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173 §

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

174 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena
arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä
pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kangas Kaija ja Kaskimäki Veijo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Päivähoidonohjaaja Reetta Lepistö kertoi varhaiskasvatuksen tilanteesta.
(klo 18.00-18.22, §173-§174)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Rakennustarkastaja Marianne Ojala kertoi teknisen lautakunnan tilanteesta,
investoinneista 2021-2023. (klo 18.00-20.08, §173-§174)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

175 §

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS
Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 18.9.2020 ja toimittanut pöytäkirjan
kunnanhallitukselle tiedoksi.

Liitteet:
•

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 18.9.2020

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

176 §

LAUSUNTO SATAKUNTALIITON TALOUSARVIOSTA 2021 JA –
SUUNNITELMAEHDOTUKSESTA 2021 - 2023
Satakuntaliiton maakuntahallitus on 14.9.2020 hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton
vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelmaksi, josta pyydetään Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n mukaisesti jäsenkuntien lausunto viimeistään 31.10.2020 Satakuntaliiton kirjaamoon. Talousarvioesityksen mukaisesti jäsenkunnilta kerättävät maksuosuudet pysyvät keskimäärin vuoden 2020 tasolla.
Karvian kunnan osalta vuodelle 2021 on budjetoitu 18 781 (2020: 18 659) euroa. Liitteet:
Liitteet
• Satakuntaliiton lausuntopyyntö 14.9.2020
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus ilmoittaa, että Karvian kunnalla ei ole huomautettavaa Satakuntaliiton
talousarvioon 2020 ja – suunnitelmaehdotukseen 2020 - 2022.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

177 §

VUONNA 2021 VALITTAVAN VALTUUSTON KOOSTA PÄÄTTÄMINEN
Kuntalain 16§:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja
valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti:
Asukasluku
enintään 5 000
5 001—20 000
20 001—50 000
50 001—100 000
100 001—250 000
250 001—500 000
yli 500 000

Valtuutettuja vähintään
13
27
43
51
59
67
79

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa
säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle
vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtuuston päätös valtuutettujen
määrästä voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos hallintotuomioistuin kieltää täytäntöönpanon.
Kuntalain pykälässä tarkoitettu asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmästä Digija väestöviraston varmennepalveluista annetussa laissa tarkoitetussa vaalitietojärjestelmässä vaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30 päivän päättyessä olevien tietojen
mukaan.
Heinäkuun lopussa 2020 asukasluku on 2317. Kuntalain mukaan Karvian valtuuston
koko on 13 henkilöä, jos ei valtuusto toisin päätä ja ilmoita päätöksestään oikeusministeriöön vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtuuston koko ja muu
luottamushenkilöorganisaatio määrätään hallintosäännössä.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää vuonna 2021 valittavan
valtuuston koon.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti, että asia viedään valtuustoryhmille käsiteltäväksi ja sen jälkeen
uudelleen valmisteltavaksi kunnanhallitukselle. Tämän jälkeen kunnanhallitus tekee
esityksen kunnanvaltuustolle.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

