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Maanantai 21.9.2020 klo 18.00 – 20.42
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Läsnä

Ervelä Mari
Hietaluoma Jaakko
Hietikko Tarja
Huhdanmäki Tuire
Kangas Kaija
Kaskimäki Veijo
Raita-aho Voitto
Vainionpää Joni
Ylilammi Tomi

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
puheenjohtaja
jäsen
jäsen

Poissa

Muut saapuvilla olleet
Suominen Päivi
Huhtaluoma Heikki
Koivumäki Jyrki
Kannisto Jari
Hosiasluoma Tarja
Salonen Miia
Koivisto Arimo

kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kunnanvaltuuston I varapj
kunnanvaltuuston II varapj
kunnanvaltuuston III varapj
kunnanjohtaja
palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä
rehtori, paikalla klo 18.00 – 18.35

Pöytäkirjantarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 21.9.2020

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä verkkosivuilla 22.9.2020
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157 §

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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

158 §

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 Hietikko Tarja ja Huhdanmäki Tuire.

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

Rehtori Arimo Koivisto kertoi Yhtenäiskoulun lukuvuoden ajankohtaisista asioista.
Koivisto poistui klo 18.35.

159 §

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA
Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Saija Heiniluoma on 7.9.2020 ilmoittanut
jättäytyvänsä luottamustoimesta ilmoituspäivästä alkaen. Heiniluoman työsuhde
päätoimisena matematiikan tuntiopettajana Karvian yhtenäiskoulussa estää toimimisen
kasvatus- ja opetuslautakunnassa.
Valtuusto on kokouksessaan 5.6.2017 § 43 valinnut kasvatus- ja opetuslautakunnan
seuraavassa kokoonpanossa:
Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Jonna Haavisto, pj
Aila Isotalo, vpj
Nivus Jori
Halmela Kari
Lähdekorpi Marko
Koivuniemi Tanja
Heiniluoma Saija

Salo Merja
Lintoja Turkka
Tuuliniemi Teemu
Ala-Korte Kalevi
Viitala Ilkka
Kytömäki Arja
Hautaluoma Kaija

Heiniluoman ilmoituksen johdosta hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Korjataan esitystä seuraavasti: Valtuusto on kokouksessaan 3.10.2019 § 37 valinnut
kasvatus- ja opetuslautakuntaan Heiniluoma Saijan.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kasvatus- ja
opetuslautakuntaan Heiniluoma Saijan tilalle uuden jäsenen.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

160 §

LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2021 - 2023
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA, VUODEN 2021
TALOUSARVIOLUONNOKSESTA JA INVESTOINTIOHJELMALUONNOKSESTA VUOTEEN 2026
Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus pyytää jäsenkuntiensa ja sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan lausuntoa oheisista luonnoksista sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2021 - 2023 ja vuoden 2021 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen 2026.
Yhtymähallituksen vuodelle 2021 hyväksymä raami oli enintään 3,5 % nousu vuoden
2020 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Tilanteessa 31.8.2020 kustannusmuutokset verrattuna vuoden 2019 talousarvioon ovat seuraavat:
toimintakulut
jäsenkuntien maksuosuudet yht.
jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoito

+3,0 %
+3,3 %
+3,9 %

Tilikauden tulostavoite on + 1 200 000 euroa.
Toimintakulujen kasvu on euroissa yhteensä noin 10,9 Me verrattuna 2020 talousarvioon. Keskeisimpiä toimintakuluja kasvattavia tekijöitä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sopimusten mukaiset palkkakorotukset sivukuluineen 5,1 Me
sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset 1,0 Me
5 henkilön hengityshalvaustiimi 0,2 Me
Rauman liikkeenluovutus 1.7.2020 (vaikutus 0,5 vuodelle) 0,6 Me
Lääkeostot 0,5 Me
Apuvälinetoiminnan laajentuminen 0,2 Me
Leasing- ym. vuokrien kasvu 0,5 Me
ICT-kustannusten kasvu 1,6 Me; LC vuosijulkaisu, EHP Lifecare käyttöönotto,
eAsiointi, taloushallinnon järjestelmäuudistus
Nettobudjetoidun yksikön kustannuskasvu 0,6 Me (omarahoitusosuus ennallaan)
Sopimusambulanssit 0,4 Me

