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204 § 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. 

 

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

 

 

 

205 § 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 Mari Ervelä ja Jaakko Hietaluoma. 

 

 

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

 

 

 Satakunnan yrittäjistä Markku Kivinen ja Jari-Pekka Niemi Prizztechista kertoivat 

kokouksen aluksi alkavien yrittäjien neuvontapalvelusta  (klo 18.03-18.36, §204-

§205). 

 

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

 

  



 

 

 

206 § LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-SATAKUNNAN 
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2021 
SEKÄ TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ 

 

 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen 17 § mukaan 

jäsenkunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen yhtymän 

taloussuunnitelmasta. Lisäksi jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen 

tekemiseen yhtymän toiminnan kehittämistä varten. 

 

PoSan talouden suunnittelussa on noudatettu yhtymävaltuuston hyväksymää strategiaa 

ja sen määrittämiä linjauksia. Päämäärien saavuttamiseksi tarkastellaan yhtymän 

palveluverkkoa, palvelutasoa sekä organisaatiomalleja. 

 

Palveluiden tuottamiseen liittyviä linjauksia tarkastellaan eri näkökulmista, 

esimerkiksi miten palveluita on tarkoituksenmukaista tuottaa; omana toimintana vai 

ostopalveluina. Lisäksi toimitilaratkaisuja selvitetään aktiivisesti yhdessä jäsenkuntien 

ja yksityisten toimijoiden kanssa. PoSa tavoittelee pitkäaikaisia ja kestäviä toiminnan 

tehostamiskeinoja. 

  

Posan vuoden 2021 talousarvioesityksen kokonaiskustannukset ovat 50,85 Me, josta 

Karvian maksuosuus 6,47 Me. Esitetty Karvian maksuosuus on 7,5 % vuoden 2019 

tilinpäätöstä suurempi.  

 

 Yhtymähallitus käsitteli 3.11.2020 talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja päätti pyytää 

talousarvioesityksestä 2021 lausunnot jäsenkunnilta. Mikäli jäsenkunnan oma 

näkemys palvelutarpeesta poikkeaa esitetystä arviosta, Posa toivoo kunnan tekevän 

esityksen siitä, minkä palvelualueen palveluita se on valmis supistamaan tai lisäämään 

sekä esittämään toivotun määrärahavarauksen palvelualueittain. Lausunnot pyydetään 

toimittamaan 25.11.2020 mennessä PoSan kirjaamoon. 

  

 Liitteet:  

▪ Yhtymähallituksen pöytäkirjaote 198 § 

▪ Lausuntopyyntö talousarviosta 2021 sekä Posan toiminnan kehittämistä 

varten 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus esittää Posalle vaatimuksen maksuosuuden pienentämisestä 6,2 

miljoonaan euroon. Kustannusten odotetaan jakautuvan palvelualueittain samassa 

suhteessa kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä. 

 

  

 

  

 

 

  



 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan ennen käsittelyn aloittamista. Kunnanjohtaja 

esitti Posan talousarvion hyväksymistä ja edellyttää Karvian Kuntaliitolta tilattuun 

selvitystyöhön pohjautuen Karvian maksuosuuden pienentämistä seuraavan kahden 

vuoden aikana 300 000 eurolla 2021 vuoden talousarvion 6,47 miljoonasta eurosta. 

 

 Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

 

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

 

 

 

  



 

 

 

207 § AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN WILLI KARVIA OY:LLE 

 

Willi Karvia Oy perustettiin helmikuussa 2019. Yhtiö perustettiin, jotta pystytään or-

ganisoidummin järjestämään tapahtumia Kulttuurikeskus Skantzissa, ja nostamaan 

kunnan omistamien Jokipirtin, Leirituvan ja Willelän  käyttöastetta. Tavoitteena on 

myös kokonaisvaltaisesti kehittää kunnan matkailupalveluita. 

Liiketoimintasuunnitelmassa Willi Karvia Oy:n visio määriteltiin seuraavasti: 

 

Viiden vuoden kuluttua Karvia on tunnettu kulttuurin, luonnon ja muun kotimaan mat-

kailun kohteena, joka osana Geopark – matkailukokonaisuutta on avannut ovet myös 

ulkomaisille matkailijoille. Kuntaan on syntynyt uusia alan yrityksiä ja uusia matkai-

lutuotteita.  

