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16 §

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

17 §

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 Hietaluoma Jaakko ja Huhdanmäki Tuire.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kokouksen aluksi vs. kunnan rakennusmestari Marianne Ojala ja Kunnantalon vanhan
osan saneeraus päiväkotitiloiksi -hankkeen pääsuunnittelija Mikko Mäkitalo kertoivat
hankkeen etenemisestä ja hankintaan liittyvistä yksityiskohdista.
Ojala ja Mäkitalo poistuivat kokouksesta alustuksensa jälkeen klo 18.39.

18 §
Koltk
4.2.2021
§ 11

Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosista vuodelle 2021

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n mukaan kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7-12- ja 13–15–vuotiaille.
Toteutuneet kustannukset määräytyvät mainitun lain 59 §:n mukaisesti vähennettynä
kuitenkin kustannuksilla, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan perusopetuslain 4 a §:ssä tarkoitetun opetuksen tuesta sekä pidennetyn oppivelvollisuuden opetuksesta siltä osin kuin ne ylittävät toteutuneen kotikuntakorvauksen tason.
Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan jakamalla kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien yhteenlasketut esi- ja perusopetuksen toteutuneet kustannukset kuntien painotetulla 6-15-vuotiaiden määrällä. Kuntien painotettu 6-15-vuotiaiden määrä saadaan
kertomalla kuntien 6-vuotiaiden määrä luvulla 0,61, 7-12-vuotiaiden määrä luvulla 1
ja 13-15-vuotiaden määrä luvulla 1,60 ja laskemalla näin saadut tulot yhteen. Muulle
oppivelvolliselle oppilaalle kotikuntakorvaus määräytyy 13-15-vuotiaiden kotikuntakorvauksen perusteella.
Valtiovarainministeriö päättää kotikuntakorvauksen perusosan euromäärästä varainhoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtiovarainministeriö on
30.12.2020 päättänyt, että vuoden 2021 kotikuntakorvauksen perusosa on 7.112,84
euroa.
Karviassa kotikuntakorvauksen laskentaperusteena 6-vuotiaita on 22, 7-12 -vuotiaita
101 ja 13-15 -vuotiaita 71. Karvian kotikuntakorvaustulot vuonna 2021 ovat 54 058
euroa ja menot 29 874 euroa.
Jos kunta on tyytymätön kunnan kotikuntakorvauksen perusosaa koskevaan päätökseen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista tehdä
kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Päätös on kirjattu saapuneeksi
kuntaan 18.1.2021.
Liitteet:

Päätös VN/27142//2020
Kotikuntakorvaustulot ja -menot 2021

Koulutoimenjohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kh 18 §

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

19 §

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021
Valtiovarainministeriö on 30.12.2020 tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvauksista, kunnan
verotuloihin perustuvasta tasauksesta ja opetustoimen muusta rahoituksesta vuodelle
2021. Vuodelle 2021 hyväksytyssä talousarviossa valtionosuuksiksi oli arvioitu
8 537 505 euroa.

Liitteet:
•

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista
johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää tyytyä valtiovarainministeriön päätökseen peruspalvelujen
valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvauksista
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

20 §

Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin
myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille
yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.12.2020 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain (1705/2009) 57 §:n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16
§:n nojalla päättänyt myöntää kunnille valtionosuutta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille rahoitusta vuodeksi 2021 mainituissa laeissa tarkoitettuja käyttökustannuksia varten liitteenä olevan raportin mukaisesti. Karvian rahoitusosuus on -411.728 euroa.
Päätöksellä myönnetään rahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain 5 §:ssä tarkoitettuja koulutusmuotoja, kulttuurilaitoksia, liikuntamuotoja ja nuorisotyötä varten.
Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa kunnille vuodeksi 2021 myönnetyn valtionosuuden varainhoitovuoden 2021 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 §:n mukaisesti.
Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Saapunut 18.1.2021) opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Liitteet:
• Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (VN/27874/2020-OKM-1)
• Raportti VOP60S21
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae
oikaisua päätökseen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kh 20 §

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

21 §

Tarkastuslautakunnan kokous
Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 22.1.2021 ja toimittanut pöytäkirjan
kunnanhallitukselle tiedoksi.
Liitteet:
• Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 22.1.2021
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