Edellä mainitut yhteensä 10,7 Me.
Investoinnit vuosina 2021 - 2026 ovat yhteensä 189,9 m € ja ne vaihtelevat eri vuosina
22,0 - 38,9 m €:n välillä. Investointien rahoitus tapahtuu poistorahoituksella ja lainarahoituksella vuonna 2021.
Jäsenkuntien palvelumaksujen arvioidaan nousevan vuonna 2021 keskimäärin 3,1
% verrattuna muutettuun talousarvioon 2020 ja sairaanhoidossa nousuarvio on 3,6 %.

Karvian kunnan osalta Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannukset nousisivat ehdotuksen mukaan vuoden 2020 muutetun talousarvion 3.439.000 eurosta 3.472.000 euroon eli noin 1,0 % (kuntakohtainen arvio lasketaan 1.1.2018–31.7.2020 toteutuneen
käytön mukaan). Suunnittelussa on otettu huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä
hoito ja palvelu, siten että välitön potilas ja asiakasturvallisuus eivät saa vaarantua.
Jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot pyydetään kirjallisina sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle 22.9.2020 mennessä. Lausunnot ensisijaisesti sähköpostilla
osoitteeseen: kirjaamo@satasairaala.fi
Liitteet:
•

Lausuntopyyntö 1.9.2020

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että Satakunnan sairaanhoitopiirin tulee
noudattaa tiukkaa taloudenhoitoa ja huomioida kuntien tiukka taloustilanne ja koronan
aiheuttavat lisähaasteet.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

161 §

POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. –
30.6.2020
PoSan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt PoSan talouden
toteutumista ajalla 1.1. – 30.6.2020 kokouksessaan 25.8.2020. Talousarvion
mukaisista tuotoista toteutui 49,3 % ja ulkoisista kuluista 47,0 %. Virallisessa
tuloslaskelmassa toimintatuotot kasvoivat 0,2 % verrattuna edelliseen vuoteen ja
vastaavasti toimintakulut kasvoivat 0,5 % verrattuna edelliseen vuoteen. Virallinen
tuloslaskelma osoittaa tässä vaiheessa ylijäämää 1 550 245,91 euroa. Maksuvalmius
on hyvällä tasolla.
Karvian kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-kesäkuussa 2020 ovat
seuraavat:
Palvelu:
Perhepalvelut
Aikuispalvelut
Vanhuspalvelut
Erityispalvelut
Ympäristöpalvelut

Käyttö:
47,20 %
47,46 %
49,64 %
49,45 %
47,67 %

Palvelut yhteensä, tammi-kesäkuun 2020 kokonaiskäytön toteuma Karvian osalta on
48,80 %.
Kuntakohtaisessa palvelutarpeessa on ollut alkuvuoden aikana vaihteluita. Yleisesti
voidaan havaita palvelutarpeen reiluakin laskua, mikä johtuu suurilta osin alkuvuoden
koronaviruspandemiasta. Kuntakohtaiset suoritteisiin ja tuotehintoihin perustuvat
palveluiden käytön euromääräiset muutokset vuodentakaiseen verrattuna. Karvian
osalta nousua +2,2 % eli +66 645 euroa.
Liitteet:
•

PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 30.6.2020

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen
toteutumisen tammi-kesäkuulta 2020 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi
kunnanvaltuustolle.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

