaup-

pahinta maksettaisiin yhtiön uusina K-sarjan osakkeina. 

Oheismateriaalina lautakunnalle on Vatajankosken Sähkön laatima esitys mahdollises-

ta omistajajärjestelystä sekä kunnanrakennusmestarin laatima taulukko, johon on koot-

tu kunnan valaistusverkoston perustietoja sekä arvioitu tulevaisuuden investointitar-

peita. Lisäksi lautakunnalle toimitetaan myöhemmin Vatajankosken sähkön laatima 

palvelusopimusluonnos. 

LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSESITYS: 

Kunnan kuntoratoja ja siihen liittyvää valaistusta hallinnoivana toimielimenä va-

paaajanlautakunta keskustelee valaistusverkon omistuksen uudelleenjärjestelemiseksi 

tehdystä tarjouksesta sekä sen vaikutuksista kunnan toimintaan ja talouteen. Lautakun-

ta 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 omistusjärjeste-

lyjen kustannustehokkuuteen. Mahdolliseen sopimukseen tulisi ensimmäiselle vuodel-

le sisällyttää jo olemassa olevat ja suunnitellut vapaa-ajanlautakunnan investoinnit, 

koskien Sarvelan kuntoradan ledvalaistusta (2019) ja Kirkonkylän kuntoradan valais-

tusverkon uudelleen rakentamista maakaapelein (2020) Lautakunta ottaa asian käsitte-

lyyn 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 tie-

doksi. 

 

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

 
Tekn. ltk. 15.1.2020 § 3 

 

Vatajankosken Sähkö on lähettänyt kauppakirjaluonnoksen valaistusverkon myynnistä 

sekä palvelusopimusluonnoksen valaistusverkon valaistuspalvelusta. Oheismateriaali-

na lautakunnalle lähetetään sopimusluonnokset, joita käsitellään kokouksessa yhteises-

ti vapaa-ajanlautakunnan kanssa. Päätökset tehdään omissa lautakunnissa. 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta käsittelee sopimusluonnoksien sisältöä ja tekee tarvittaessa muu-

tos/korjausehdotuksia. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle tarkastamiensa 

sopimusten hylkäämistä tai hyväksymistä sekä valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnanra-

kennusmestarin 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 val-

tuuttaa kunnanjohtajan ja kunnanrakennusmestarin tekemään myöhemmin tarvittaessa 

vähäisiä muutoksia sopimukseen.  

Pöytäkirjamerkintä: asian esittelyn ajan paikalla oli teknisen lautakunnan lisäksi va-

paa-ajanlautakunta. Asiaa esiteliin 18:04-19:32, jonka jälkeen vapaa-ajanlautakunta 

siirtyi tekemään päätöstä omiin tiloihinsa ja tekninen lautakunta piti tauon 19:32-

19:38, jonka jälkeen kokousta jatkettiin normaalin esitysjärjestyksen mukaisesti. 

 

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

 

Vltk. 15.1.2020 § 3 

 

Vatajankosken Sähkö on lähettänyt kauppakirjaluonnoksen valaistusverkon myynnistä 

sekä palvelusopimusluonnoksen valaistusverkon valaistuspalvelusta. Sopimusluon-



 

 

nokset 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 tarkasta-

miensa 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 val-

tuustolle hyväksytettäväksi. Mikäli sopimusta on tarpeen tarkentaa ennen valtuustokä-

sittelyä, kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnan rakennusmestarin teke-

mään 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 valtuus-

tolle hyväksytettäväksi. Mikäli sopimusta on tarpeen tarkentaa ennen valtuustokäsitte-

lyä, kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan ja kunnan rakennusmestarin tekemään so-

pimukseen vähäisiä muutoksia. 

 

 

 

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

 

KV 30.1.2020  

§ 6 

PÄÄTÖS: 

 

Valtuutetut Kaija Kangas, Risto Mustakoski ja Paavo Tuuliniemi poistuivat klo 20.09-

20.23 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 kä-

sittelemään ja hyväksymään tehtävät vähäiset muutokset palvelusopimukseen ja kaup-

pakirjaan. 

 

 



 

 

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

 
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 uudel-

leen. 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 sopimus-

järjestelyä 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 4.5.2020 

§ 88 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valaistusverkon kauppaa kos-

keva päätös peruutetaan ja samoin päätetään, ettei palvelusopimusta verkon ylläpidos-

ta tehdä. Kauppakirjaa ja palvelusopimusta ei ole allekirjoitettu.  

 

PÄÄTÖS: 



 

 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valaistusverkon kauppaa koske-

va päätös peruutetaan ja palvelusopimusta verkon ylläpidosta ei tehdä.  