22 §

Lausunto Satakunnan ilmasto- ja energiastrategialuonnoksesta 2030
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on partnerina Suomen ympäristökeskuksen
(SYKE) koordinoimassa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) hankkeessa, jota rahoitetaan EU:n LIfeIP-ohjelmasta. Canemure-hankkeessa toteutetaan käytännön ilmastotoimia, edistetään alueellista ilmastotyötä sekä tuetaan edelläkävijäkuntaverkostoja ja käytännön toimia asiantuntijoiden avulla. Vuonna 2012 valmistuneen Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian päivittäminen on yksi osa hankkeessa tehtävää työtä. Strategialuonnoksen laadintaa on ohjannut alueellinen yhteistyöryhmä, jossa on Satakuntaliiton ohella edustettuina useita maakunnallisia sidosryhmiä ja kuntia.
Satakunnan energia- ja ilmastostrategialuonnoksen visio on seuraava: Satakunta on
vuonna 2030 ilmastoystävällinen, kestävien energiaratkaisuiden maakunta. Strategian
kolme teemaa ovat: Kestävien energiaratkaisujen Satakunta, hiilineutraali Satakunta ja
ilmastoviisas Satakunta.
Strategialuonnoksen teemat ja painopisteet keskittyvät taakanjakosektoriin. Taakanjakosektorilla tarkoitetaan kotimaan liikenteestä (pois lukien lentoliikenne), rakennusten
erillislämmityksestä, työkoneiden ja muun ei-päästökauppasektorin energiankäytöstä,
jätteiden käsittelystä sekä maataloudesta aiheutuvia päästöjä. Vaikka strategian painopiste on taakanjakosektorissa, strategian visio ja teemat voidaan kuitenkin nähdä olevan kaikkien yhteisiä tavoitteita. Mikään toimenpide ei yksinään riitä, vaan työtä päästöjen vähentämisen, kestävien energiaratkaisujen ja hiilineutraalin tulevaisuuden eteen
tulee tehdä pienistä toimista isoihin, alasta sekä toimijasta riippumatta.
Strategiaan tullaan lisäämään esimerkkejä teemoihin, strategisiin painopisteisiin tai
toimenpide-ehdotuksiin liittyvistä toteutuneista tai vireillä olevista toimista. Strategian
laatija pyytää tuomaan lausunnossa myös esille, jos kunnassanne on tehty tai vireillä
sellaisia toimia, joita haluaisitte nostaa esille hyvänä esimerkkinä strategiassa.
Strategian laadintaprosessiin liittyy strategian toteuttamista koskevien merkittävien
kokonaisvaikutusten arviointi ja lausunnossa pyydetään esittämään näkemyksiä strategisten toimenpide-ehdotusten merkittäviksi arvioiduista ekologisista, aluetaloudellisista sekä sosiaalisista ja kulttuurisista vaikutuksista, joita voidaan hyödyntää strategialuonnoksen jatkotyöstämisessä.
Satakuntaliitto pyytää lausuntoa Satakunnan ilmasto- ja energiastrategialuonnoksesta
2030. Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.1.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@satakunta.fi. Satakuntaliitto kokoaa kuntien lausunnot yhteen ja toimittaa ne Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian 2030 laadinnasta vastaavalle taholle. Strategialuonnoksen laatijataho käy saadut palautteet läpi ja strategialuonnosta
tarkistetaan tarvittaessa saatujen palautteiden perusteella. Tavoitteena on, että Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia valmistuu maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:
EU on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Esimerkiksi
Ruotsi tavoittelee nollapäästöjä vuoteen 2045 mennessä ja Ranska, Saksa, Tanska ja
Unkari vuoteen 2050 mennessä. Suomi haluaa olla ensimmäinen ja on asettanut tavoitteeksi 2035. Tästä muun muassa Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri
Taalaksen mielestä epärealistisesta tavoitteesta ovat maakunnat vähentäneet vielä 5
vuotta. Tavoite olla hiilineutraali on tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta
liian kunnianhimoiset tavoitteet eivät sitä edistä. Vuosi 2030 on jo 9 vuoden päässä.
Ilmasto- ja energiapolitiikan edistäminen on tarpeellista ja kokonaisuudessaan kannatettavaa. Ilmasto- ja energiapolitiikka on jatkuvan seurannan alla, siksi asiaa pitää tarkastella monesta näkökulmasta eikä yhtenä vähäisenä tekijänä suinkaan ole alueen
elinvoimaisuuden ylläpitäminen. Alueen elinvoimaisuuden huomioon ottaminen tulisi
näkyä paljon painokkaammin ilmasto- ja energiapolitiikassa. Tavoitteiden asettelussa
tulisi olla kohtuullisuus mukana ottaen huomioon meidän kokoisen alueen vaikutus
ilmasto- ja energiapolitiikkaan. Tavoitteet eivät tulisi olla kansallista tasoa vaativampia. Jos tavoitteet eivät ole kohtuullisia vaarana on, että tapahtuu liian nopeita hallitsemattomia muutoksia kuten esim. turpeen käytön kohdalla on käynyt. Turvetuotanto on
tärkeä työllistäjä Pohjois-Satakunnassa ja sen käytön vähentäminen tulee olla hallittua
ja yrittäjille tulee jäädä riittävästi aikaa sopeutua muutokseen ja löytää korvaavia tulonhankintakeinoja. Ekologisen kestävyyden lisäksi tulee huomioida myös taloudellinen kestävyys. Turpeesta joko välillisesti tai välittömästi riippuvaiset yrittäjät ovat
kohdanneet hallitsemattoman ja liian nopean muutoksen ja heidän omaisuutensa arvo
on romahtanut lyhyessä ajassa. Kuitenkaan korvaavia energiamuotoja ja niiden saatavuutta ei ole riittävästi selvitetty.
Strategia, jonka tavoitteista jo laadittaessa tiedetään, ettei niitä saavuteta, ei sitouta ja
innosta kaikkia yhteiseen ponnistukseen. Tärkeämpää ovat hyvät, positiiviset ja oikeasti merkittävästi vaikuttavat tavoitteet. Virheellisillä tavoitteilla saadaan aikaan periaatteellista vastustusta.
Strategialuonnoksesta käydyssä keskustelussa 1.2.2021 Pohjois-Satakunnan kuntien ja
Satakuntaliiton edustajien välillä tuotiin esille, että lausuttava luonnos on vain taustaaineistoa, ei varsinainen strategia. Tausta-aineistoksi materiaali on hyväksyttävissä,
mutta ei strategisena asiakirjana. Tausta-aineistoksi tarkoitetussa materiaalissa ei kuitenkaan ole syytä olla näin strategisen linjaamisen otetta. Tausta-aineiston osalta ei ole
perusteltua asettaa tavoitteita ja yksityiskohtaista toimenpideluetteloa kuten esim. yksityiskohtaisia vaatimuksia metsänomistajille hiilinielujen osalta. Luonnos on hyvä ja
laaja aineisto käytettäväksi apuna strategian laatimiseen, kunhan sitä ei käytetä sinällään.