178 §

SÄHKÖISEN ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN HANKINTA
Eduskunta hyväksyi 8/2019 Lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta. Laissa säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa. Laissa säädetään myös tietojärjestelmien yhteen toimivuuden
toteuttamisesta. Laki sisältää koko julkista hallintoa koskeva säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja kuvaamisesta sekä tietovarantojen yhteen toimivuudesta.
Tiedonhallintalaki asettaa kuntien tiedonhallinnalle aiempaa suurempia vaatimuksia.
Tiedonhallintalaki edellyttää mm. sähköisen tiedonohjaussuunnitelman laadintaa. Karvian kunnan on mahdotonta vastata lain vaatimuksiin ilman sähköistä asianhallintajärjestelmää.
Karvian kunnan asianhallintajärjestelmän hankintaprosessi aloitettiin pyytämällä palvelun tarjoajilta tuote-esittelyt: Visma Consulting Oy:ltä, Innofactor Oy:ltä sekä Triplan Oy:ltä. Tuote-esittelyt käytiin läpi kesäkuun aikana. Lisäksi Karvian kunnasta kysyttiin muiden lähikuntien kokemuksia kyseisistä palveluista ja käytiin tutustumassa
Siikaisten kunnan asianhallintajärjestelmään.
Karvian kunta lähetti 10.8.2020 asianhallintajärjestelmän hankintaa koskevan tarjouspyynnön Visma Consulting Oy:lle, Innofactor Oy:lle sekä Triplan Oy:lle. Kaikilta tarjoajilta tuli määräaikaan 31.8.2020 mennessä tarjous. Kaikki tarjoajat täyttävät kelpoisuusvaatimukset.
Kansallinen hankintaraja ei ylity. Kilpailutus on tehty Karvian kunnan pienhankintaohjetta noudattaen.
Triplan Oy:n tarjous on halvin. Kustannukset 4:ltä vuodelta tulevat olemaan yhteensä
51.668 euroa (+alv). Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto tapahtuu vuoden 2021
alussa. Hankinta huomioidaan vuoden 2021 talousarviossa ja taloussuunnitelmissa.
Oheismateriaalina palveluiden tarjoajien tarjoukset ja tuote-esittelyt.
Liitteet
• Tarjouspyyntö
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy Triplan Oy:n tarjouksen sähköisen
asianhallintaratkaisun hankinnasta. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan
tekemään sopimuksen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti, että se hyväksyy Triplan Oy:n tarjouksen sähköisen
asianhallintaratkaisun hankinnasta. Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan tekemään
sopimuksen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

179 §

UUDEN VARAVALTUUTETUN NIMEÄMINEN VALTUUSTOON
Kunnanvaltuusto totesi 1.10.2020 § 44 varavaltuutetun Juha Rinteen (SDP) nousevan
valtuustoon Aarre Välimäen tilalle. Näin ollen varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.
Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuutettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja
kuntalain 17 §:n mukaisesti. Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan säädetään kuntalain 75 §:ssä.
Keskusvaalilautakunta määrää varavaltuutetun vaalilain 93 §:n mukaisesti.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston puheenjohtaja pyytää
keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun SDP:n varavaltuutetuksi
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle, että valtuuston puheenjohtaja pyytää
keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun SDP:n varavaltuutetuksi
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

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

180 §

SATAKUNTALAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS V. 2019 JA SUUNNITELMA 2020-2024
Satakunnan sairaanhoitopiiri on lähettänyt Satakuntalaisten hyvinvointikertomuksen
2019 ja -suunnitelman 2020 - 2024 kuntien käsiteltäväksi.
Alueellinen hyvinvointikertomus kokoaa alueen kuntien vahvuudet ja huolenaiheet.
Se kuvaa alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä, hyvinvoinnin rakenteita alueella ja välittää tietoa valtionhallintoon. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma määrittelee, mitä kunnat, alueelliset toimijat, kuten maakunnan liitto tai
sairaanhoitopiiri tekevät yhdessä muiden toimijoiden kanssa asukkaiden hyvinvoinnin
ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Se kuvaa kuntien ja
alueen välistä yhteistyötä ja on tärkeä strategisen johtamisen väline. Hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, toiminta, seuranta ja arviointi. Satakuntalaisen hyvinvointikertomuksen vertailu maakunniksi on
otettu ERVA-alueen maakunnat Varsinais-Suomi ja Pohjanmaa sekä elinkeinoelämän
samankaltaisuuden vuoksi Etelä-Pohjanmaa. Näiden lisäksi tuloksia verrataan koko
maan tuloksiin.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma huomioi kestävän kehityksen periaatteita, jotka
yleisesti luokitellaan ekologiseksi, taloudelliseksi sekä sosiaaliseksi ja kulttuuriseksi
kestävyydeksi. Näiden päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät
elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa lisäksi, että ympäristö, ihminen ja talous
otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tarkoittaa sosiaalisesti kestävällä kehityksellä sitä, että hyvinvoinnin edellytykset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta hyvin voinnissa, terveydessä ja osallisuudessa. Tärkeää on, että kehitys on ekologisesti kestävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista.
Lausunto lähetetään sähköpostitse: piia.astila@satasairaala.fi
Liitteet
• Satakuntalaisten hyvinvointikertomus v. 2019 ja hyvinvointisuunnitelma v.
2020-2024
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Satakuntalaisen hyvinvointikertomuksen vuodelta
2019 ja -suunnitelman vuosille 2020-2024.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

