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135 § 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. 

 

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

 

 

136 § 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 Vainionpää Joni ja Ylilammi Tomi. 

 

 

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

 

  



 

 

 

 

137 § ÄÄNESTYSALUEJAON MUUTTAMISEN ILMOITTAMINEN DIGI- JA 
VÄESTÖTIETOVIRASTOLLE 

 

 Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen 

jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden pinta-alasta taikka asukasmää-

rästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää valtuusto. Sivu-

kylien äänestysalueiden vaalilautakuntien toiminta päättyi 31.12.1999, minkä jälkeen 

Karvian kunta on muodostanut yhden äänestysalueen. Sen numerotunnus on 001. 

 

 Ilmoittamismenettely eroaa aiempien vuosien vastaavasta siinä, että ilmoitus tehdään 

2021 alusta alkaen uuden Digi- ja väestötietoviraston kirjaamoon, kun aiemmin ilmoi-

tus tehtiin kunnan oman alueen maistraatille, josta se välitettiin Väestörekisterikeskuk-

selle. Uusi Digi- ja väestötietovirasto syntyi Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien 

yhdistymisen tuloksena vuoden 2021 alussa. 

 

 Digi- ja väestötietovirasto on lähettänyt kunnanhallitukselle 12.6.2020 päivätyn kir-

jeen, jossa pyydetään ilmoittamaan maistraatille, mikäli äänestysaluejaotukseen tulee 

muutoksia. Äänestysaluejaon muutokset tulee ilmoittaa 31.8.2020 mennessä Digi- ja 

väestötietovirastolle. 

 

 Karvian kunnalla ei ole näköpiirissä muutoksia äänestysaluejaotuksessa, joten ilmoi-

tettavaa ei tässä tapauksessa ole. Digi- ja väestötietovirasto on pyytänyt kunnanhalli-

tusta saattamaan liitteenä olevan kirjeen keskusvaalilautakunnan tietoon. 

 

 Liitteet: 

 

• Digi- ja väestötietoviraston kirje 12.6.2020; DVV/3582/2020 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus toteaa, että Karvian kunnan toistaiseksi voimassa oleva äänestysalue-

jako säilyy ennallaan, joten mitään ilmoitettavaa ei ole. Karvian kunta on edelleen 

yksi äänestysalue, jonka numero on 001. Digi- ja väestötietoviraston kirje saatetaan 

keskusvaalilautakunnan tietoon. 

 

PÄÄTÖS: 

 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  

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



 

 

 

138 § KUNTALAIN 121.5 § MUKAINEN 
LAUSUNTOTARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2019 
ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 

 

 Kuntalain 121.5 § mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, 

joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomus antaa aihetta. 

 

  Kunnan tilintarkastajana on ollut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy vastuullisena 

tilintarkastajanaan JHT Vesa Keso. Tarkastuslautakunta on käsitellyt kuntalain ja hal-

lintosäännön edellyttämiä asioita vuosille 2017-2020 hyväksytyn arviointisuunnitelman 

mukaisesti. Vuoden 2019 painopistealueena on ollut teknisen lautakunnan alaiset toi-

minnot. Osana arviointityötä tarkastuslautakunta seuraa kunnan toimielinten ja johta-

vien viranhaltijoiden toimintaa.  

 

  Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan hallintokuntien toiminta on olennai-

silta osin ollut valtuuston asettamien päättämien mukaista.  

 

  Vuonna 2019 tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota hallintosäännön 66§ määräykseen, 

jonka mukaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tulee rapor-

toida toimielimille vuosineljänneksittäin. Tarkastuslautakunta suosittelee, että ra-

portointi toimielimelle dokumentoidaan pöytäkirjaan omina päätöksinään. Pöytä-

kirjassa on hyvä mainita myös, onko raportoitu käyttötalouden, tuloslaskelman vai in-

vestointien toteumista tai onko raportoinnin kohteena toiminnallisten tavoitteiden toteu-

tuminen. Raportoinnilla varmistetaan valtuuston päättämien taloudellisten ja toiminnal-

listen toteutumista myös käytännössä. 