Päätös:
Ylilammin aloitteesta, jota Hietaluoma ja Kaskimäki kannattivat, muotoiltiin uusi
päätösehdotuksesta poikkeava lausunto.
Kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeavaa lausuntoa kannattivat Raita-aho,
Hietaluoma, Kangas ja Kaskimäki.
Kunnanhallituksen lausunto:
”EU on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Esimerkiksi
Ruotsi tavoittelee nollapäästöjä vuoteen 2045 mennessä ja Ranska, Saksa, Tanska ja
Unkari vuoteen 2050 mennessä. Suomi haluaa olla ensimmäinen ja on asettanut tavoitteeksi 2035. Tästä muun muassa Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri
Taalaksen mielestä epärealistisesta tavoitteesta ovat maakunnat vähentäneet vielä 5
vuotta. Tavoite olla hiilineutraali on tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta
liian kunnianhimoiset tavoitteet eivät sitä edistä. Vuosi 2030 on jo 9 vuoden päässä.
Suomen tulisi tavoitella EU:n tavoitteen mukaisesti hiilineutraaliutta vuoteen 2050
mennessä.
Ilmasto- ja energiapolitiikan edistäminen on tarpeellista ja kokonaisuudessaan kannatettavaa. Ilmasto- ja energiapolitiikka on jatkuvan seurannan alla, siksi asiaa pitää tarkastella monesta näkökulmasta eikä yhtenä vähäisenä tekijänä suinkaan ole alueen
elinvoimaisuuden ylläpitäminen. Alueen elinvoimaisuuden huomioon ottaminen tulisi
näkyä paljon painokkaammin ilmasto- ja energiapolitiikassa. Tavoitteiden asettelussa
tulisi olla kohtuullisuus mukana ottaen huomioon meidän kokoisen alueen vaikutus
ilmasto- ja energiapolitiikkaan. Tavoitteet eivät tulisi olla kansallista tasoa vaativampia. Jos tavoitteet eivät ole kohtuullisia vaarana on, että tapahtuu liian nopeita hallitsemattomia muutoksia alueellisessa elinkeinorakenteessa. Turvetuotanto on tärkeä työllistäjä Pohjois-Satakunnassa ja sen käyttöä tulisi lisätä. Ekologisen kestävyyden lisäksi tulee huomioida myös taloudellinen kestävyys. Jos, turpeen käyttöä vähennettäisiin, siitä joko välillisesti tai välittömästi riippuvaiset yrittäjät kohtaisivat hallitsemattoman ja liian nopean muutoksen ja heidän omaisuutensa arvo romahtaisi lyhyessä
ajassa. Turpeen korvaavia energiamuotoja ja niiden saatavuutta ei ole riittävästi selvitetty.
Strategia, jonka tavoitteista jo laadittaessa tiedetään, ettei niitä saavuteta, ei sitouta ja
innosta kaikkia yhteiseen ponnistukseen. Tärkeämpää ovat hyvät, positiiviset ja oikeasti merkittävästi vaikuttavat tavoitteet. Virheellisillä tavoitteilla saadaan aikaan periaatteellista vastustusta.
Strategialuonnoksesta käydyssä keskustelussa 1.2.2021 Pohjois-Satakunnan kuntien ja
Satakuntaliiton edustajien välillä tuotiin esille, että lausuttava luonnos on vain taustaaineistoa, ei varsinainen strategia. Tausta-aineistoksi materiaali on hyväksyttävissä,
mutta ei strategisena asiakirjana. Tausta-aineistoksi tarkoitetussa materiaalissa ei kuitenkaan ole syytä olla näin strategisen linjaamisen otetta. Tausta-aineiston osalta ei ole
perusteltua asettaa tavoitteita ja yksityiskohtaista toimenpideluetteloa kuten esim. yksityiskohtaisia vaatimuksia metsänomistajille hiilinielujen osalta. Luonnos on hyvä ja
laaja aineisto käytettäväksi apuna strategian laatimiseen, kunhan sitä ei käytetä sinällään. ”