 Viiden vuoden kuluttua matkailuyhtiön käyttökustannukset pystytään kattamaan 

yrityksen tuotoilla. Viiden vuoden kuluttua yrityksen toiminnalla pystytään tuomaan 

toimeentulo kahdelle työntekijälle. 

 

Matkailun kehittämiseen haettiin ELY-keskukselta hankeavustusta. Voimaa Williin 

Karviaan  hanke koostui useasta eri elementistä, joiden kaikkien tavoitteena on 

parantaa matkailullisia valmiuksia. Karviassa on useita kiinnostavia matkailukohteita; 

Kulttuurikeskus Skantz, Annen Taidekahvila, vierekkäin sijaitsevien museoalueen ja 

kirkon muodostama kokonaisuus, ITE taide ja Lauhanvuori-Hämeenkankaan Geopark 

alueeseen kuuluvat luontokohteet Alkkianvuori ja Kauhaneva. Karviassa on paljon 

matkailuun liittyvää pienyrittäjyyttä, käsityön harrastajia, ravintola- ja 

kahvilapalveluita, erikoisliikkeitä, kauppoja ja pitopalveluyrittäjiä, jotka voivat saada 

matkailun lisääntymisen myötä mahdollisuuden kehittää yritystoimintaansa ja ansaita 

lisää elantoa. Myös uutta yritystoimintaa on mahdollista saada aikaan. Yhdistyksille 

tarjoutuu mahdollisuus tuottaa palveluita matkailulle. Matkailuun liittyvä potentiaali 

on iso, mutta se vaatii laaja-alaista pohjatyötä ja paljon yhteistyötä eri toimijoiden 

välillä. Hanke nivoi yhteen kaikki matkailun kehittämiseen vireillä olevat elementit ja 

oli jatkoa jo käynnissä muille oleville hankkeille.  

 

Hankkeella on tehty laaja pohjatyö matkailun kehittämiseksi, Hankkeella palkattiin 

työntekijä hankkeen ajaksi. Hanke on nyt päättymässä. WillI Karvia Oy käynnisti 

myös toisen hankkeen, joka toteutetaan yhteistyössä Kauhajoen puolella sijaitsevien 

Alpon Savannin ja Kammikylän kanssa. Hanke koostuu kokonaan ostopalveluista. Sen 

tavoitteena on nostaa Kammista Skanziin – Taiteiden Reitti tunnetuksi 

matkailukohteeksi.  

 

Willi Karvia Oy:n toiminta on osaksi elinvoimatoiminnan tukemista ja 

kuntamarkkinointia sekä osaksi liiketoimintaa. Tulee viemään vuosia, ennen kuin 

tehty ja vielä työn alla oleva pohjatyö on siinä pisteessä, että liiketoiminnan osuus 

alkaa olla kannattavaa. Yhtiö parantaa matkailuun liitännäisten yritysten 

toimintamahdollisuuksia ja synnyttää uutta yritystoimintaa. Kehitys vie kuitenkin 

vuosia ja koronarajoitteet ovat tuoneet haasteita yhtiön toiminnalle. Yhtiön toiminta 

vaatii vielä vuosia omistajan panostusta yhtiöön. Toiminta tulee olla suunnitelmallista 

ja kannattavuuden lisääntymiseen tulee pyrkiä asteittain. Willi Karvia Oy on 

Vuokrannut Leirituvan jas Jokipirtin ja myönnettävästä avustuksesta katetaan näiden 

kiinteistöjen käyttömenot. Kiinteistöjen käyttöaste on tässä vaiheessa hyvin alhainen 



 

 

ja sitä on pyrittävä nostamaan. Avustuksella palkataan myös yhtiölle työntekijä. 

Työntekijä hoitaa kehittämistyön, hankehallinnoinnin, tapahtumien organisoinnin, 

markkinoinnin, ja toimitusjohtajan tehtävät. Työntekijän työpanosta myydään 

mahdollisuuksien mukaan elinkeinotoimelle.  