 

  Tarkastuslautakunnalle on selvitetty investointien toteutumista. Tältä osalta tarkastus-

lautakunta kiinnittää huomiota talousarvion toteutumisen alhaiseen tasoon, joka on ollut 

noin 40%. Saadun selvityksen mukaan alhainen toteutumisprosentti johtuu investoin-

tien toteuttamiseen käytettävissä olevien valmistelu ym. resurssien vähyydestä. Tar-

kastuslautakunta kiinnittää teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen huomiota 

siihen, että kunnanvaltuustolle tulee valmistella talousarvio, joka on realistista to-

teuttaa. 

 

 Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan varhaiskasvatuksessa on tehty toimenpi-

teitä erityisesti työn organisoinnin ja johtamistyön kehittämiseksi. Esimerkkeinä teh-

dyistä toimenpiteitä tuotiin esille mm. pienryhmätoiminnan kehittäminen, pedagogisen 

näkökulman korostaminen ja sisäisen tiedottamisen kehittäminen. Tehtyjen toimenpi-

teiden vaikutuksia on seurattu mm. erilaisilla kyselyillä. Saadun selvityksen mukaan 

tehdyillä toimenpiteillä on ollut positiivisia vaikutuksia. 

 

 Tarkastuslautakunta on eri hallintokuntien kuulemisissa kartoittanut mm. millä tavoin 

tietotekniikkaa on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä. Tarkastuslautakunta on myös 

kannustanut etsimään uusia sähköisiä toimintatapoja, joilla voitaisiin parantaa toimin-

nan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 

 

 

 



 

 

 Yhteiskunnassa on pitänyt koronapandemian johdosta ottaa käyttöön ja omaksua erilai-

sia sähköisiä toiminta- ja asiointitapoja, osin pakonkin edessä. Esimerkiksi koulutyössä  

 on otettu käyttöön etäopetus ja monet työkokoukset on toteutettu onnistuneesti ver-

kossa. Voidaankin olettaa, että kynnys sähköisten palvelujen käyttöön on madaltunut 

kaikkien osapuolten taholta. Tarkastuslautakunta kehottaa hallintokuntia pohti-

maan, millä tavoin nyt opittua ja kehitettyjä sähköisiä toimintatapoja voitaisiin 

mahdollisimman hyvin hyödyntää myös tulevaisuudessa. 
 

 Tilinpäätöksen mukaan tuloslaskelman osoittama vuosikate oli -577 t€, joka on 152 t€ 

vähemmän kuin talousarviossa. Tilikauden alijäämä oli 1,48 M€, joka on 123 t€ vähem-

män kuin talousarviossa. Investointimenojen toteutuma oli 337 t€, joka on 43 % budje-

toidusta. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota käyttötalouden huolestuttavaan kehi-

tykseen. Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan investointimenojen alhai-

nen toteutumaprosentti johtuu suurelta osin valmisteluresursseihin nähden suuresta in-

vestointisuunnitelmasta. Tarkastuslautakunta kiinnittää kunnanhallituksen huo-

miota sen vastuuseen valmistella valtuustolle valmisteluresursseihin nähden rea-

listinen investointisuunnitelma. Ylimitoitettu investointisuunnitelma vaarantaa val-

tuuston budjettivallan toteutumisen. 

 

 Toimintakertomuksessa on tehty selkoa kuntakonserniin kuuluvista yhtiöistä. Toimin-

takertomuksen sivuilla 36-41 on esitetty kunnanvaltuuston asettamia tavoitteita tytäryh-

teisöille ja annettu selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä. Konsernitilinpäätök-

sen mukaan tilikauden alijäämä on 1,4 M€ ja lainakanta 3 719 €/asukas. Konsernin suh-

teellinen velkaantuneisuus on 54,5 %. Konsernin kertynyt ylijäämä on 4 779 €/asukas. 

  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että se merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan 

laatiman arviointikertomuksen. Tulevan vuoden talousarvioon pyritään hakemaan sääs-

töjä käyttötalouden huolestuttavan kehityksen kääntämiseksi. Työ talouden tasapainot-

tamiseksi on aloitettu heti vuoden 2020 alussa Kuntaliiton selvityksellä ja konkreettisia 

säästöjä tuleville vuosille on pystytty jo toteuttamaan. 