 

 

 

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

 

KV § 22 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto päätti, että valaistusverkon kauppaa koskeva päätös peruutetaan ja 

palvelusopimusta verkon ylläpidosta ei tehdä.  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

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

 



 

 

23 § KARVIAN METSÄSTYSSEURA RY:N AVUSTUSANOMUS 

 

KH 4.5.2020 

§ 89  

 Karvian Metsästysseura Ry pyytää Karvian kunnalta avustusta lahtivajan rakentami-

seen. 

 

                      Karvian Metsästysseura on päättänyt rakentaa lahtivajan ostamalleen tontille Kivi-

luomantien varteen. Tontti sijaitsee lähellä Kirkkojärveä ja on keskeisellä paikalla aja-

tellen seuran metsästys alueita. Rakennushankkeen toivotaan piristävän seuran toimin-

taa tarjoamalla kaikille seuran jäsenille paikan, jossa saaliin käsittely olisi helppo to-

teuttaa (Seurassa 107 jäsentä). Erityisesti toivotaan nuorten innostuvan metsästyksestä 

ja seuratoiminnasta.  

 

Rakennuksen tiloihin kuuluu eläinten käsittelytila, kylmiö, paloittelu, pakkaustila, ko-

koontusmistila, 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 toteutta-

miseen haetaan lainaa sekä avustusta Karvian kunnalta.  Hankkeen kustannusarvio on 

53196 euroa. 

 Karvian kunnan vakiintunut käytäntö on, että yhteisöt voivat saada 10 % kunnan avus-

tusta 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.  



 

 

 

 

 

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

 

KV § 23 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Päivi Suominen, varavaltuutettu Tiina Järvinen, 

valtuutettu Mari Ervelä, valtuutettu Jaakko Hietaluoma poistuivat esteellisinä tämän 

pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.09-19.13. 

 

Varapuheenjohtaja Heikki Huhtaluoma toimi puheenjohtajana tämän pykälän 

käsittelyn ajan.  

 

Kunnanvaltuusto päätti myöntää Karvian Metsästysseura Ry:lle anomuksen mukaisesti 

5320 euron avustuksen lahtivajan rakentamiseen (Menokohdalle muu hallinto, 

avustukset yhteisöille). Hakijan tulee esittää kuitit toteutuneesta hankkeesta ja 

hakijalle maksetaan 10 % avustus toteutuneiden kulujen mukaan, kuitenkin enintään 

5320 euroa.  

 

 

 

 

 

  

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



 

 

 

24 § VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY:N OSAKKEIDEN OSTAMINEN 

 
KH 14.4.2020 

§ 79 

 Nykyiset omistajat ovat tarjonneet Vatajankoski Sähkö Oy:n osakkeita. Karvian 

kuntaa on lähestytty osto mahdollisuudesta. 

 

 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 Vatajan-

koski Sähkö Oy:n E-sarjan osakkeita. 

 

 

 

 

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

 
KH 14.5.2020 

§ 96  

 Karvian kunnalle on tähän mennessä tarjottu ostettavaksi yksi 500 kappaleen erä sekä 

useita yksittäisiä E-sarjan osakkeita. Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa osak-

keiden ostamiseen.  Vatajankosken Sähkö Oy:llä on kaksi osakesarjaa K-sarjan kanta 

osakkeita ja E-sarjan etuoikeutetut osakkeet. K-sarjan osakkeilla on kymmenkertainen 

äänimäärä verrattuna etuoikeutettuihin osakkeisiin ja E-sarjan osakkeilla kymmenker-

tainen osinko oikeus verrattuna K-sarjan osakkeisiin. Tällä hetkellä Karvian kunnalla 

ei ole suoraa omistusta Vatajankosken Sähkö Oy:stä. Karvian kunnalla on omistus-

osuus Vatajankosken Sähkö Oy:stä kuntayhtymän kautta.  

 

 Kunnanhallitus on antanut Karvian Lämpö Oy:lle omistajaohjausta Vatajankosken 

Sähkö Oy:n osakkeiden ostamiseksi. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 120 000 euron 

lisämäärärahan Vatajankosken Sähkö Oy:n E-sarjan osakkeiden ostamista varten.  

 



 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kaija Kangas poistui pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä 18.09-18.11. 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 120 000 euron 

lisämäärärahan Vatajankosken Sähkö Oy:n E-sarjan osakkeiden ostamista varten.  