 

  Liitteet: 

• Willi Karvia Oy:n strategiakuva 

 

 KUNNANSIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

  Kunnanhallitus päättää esittää avustuksen myöntämistä Willi Karvia Oy:n toimintaan 

ja avustuksen varaamista talousarvioon vuodelle 2021. Myönnettävän avustuksen 

määrä täsmentyy 19.11.2020 pidettävässä seminaarissa. Avustus varataan 

kunnahallituksen menokohdalle konserniavustukseksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kunnanjohtaja Hosiasluoma, kunnanhallituksen puheenjohtaja Raita-aho, 

kunnanhallituksen jäsenet Kaskimäki ja Ervelä poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi 

esteellisinä klo 19.47-19.53. 

 

 Pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kaija Kangas. 

 

 Pytäkirjantarkastajaksi Ervelän tilalle valittiin Hietikko. 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 50 000 euron avustuksen myöntämistä Willi 

Karvia Oy:lle anomuksen mukaisesti. Avustus kirjataan vuoden 2021 talousarvioon 

Kustannuspaikalle Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja (001120 tilille 4740). 

Kunnanhallitus ohjeistaa Willi Karvia Oy:tä käyttämään avustuksen toimitusjohtajan 

palkkaamiseen sekä leirituvan ja Jokipirtin vuokramenoihin. Avustuksen käytöstä 

tulee esittää kunnanhallitukselle selvitys toimintavuoden päätyttyä.  

 

 

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

 

 

 

 
  

 

  

  



 

 

 

208 § SATAKUNNAN YRITTÄJIEN TARJOUS ALKAVIEN YRITTÄJIEN 
NEUVONTAPALVELUISTA 

 

Satakunnan Yrittäjät ovat lähestyneet kuntaa tarjoamalla konseptoitua aloittavan yrit-

täjien neuvontapalvelua. Yrittäjien neuvontapalvelut on arvioitu erittäin tärkeiksi yrit-

täjille suunnatussa kyselyssä. Satakunnan Yrittäjien tarjoamassa alkaville yrittäjille 

suunnatussa palvelussa olisi tarkoituksena rekrytoida uusi neuvoja, jonka tehtävänä 

olisi neuvoa uusien asiakaskuntien alkavia yrittäjiä ja lisäksi käytössä olisi Satakunnan 

Yrittäjien veroneuvonta. 

 

Aloittavan yrittäjän neuvontapalvelun hinta kunnalle olisi 2 euroa/asukas. Palve-

lua tuotettaisiin Uusyrityskeskus-konseptin kautta. Palvelua tuottavat Satakun-

nan Yrittäjät ja Prizztech kumpikin omille sopimuskunnilleen.  Neuvonta käsittää neu-

vontatapaamiset, liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien laadinnassa avustamisen, 

yrityksen perustamisen ja jatkoseurannan. Tavoitteena on että 92 prosenttia neuvonnan 

kautta perustetuista yrityksissä olisi toiminnassa viiden vuoden kuluttua. 

 

Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen tulee 23.11.2020 kunnanhalli-

tukseen kertomaan palvelusta. 

 

                     KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

                     Kunnanhallitus päättää esittelyn ja keskustelun pohjalta määrärahan mahdollisesta va-

raamisesta talousarvioon.  

 

                     PÄÄTÖS: 
  

 

 Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti, ettei aio varata vuoden 2021 talousarvioon 

määrärahaa aloittavan yrittäjän neuvontapalveluun. 

 
 

 

  

 

 

  



 

 

 

 209 § TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 
2022-2023 

 
KH 12.10.2020 

§ 186 

 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 hyväk-

symisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoit-

tama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelu-

kaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). 

 

Talousarvio ja –suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee 

antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodos-

tuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen katta-

miseksi. 

 

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet 10.8.2020 § 139. 

Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi ennustetaan 2,07 % vuoteen 2020 ver-

rattuna. Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020-28.2.2022 

saakka. Palkkojen sivukulujen %-osuudet pysynevät vuoden 2020 tasolla. Keskushal-

linto 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.  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
KH 2.11.2020 

§ 200 

 Liitteet 

• talousarvioesitysten käyttötalousosa  

• talousarvioesityksen investointiosa  

• rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua) 

• tuloslaskelma (poistojen osuus arvioitu) 

 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: 

käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja sen jälkeen muut talousarvion osat. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus käsitteli tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen alaisten tulosaluei-

den käyttötalousosat ja hyväksyi esitykset seuraavin poikkeuksin: 

Tulosalueen (1310) Muut yleispalvelut alaisen kustannuspaikan (1270) Vuokrataloyh-

tiön hoito toimintakulut poistetaan talousarviosta kokonaan. 