 

Kunnanhallitus ohjeistaa hallintokuntia, että raportointi toiminnallisten ja taloudellisten 

tavoitteiden toteutumisesta dokumentoidaan toimielimelle pöytäkirjaan omina päätök-

sinään. 

 

Investointeja suunnitellessa tullaan ottamaan huomioon sekä valmisteluresurssi että tiu-

kentuva taloustilanne mahdollisimman realistisesti.  

 

Kunnassa on otettu käyttöön erilaisia sähköisiä toimintatapoja runsaasti kuluneen vuo-

den aikana. Merkittävimpinä toimina sähköinen kokoustaminen ja päätöksenteko. 

Asiahallintajärjestelmän käyttöönotto on aloitettu selvittämällä eri toimittajien palve-

luita ja hankinta on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 alussa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.     

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

 



 

 

139 § VUODEN 2021 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 

 

 Talousarvio ja -suunnitelma 
 

Kuntalain 110 § (10.4.2015/410) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy-

väksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kunta-

konsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on 

hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelu-

kausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja 

edellytykset kuntien tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa 

hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt 

alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seu-

raavan vuoden alusta lukien. Kunnan taloussuunnitelmassa tulee päättää yksilöidyistä 

toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna jaksona katetaan. 

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja 

tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio 

voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslas-

kelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtä-

vistä muutoksista päättää valtuusto. 

 

 Liitteet:  

 •  Talousarvion laadintaohjeet 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan ohjeen.  

 

• Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2021, 2022, 2023 joista vuosi 2021 on talousar-

viovuosi. 

• Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2020 talousarvio. 

• Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous talousarvioesityksis-

sään. Välttämättömät menojen lisäykset on perusteltava konkreettisesti.  

• Palkoissa työehtosopimusten mukaiset korotukset ja työkokemuslisät on huomioi-

tava. 

• Toimielinten tulee esittää toteutettavat toiminnalliset muutokset. Mikäli toiminnal-

liset muutokset vaikuttavat muiden toimielinten toimintaan, tulee niistä keskustella 

ja sopia asianosaisten kanssa ennen päätöksentekoa. Toiminnallisissa muutoksissa 

tulee etsiä synergiaetuja, taloudellisuutta ja tehokkuutta koko kunnan näkökul-

masta tarkasteltuna. 

 

• Investointeja suunnitellaan ja toteutetaan maltillisesti ja tarkan arvioinnin perus-

teella. 

 



 

 

Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle tiistaihin 6.10.2020 mennessä. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

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

  

 

  



 

 

 

140 § VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT AJALTA 
1.1.– 30.6.2020 

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus 20.1.2020 § 6) mukaan kirjan-

pidon raportit tulee toimittaa seuraavasti:  

 

 • Hallintokunnille kerran kuukaudessa  

 • Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein  

• Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein  

 

Liitteenä ovat alla mainitut valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut ajalta 01 – 

06.2020.  

 

 Liitteet:  

  • Tuloslaskelma 01 – 06.2020  

  • Rahoituslaskelma 01 - 06.2020  

  • Käyttötalous 01 – 06.2020 

  • Investoinnit 01 – 06.2020 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:  

 

Kunnanhallitus merkitsee 01 – 06.2020 valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut; 

käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä rahoituslaskelman tiedoksi ja lähettää 

ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 

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

 

  



 

 

 

141 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA 

 

  Valtuusto on kokouksessaan 5.6.2017 § 40 valinnut tarkastuslautakunnan seuraavassa 

kokoonpanossa: 

 

 Varsinaiset jäsenet                                   Henkilökohtaiset varajäsenet 

 

Tuuliniemi Paavo, pj                               Niskala Pekka 

Välimäki Aarre, vpj                                Välimäki Hilma 

Holkko Merja                                           Hietakoivisto Marita 

Luomanen Hanna-Kaisa                          Luomanen Esko 

Törmä Ilmo                         Myllyviita Sinikka 

 