162 §

POHJOIS-SATAKUNNAN DIGITAALISET VAPAA-AJAN PALVELUT HANKE
Valtiovarainministeriö avasi 24.6.2020 valtionavustushaun kuntien digitalisaation
yhteishankkeisiin.
Avustusta voi hakea vuonna 2020 kuntien päätöksenteon, hallinnon ja kunta
demokratian digitalisaation sekä etätyökäytäntöjen ja digitaalisten palveluiden
kehittämiseen.
Avustus on tarkoitettu kuntien hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota ja sen
edellyttämää toiminnan muutosta ja juurtumista pysyviksi ja entistä paremmiksi
käytännöiksi. Sitä voi hakea seuraavien asioiden kehittämiseen:
• kunnan sähköinen päätöksenteko ja sitä tukevat prosessit
• kunnan toimielinten sähköiset kokoukset ja sähköinen päätöksen tekomenettely
• kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien osallistuminen ja vaikuttaminen
• etätyö ja monipaikkainen työ tai
• kunnan järjestämien palvelujen digitalisaatio, esimerkiksi kulttuuri-, nuoriso-,
liikuntatoimen ja vapaa-ajan palvelujen digitalisaatio.
Hakemus tulee jättää 5.10.2020 mennessä. Valtionavustusta myönnetään vain
hankkeisiin, jotka useammat kunnat toteuttavat yhdessä.
Kehittämishankkeiden ja avustuksen kohteena on oltava ennen kaikkea kuntien
toimintatavoissa ja prosesseissa tapahtuvat muutokset. Hankkeessa on suunniteltava,
miten toiminnan muutokset toteutetaan ja miten hankkeen tuloksia hyödynnetään ja
levitetään hankkeen päätyttyä. Nämä on kuvattava hakemuksessa.
Kankaanpään kaupunki on valmistellut ehdotuksen Pohjois-Satakunnan vapaa-ajan
palveluiden digitalisaatiota edistäväksi hankkeeksi. Kankaanpää on kutsunut
hankkeeseen yhteistyöhön mukaan Pohjois-Satakunnan seutukunnan kunnat:
Jämijärvi, Karvia ja Siikainen (Honkajoki kuntaliitoksen myötä osana Kankaanpäätä).
Lisäksi mukaan on kutsuttu Pomarkku, joka kuuluu näiden kuuden kunnan yhteiseen
peruspalvelukuntayhtymään (PoSa).
Esitetyn hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjois-Satakunnan kuntien vapaa-ajan
palveluiden digitalisointia yhteisesti. Näiden palveluiden piiriin kuu luu mm.
lähimatkailun, retkeilyn, lähiliikuntapaikkojen käytön sekä paikallisen taiteen ja
kulttuurin digitaalisten palvelumallien kartoitusta ja hyödyntämistä sekä kuntien
asukkaiden, kuntamarkkinoinnin, että matkailun näkökulmasta.
Hankkeessa on viisi eri osa-aluetta: 1. Tilannekuvan luominen, 2. Digitaalisten
alustojen kartoitus ja palvelumuotoilu, 3. Kokeilut, kehittäminen ja palautteen keruu,
4. Koulutus ja neuvonta sekä 5. Jatkokehitys.
Mukana olevien kuntien edellytetään sitouttavan kehitystyöhön asiantuntija
resursseja eri toimialoilta. Hanketta hallinnoimaan palkataan lisäksi
projektikoordinaattori.

Valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 85 % hyväksyttävistä hanke
kustannuksista. Hankkeet on toteutettava 30.11.2022 mennessä. Hankkeen
kokonaiskustannukseksi on arvioitu 133 000 €. Tästä haetaan digitalisaation
kannustinjärjestelmästä tukea 113 050 €. Jäljelle jäävä rahoitus osuus 19 950 € jaetaan
mukana olevien kuntien asukasluvun suhteen tasan.
Alustava laskelma, mikäli kaikki kunnat ovat mukana:
• Kankaanpää (mukana Honkajoki) 12 516 € > 6258 € / vuosi
• Karvia 2277 € > 1138,5 € / vuosi
• Pomarkku 2045 € > 1022,5 € / vuosi
• Jämijärvi 1724 € > 862 € / vuosi
• Siikainen 1389 € > 694,5 € / vuosi
Tarkoitus on, että Kankaanpään kaupunki toimii yhteisen hankkeen valtionavustuksen
hakijana Valtiovarainministeriön digitalisaation kannustinjärjestelmästä saatuaan
muiden kuntien päätökset.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Karvian kunta on mukana hankkeessa, mikäli hankkeen kustannus kunnalle on
enintään 2277 euroa/1138,50 euroa vuodessa.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