Ylilammi jätti asiasta eriävän mielipiteen:
Turpeen käyttöä tulisi ympäristön, talouden ja inhimillisen hyvinvoinnin
näkökulmasta vähentämisen sijaan lisätä. Turpeen käyttöä lisäämällä
energiatuotannon reaalipäästöt pienenisivät. Turpeen energiakäyttö on nykyisestä
lisättynäkin hiilinegatiivista.

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

23 §

Kammista Skantziin – Taiteiden Reitin hyväksyminen matkailutieksi
Willi Karvia Oy on hakenut Kammista Skantziin – Taiteiden Reittiä matkailutieksi. Väylävirasto on päätöksellään 26.1.2021 hakemuksen.
Lausuntoja antoivat Etelä-Pohjanmaan liitto ja Satakuntaliitto, Karvian kunta.
Kauhajoen kaupunki ja Lauhanvuoren-Hämeenkankaan Geopark ry, jonka alueella
koko matkailutieksi haettava kokonaisuus sijaitsee. Väylävirasto pyysi lausunnon
myös SUOMA Ry:ltä. Kaikki lausunnot puolsivat matkailutieksi hyväksymistä.
Matkailutieksi hyväksymiselle on kriteerit julkaisussa ”Matkailuteiden määrittely”,
Tiehallinto 2004. Sen mukaan matkailutieksi hyväksyttävän tiejakson on oltava
yhtenäinen, selkeä kokonaisuus. Sillä on oltava tien liikenteelliseen merkitykseen nähden matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä ja alueen elinvoimaa tukeva merkitys.
Hankkeen tulee sisältyä esimerkiksi alueen maakuntasuunnitelmaan tai vastaavaan ohjelmaan.
Hakemuksen ja sen liitteiden mukaan edellä esitetyt kriteerit täyttyivät.
Väyläviraston hyväksynnän lisäksi hanke tarvitsee opastusluvan Pirkanmaan ELYkeskuksesta ennen matkailutiemerkkien asentamista maastoon.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

24 §

Kuntavaalit 2021

Kh 14.12.2020
§ 233

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys on kotimaassa
7.-13.4.2021 ja ulkomailla 7.-10.4.2021. Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo 31.3.2021. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun. Edellisten,
huhtikuussa 2017 toimitettujen kuntavaalien jälkeen vaalilakiin (714/1998) on tehty
kolme muutosta:
•
•

•

Vaalilain muutoksella (939/2017) otettiin käyttöön ulkomailta tapahtuva kirjeäänestys ja sitä sovellettiin ensimmäisen kerran vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja sen jälkeen vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa.
Vaalilain muutos (1223/2018) sisälsi eräitä teknisluonteisia uudistuksia, mm.
äänestysaluejakoa koskevien päätösten aikataulumuutoksen ja mahdollisuuden
lähettää äänioikeutetuille äänioikeusilmoitus (ilmoituskortti) sähköisessä
muodossa
Vaalilain muutos (1132/2019) liittyi Digi- ja väestötietoviraston (DVV) perustamiseen 1.1.2020.

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ennakkoäänestyspaikassa on voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään tulleiden kesken.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
•
•

kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
joita on kuitenkin oltava vähintään kolme sekä
laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai
useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Kuntavaaleissa vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee
edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa
ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten
sijaan.
Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas. Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei saa olla ehdokas, eikä myöskään hänen puolisonsa (aviopuolisot sekä avioliitonomaisessa suhteessa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät),
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.

Vaalilain 9 § 1 mom. mukaisesti kunnanhallituksen on päätettävä kotimaan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista siten, että niitä on jokaisessa
kunnassa vähintään yksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu, sekä niiden aukioloajoista.
Edelleen kunnanhallituksen on määrättävä äänestysalueen vaalipäivän äänestyspaikat.
Liitteet

•

Oikeusministeriön kirje kunnanhallitukselle 1.10.2020
VN/20585/2020

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää seuraavat vaaleja koskevat asiat:
1. Kunnanhallitus ryhtyy valmistelemaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen
Karvian äänestysaluetta varten vaalilautakunnan nimeämistä esteellisyys asiat
huomioiden (puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä
viisi varajäsentä).
2. Kunnanhallitus ryhtyy valmistelemaan Karviassa toimitettavaa ennakkoäänestystä
ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunnan nimeämistä esteellisyys asiat huomioiden (puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen sekä kolme varajäsentä).
3. Karvian kunnan yleinen ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestyspaikka on:
• Karvian kunnantalo, valtuustosali, Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia.
4. Karvian kunnassa sellaiset laitokset, joissa on ennakkoäänestyspaikka:
• Iltaruskon palvelukeskus, Iltaruskonkatu 7, 39930 Karvia,
5. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti ajalla 7.-13.4.2021:
• keskiviikko – perjantai 10.00-18.00
• lauantai – sunnuntai 11.00-15.00 ja
• maanantai – tiistai 12.00-20.00.
Päätös:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kh 25.1.2021
10 §

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää seuraavat vaaleja koskevat asiat:
1. Kunnanhallitus nimeää vaalilautakunnan esteellisyysasiat huomioiden (puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä).