Keso Vesa    tilintarkastaja 

 

Tarkastuslautakunnan jäsenen Aarre Välimäen poismenon johdosta hänen tilalleen 

tulee valita uusi varajäsen. 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:  

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa, että Aarre Välimäen 

tilalle kunnanvaltuustoon tulee Juha Rinne (SDP). 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee tarkastuslautakuntaan Aarre 

Välimäen tilalle uuden jäsenen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

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

  

  

  

 

 

  



 

 

 

142 § LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN 
TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2021 

 

 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt kokouksessaan 5.5.2020, että 

pelastuslaitoksen talousarvion laadinta vuodelle 2021 perustuu voimassa olevaan 

palvelutasopäätökseen. Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös tullaan päivittämään 

kuluvan vuoden aikana ja siinä työssä huomioidaan muuttuneen riskiympäristön ja 

toimintaa ohjaavan normiston lisäksi myös pelastuslaitoksen toiminnasta ja palve-

luista laadittu ulkoinen selvitys ja siitä tehtävät johtopäätökset. COVID-19-epidemia 

on kuitenkin siirtänyt ulkoisen selvityksen laajapohjaista käsittelyä ja sen johdosta 

myös palvelutasopäätöksen valmistelu on viivästynyt. Uusi palvelutasopäätös on ta-

voite saada voimaan vuoden 2021 alusta.  
 

Vuoden 2020 talousarvio on toteutumassa suunnitellun mukaisesti, jolloin talousar-

vion 2021 lähtökohtana on kuluvan vuoden talousarvio. Kuntien maksuosuutta esite-

tään korotettavaksi 2,5 %, joka kattaa ennakoidut kunta-alan palkankorotukset sekä 

yleisen kustannustason nousun.  

 

Pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kuntien lausunnon talousarvioehdotuksesta 

vuodelle 2021. Johtokunta toivoo, että kunnat ottavat lisäksi kantaa pelastuslaitoksen 

nykyiseen palvelutasoon ja siihen liittyviin muutostarpeisiin.  

 

Lausunto pyydetään toimittamaan 20.8.2020 mennessä Satakunnan pelastuslaitoksen 

kirjaamoon sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@satapelastus.fi.  
 

 Liitteet: 

• Lausuntopyyntö 

• Kuntien maksuosuutaulukko TA 2021 mukaisesti 

• Pöytäkirjanote Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan §:stä 

17 

 

  KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:  

 

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että Satakunnan Pelastuslaitoksen tulee ta-

lousarviossaan ottaa huomioon kuntien kiristyvä talous, mutta Karvian kunnan hallitus 

korostaa, että sopimuspalokuntien rahoitusta ei tule leikata, mikäli säästökohteita hae-

taan. Sopimuspalokunnat tuottavat palveluita kustannustehokkaasti ja niiden toiminta 

on pienille paikkakunnille ensiarvoisen tärkeää. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

  

 

mailto:kirjaamo@satapelastus.fi


 

 

143 § KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN 
HAKEMINEN VUONNA 2020 

 

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 

30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion ra-

joissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten 

vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan 

huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Harkinnanvaraisen avustuksen kritee-

reissä huomioidaan myös koronakriisin vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa. 

 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt talou-

tensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet aikatauluineen ja 

euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevassa ha-

kemuksessa. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hake-

mukseen merkittävä se, milloin valtuusto ne käsittelee ja mitkä toimenpiteet ovat. Val-

tionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita 

kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina 

jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä tai 

asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. 

 

Avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kuntalain 118 §:n mu-

kaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytyksen 

turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 118 

§:n mukainen arviointiryhmä.  

 

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 60 000 000 

euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 §:n 2 momentin mu-

kaan korotusta on haettava valtionvarainministeriön päättämään ajankohtaan men-

nessä.  