163 §

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA
EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ
PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN
PERUSTAMISEKSI KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja
maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi /(103/00.04.00.01/2020
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita
olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki
sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa
koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli perustuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan rahoitukseen. Muun ohella lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ja lausumaan siitä, kuinka rahoitusratkaisun eri
määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta. Sote-maakuntien laskennallista rahoitusmallia tarkastellaan uudelleen lausuntopalautteen perusteella.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa. Lausuntopyyntö on laaja
ja jaettu aihekokonaisuuksittain eri osioihin. Lausuntoa varten esitetään kohdennettuja
kysymyksiä, joita on mahdollisuus perustella. Lisäksi vastaajalla on mahdollisuus antaa vapaamuotoisia kommentteja ja esittää yksilöityjä säädösmuutosehdotuksia. Vaihtoehtoisesti vastaaja voi jättää avoimen lausunnon. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä. Annetut lausunnot ovat julkisia. Lausunnot pyydetään toimittamaan 25.9.2020 klo 16.00 mennessä. Kirjallisen lausunnon voi
lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Saatteessa pyydetään mainitsemaan
asianumero VN/8871/2019.
Kuntaliitto on toimittanut oman lausuntonsa kuntiin 8.9.2020. Satakunnan kuntajohtajat ovat asettaneet työryhmän laatimaan pohjaesityksen lausuntokierroksella 25.9.2020
saakka olevaan sote-lakipakettiin. Työryhmän laatima pohjaesitys ei ole sellaisenaan
siirrettävissä kunnan tai kuntayhtymän lausunnoksi, vaan toimii tukimateriaalina kunnan lausunnolle.
Suomen Yrittäjät on antanut lausunnon ja muutosesitykset hallituksen sote-uudistukseen. Hallituksen esitysluonnos ei tunnista paikallista palvelutuotantoa, huomioi työllisyysvaikutuksia tai kuntien elinvoiman kehittämistä. Yritysvaikutusten arviointia ei

käytännössä ole laadittu. Lakiluonnos ei huomioi yli 18 000 sote-yrityksen merkitystä
osana suomalaisten palvelutuotantoa. Yksityisissä sote-yrityksissä työskentelee 80 000
ihmistä. Suomalaisten palvelut voidaan turvata vain hyödyntämällä näiden yritysten ja
ihmisten tarjoamia resursseja ja osaamista. Nykymuotoinen esitys johtaisi toteutuessaan siihen, että paikallinen monipuolinen palveluverkosto kuihtuu ja sen seurauksena
saatavuus heikkenee erityisesti maaseudulla.
Liitteet:
•

Lausuntopyyntö 15.6.2020
(https://www.lausuntopalvelu.fi)

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta
eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen
uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

164 §

NUORISOSIHTEERIN TEHTÄVÄN OSA-AIKAISTAMINEN MÄÄRÄAJAKSI
Nuorisosihteeri Tiina-Kaisa Aro-Heinilä on pyytänyt tehtävänsä osa-aikaistamista
1.10.2020 alkaen vuoden määräajaksi. Osa-aikaistamisen taustalla on Aro-Heinilän
vastaanottama sivutoimi päätoimisena tuntiopettajana Kurikan musiikkiopistolla.
Opetustunnit musiikkiopistolla painottuvat arki-iltoihin.
Aro-Heinilä hakee tehtävän osa-aikaistamista 80 %:iin nykyisestä täydestä työajasta.
Nuorisosihteerin nykyisistä tehtävistä jätettäisiin osa-aikaisen työsuhteen ajaksi pois
seuraavat tehtävät, mitkä kunta järjestäisi tällöin ostopalveluina tai toisin
työjärjestelyin:
•

Kehittää Karvian Olohuoneen nuorisotilojen toimintaa yhteistyössä
Petäjäopiston, nuorisovaltuuston ja kolmannen sektorin kanssa.