181 §

LISÄMÄÄRÄRAHA KESKUSTOIMISTON OHJELMISTOIHIN JA
INVESTOINTIVARAUKSEN PURKU
CGI ilmoitti 19.12.2019 irtisanovansa Pegasos-palkkaohjelman käytön päättymään
30.9.2020. Karvian kunta aloitti ilmoituksen jälkeen selvittämään vaihtoehtoja palkkahallinnon järjestämiseksi. Kunnanhallitus päätti 15.6.2020 palkka- ja taloushallintapalveluiden ostamisesta Suupohjan seutupalvelukeskus Oy:ltä (SSPK). Sopimus palveluiden ulkoistamisesta astuu voimaan 1.1.2021.
Myös SSPK:n käytössä on ollut Pegasos-palkkaohjelma. Toiminnan laajuuden vuoksi
SSPK:n ainoaksi mahdollisuudeksi jäi suora kilpailutus, jonka voitti Visma Oy. SSPK
neuvotteli CGI:ltä kahden kuukauden jatkoajan Pegasoksen käyttöön, minkä rinnalla
käyttöönotetaan uusi palkkajärjestelmä.
Kilpailutuksella valittu uusi ohjelma on Personec F2, jonka toimittaa Visma Oy.
Palkkaohjelman vaihtuessa Karvian kunnassa otetaan käyttöön palkkaohjelman kanssa
samaan Personec F – ohjelmaan kuuluva ESS-osio. Personec F ESS on järjestelmä
henkilö- ja työsuhdetietojen käsittelyyn. Esimiehet tekevät mm. henkilö- ja sopimustietojen päivitykset paperisopimusten sijaan järjestelmään ja ESS:n kautta henkilöstö
ilmoittaa itse loma- ja poissaolotietonsa esimiehen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen tiedot siirtyvät automaattisesti palkanlaskentaan. Järjestelmässä henkilöstö pääsee suoraan tarkastamaan mm. omien vuosiloma- ja säästövapaiden saldot.
Uusien järjestelmien käyttöönotto on jo aloitettu. Karvian kunnan osuus Personec F
palkka- ja henkilöstöhallinnon käyttöönotosta vuonna 2020 on 6200,83 euroa.
Valtakunnallinen kuntatason muutos talousraportoinnissa vaatii käytössä olevaan taloushallinto-ohjelman Pro Economican päivittämistä versioon 4.1. Talousraportointimuutos vaatii kaikkien Pro Economican kanssa yhteydessä olevien ohjelmistojen liittymäsopimuksien uusimista.
Lisäksi hankinnassa on työvuorosuunnitteluohjelma.
Vuoden 2020 talousarviossa palkkaohjelman uusimiseen on varattu investointeihin
45.000 euroa. Taloushallinnon ulkoistuksen myötä investoinnille ei ole tarvetta.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että taloudenohjausohjelmistoihin
(091111) suunnitellun 45 000 euron investointimenon purkamista ja samalla haetaan
45 000 euron lisämääräraha käyttötalouteen (Muu keskustoimisto 001142, ICT 4342).
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että taloudenohjausohjelmistoihin
(091111) suunnitellun 45 000 euron investointimenon purkamista ja samalla haetaan
45 000 euron lisämääräraha käyttötalouteen (Muu keskustoimisto 001142, ICT 4342).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

182 §

VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT AJALTA
1.1.– 30.9.2020
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus 20.1.2020 § 6)
mukaan kirjanpidon 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 – 09.2020.
Liitteet:
•
•
•
•

Tuloslaskelma 01 - 09.2020
Rahoituslaskelma 01 - 09.2020
Käyttötalous 01 - 09.2020
Investoinnit 01 - 09.2020

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee 01 – 09.2020 valtuustotason talousarvion
toteutumisvertailut; tuloslaskelman, rahoituslaskelman, käyttötalouden sekä
investoinnit tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