 

 Hakemukset tulee toimittaa 31.8.2020 mennessä valtiovarainministeriö@vm.fi  

 

 

 Liitteet 

• Kirje VN13684/2020 ja liitelomake 

 

  KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:  

 

 Kunnanhallitus päättää hakea kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

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

  

mailto:valtiovarainministeriö@vm.fi


 

 

 

144 § MUUT ASIAT 

 

 Kunnanhallituksen muut asiat:  

 

1. Seuraavan valtuustoseminaarin ajankohta on keskiviikkona 26.8 klo 16.30. 

 

2. Ystävyystoimikunnan kokousmuistiot tiedoksi ja hallituksen jäsenten sitova 

ilmoittautuminen Viru-Nigulan ystävyyskuntatilaisuuteen. Kunnanhallituksen 

jäsenet ilmoittautuvat tiistaihin 11.8.2020 mennessä ystävyystoimikunnan 

sihteerille. 
   

 

3. Kunnanhallitus valitsi kunniamerkkitoimikuntaan jäseneksi Hilma Välimäen pois 

menneen Aarre Välimäen tilalle.  

  

 

4. Sosiaaliasiamiehen selvitys kunnanhallitukselle vuodelta 2019 tuotiin hallitukselle 

tiedoksi. 

 

5. Kunnanhallitus vaati tekniseltä lautakunnalta, että päiväkotirakentamiseen 

liittyvien ostopalveluiden kilpailuttaminen on käynnissä 31.8.2020. 
   

 

6. Kunnanhallitus keskusteli etätyöperiaatteista ja päätti käsitellä asiaa seuraavassa 

kokouksessa. Siihen asti yksikön esimiehet voivat myöntää harkitusti ja 

tapauskohtaisesti mahdollisuuden etätöihin. 

 

7. Kunnanhallitus pyysi edelleen aikaisemmin pyytämäänsä selvitystä pitämättömistä 

lomista. 

 

8. Koivumäki toi esiin, että esimiesten on kiinnitettävä huomiota työntekijöiden 

ohjaukseen tehtävien välillä. 

 

9. Kunnanhallitus keskusteli Posan palveluiden paikallisesta järjestämisestä. 

 

10. Huhtamäki tiedusteli Posan vuoden 2019 tilinpäätökseen ja aiemmin esiin 

tulleisiin asioihin liittyvistä lisäselvityksistä. 

 

11. Kunnanhallitus keskusteli Karvian yhtenäiskoulun opettajavaihdoksista. 

 
   

 

 

  

 

 

  



 

 

 

145 § ILMOITUSASIAT 

  

 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

 Valtiovarainministeriö 

 

Asettamispäätös: Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen 

selvitystyö toimikaudelle 11.6.2020-31.12.2020. VM067:00/2020, VN/3538/2020 

 

Lausuntopyyntö Suomen julkisten hankintojen kansallinen strategia. Lisää luettavissa 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=31b22ecd-d3e0-

460e-80cf-a2d7b599b675 

 

 Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Lausuntopyyntö valmiussuunnittelua ja tilannekuvaa koskevat päätökset 

terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin 11.8.2020 mennessä. Lisää luettavissa 

https://lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/ShowAllProposalAnswers?proposalId=461d962

2-149d-4fcd-a485-90f3e794f2e2 

 

 Varsinais-Suomen ELY-Keskus 

 

Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta, Haapakosken luonnonsuojelualue 

YSA247764, Karvia 

 

Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta, Syväojan luonnonsuojelualue 

YSA247684, Karvia 

 

 Metsähallitus 

 

Tiedoksi ympäristöhallinnon äyriäistyöryhmän tutkimuslupa Metsähallituksen 

suojelualueilla 2020-2025. MK 3477/2020/1 

 

 Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

 

Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös LSAVIn toimialueelle, yleisötilaisuudet ja 

yleiset kokoukset 1.7.2020 lähtien.  

 

 KT Kuntatyönantajat 

 

Yleiskirje 8/2020: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2020-2021, 

kunnallinen pääsopimus sekä aiesopimus sote- ja maakuntauudistusta varten. 