Toimenkuvaa ja sen mahdollisia muutoksia on tarkasteltu yhdessä liikuntaraittiussihteerin ja kunnansihteerin kanssa. Pois jäävät tehtävät siirtyvät liikuntaraittiussihteerin hankittaviksi ostopalveluina.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää kulttuurisihteerin työn osa-aikaistamisesta vuoden ajaksi.
PÄÄTÖS:

Hietaluoma esitti, että asia palautetaan takaisin valmisteltavaksi. Ervelä ja Kangas
kannattivat Hietaluoman esitystä.
Kunnanhallitus päätti suorittaa äänestyksen Hietaluoman esitys EI ja päätösehdotus
JAA.
EI: 7 ääntä, ( Ervelä, Hietaluoma, Hietikko, Huhdanmäki, Kangas, Kaskimäki,
Vainionpää)
JAA: 2 ääntä ( Raita-aho, Ylilammi)
Kunnanhallitus päätti palauttaa nuorisosihteerin työn osa-aikaistamisen takaisin valmisteltavaksi. Kunnanhallitus päätti tarkentamaan nuorisosihteerin toimenkuvaa ja
osa-aika prosenttia. Painotetaan kulttuuriosaamista ja musiikin opetusta. Kunnanhallitus korosti varhaiskasvatuksen tärkeyttä.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

165 §

KUNNAN RAKENNUSMESTARIN IRTISANOUTUMISILMOITUS
Kunnan rakennusmestari Jaakko Kallioniemi on 29.8.2020 jättänyt irtisanoutumisilmoituksen. Irtisanoutumisaikataulua on tarkennettu 14.9.2020. Kallioniemi irtisanoutuu rakennusmestarin virasta viimeisen virantoimituspäivän ollen 2.1.2021. Kallioniemi jää vuosilomille ennen virkasuhteen päättymistä 1.10.2020 alkaen ilman työhön
paluu velvoitetta ja kunnanhallitus myöntää oikeuden loma-aikana työskennellä toisella työnantajalla.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus hyväksyy irtisanoutumisilmoituksen ja antaa ilmoituksen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Kunnanhallitus hyväksyy rakennusmestarin lomalle jäämisen ilman töihin paluu velvoitetta ja merkitsee tiedoksi ilmoituksen sivutoimesta.
Kunnanrakennusmestarin tehtäviä hoitaa rakennustarkastaja Marianne Ojala oman
työn ohella 1.10.2020 alkaen. Lisäresurssitarvetta täydennetään tarvittaessa ostopalvelulla. Näillä järjestelyillä toimitaan tämän vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen tehdään päätös jatkon suhteen.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

166 §

SIBELCO NORDIC OY:N MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN
Sibelco Nordic Oy Ab olisi halukas jatkamaan Kantissa sijaitsevan 8,1 hehtaarin suuruisen alueen vuokraamista. Alue on osa Vanhatalo –nimistä tilaa, kiinteistötunnus
230-401-10-159. Alkuperäinen vuokrasopimus on vuodelta 1990. Alkuperäinen
vuokra-alue oli pinta-alaltaan 16,4 hehtaaria ja sopimuskumppanina oli tällöin Karvian
Hiekkamylly.
Tavoitevuokra-aika olisi kolmekymmentä vuotta alkaen 7.8.2020 ja tavoiteaikana
vuokrasopimus tarkistetaan kymmenvuosittain. Vuokranmäärä on 60 euroa hehtaarilta. Sibelco Nordic Oy sijoittaisi alueelle hiekan jalostamista varten tarpeellisia laitteita ja laitoksia. Lisäksi aluetta käytettäisiin varastoalueena.
Vuokralainen vastaa alueen siisteydestä ja asianmukaisesta jätehuollosta. Toiminnasta
ei saa aiheutua pohjaveden ja maaperän pilaantumisen vaaraa. Haitta-aineiden pääsy
maaperään ja pohjaveteen on estettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa hyödyntäen.
Vuokraamisen päättyessä maapohja jää kunnalle. Vuokralainen palauttaa maa-alueen
maisemoituna.
Sibelco Oy:llä on toimipisteet 30 maassa ja sillä on 9000 työntekijää. Yritys on perustettu vuonna 1872. Karvian yksikön tärkeimpiä tuotteita ovat voimalaitoksien leijupetihiekat, betoni-ja laastiteollisuuden raaka-aineet, kattohuopasirotteet ja turvahiekat.
Karvian yksikössä on kahdeksan vakituista työntekijää ja kaksi kausityöntekijää, Ensi
vuonna suunnitteilla vakinaistaa yksi työntekijä lisää. Välillisesti yritys työllistää noin
10 henkilötyövuotta vuodessa urakointiin ja hiekan ajoon kunnossapitoon liittyen. Tämän lisäksi yritys hyödyttää kuntaa ostamalla isoja määriä karvialaisilta yrityksiltä ja
työllistämällä yrityksiä.
Liitteet:
•