Tulosalueen (1610) Sosiaali- ja terveyspalvelut toimintakulut jätettiin toistaiseksi hy-

väksymättä Posan talousarvion käsittelyn ollessa vielä kesken. 

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

 

KH 209 § 

 Liitteet 



 

 

• talousarvioesitysten käyttötalousosa  

• talousarvioesityksen investointiosa  

• rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua) 

• tuloslaskelma (poistojen osuus arvioitu) 

 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: 

käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja sen jälkeen muut talousarvion osat. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallituksen jäsen Ervelä poistui kokouksesta klo 20.19 ennen pykälän 209 

käsittelyä. 

 

Pöytäkirjan tarkastajaksi Ervelän tilalle §:stä 209 eteenpäin valittiin Hietikko.  

 

Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä ja päätti osaltaan hyväksyä talousarvion 

2020 ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman seuraavin muutoksin:  

 

Käyttötalous: 

 

Kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden käyttötalousmenot hyväksyttiin huomioiden 

samassa kokouksessa päätetty Posan talousarvion hyväksyminen Sosiaali- ja 

terveyspalveluihin sekä Willi karvia Oy:n avustus tulosalueen Kunnanhallitus ja 

kunnanjohtajan alaisena menona. 

 

Elinvoimalautakunnan alaisten tulosalueiden käyttötalousmenot hyväksyttiin esityksen 

mukaisesti. 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten tulosalueiden käyttötalousmenot hyväksyttiin 

Yhtenäiskoulun keittiön tulosalueen budjettia lukuun ottamatta, johon oli virheellisesti 

jäänyt tuottoja budjettivuodelle 2021 ja menoja suunnitteluvuosille 2022-2023. 

 

Vapaa-aikalautakunnan alaisten tulosalueiden käyttötalousmenot hyväksyttiin 

esityksen mukaisesti. 

 

Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden käyttötalousmenot hyväksyttiin esityksen 

mukaisesti. 

 

Talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa. 

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

 

  



 

 

 

 

210 § SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN 
MUUTOS 

 

 Honkajoen kunta liittyy Kankaanpään kaupunkiin 1.1.2021. Honkajoki ja Kankaanpää 

 ovat molemmat Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia. Yhdistymisen vuoksi 

 kuntayhtymän perussopimus pitää tarkistaa vastaamaan uutta jäsenkuntarakennetta. 

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 29.10.2020 

§:ssä 55 päättänyt lähettää liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän 

perussopimuksen jäsenkuntiin päätettäväksi. 

  

Perussopimuksessa jäsenkunnat on mainittu perussopimuksen pykälissä 2 § ja 6 § sekä 

liitteessä Jäsenkuntien peruspääomat. Lisäksi muutoksella on vaikutus sopimuksen 

pykälässä 5 § mainittuun yhtymäkokouksen edustajien määrään. 

  

 Muutos koskee Honkajoen nimen poistamista sekä Kankaanpään perussopimuksen 

 äänivallanperusteiden ja peruspääomaosuuden korottamista Honkajoen osuudella. 

 

 Liitteet:  

▪ Yhtymähallituksen pöytäkirjaote 55 § 

▪ Perussopimus 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle kuntayhtymän perussopimuksen 

hyväksymistä esitetyin muutoksin. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

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

 
 

 

  

 
 

 

  



 

 

 

211 § TEKNISEN OSASTON JOHTAJA 

 

 Karvian kunnan hallintosäännön 15 § mukaan Teknisen osaston osastopäällikkönä 

toimii kunnanrakennusmestari ja hänen ollessa poissa tai esteellinen kunnan 

rakennustarjastaja. Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi on irtisanoutunut 

virasta 2.1.2021 alkaen jäätyään vuosilomalle syyskuun 2020 jälkeen. 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 21.9.2020 165 §:ssä, että kunnan rakennustarkastaja 

sijaistaa rakennusmestaria vuoden loppuun oman virkatyönsä ohessa. 

