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34 §

30 §

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

31 §

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:
Kannisto Jari saapui pykälän käsittelyn aikana klo 18.03.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kangas Kaija ja Kaskimäki Veijo.

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

32 §

Kunnantalon sulkeminen vuosilomien järjestämiseksi
Kunnantalo on ollut suljettuna vuosilomien vuoksi jo useana kesänä heinäkuussa neljä
viikkoa. Vuosilomien järjestämiseksi kunnantalo on suljettu usein myös arkipyhien
viereisinä yksittäisinä työpäivinä ja joulun välipäivinä. Kunnantalon ollessa suljettuna,
on välttämättömät päivystykset kuitenkin aina järjestetty.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunnantalo suljetaan vuosilomien vuoksi
14.5.2021
28.6.2021-23.7.2021
sekä
20.12.2021-31.12.2021
7.1.2022
Kukin hallintokunta järjestää tarvittavat päivystykset aikaisemman käytännön mukaan.
Päätös:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

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

33 §

Mielipide Saunanevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta EteläSuomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueelle
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jättänyt lausuntopyynnön hakijan Rami Alakosken asiassa dnro: ESAVI/1673/2021: Saunanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa,
Karvia. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa https://ylupa.avi.fi.
Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä 12.3.2021 mennessä.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä. Turvetuotanto on merkittävä
työllistäjä Karvian kunnassa ja ala on erityisesti nuorille portti työelämään.
Turvetuotannolla on iso merkitys kunnan elinkeinoelämälle ja yksityistalouksille
suoraan ja siitä riippuvaisten toimialojen kautta.
Päätös:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

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

34 §

Lausunto Saunanevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta EteläSuomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueelle
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jättänyt lausuntopyynnön hakijan Rami Alakosken asiassa dnro: ESAVI/1671/2021: Saunanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa,
Karvia. Lausunto 12.3.2021 mennessä. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa https://ylupa.avi.fi.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä. Turvetuotanto on merkittävä
työllistäjä Karvian kunnassa ja ala on erityisesti nuorille portti työelämään.
Turvetuotannolla on iso merkitys kunnan elinkeinoelämälle ja yksityistalouksille
suoraan ja siitä riippuvaisten toimialojen kautta.
Päätös:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

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

35 §

Lausunto maa-aineslain mukaisen maa-aineslupahakemuksen
vireilläoloon
Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta ilmoittaa, että sille on jätetty
seuraava maa-aineslain mukainen maa-ainesluvan jatkohakemus.
Hakija: E. Seppälä Oy, os. Rannantie Koskue
Toiminta: Maa-aineslupaa haetaan soran ja hiekan ottamiseen Parkanon kaupungin
Kuivasjärven kylään kiinteistölle Soramaa RN:o 581-407-10-112, os. Mustakalliontie
Kuivasjärvi. Tarkoituksena on laskea kuntien rajalla oleva tieosuus ja maisemoida
alue. Toiminta-ajaksi esitetään 5 vuotta.
Lupahakemus on nähtävänä 17.2.-25.3.2021 Parkanon kaupungin kotisivuilla kuulutuksen liitteenä ja Parkanon kaupungintalon neuvonnassa (I-kerros, os. Parkanontie 37
39700 Parkano).
Ne, joiden etua tai oikeutta hakemus saattaa koskea, voivat jättää asiaan kirjallisen
muistutuksen. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus esittää tietoja ja mielipiteitä hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 25.3.2021 klo
15.00 mennessä Parkanon rakennusvalvontatoimistoon, osoitteeseen Parkanon kaupunki, Rakennusvalvontatoimisto PL 14, 39701 Parkano tai sähköisesti kaupunki@parkano.fi
Lisätietoja ympäristötarkastajalta, p. 044 7865 650, s-posti pentti.keskitalo@parkano.fi
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, ettei asiasta ole lausuttavaa.
Päätös:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

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

36 §

Teknisen lautakunnan ja viranhaltijoiden hankintarajat

Teknltk 11.2.2021
6§

Hallintosäännön 65 §:n mukaan kukin toimielin vahvistaa viranhaltijoiden
hankintarajat vuosittain. Hankintarajat tulee vahvistaa tilivelvollisille
osastopäälliköille sekä toimintayksiköiden esimiehille.
Lisäksi hallintosäännön 32§:n mukaan tekniselle lautakunnalle tulee määrittää
hankintaraja.
Vs. kunnanrakennusmestarin päätösehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle hankintarajoiksi vuodelle 2021:
Tekninen lautakunta
200 000€
Vs. kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja
20 000€
Päätös:
Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle hankintarajoiksi vuodelle 2021:
Tekninen lautakunta
Vs. kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