Luonnos vuokrasopimuksesta ja karttaliite

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää jatkaa vuokrasopimusta sopimusluonnoksen mukaisesti.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

167 §

RAKENNUSLUVAN HAKEMINEN KULTTUURIKESKUS SKANTZIN WC
RAKENNUKSELLE
Karvian kunta on hakenut LEADERISTA avustusta wc tilojen rakentamiseen Kulttuurikeskus Skantziin ja ulkorakennuksen korjaukseen. Avustusta haettiin myös katon
korjaukseen, mutta tähän ei avustusta saatu. Avustussumma on 16 500 euroa ja kunnan osuudeksi hankkeelle jää 9 900 euroa. Hanke toteutettaisiin kokonaan talkootyönä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 26 400 euroa ja talkootöiden osuus on
6600 euroa.
Kunnanvaltuusto myönsi kuntarahan hankkeelle, mutta siirrettävän wc:n kustannukset
tuli selvittää. Siirrettävän wc:n rakentamis- tai käyttökustannukset eivät poikkea merkittävästi kiinteän rakennuksen kustannuksista. Siirrettävän 4 yksikön wc:n hinta on
10000-20000 euroa ja ulkonäöltään se on parakkimainen ja vaatii verhoilua sopiakseen alueelle. Kiinteää ratkaisua puoltaa se, että suunniteltu wc ei riitä muiden tarvitsijoiden tarpeisiin. Normaalina kesänä ohjelmaa on Kulttuurikeskus Skantzissa niin
paljon, ettei wc rakennusta voida siirtää alueelta. Käytettävyys, hygieenisyys ja rakennuksen soveltuvuus ulkonäöltään alueelle puoltaa kiinteän yksikön rakentamista
siirrettävän sijaan.
WC rakennus vaatii rakennusluvan ja kunnan hankkeiden osalta luvan hakeminen
kuuluu kunnanhallitukselle.
Liitteet
•

Luonnoskuva

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää hakea rakennusluvan luonnoskuvan mukaiselle wc-rakennukselle Kulttuurikeskus Skantziin. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan luonnoskuvaan perustuvan rakennuslupahakemuksen ja hankkeen aikana tarvittaessa hyväksymään vähäisiä muutoksia luonnokseen, mikäli muutoksilla ei ole vaikutusta hankkeen kokonaiskustannuksiin.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

168 §

VEDENOTON ALOITTAMISELLE KANTINKANKAAN JA KAURAHARJUN
VEDENOTTAMOISTA ASETETUN MÄÄRÄAJAN JATKAMINEN
Lakeuden Vesi Oy on hakenut 30.4.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirastosta vedenoton aloituspäivämäärän siirtoa Kantinkankaan ja Kauraharjun vedenottamoista eli
määräajan jatkamista yhdellä vuodella 13.4.2022 asti.
Vedenoton edellyttämää putkilinjaa rakennetaan parhaillaan. Putkilinjan rakentamiseen tarvittavat maanomistajaluvat koko putkilinjan osalta on saatu helmikuussa 2020.
Lakeuden Vesi Oy on pyrkinyt luvissa vapaaehtoisiin lupiin. Vaikka lupien hakemiseen ryhdyttiin välittömästi lupapäätöksen ja putkilinjauksen lopullisen sijainnin varmistuttua, on lupien saamisessa ollut varsin suuria haasteita.
Koronaviruspandemia vaikuttaa kautta linjan yritystoimintaan niin Suomessa kuin
maailmalla. Lakeuden Vesi Oy arvioi, että täyttä varmuutta urakoinnin sujuvuudesta
aikataulun mukaan sekä putkimateriaalien ja muiden tarvikkeiden materiaalitoimituksista ajallaan ei tässä tilanteessa ole. Samaan vetoavat myös kohteiden urakoitsijat,
koska vallitsevan pandemian kehitys on ennakoimaton.
Aluehallintovirasto pidentää Etelä-Suomen aluehallintoviraston 23.4.2014 antaman
päätöksen nro 56/2014/2 lupamääräyksessä 16) Kauraharjun pohjavedenottamon
käyttöönotolle asetettua määräaikaa 13.4.2022 saakka.
Aluehallintovirasto pidentää Etelä-Suomen aluehallintoviraston 23.4.2014 antaman
päätöksen nro 55/2014/2 lupamääräyksessä 17) Kantinkankaan pohjavedenottamon
käyttöönotolle asetettua määräaikaa 13.4.2022 saakka.
Liitteet
• Aluehallintoviraston päätös 10.9.2020 (Nro 328/2020 Dnro
ESAVI/13186/2020
• Aluehallintoviraston päätös 10.9.2020 (Nro 329/2020 Dnro
ESAVI/13187/2020)
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