2. Kunnanhallitus nimeää vaalitoimikunnan esteellisyys asiat huomioiden (puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen sekä kolme varajäsentä).
Päätös:
Kunnanhallitus nimesi vaalilautakunnan
varsinaiset jäsenet:

varajäsenet: (kutsujärjestys)

Sirpa Sievikorte, pj
Anne-Mari Kontiainen, vpj
Tanja Koivuniemi, jäsen
Timo Mustasilta, jäsen
Oiva Honkanen, jäsen

Pentti Koskela
Aila Isotalo
Arto Mattila
Maria Välimäki
Kaija Ohrankämmen

Kunnanhallitus nimesi vaalitoimikunnan
varsinaiset jäsenet:

varajäsenet: (kutsujärjestys)

Koskela Pentti, pj
Hietakoivisto Marita, vpj
Juurakko Paula, jäsen

Hautaluoma Rauno
Mäkinen Sirkka
Pihala Satu
Pukkila Esa

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajien nimet ja yhteystiedot
ilmoitetaan keskusvaalilautakunnalle.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Kh 24 §

Vaalilautakunnan jäseneksi nimetty Oiva Honkanen ilmoitti kunnansihteerille ettei
hän ole antanut suostumustaan vaalilautakuntaan eikä näin ollen ole halukas toimimaan vaalilautakunnan jäsenenä. Honkasen tilalle täytyy valita uusi jäsen.
Samalla voidaan myös valita muita jäseniä mahdollisten esteellisten tilalle.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan Oiva Honkasen tilalle uuden jäsenen.
Kunnanhallitus voi samalla valita muita jäseniä mahdollisten esteellisten tilalle.

Päätös:
Kunnanhallitus nimesi vaalilautakunnan
varsinaiset jäsenet:

varajäsenet: (kutsujärjestys)

Sirpa Sievikorte, pj
Anne-Mari Kontiainen, vpj
Virpi Ylinen, jäsen
Timo Mustasilta, jäsen
Petri Patokoski, jäsen

Pentti Koskela
Aila Isotalo
Arto Mattila
Raimo Lamminmäki
Kaija Ohrankämmen

Kunnanhallitus nimesi vaalitoimikunnan
varsinaiset jäsenet:

varajäsenet: (kutsujärjestys)

Koskela Pentti, pj
Hietakoivisto Marita, vpj
Juurakko Paula, jäsen

Hautaluoma Rauno
Mäkinen Sirkka
Pihala Satu
Pukkila Esa

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

25 §

Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsittelyyn: Kunnanviraston vanhan osan saneeraus päiväkotitiloiksi / sisäpuolisten rakennustöiden urakkatarjoukset
Karvian kunnan hallintosäännön mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai
jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi
asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kunnanjohtaja esitti teknisen lautakunnan kokouksessa 11.2.2021 käsitellyn pykälän
ottamista käsittelyyn.
Asian ottamisesta käsittelyyn on tehtävä erillinen päätös.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottamisesta
käsittelyyn.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 §

Tekltk
11.2.2021
§ 11

Kunnanviraston vanhan osan saneeraus päiväkotitiloiksi / sisäpuolisten
rakennustöiden urakkatarjoukset

Karvian kunnanviraston vanhan osan saneeraus päiväkotitiloiksi on edennyt
kilpailutukseen sisäpuolisten töiden osalta. Hanke on julkaistu Hilmassa 14.1.2021,
näyttö rakennuspaikalla on pidetty tammikuun loppupuolella. Urakkatarjousten
jättöpäivä oli 8.2.2021, kilpailutettavana oli hankkeen rakennus-, sähkö-, putki- ja
ilmanvaihtourakat.
Vs. kunnanrakennusmestarin päätösehdotus:
Määräaikaan 8.2.2021 klo 13.00 mennessä jätetyt urakkatarjoukset on avattu samana
päivänä pidetyssä avaustilaisuudessa. Tarjouksia jätettiin yhteensä 13 kappaletta.
Rakennusurakkaan tuli kolme tarjousta, sähköurakkaan kaksi, ilmanvaihtourakkaan
viisi ja putkiurakkaan kolme. Tarjoukset annettiin seuraavan taulukon mukaisesti:
tarjous (alv 0%)