200 000€ (alv 0%)
20 000€ (alv 0%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kh 36 §

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti hankintarajat
vuodelle 2021:
Tekninen lautakunta
Vs. kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

200 000€ (alv 0%)
20 000€ (alv 0%)

Päätös:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

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

37 §

Keskusvaalilautakunnan tilapäisten varajäsenten valinta
Koronapandemia voi lisätä varajäsenten tarvetta. Varajäsenten täydentämiseen on
syytä valmistautua hyvissä ajoin. Vaalien järjestelyt ja valmisteleminen tulee olemaan
vaaleilla poikkeuksellista.
Vuoden 2021 kuntavaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii vuoden 2017 vaaleissa
valitun valtuuston asettama keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakunta on
päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen,
saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen. (Vaalilaki 13 ja 14 §)
Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Jäsen, joka on ehdokkaana kuntavaaleissa, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan
työskentelyyn siitä lukien, kun häntä koskeva ehdokas hakemus on annettu lautakunnalle. Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä.
Keskusvaalilautakunnan jäsen Pirkko Välimäki on ilmoittanut keskusvaalilautakunnan
sihteerille, että on esteellinen jatkamaan jäsenenä. Varajäseniin on otettu yhteyttä kutsujärjestyksessä, osa ilmoitti olevansa estynyt hoitamaan tehtävää ja Hietakoivisto
Marita on määrätty vaalitoimitsijaksi koti- ja laitosäänestykseen, jolloin hän on esteellinen. Varajäsenistä Ritva Koivumäki on tulossa Pirkko Välimäen tilalle.
Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27-30 §:ssä
säädetään. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että keskusvaalilautakunnan
jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso on esteellinen osallistumaan ehdokasasettelusta
päättämiseen puolisoaan koskevan listan osalta, ennakkoäänten laskentaan, tarkastuslaskentaan ja vaalien tuloksen vahvistamiseen.
Kunnanvaltuusto on 5.6.2017 § 41 hyväksynyt keskusvaalilautakunnan jäseniksi toimikaudeksi 2017 - 2021:
Varsinaiset jäsenet:
Seppo Jokela, pj
Atte Myllyviita, vpj
Veijo Mustajärvi
Yrjö Ylilammi
Pirkko Välimäki

Varajäsenet kutsujärjestyksessä:
Eija Niskala
Harri Kontiainen
Antti Koivisto
Marita Hietakoivisto
Ritva Koivumäki

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus valitsee lisää tilapäisiä varajäseniä keskusvaalilautakuntaan
noudattaen nykyistä varajäsenten kutsujärjestystä esteellisyysasiat huomioiden.
Päätös:
Kunnanhallitus nimesi lisää varajäseniä kutsujärjestyksessä:
Kivistö Esko, Niskala Jorma, Ylinentalo Kari
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 §

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen
Yhteistyötoimikunta kokoontui 11.2. ja käsitteli millä toimenpiteillä henkilöstön
hyvinvointia voitaisiin parantaa. Yhteistyöryhmän yksi ehdotus oli, että kunta tarjoaisi
30-40 euron palveluseteliä työntekijöille liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuripalveluihin
käytettäväksi.
Esimerkiksi Posan henkilöstöetuuksia on mm. maksuttomat uimahallikäynnit Porin ja
Kankaanpää, kulttuurisetelit 50 euron arvosta vuodessa ja alennettu hinta keilaukseen
Kankaanpään kuntoutuskeskukseen.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää tarjota henkilöstölle 30 euron palvelusetelin liikunta-,
hyvinvointi- ja kulttuuripalveluihin käytettäväksi Karvian kunnan ja karvialaisten
yritysten palveluihin.
Vuoden ajan voimassa olevat palvelusetelit jaetaan alkuvuodesta ja niihin on
oikeutettu jakohetkellä palvelussuhteessa oleva henkilöstö.
Päätös on voimassa 1.1.2022 ja määräraha palveluseteleihin varataan vuoden 2022
talousarvioon.
Päätös:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen. Määräraha
palveluseteleihin varataan vuoden 2022 talousarvioon.