 2.11.2020 xx §:ssä kunnanhallitus on hyväksynyt teknisen lautakunnan esittämän 

määräaikaisen organisaatiomuutoksen vuodeksi 2021. Organisaatiomuutoksen 

keskeisimpänä muutoksena on kunnanrakennusmestarin ja rakennustarkastajan 

virkatehtävien yhdistäminen osastopäällikölle. 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Rakennustarkastaja Marianne Ojala nimetään 1.1-31.12.2021 väliseksi ajaksi 

hoitamaan kunnanrakennusmestarin virkaa oman virkansa ohella. 

  

 Palkkatoimikunta käsittelee osastopäällikkönä vuoden 2021 ajan toimivan 

viranhaltijan tehtäväkohtaisen palkan ja mahdollisen henkilökohtaisen palkanlisän. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

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

 

 
  

 

 

  



 

 

 

212 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAUHANVUORI-HÄMEENKANGAS GLOBAL 
GEOPARK RY:N SYYSKOKOUKSEEN 

 

 Lauhanvuori–Hämeenkangas -Geopark ry hyväksyttiin heinäkuussa 2020 UNESCO 

Global Geopark -verkoston jäseneksi. Tämä tarkoittaa yhtä merkittävää statusta kuin 

UNESCO:n maailmanperintökohteetkin. LH-Geopark ry. toimii virallisena 

alueellisena Geopark-edustajana ja edunvalvojana Geo park-verkostoissa 

kotimaassa ja kansainvälisesti.  

 

Geopark-yhdistys kehittää kymmenen kunnan luontomatkailualuetta ja sen 

hyödyntämistä kuntien, yritysten ja yhdistysten kanssa. Luontoreitistöjä ja niiden 

opastekylttejä parannetaan kaikissa kunnissa. Karvian pääkohde on Kauhaneva-

Pohjankankaan kansallispuisto. Matkailulliset info- ja opastuspisteet sijoitetaan 

kaikkia kuntia palvelevasti. Geopark-alueella Metsähallituksella on hanke 

luontoreitistöjen ja infran kehittämiseksi. Yhteistyö on viime vuosina tiivistynyt hyvin 

alueellamme Geoparkin, Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen kesken.  

 

Karvian kunnanvaltuusto päätti 19.4.2018 7 §:ssä liittyä Lauhanvuori-Hämeenkangas 

ry:n jäseneksi ja hyväksyi kuntien kesken sovitun rahoitusossopimuksen vuosille 

2018-2024, ja sen mukaan Karvian osuus on 10.000 euroa vuodessa. Tämä toimii 

myös perusrahana Geopark ry:n hankkeille ulkopuolisella rahoituksella. Geoparkissa 

on tällä hetkellä mukana yrityksiä 45, joista 3 Karviasta.  

 

LH-Geopark ry:n syyskokous 24.11.2020 hyväksyy vuoden 2021 

toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee erovuoroisten tilalle hallituksen 

jäsenet kunnista sekä kunkin alueen yrittäjistä. Karvian edustajana hallituksessa on 

toiminut kunnanjohtajajohtaja Tarja Hosiasluoma ja varajäseninä Kaija Kangas ja 

Voitto Raita-aho. 

 

Oheisaineistona Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n syyskokouksen asialista ja 

Geoparkin toiminta- ja taloussuunnitelma 2021. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

  

 Kunnanhallitus valitsee edustajan ja varaedustajan Lauhanvuori- Hämeenkangas 

Geopark ry:n syyskokoukseen ja evästää edustajaa kokousasioissa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Laitila Sami valittiin varsinaiseksi jäseneksi ja Päivi Suominen varajäseneksi.

 Kunnanhallitus evästää kokoukseen osallistuvaa edustajaa aktiiviseen tiedottamiseen 

kaikille kunnan ja geoparkin välisille sidoryhmille. 

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

 



 

 

 

213 § SELVITYS HARRASTAJATEATTERIN KOULUTUS- JA 
KURSSIKESKUKSESTA (VALTUUSTOALOITE) 

 
KV 12.11.2020 

§ 59 

Valtuutettu Paavo Tuuliniemi jätti seuraavan valtuustoaloitteen: 

 

Esitän, että kunnanhallitus aloittaisi toimenpiteet ja selvitystyön olisiko mah-

dollista saada Karviaan valtionrahoittaman harrastajateatteri ym. harrastaja-

puolen koulutus ja kurssikeskuksen.  