169 §

KUNNANTALON HENKILÖKUNNAN LIIKUNTAILTAPÄIVÄ
Kunnantalon henkilökunnalle järjestetään liikuntailtapäivä perjantaina 25.9.2020
jolloin kunnantalo suljetaan klo 11.00. Kunnantalon sulkemisesta tiedotetaan normaalin käytännön mukaisesti.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

170 §
KH 31.8.2020
153 §

KUNNANSIHTEERIN VIRKAAN VALINTA
Karvian kunnan hallintosäännön 45 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa
haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen
ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa
kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Hallintosäännön 46 §:n mukaan valtuusto
päättää kunnansihteerin valinnasta.
Kunnanhallitus on 15.6.2020 kokouksessaan päättänyt kunnansihteerin viran
julistettavan haettavaksi 1.7.2020 alkaen ja haun päättyvän 15.8.2020.
Hakuilmoitus on julkaistu kunnanhallituksen päätöksen ja kunnan rekrytointiohjeiden
mukaisesti kunnan ilmoitustaululla, kotisivuilla, facebook-sivustolla ja TE-keskuksen
avoimet työpaikat -sivustolla.
Virkaa haki kuusi henkilöä, joista yksi hakemus tuli myöhässä. Kunnanhallitus on
kutsunut haastatteluihin kaikki kelpoisuuden täyttävät määräajassa hakemuksen
jättäneet hakijat: Manni Jarno KM, Kulmala Anni HTM, Kartaslammi Maritta
tradenomi (YAMK), Sieppi Maija HTM, Ronkainen Kaisamaija MMM.
Haastattelupäiväksi on sovittu maanantai 14.9.2020 klo 16.30. Haastattelut suorittaa
valtuusto yhdessä kunnanhallituksen kanssa.
Kunnanhallitukselle ja valtuustolle jaetaan oheismateriaalina yhteenveto
kunnansihteerin virkaan määräaikaan mennessä hakeneista. Hakemusasiakirjoihin voi
tutustua etukäteen kunnanvirastolla.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää kunnansihteerin virkaan
valinnasta.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjanpitäjä kunnansihteeri Kaisamaija Ronkainen poistui kokouksesta pykälän
käsittelyn ajaksi klo 19.29-19.32. Pöytäkirjanpitäjänä 153 §:n ajan toimi
kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnansihteerin viran hakijat haastateltiin 14.9.2020. Kaikki haastatteluun kutsutut
hakijat tulivat paikalle. Ansiovertailu on oheismateriaalina.

KH 170 §

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle suoritettavaksi kunnansihteerin
virkavaalin.

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

171 §

MUUT ASIAT
Kunnanhallituksen muut asiat:
1. Täyttöluvan uusiminen lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan
tehtävään. Kunnanhallitus hyväksyi täyttöluvan uusimisen.
2. Erityisluokanopettaja Aino Yli-Peltola on irtisanoutunut virastaan 31.10.2020.
Kunnanhallitus käy periaatekeskustelua opettajarekrytoinneista. Kunnanhallitus
päätti viedä asian kasvatus- ja opetuslautakunnalle valmisteltavaksi.
3. Kunnanjohtaja on ilmoittanut Lakiasiaintoimisto Pakkanen Oy:lle hyväksyvänsä
Länsi-Suomen Luontomatkailu Oy:n lopputilityksen ja sen, että kaupunginjohtaja
Linda Leinonen ja hallintojohtaja Juha Mattila allekirjoittavat kirjallisen päätöksen
asiassa. Karvian kunnan osuus lopputilityksestä on 526,22 euroa. Karvian
omistusosuus yhtiössä on 8 prosenttia. Jaettavat varat ovat yhteensä 6577,79
euroa.
4. Yhtiökokous edustajien nimeäminen yhtiökokoukseen:
• Karvian Lämpö Oy: Veijo Kaskimäki
• Kiinteistöosakeyhtiö Karvian Vuokratalot: Heikki Huhtaluoma
•