Luettavissa: https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/8/kvtes-2020-2021 

 

Yleiskirje 9/2020: Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES 

2020-2021). Luettavissa: https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/9/ovtes-2020-2021 

 

 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=31b22ecd-d3e0-460e-80cf-a2d7b599b675
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=31b22ecd-d3e0-460e-80cf-a2d7b599b675
https://lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/ShowAllProposalAnswers?proposalId=461d9622-149d-4fcd-a485-90f3e794f2e2
https://lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/ShowAllProposalAnswers?proposalId=461d9622-149d-4fcd-a485-90f3e794f2e2
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/8/kvtes-2020-2021
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/9/ovtes-2020-2021


 

 

Yleiskirje 10/2020: Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2020-

2021. Luettavissa: https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/10/ts-2020-2021 

 

Yleiskirje 11/2020: Vuoden 2020 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut 

muuokset/lisäykset. Luettavissa: https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/11/vuoden-2020-

ammattiyhdistyskoulutuksiin-sovitut-muutokset 

 

 Satakuntaliitto 

 

Maakuntahallituksen 29.6.2020 kokouksen pöytäkirja on luettavissa verkkosivuilla: 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1598  
 

Lausunto pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutoksista Karvian kunnan alueella. 

Saapunut 16.6.2020. 

 

STM:n avustuspäätökset Satakunnan sote-rakenneuudistusta tukevan valmisteluun ja 

tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman toteuttamiseen. Saapunut 30.6.2020. 

 

 Satasairaala 

  

 Yhtymähallituksen 15.6.2020 kokouksen pöytäkirjanote: 

120 § Satasairaalan laatulupaus ulkoiseen viestintään 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

 

 Tiedoksi yhtymävaltuuston pöytäkirja 23.6.2020. 

 

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 

Lausuntopyyntö sosiaalihuollon asiakaskirjarakenteista. Lausuntopyyntö, lausuttavat 

materiaalit ja ohjeet lausunnon antamiseen löytyvät osoitteesta: https://thl.fi/fi/web/tie-

donhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ajankohtaista/lausuntokierroksella/sosiaalihuol-

lon-asiakirjarakenteiden-kuulemiset-2019-2020/sisallolliset-kuulemiset/lapsiperhei-

den-tyoikaisten-ja-iakkaiden-palvelujen-asiakirjarakenteet 

 

 Porin kaupunki/Pelastusjohtaja 

 

 Ote viranhaltijapäätöksestä 27.7.2020: 

§ 41: Ilotulituksen salliminen ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta ns. 

venetsialaisten aikana. 

  

 Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy 

  

 Tiedoksi Seutupalvelukeskuksen hallituksen 25.6.2020 kokouksen pöytäkirja. 

  

 Kaupanvahvistajan todistukset. Karvian kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 

  

https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/10/ts-2020-2021
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/11/vuoden-2020-ammattiyhdistyskoulutuksiin-sovitut-muutokset
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2020/11/vuoden-2020-ammattiyhdistyskoulutuksiin-sovitut-muutokset
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1598
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ajankohtaista/lausuntokierroksella/sosiaalihuollon-asiakirjarakenteiden-kuulemiset-2019-2020/sisallolliset-kuulemiset/lapsiperheiden-tyoikaisten-ja-iakkaiden-palvelujen-asiakirjarakenteet
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ajankohtaista/lausuntokierroksella/sosiaalihuollon-asiakirjarakenteiden-kuulemiset-2019-2020/sisallolliset-kuulemiset/lapsiperheiden-tyoikaisten-ja-iakkaiden-palvelujen-asiakirjarakenteet
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ajankohtaista/lausuntokierroksella/sosiaalihuollon-asiakirjarakenteiden-kuulemiset-2019-2020/sisallolliset-kuulemiset/lapsiperheiden-tyoikaisten-ja-iakkaiden-palvelujen-asiakirjarakenteet
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ajankohtaista/lausuntokierroksella/sosiaalihuollon-asiakirjarakenteiden-kuulemiset-2019-2020/sisallolliset-kuulemiset/lapsiperheiden-tyoikaisten-ja-iakkaiden-palvelujen-asiakirjarakenteet


 

 

 

146 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 



 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 

Karvian kunta 
Kunnanhallitus 

10.8.2020 Pykälät 
135-146 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
 pykälät 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 

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

 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  

 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  11/8 2020 
Annettu tiedoksi 11 /8 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. 

 

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