279 000,00€
308 500,00€
328 350,00€

RU
RU
RU

Marko Mustajärvi Oy
Vesa Hietikko
Alatalot Oy

SU
SU

Karvian Sähköpalvelu Oy
Dymont Installation Oy

44 700,00€
46 000,00€

IU
IU
IU
IU
IU

LVI-Halli S. Peltomäki Oy
Ilmastointi Salminen Oy
100-Ilmastointi Oy
Suupohjan Ilmastointi ja pelti Oy
Länsirannikon Ilmastointi Oy

50 500,00€
62 500,00€
63 600,00€
71 000,00€
79 220,00€

PU
PU
PU

LVI-Halli S. Peltomäki Oy
LVI-Talo Kannosto Oy
LVI Kynnäs Oy

40 000,00€
52 090,00€
67 822,58€

Tarjouksen valintaperusteena oli edullisin hinta. Edullisimmat tarjoukset tehneiden
urakoitsijoiden kanssa on alustavasti keskusteltu hankkeen toteutuksesta ja urakan
sisällöstä. Urakoitsijat ovat osaltaan hyväksyneet urakkatarjouspyynnössä esitetyt
suunnitelmat ja aikataulut.
Urakkatarjousten myötä hankkeen kokonaiskustannusarvio on tarkentunut.
Kustannusarvio koko hankkeelle on noin 590 000€, joka sisältää jo suoritetut
purkamis- ja suunnittelutyöt, sisäpuolisten rakennustöiden urakat, tilaajan omat
hankinnat sekä tehtävät pihanrakennustyöt. Kunnanvaltuuston vuonna 2020

hyväksymä kustannusarvio hankkeelle oli 440 000€. Vuonna 2020 siitä toteutui
69 500€. Vuodelle 2021 talousarviossa hankkeelle on varattu 300 000€.
Päätös:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus valitsee
kunnanviraston vanhan osan sisäpuolisten rakennustöiden rakennusurakan
suorittajaksi edullisimman tarjouksen tehnyt Marko Mustajärvi Oy, urakkatarjous
279 000€ (alv 0%).
Tekninen lautakunta päättää valita hankkeen sisäpuolisten rakennustöiden
sähköurakan suorittajaksi Karvian Sähköpalvelu Oy:n (44 700€, alv 0%) ja sekä
ilmanvaihto- että putkiurakan suorittajaksi LVI-Halli S. Peltomäki Oy:n (IU: 50 500€,
PU: 40 000€, alv 0%).
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus anoo
kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa hankkeen loppuun viemiseksi kuluvana vuonna.
Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on tarkentunut 590 000€. Lisämäärärahan tarve
vuodelle 2021 on 220 500€.
Hanketta ja sen kustannuksia esittelee kunnanhallitukselle pääsuunnittelija Mikko
Mäkitalo ja Vs. kunnanrakennusmestari Marianne Ojala.
Tekninen lautakunta ei esitä erillistä, ulkopuolista valvojaa hankkeelle.
Kh 25 §

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus valitsee kunnanviraston vanhan osan sisäpuolisten rakennustöiden
rakennusurakan suorittajaksi edullisimman tarjouksen tehneen Marko Mustajärvi
Oy:n, urakkatarjous 279 000€ (alv 0%).
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 220 500 euron lisämäärärahaa vuoden 2021
talousarvion investointeihin kunnanviraston vanhan osan saneeraamiseksi
päiväkodiksi. (Uusi kunnantalo: vanhan osan saneeraus päiväkodiksi, 097342).
Päätös:
Kunnanjohtaja muutti päätösesitystään vs. rakennusmestarilta saadun lisäselvityksen
perusteella ja esitti lisämäärärahaksi 225 500 euroa.
Kunnanhallitus valitsi kunnanviraston vanhan osan sisäpuolisten rakennustöiden
rakennusurakan suorittajaksi edullisimman tarjouksen tehneen Marko Mustajärvi
Oy:n, urakkatarjous 279 000€ (alv 0%). Valinta on ehdollinen ja toteutuu, mikäli
kunnanvaltuusto myöntää lisämäärärahan hankkeelle.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 225 500 euron lisämäärärahaa vuoden 2021
talousarvion investointeihin kunnanviraston vanhan osan saneeraamiseksi
päiväkodiksi. (Uusi kunnantalo: vanhan osan saneeraus päiväkodiksi, 097342).
------------------------------------------------------------------------------------------------------ote: Kunnanvaltuusto