183 §

TEKNISEN TOIMEN TEHTÄVÄJÄRJESTELYT

KH 21.9.2020
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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Teknltk 29.9.2020
§ 43

Tekniselle lautakunnalle tuodaan tiedoksi kunnanrakennusmestarin irtisanoutumisilmoitus ja kunnanhallituksen päätös hyväksyä ilmoitus. Tekninen lautakunta päättää
teknisen toimen käytännön tehtäväjärjestelyjen hoitamisesta viransijaisuuden aikana.
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavat muutokset teknisen toimen käytännön työjärjestelyihin:
-

Toimintakauden 2020 loppuun saakka teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä
toimii arkistonhoitaja tai muu kunnan virka- tai työsuhteessa oleva henkilö.

-

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 laskut hyväksyy lautakunnan puheenjohtaja,
rakennustarkastaja ja kunnanjohtaja, kukin erikseen.

-

Rakennustarkastajan hankintarajana viransijaisjärjestelyjen ajan pidetään kunnanrakennusmestarin hankintarajaa 25 000€.

PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy seuraavat muutokset
teknisen toimen käytännön työjärjestelyihin:
-

Toimintakauden 2020 loppuun saakka teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä
toimii arkistonhoitaja tai muu kunnan virka- tai työsuhteessa oleva henkilö.

-

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 laskut hyväksyy lautakunnan puheenjohtaja,
rakennustarkastaja ja kunnanjohtaja, kukin erikseen.

-

Rakennustarkastajan hankintarajana viransijaisjärjestelyjen ajan pidetään kunnanrakennusmestarin hankintarajaa 25 000€.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------KH 183 §

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen.
PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

184 §

NUORISOSIHTEERIN TEHTÄVÄN OSA-AIKAISTAMINEN MÄÄRÄAJAKSI

KH 21.9.2020
§ 164

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.

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

KH 184 §

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää kulttuurisihteerin työn osa-aikaistamisesta 60 prosenttiin normaalista työajasta vuoden ajaksi. 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.

Lisäksi tapahtumien järjestämisessä tehdään aiempaa enemmän yhteistyötä kolmannen
sektorin ja Willi Karvia Oy:n kanssa ja järjestämiseen käytettävää työaikaa supistetaan.
Nykyinen musiikin opetus ja varhaiskasvatuksen muskaritoiminta säilyy ennallaan.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti kulttuurisihteerin työn osa-aikaistamisesta 60 prosenttiin normaalista työajasta vuoden ajaksi. Nuorisosihteerin nykyisistä tehtävistä jätetään osaaikaisen työsuhteen ajaksi pois seuraavat tehtävät, mitkä kunta järjestää tällöin ostopalveluina tai toisin työjärjestelyin:
•

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

Lisäksi tapahtumien järjestämisessä tehdään aiempaa enemmän yhteistyötä kolmannen
sektorin ja Willi Karvia Oy:n kanssa ja järjestämiseen käytettävää työaikaa supistetaan.
Nykyinen musiikin opetus ja varhaiskasvatuksen muskaritoiminta säilyy ennallaan.
Kulttuurisihteerin toimenkuvaan liittyvät tarkemmat tehtävät päättää vapaa-ajanlautakunta.

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

185 §

VALTUUSTOALOITE: KARVIAN KYLÄKESKUSTAN LIIKENNEVILKKAUS

KV 1.10.2020
§ 50

Valtuutettu jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
Karvian kyläkeskustan liikennevilkkaus on pieneksi kunnaksi hyvinkin vilkasta.
Kuitenkin samalla moni tienkäyttäjä mieltää alueen hiljaiseksi ja ilmeisesti se
aiheuttaa monesti vaaratilanteita ja lähinnä suurilla ajonopeuksillaan.
Koska tolppakamerat eivät ole todennäköinen vaihtoehto alueelle niin esitänkin,
että ns. meijerinmäen ja terveyskeskuksen väliselle kohtaa tehtäisiin jonkintasoinen hidaste mikä pakottaa varsinkin pohjoisesta tulevan liikenteen hidastamaan
vauhtia ennen keskeisintä kylän kohtaa.
Liikenneturvallisuus mielestäni menee edelle mukavuutta niin taajamissa kuin
muillakin tieosuuksilla.