Willi Karvia Oy: Mari Ervelä

5. Jaakko Kallioniemen tilalle Karvian Lämpö Oy:hyn nimetään Marianne Ojala.
6. Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut hankkeen: KestäväMaaseutu 20202022. KestäväMaaseutu -hanke on tutkimusta ja osallisuustyötä, yhdessä kuntien
ja asukkaiden kanssa. Hankkeessa on mukana viisi kuntaa eri puolilta Suomea.
Karvia on valittu mukaan. Kunnanhallitus toteaa, että tämä on positiivinen asia.
7. Kunnanhallitus keskusteli vanhustyöntekijän jatkosta.
8. Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 12.11.2020.
9. Ervelä toivoo, että olohuoneen nuorisotilat tulisivat nopeasti käyttöön.

172 §

ILMOITUSASIAT
Merkitään tiedoksi seuraavat:
Valtioneuvosto
Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarisen selvitystyön
valmisteluryhmä on asettanut Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja
terveyspalveluiden valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävien uudelleenjärjestelyvaihtoehtoja
selvittävän alaryhmän. Tiedoksi asettamispäätös.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Päätös 9.9.2020: nro 322/2020, Dnro ESAVI/5442/2020: Asia: Alkkian
turvetuotantoalueen lupamääräyksen 3 muuttaminen, Karvia, Hakija Vapo Oy.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Lausuntopyynnöt ja ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta asiassa dnro:
LSSAVI/6240/2020: Rummukkanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kurikka ja
Karvia. Hakija: Pentti Valtonen.
Varsinais-Suomen ELY-Keskus
Kuntajohtajakokouksessa 27.8 päätetty joukkoliikennekuvan muodostamisesta
Satakunnassa. ELY-Keskuksen joukkoliikenteen palvelutaso tavoitteet Satakunnassa
2021-2025.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
Tiedoksi 28.8.2020 ilmoitus. Tarkastuskertomus 2020/3865, Asia: Asian käsittelyn
päättyminen.
Satakuntaliitto
Maakuntahallituksen 24.8.2020 pöytäkirja on luettavissa verkkosivuilla:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1602
Satasote johtoryhmän 19.8.2020 kokouksen pöytäkirja on luettavissa
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1642
Tiedote 7.9.2020: Länsi-Suomen maakuntien kannanotto EU:n elpymistukipakettiin.
Maakuntahallituksen 14.9.2020 kokouksen esityslista on luettavissa verkkosivuilla:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1749
Maakuntahallituksen kokous 14.9.2020 / pöytäkirja. Luettavissa lisää:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1749

Satasairaala
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituis 31.8.2020:
• 128 §: Toiminnan ja talouden katsaus 1-6 kk/2020
• 129 §: Toiminnan ja talouden katsaus 1-7 kk/2020
• 137 §: Sairaanhoidon asiakasmaksut Satakunnan sairaanhoitopiirissä
1.1.2021 lukien
Porin kaupunki, Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta
Ote pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjasta 8.9.2020
§ 21:Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2020
§ 22:Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2021
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Sataedun talouden ja toiminnan raportointi, pöytäkirjanote 20.8.2020 § 43. Pöytäkirja
luettavissa: https://sataedu.fi/sataedu/paatoksenteko/yhtymahallituksen-esityslistat-japoytakirjat/
KVVY Tutkimus Oy
Tiedoksi raportti Alatalot Oy:n Kiviharjun pohjavesitarkkailusta vuodelta 2020.
Havaintoputkessa todettiin öljyhiilivetyjä C10-C40.
Kaupanvahvistajan todistukset.
Karvian kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

172 §

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