 

Tämän tapaista koulutusta ja kurssiopetusta ei tietääkseni Suomessa vielä an-

neta lainkaan.” 

 

Karviassa 12.11.2020 

 

Paavo Tuuliniemi 

 

 Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.  

 

 

KH 213 § KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Valtuustoaloitteen käsittely ja selvittely aloitetaan viranhaltijatyönä. Aloite tuodaan 

uudestaan kunnanhallituksen käsittelyyn ensi vuoden alkupuolella. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

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

 
  

 

 

 

  



 

 

 

214 § ARVONIMEN HAKEMINEN KUNNAJOHTAJALLE (VALTUUSTOALOITE) 

 
KV 12.11.2020 

§ 59 

 Valtuutettu Paavo Tuuliniemi jätti seuraavan valtuustoaloitteen: 

 

”Esitän, että kunnanhallitus aloittaisi toimenpiteet hakea kunnanjohtaja Tarja 

Hosiasluomalle kunnallisneuvoksen tai vastaavan arvonimeä. ” 

  

Karviassa 12.11.2020 

 

Paavo Tuuliniemi 

 

 Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.  

 

 

KH 214 § KUNNANSIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

  

 Arkistonhoitaja-palkanlaskija selvittää aloitteen edellytyksiä. 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

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

 

 

 

 

  



 

 

 

215 § VALTUUSTOALOITE: HIDASTE KYLÄ-KARVIANTIELLE 

 
KH 12.10.2020 

§ 185  

 

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.  

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

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:  

Kunnanhallitus siirtää aloitteen tekniselle lautakunnalle.  

 

PÄÄTÖS:  

Kunnanhallitus päätti siirtää aloitteen tekniselle lautakunnalle.  

 

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

 

 

 



 

 

Tekn. ltk 11.11.2020 

69 § 

 VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta keskustelee valtuustoaloitteesta ja päättää esittää ELY-

keskukselle, että sopivan hidasteen rakentaminen seututielle 273 Karvian keskustaan 

Haarlundinkadun ja Iltaruskonkadun välille tutkitaan ja toteutetaan.  

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta keskustelee valtuustoaloitteesta ja päättää esittää ELY-

keskukselle, että selvitetään sopivan hidasteen mahdollinen rakentaminen seututielle 

273 Haarlundinkadusta pohjoiseen. Esitetään ELY-keskukselle selvitettäväksi, onko 

koko keskustassa taajamerkkien välisen alueen liikennejärjestelyt sujuvuuden ja 

turvallisuuden kannalta parannettavissa.   

 

 

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

 

KH 215 § KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Asian käsittelyä jatketaan Ely-keskuksen 

antaman kannanoton jälkeen. 

 

 PÄÄTÖS: 

  

 Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 

 

  



 

 

 

216 § HYVINVOINTIKERTOMUS, VUOSITTAINEN RAPORTTI 

   

 Terveydenhuoltolaki (luku 2 §12) edellyttää, että kunnat seuraavat asukkaittensa 

 terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin ja kunnan 

 palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten 

 hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista 

 toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on 

 kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. 

 Vuosittainen raportti pohjautuu tämän valtuustokauden laajassa 

 hyvinvointikertomuksessa linjattuihin painopisteisiin. 

 

 Liitteet: 

  • Vuosittainen hyvinvointiraportti 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

  

 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 

 vuosittaisen raportin ja huomioi sen sisältämät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet 

 strategiatyössään ja tavoiteasettelussa. 

 

 PÄÄTÖS: 

  

 Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

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

 
  

,  

  



 

 

 

217 § LISÄMÄÄRÄRAHA LUOTTAMUSTOIMIPALKKIOIHIN 

 

 Vuoden 2020 talousarvioon Yleishallinnon tulosalueelle kustannuspaikalle (001110) 

Kunnanvaltuusto on varattu luottamustoimi- ja kokouspalkkioihin 10 000 euroa. 