27 §

Muut asiat
Kunnanhallituksen muut asiat:
1. Karvian vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksen 18.11.2020 muistio tiedoksi.
2. Merkitään tiedoksi opetushallituksen laskelma kunnan omarahoitusosuuden muodostumisesta vuodelle 2021 (ZE60C21).
3. OKM:n 31.12.2020 tekemän päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille
yhteisöille ja säätiölle myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2020.
Muutos aiempaan -1 978 euroa.
4. OKM:n päätös valtionavustuksesta vuoden 2020 aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutulomenetysten kompensoimiseksi. Karvia: 2 100 euroa.
5. Tarkistettu laskelma kunnan omarahoitusosuuden muodostumisesta vuodelle 2020.
6. Tiedoksi Sotepalveluryhmän muistiot.
7. Tiedoksi Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.2.2021, Päätösnumero 21/0004/1, Valitus ympäristölupa-asiassa.
8. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on tullut voimaan vuonna 2019. Kunnan
verkkosivut on osittain uusittava, jotta ne saavuttavat digitaalisten palvelujen vaatimukset.
9. Yhteistyöryhmän kokouspöytäkirja 11.2.2021 tiedoksi kunnanhallitukselle.
10. Vaalityöntekijöiden palkkaus.
11. Kaskimäki huomautti Karvian koronalukujen olevan Suomen korkeimmat ja esitti
karvialaisten rokottamista ensisijaisesti.
12. Kunnanhallitus keskusteli kirjanpidon siirtymisestä SPK:lle ja sen vaikutuksista töihin.
13. Koivumäki tiedusteli kuntatiedotteen toteuttamisesta jatkossa.
14. Koivumäki kertoi kouluruoasta saadusta palautteesta.

28 §

Ilmoitusasiat
Huhdanmäki poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi klo 21.01-21.03. Pykälän
käsittelyn ajaksi toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tarja Hietikko.
Merkitään tiedoksi seuraavat:
Valtiovarainministeriö
Lausuntopyyntö: Selvitys digitaalisen turvallisuuden arvioinnin kehitystarpeista.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=265fcd53-a3c64252-9ba9-86be7a20a082&respondentId=ab0c77f3-ad1b-4262-8d58-06b633a50345
Sosiaali- ja terveysministeriö
Kirje 28.1.2021 VN/909/2021; Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian
leviämisen estämiseksi
Kirje 28.1.2021 VN/27973/2020-STM-2; Yksityisten toimijoiden tarvitsemien
ylimääräisten tarvikkeiden korvaaminen Covid-19-epidemian yhteydessä.
Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin
tehtävistä muutoksista sote-uudistuksesta johtuen.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=84c66fff-89fc497b-b080-706fa6d851db&respondentId=9e7645ce-5410-4fba-ba04-fea8a8d6de06
Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje VN/2763/2021: Koronavirustartuntojen
rajat ylittävässä liikenteessä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lausuntopyyntö 29.1.2021 VN/2287/2020; Työryhmän ehdotuksesta
arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi. Lisää luettavissa:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=bd1e55b8-acf54056-9838-be3e1f8d5252&respondentId=1a670306-76b6-4d81-a297-947637e449a8
Ympäristöministeriö
Tiedoksi 5.2.2021 VN/2603/2021: Tuulivoima-avustusten haku käynnistyy. Hakuaika
avustuksille on 5.2.-6.4.2021. Linkki hakuun: https://hakulomake.fi/ym/fi/node/83
Valtiokonttori
Kuntatalouden tiedote 1/2021 luettavissa:
https://viesti.valtiokonttori.fi/g/l/301126/44040165/2163114/6293/1297/2#bm15
Kuntatalouden tiedote 2/2021 luettavissa:

https://viesti.valtiokonttori.fi/g/l/301726/44040165/2163641/6293/1297/2
Valtion liikuntaneuvosto
Lausuntopyyntö 15.1.2021: Dnro VN/551/2021 Kirjallinen kuuleminen
liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjaluonnoksesta.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Tiedoksi Lounais-Suomen kasvu- ja oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostojen
toimikunnan jäsenet vuodeksi 2021. Lisäksi tiedoksi tähän mennessä ilmoittautuneet
turvallisuusyhteyshenkilöt.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue
Lausuntopyyntö asiassa dnro: ESAVI/1673/2021: Saunanevan turvetuotantoalueen
ympäristölupa, Karvia. Lausunto 12.3.2021 mennessä. Kuulutus ja hakemusasiakirjat
ovat sähköisesti osoitteessa https://ylupa.avi.fi.
Lausuntopyyntö asiassa dnro: ESAVI/1671/2021: Saunanevan turvetuotantoalueen
ympäristölupa, Karvia. Lausunto 12.3.2021 mennessä. Kuulutus ja hakemusasiakirjat
ovat sähköisesti osoitteessa https://ylupa.avi.fi.
Kuulutus asiassa dnro ESAVI/1671/2021: Välisalonnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karvia. Muistutukset ja mielipiteet 12.3.2021 mennessä. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1932422.
Varsinais-Suomen Ely-Keskus
Lausuntopyyntö 29.1.2021: Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman
toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027.
https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=cba9370a8b25-4eb5-8cad-81f00356afa2&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db84481bafc744
Tiedoksi: Maankäytön tehtävien kuntajako ja päivitetyt yhteystiedot.
https://www.ely-keskus.fi/alueiden-kaytto-ja-rakentaminen
KT Kuntatyönantajat
KT:n yleiskirje 1/2021: Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset
1.4.2021. Lisää luettavissa www.kt.fi.
Kuntaliitto
Yleiskirje 2/2021: Kansallinen julkisen hallinnon strategia ja kansallinen julkisten
hankintojen strategia. Lisää luettavissa https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/kansallinen-julkisen-hallinnon-strategia-ja-kansallinen-julkisten-hankintojen