Karviassa 1.10.2020
Sami Laitila
Keskusta

Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
---------------------------------------------------------------------------------------KH 185 §

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus siirtää aloitteen tekniselle lautakunnalle.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti siirtää aloitteen tekniselle lautakunnalle.

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

____________________
OTE PÖYTÄKIRJASTA:
Tekninen lautakunta

186 §

TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2022-2023
Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto
hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka
ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.
Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan
tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).
Talousarvio ja –suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee
antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi.
Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet 10.8.2020 § 139.
Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi ennustetaan 2,07 % vuoteen 2020 verrattuna. Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020-28.2.2022
saakka. Palkkojen sivukulujen %-osuudet pysynevät vuoden 2020 tasolla. Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen prosenttiosuuksista.
Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia.
Liitteet:

•
•
•
•
•
•
•

talousarvioesitysten käyttötalousosa
talousarvioesityksen investointiosa
rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua)
tuloslaskelma (poistojen osuus arvioitu)
Teknisen lautakunnan 29.9. hyväksymä talous- ja investointiarvio
Kasvatus- ja opetuslautakunnan 30.9. hyväksymä talousarvio
Elinvoimalautakunnan 6.10. hyväksymä talousarvio

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen, kasvatus- ja
opetuslautakunnan sekä elinvoimalautakunnan viranhaltijat esittelevät oman
hallinnonalansa talousarvioehdotukset. Teknisen lautakunnan viranhaltija esittää
investointisuunnitelmat.
Talousarvion 2021 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja
sen jälkeen muut talousarvion osat.
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn.
Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja
sen jälkeen muut talousarvion osat.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kertoi aluksi, että jokaista talousarvion osaa on
viilattu. Positiivista tässä vaiheessa, että verotulokertymä on kasvanut. Vuosikate on
plussalla. Posa on tarkentanut talousarviotaan. Tuulivoimaa ei ole suunnitteilla ensi
vuonna. Yleishallinnossa on nousua vaaleissa. Elinvoimalautakunnassa ei ole
muutoksia, hyvällä tasolla.
Kunnanhallitus kävi yleisraamikeskustelua.
Teknisen lautakunnan investoinnit käytiin kokouksen alussa läpi. Kunnanhallitus
päätti, että investoinneissa kattona pidetään 625.000 euroa.
Kunnanhallitus kävi yleiskeskustelua veroprosenteista. Veroprosentteja ei nosteta.
Talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.

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

187 §

MUUT ASIAT
Kunnanhallituksen muut asiat:
1. Veroprosenttien ilmoittaminen Verohallinnolle 17.11.2020 mennessä.
2. Oikeusministeriön kirje 1.10.2020, VN 20585/2020
Vuoden 2021 kuntavaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä
ilmoittaminen, koronavirustilanteen vaikutus, vaalitietojärjestelmän käyttö,
vaalikoulutus ym. merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus tekee erikseen hyvissä
ajoin sille kuuluvat vuoden 2021 kuntavaaleja koskevat päätökset.
3. Posan valtuustoseminaari pidetään torstaina 22.10.2020 klo 17.00
Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa. Ilmoittautuminen viimeistään
19.10.2020 oili.jokilammi@eposa.fi.
4. Tiedoksi muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja
veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna
2020.
5. Keskusteltiin maskisuosituksesta ja maskien hankkimisesta.
6. Kunnanhallitus päätti, että rakennustarkastaja Marianne Ojala saa jatkaa
teknisen toimen uudelleen järjestelyjä.
7. Jyrki Koivumäki tiedusteli kouluruokailusta.