 

Kuluneen vuoden aikana valtuusto on kokoontunut tavanomaista useammin. Muun 

muassa talouden tasapainottamistoimet, toimiminen koronatilanteessa ja kunnansih-

teerin valintaprosessi on vaatinut kokoontumisia, joita ei talousarviota tehdessä ole 

osattu huomioida. Alkuvuodesta 2020 valtuusto kokoontui seminaariin kuulemaan 

Kuntaliitolta tilatun talousanalyysin tuloksia ja keväällä koronapandemian valtakun-

nallisten rajoitustoimien vuoksi valtuuston tuli nopeasti muuttaa hallintosääntöä säh-

köisen kokoustamisen mahdollistamiseksi. 

 

 Toteumavertailun mukaan lokakuun loppuun mennessä luottamustoimi- ja kokous-

palkkioihin varatusta määrärahasta on käytetty 8 405 euroa, kun ensimmäisen vuosi-

puoliskon luottamustoimi- ja kokouspalkkiot on maksettu. Toisen vuosipuoliskon ko-

kouspalkkiot ovat arviolta 10 500 euroa. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että yleishallinnon (00001210) tu-

losalueelle haetaan 10 000 euron lisämääräraha käyttötalouteen (kustannuspaikka 

Kunnanvaltuusto 001142, 4000 Luottamustoimi- ja kokouspalkkiot). 

 

 

 PÄÄTÖS: 

  

 Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

 

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

 
  

 

 

  



 

 

 

218 § VUONNA 2021 VALITTAVAN VALTUUSTON KOOSTA PÄÄTTÄMINEN 

 
KH 12.10.2020 

177 § 

 Kuntalain 16§:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja 

valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti: 

   

 Asukasluku  Valtuutettuja vähintään 

 enintään 5 000 13 

  5 001—20 000 27 

  20 001—50 000 43 

  50 001—100 000 51 

  100 001—250 000 59 

  250 001—500 000 67 

  yli 500 000  79 

 

 Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa 

säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta luku-

määrästä 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 lainvoi-

man. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos hallintotuomioistuin kieltää täy-

täntöönpanon. 

 

 Kuntalain pykälässä tarkoitettu asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmästä Digi- 

ja väestöviraston varmennepalveluista annetussa laissa tarkoitetussa vaalitietojärjestel-

mässä 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 oikeusmi-

nisteriöön 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.  

  



 

 

 

KH 218 § KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää vuonna 2021 valittavan valtuuston koon ja tekee esityksen 

kunnanvaltuustolle. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle vuonna 2021 valittavan valtuuston kooksi 21 

valtuutettua. 
 

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

 

 

 

  



 

 

 

219 §  MUUT ASIAT 

 

 Kunnanhallituksen muut asiat:  

 

 Koivumäki poistui pykälän käsittelyn aikana klo 21.42. 

 

1. Satakunnan koulutuskuntayhtymän (Sataedu) yhtymäkokous pidetään torstaina 

26.11.2020 klo 14.00 sähköisesti Teams-kokouksena. Sataedu pyytää nimeämään 

edustajan yhtymäkokoukseen ja ilmoittamaan edustajan nimen ja 

sähköpostiosoitteen 25.11.2020 mennessä osoitteeseen sataedu@sataedu.fi. 

Nimettiin Voitto Raita-aho 

 

2. Kunnanhallitus päätti, että kunniamerkit luovutetaan saajille valtuuston 

kokouksessa 17.12.2020. Kuntaliiton ansiomerkkien saajat v. 2020: 

 

• Urho Ala-Rämi, K30-merkki 

• Sirkka-Liisa Hiitti, K30-merkki 

• Tarja Hosiasluoma, H20-merkki 

• Mervi Tuominiemi, H20-merkki 

• Tarja Välimäki, K30-merkki 

• Marjo Yliluoma, K30-merkki 

 

   

3. Kyrönjokityöryhmä on kokouksessaan 3.11.2020 päättänyt pyytää Kyrönjoen 

neuvottelukuntaan kuuluvia tahoja päivittämään edustajansa ja varaedustajansa 

sekä heidän sähköpostiosoitteensa. Esitykset pyydetään toimittamaan 18.12.2020 

mennessä osoitteeseen hannele.kekalainen@ely-keskus.fi 

Kunnanhallitus nimesi Ylilammi Tomin ja varalle Kaskimäki Veijon 

 

4. Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot pyritään maksamaan joulukuun viimeiseen 

päivään mennessä. 