 

 

 

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

 

KV § 24 PÄÄTÖS: 

 

Valtuutetut Kaija Kangas ja Paavo Tuuliniemi poistuivat esteellisinä tämän pykälän 

käsittelyn ajaksi klo 19.13-19.16.  

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma tarkensi, että kunnanvaltuuston pitää valtuuttaa 

kunnanjohtajan tekemään osakekauppa.  

 

Kunnanhallitus päätti, että se myöntää 120 000 euron lisämäärärahan Vatajankosken 

Sähkö Oy:n E-sarjan osakkeiden ostamista varten.  

 

Kunnanvaltuusto valtuutti kunnanjohtajan ostamaan Vatajankosken Sähkö Oy:n E-

sarjan osakkeita määrärahan puitteissa.  

 

 

 

 

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

 

 



 

 

25 § LISÄMÄÄRÄRAHA KOULUKULJETUSHANKINNAN 

ASIANTUNTIJAPALVELUIHIN 

 
KH 14.5.2020 

§ 97  

 Kasvatus- ja opetuslautakunta on varannut koulukuljetusten hankintaa varten 4.500 e

 Euroa asiantuntijapalveluiden ostamiseksi. Hankintaa varten on ostettu 

asiantuntijapalveluita Sarastia Oy:ltä 3.500 eurolla.  

 Koulutoimenjohtaja on lautakunnan valtuuttamana keskeyttänyt hankinnan annettujen 

tarjouksien ylittäessä talousarvioon varatun määrärahan. Koulukuljetus hankinnan ti-

lannetta on käsitelty talouden tasapainottamisen ohjausryhmässä 4.5.2020 ja käyty läpi 

hankinnan keskeisiä periaatteita. Koulukuljetuksia varten on järjestettävä uusi hankin-

ta muuttunein hankintaehdoin. Hankintaa varten on ostettava lisää asiantuntija-apua 

Sarastia Oy:ltä noin 4.200 eurolla. 

  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 3.200 euron lisämäärära-

han yhtenäiskoulun perusopetuksen menokohdalle 4340, toimisto- ja asiantuntijapal-

velut. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 3.200 euron lisä-

määrärahan yhtenäiskoulun perusopetuksen menokohdalle 4340, toimisto- ja asiantun-

tijapalvelut. 

 

 

 

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

 

KV § 25 PÄÄTÖS: 

  

Kunnanvaltuusto päätti myöntää 3.200 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun perus-

opetuksen menokohdalle 4340, toimisto- ja asiantuntijapalvelut. 

 

 

 

 

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



 

 

 

26 § ILMOITUSASIAT 
 

 Kunnanvaltuuston ilmoitusasiat: 

 

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 

Karvian maatalous. Siksi ehdotankin, että Karvian maataloudesta tehtäisiin kattava 

tutkimus. Tutkimuksessa voitaisiin mm. kartoittaa tilojen tulevaisuudensuunnitelmia, 

taloutta ym. Tutkimus voitaisiin teettää esim. maatalousopiskelijan opinnäytetyönä. 

 

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

seudun kehittämiseen. Tutkimuksen mahdolliset kustannukset voitaisiin ottaa niistä 

varoista. 

 

 28.5.2020 

 

 Jorma Niskala  Päivi Suominen 

 

 Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.   Ote: Kunnanhallitus 

 

 

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

 

Valtuutettu Voitto Raita-aho selvitti Vatajankosken Sähkö Oy:n tilannetta. Vatajan-

kosken Sähkö Oy luopuu sähkönmyynnistä ja yhtiö myy sähkön myynnin Lumme 

Energia Oy:lle. Yhtiöillä on samansuuntaiset arvot ja perinteet.  Kilpailu on tullut ko-

vaksi ja sähkön myynti on tiukkaa. Sähköyhtiö on hakenut tällä kaupalla synergiaetuja. 

Vatajankosken Sähkö Oy keskittää toimintansa kaukolämpöön ja siirtotoimintaansa. 

Sopimukset eivät tässä vaiheessa muutu. Asiakkaat saavat jatkossa laskun kahdesta eri 

yrityksestä.  Edut säilyvät niin kuin ennenkin. Leppäkoski Group Oy ei liity kauppoi-

hin.  

 

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

 

Valtuutettu Kaija Kangas kertoi Posan kuulumisia. Henkilöstössä on tapahtunut 

vaihtoa, uusia työntekijöitä on valittu ja johtoryhmä uusittu. Talous on mennyt niin, 

että Karvian kunnan varaamassa määrärahassa pysytään. Jos korona epidemia yltyy 

syksyllä niin sitten vaikutukset ovat eri. 

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



 

 

 

27 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus kuntalain mukaisesti. 

 

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

 