188 §

ILMOITUSASIAT
Merkitään tiedoksi seuraavat:
Valtiokonttori
Kuntatalouden tiedote 9/2020. Luettavissa
https://viesti.valtiokonttori.fi/g/l/293993/44040165/2140075/5966/1297/6
Sosiaali- ja terveysministeriö
Alueelliset tartuntatautien torjunnan toimenpiteet ja palvelujärjestelmän varautuminen.
Kuntainfo 10/2020: Vanhuspalvelulain muutokset 1.10.2020.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on antanut
valvontapäätöksen Validia Oy:n valvonta-asiassa 6.10.2020. Dnro V/38667/2019.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää ystävällisesti esitykset toimialueeltaan
vuoden 2021 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi sekä jakelussa mainittuja tiedottamaan alueellaan sopivaksi katsomalla tavalla vuotta 2021 koskevien äitienpäiväkunniamerkkien hakumenettelystä.
Kunniamerkkiesitykset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 6.11.2020 osoitteella:
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, PL 22, 20801 Turku.
Lisätietoja asiasta antaa suunnittelija Pirjo Ojanen, sähköposti: pirjo.ojanen(at)avi.fi,
puhelin 0295 018 052.
LSAVIn päätös 22.9.2020: Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös Lounais-Suomen
aluehallintoviraston toimialueelle.
Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueen raportti kuntien ehkäisevän
päihdetyön rakenteista ja suosituksesta tulevaan. Aluehallintovirastot ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos THL kartoittivat kuntien ehkäisevän päihdetyön tilannetta maalistoukokuussa 2020.
Linkki tiedotteeseen:
http://www.avi.fi/web/avi/-/kuntien-ehkaiseva-paihdetyo-tarvitsee-rakenteetja-riittavat-resurssit-lounais-suomiLinkki raporttiin:
http://www.avi.fi/documents/10191/17324353/EPT-LSAVI-2020_ver1.pdf/ca1b719f-bca2-4514-88c8-ef71839793d9
Linkki esitteeseen:
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140531/Kunnan%20hyvinvointi%20ja
%20elinvoima%20tarvitsee%20lakis%c3%a4%c3%a4teist%c3%a4%20ehk%c3%a4is

ev%c3%a4%c3%a4%20p%c3%a4ihdety%c3%b6t%c3%a4.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristöluvat
Päätös: Haitikeitaan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen, Karvia, Dnro:
ESAVI/2684/2020
Lausuntopyyntö: Kaskinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karvia, Dnro:
ESAVI/22559/2020.
Metsähallitus
Tiedoksi 22.9.2020: Kääväkkäiden ja sienten tutkimuslupa valtion hallinnassa oleville
suojelu- ja suojeluun varatuille alueille. Lupa myönnetty.
Satakuntaliitto
Satakuntaliiton Tulevaisuusfoorumi torstaina 26.11.2020 klo 12-16. Teemoina Satakunnan elpyminen ja kasvun mahdollisuus sekä ennakointikyvykkyyden ja muutosjoustavuuden vahvistaminen. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen julkistetaan lähempänä ajankohtaa.
Tiedoksi: Maakuntajohtajan blogi 10/2020.
Satasairaala
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 28.9.2020 pöytäkirjanotteet:
• 155 § Toiminnan ja talouden katsaus 1-8 kk/2020
• 156 § Vuoden 2020 palveluhinnaston hintojen alentaminen 1.10.2020 lukien
• 158 § Satakunnan sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma
• 161 § Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 ja vuoden
2021 talousarvion sekä investointisuunnitelman vuoteen 2026 laadinta
• 164 § Valtuustoaloite koskien luottamushenkilöille kohdennettua seminaaria
Kankaanpään kaupunki
Yhdistymishallituksen pöytäkirjanote § 74 28.9.2020: Hanke digitaalisten vapaa-ajanpalveluiden kehittämisestä Pohjois-Satakunnan ja eteläisen Etelä-Pohjanmaan alueella.
Karijoen kunta
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 102 §: Osallistuminen kuntien digitalisaation
yhteishankkeeseen; Digitaaliset vapaa-aikapalvelut
Sataedu
Sataedun talousarvion kehys 2021 ja esitykset toiminnan kehittämiseksi.

Tekninen lautakunta
Pöytäkirjanote 29.9.2020 kokouksesta § 44. Kunnanviraston vanhan osan saneeraus
päiväkotitiloiksi.
Kaupanvahvistajan todistukset.
Karvian kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

189 §

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