Satakuntaliitto
Maakuntahallituksen 18.1.2021 kokouksen pöytäkirja on luettavissa linkistä:
https://bit.ly/3a9SGvF
Satakunnan suuntaan - maakuntajohtajan blogi tammikuun lopulla 2021.
Tiedote 29.1.2021: Combilanssi-toimintaa ja sote-tietojohtamisen
kehittämissuunnitelmaa edistetään Satakunnassa.
Maakuntahallituksen 15.2.2021 kokouksen esityslista on luettavissa linkistä:
http://bit.ly/3p1zV2X
Satasairaala
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen pöytäkirjanote vuoden 2020
tilinpäätösvalmistelusta 25.1.2021 14 §.
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituken pöytäkirjanote 25.1.2021 13 § Covid19 epidemian kustannusten väliaikaiseen kompensaatioon liittyvä 2.
hinnanalennus/hyvitys jäsenkunnillle vuonna 2020.
SATSHP palvelumaksut 2020 ennakkotieto.
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Sataedun yhtymähallitus päätti kokouksessaan 26.1.2021 lähettää jäsenkunnille
raportin toiminnan ja talouden toteutumisesta 31.12.2020.
Lounais-Suomen poliisilaitos
Tiedoksi: Poliisin neuvottelukunnan kokouskutsu 10.2.2021.
Suomen Metsäkeskus
Tiedoksi: Pelloksihakkuu yleiskaava-alueella 1-2021-15483.

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

29 §

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

Kaisamaija Ronkainen
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Jaakko Hietaluoma <jaakko.hietaluoma@gmail.com>
keskiviikko 17. helmikuuta 2021 18.16
Kaisamaija Ronkainen
Re: PK_2_1502_2021.docx

Terve
Pöytäkirja vastaa mielestäni kokouksen kulkua.
Terveisin Jaakko Hietaluoma
ke 17. helmik. 2021 klo 15.11 Kaisamaija Ronkainen (Kaisamaija.Ronkainen@karvia.fi) kirjoitti:
Pöytäkirja tarkastettavaksi.
Voitte kuitata tarkastetuksi vastaamalla tähän viestiin tai tulla kunnantalolle allekirjoittamaan.
Tarkastus tulisi tehdä huomiseen mennessä, jotta § 26 ehtii kunnanvaltuuston kokoukseen 26.2.2021.

Terveisin
Kaisamaija Ronkainen
kunnansihteeri – koulutoimenjohtaja
Karvian kunta
p. 044 772 75 20

www.karvia.fi
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Kaisamaija Ronkainen
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Tuire Huhdanmäki <tuireh@gmail.com>
torstai 18. helmikuuta 2021 8.43
Kaisamaija Ronkainen
Re: PK_2_1502_2021.docx

Hyväksyn kunnanhallituksen kokouspöytäkirjan. Se on kokouksen kulun mukainen.
t.Tuire Huhdanmäki
Lähetetty iPhonesta

Kaisamaija Ronkainen <Kaisamaija.Ronkainen@karvia.fi> kirjoitti 18.2.2021 kello 8.31:

KH:n kokouksen 2/2021 pöytäkirja tarkistettavaksi.

Kaisamaija Ronkainen
kunnansihteeri – koulutoimenjohtaja
Karvian kunta
p. 044 772 75 20
www.karvia.fi
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Kaisamaija Ronkainen
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

tarja hietikko <tarjasisko@luukku.com>
torstai 18. helmikuuta 2021 14.17
Kaisamaija Ronkainen
Re: PK_2_1502_2021.docx

Kaisamaija Ronkainen kirjoitti 17.02.2021 kello 15:11:
> Pöytäkirja tarkastettavaksi.
> Voitte kuitata tarkastetuksi vastaamalla tähän viestiin tai tulla
> kunnantalolle allekirjoittamaan.
> Tarkastus tulisi tehdä huomiseen mennessä, jotta § 26 ehtii
> kunnanvaltuuston kokoukseen 26.2.2021.
>
> Terveisin
> Kaisamaija Ronkainen
> kunnansihteeri - koulutoimenjohtaja
> Karvian kunta
> p. 044 772 75 20
>
> www.karvia.fi<http://www.karvia.fi/>
>
> tarkastettu ! Terv.Tarja
>
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan 2/2021
15.2.2021

Karvian kunta
Kunnanhallitus

Pykälät
16-28

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
pykälät 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,27, 28
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät
HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
(pykälät ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 §
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.
Pykälät

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen
Pykälät
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Karvian kunnanhallitus
Kylä-Karviantie 17
39930 KARVIA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville
Pöytäkirjanotteet on postitettu 18/2 2021
Annettu tiedoksi 18/2 2021
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Hankintapäätös

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.
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
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 25
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/valitusasiakirjojen
toimittaminen
Lisätietoja

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-/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.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