 

5. Kunnanhallitukselle tiedoksi Karvian Jytyn hallituksen pöytäkirja. 

 

6. Kutsu Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 2.12.2020 klo 9.00-11.00. 

Kokous pidetään etäyhteyden kautta (Teams). Neuvotteluun osallistuu Voitto 

Raita-aho. 

 

7. Vuoden 2020 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta myönnettiin 66 

kunnalle. Karvia saa harkinnanvaraista avustusta kuntatalouteen 300.000 euroa.  

 

8. Yhteistoimintaneuvottelut 24.11.2020 Posan henkilöstön siirtymisestä Karvian 

kunnan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. 

 

9. Kunnan johtoryhmän kokoama koronaohjeistus tiedoksi kunnanhallitukselle. 

 

10. Posan perussopimusneuvottelut pidetään 24.11.2020 klo 17.00 Kankaanpäässä.  

mailto:sataedu@sataedu.fi
mailto:hannele.kekalainen@ely-keskus.fi


 

 

 

220 § ILMOITUSASIAT 

  

 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

Sosiaali- terveysministeriö 

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi tartuntatautilain väliaikaisesta 

muuttamisesta. 

 

VN/25362/2020: Koronaepidemiaan liittyvien Suomeen matkustamisen ja maahan 

tulon terveysturvallisuussuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen. 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

 

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean 

laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa. Lisää luettavissa: 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d366ff07-4f86-

4408-895c-7747e3e3b128&respondentId=b3739bf0-c696-4aef-ad8f-f599d4ffbc5c 

 

KT  Kuntatyönantajat 

 

KT Kuntatyönantajien 13. lokakuuta 2020 julkaistuun yleiskirjeeseen 12/2020 on 

tehty lisäyksiä. 

 

Yleiskirjeessä 12/2020 annetaan ohjeita ja esimerkkejä KVTES:n 1.4.2021 paikallisen 

järjestelyerän laskemisesta. Yleiskirjeeseen on lisätty 13.11.2020 tietoa 

yleiskorotuksen ja järjestelyerän laskentajärjestyksestä sekä muistutus siitä, että koska 

yleiskorotus ja järjestelyerä tulevat voimaan samasta ajankohdasta 1.4.2021 lukien, on 

molemmat korotukset laskettava erikseen palkkoihin ja palkkasummasta, joihin ei 

sisälly em. korotuksia. Yleiskirjeet luettavissa www.kt.fi. 

 

Satakuntaliitto 

 

Maakuntahallituksen 23.11.2020 esityslista on luettavissa verkkosivuilta: 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1820 

 

Tiedote 19.11.2020: Satasoten valmistelu etenee. Satasoten johtoryhmä valitsi 

hankejohtajat.  

 

 Tiedote 19.11.2020: Satakunta on mukana Päärata+ -yhteistyössä. 
 

Satasote johtoryhmän 18.11.2020 kokouksen pöytäkirja on luettavissa 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1825 

 

Satasairaala 

 

Kutsu sosiaalihuollon juridiikkaseminaariin 5.2.2021. 

 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d366ff07-4f86-4408-895c-7747e3e3b128&respondentId=b3739bf0-c696-4aef-ad8f-f599d4ffbc5c
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d366ff07-4f86-4408-895c-7747e3e3b128&respondentId=b3739bf0-c696-4aef-ad8f-f599d4ffbc5c
http://www.kt.fi/
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1820
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1825


 

 

 Suupohjan Seutupalvelukeskus 

  

 Tiedoksi SPK:n hallituksen hyväksymä talousarvio vuodelle 2021. 

 

 Kankaanpään kaupunki 

 

 Yhdistymisvaltuuston kokouksesta 16.11.2020 pöytäkirjanote tiedoksi: 

11. 20 § Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos 

 

 Kihniön kunta 

 

 Kunnanvaltuuston kokouksesta 19.11.2020 pöytäkirjanote tiedoksi: 

12. 32 § Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos 

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 

  



 

 

 

 

221 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 

 



 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 

Karvian kunta 
Kunnanhallitus 

23.11.2020 Pykälät 
204-221 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
 pykälät 204, 205, 206, 207, 209, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät  208, 211 

 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 208, 211 

 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  26/11.2020 
Annettu tiedoksi 26 /11.2020                                                   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