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

39 §

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 mahdollista saada Karviaan valtionrahoittaman harrastajateatteri ym. harrastajapuolen koulutus ja kurssikeskuksen.
Tämän tapaista koulutusta ja kurssiopetusta ei tietääkseni Suomessa vielä anneta lainkaan.”
Karviassa 12.11.2020
Paavo Tuuliniemi
Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
KH 23.11.2020
213 §

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Valtuustoaloitteen käsittely ja selvittely aloitetaan viranhaltijatyönä. Aloite tuodaan
uudestaan kunnanhallituksen käsittelyyn ensi vuoden alkupuolella.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kh 39 §
Karviassa on vuosikymmenien perinne harrastajateatterilla. Vuonna 2001 on tehty harrastajateatteritoimintaan liittyvä valtakunnallinen EU-rahoitteinen hanke-esiselvitys
harrastajateattereiden koulutus- ja palvelukeskuksen tarpeellisuudesta ja mahdollisesta
perustamisesta Karviaan. Hankkeen ja tutkimuksen toteuttivat yhdessä Tampereen
Yliopisto ja Suomen Harrastajateatteriliitto hanketyöntekijöinä Timo Pukkila ja Leena
Koivula.
Hankkeessa selvisi, että harrastajateatteritoiminalla oli 2000- luvun alussa tarve tiedon
kokoamiselle, teatterirekvisiitan ja puvuston kierrätykselle, koulutusten koordinoinnille ja toteutukselle. Hanke ei tuolloin edennyt käytännön toteutukseen.
Tänä päivänä hankkeen loppuselvityksessäkin esiin tulleita tarpeita on toteutettu pienimuotoisemmin harrastajateatteripiireissä. Myös Suomen Harrastajateatteriliitto
(SHTL) kokoaa edelleen saman alan toimijoita.

Suomen Harrastajateatteriliiton toimintaa tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö
vuotuisella määrärahalla. Liitto järjestää koulutusta harrastajateattereiden ohjaajille,
näyttelijöille ja muille teatterista kiinnostuneille. Lähes kaikki koulutukset ovat
avoimia kaikille kiinnostuneille. SHTL välittää ohjaaja-, koulutus- ja asiantuntija-apua
kentälle ja pyrkii näin kehittämään Suomalaista Harrastajateatteria, käsi kädessä
tekijöiden kanssa.
Liitto myöntää myös rahallista tukea tuotantoavustusten ja koulutusavustusten
muodossa ja palkitsee ansioituneita teattereita vuosittain Vuoden Harrastajateatteri tunnustuksella ja Kantaesityspalkinnolla. SHTL myöntää myös ansio- ja
tunnustusmerkkejä sekä kunniakirjoja pitkäaikaisesta ja ansioituneesta toiminnasta
harrastajateatterityön parissa.
Lisäksi liitto julkaisee Repliikki -lehteä, rakentaa kansainvälistä verkostoa tarjoten
mm. vaihtovierailuja ulkomaisten ryhmien kanssa ja osallistuu teatterialan
tutkimustyöhön.
Teatterirekvisiitan kierrättämisestä Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö on teettänyt
esiselvityshankkeen. Rekvisiitan vuokrauksesta oltiin jossain määrin kiinnostuneita,
mutta käytännön esteenä oli harrastajateatteritoiminnan niukat taloudelliset resurssit.
Harrastajateattereiden koulutusta toteutetaan tällä hetkellä paljolti kurssimuotoisesti
eri puolilla Suomea. Karviassa on tämän tyyppiseen toimintaan hyvät resurssit ja
kolmannen sektorin toimijoita koulutuksen toteuttajiksi.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Hankkeessa esiin tulleisiin harrastajateattereiden tarpeisiin ja toiminnalla
tavoiteltuihin laaja-alaisempiin yhteiskunnallisiin toimiin on vastattu alueellisella
tasolla ja poliittisin keinoin, vaikka valtakunnallista koulutus- ja palvelukeskusta ei
koskaan perustettukaan. Harrastajateattereiden koulutusta ja kurssi -muotoista
koulutusta toteutetaan tänä päivänä alueellisesti ja valtakunnallisesti.
Tiedon sekä toiminnan kartoittajana ja kokoajana valtakunnallisen keskuksen rooli ei
olisi 2020-luvulla samanlainen kuin 20 vuotta aikaisemmin eikä keskukselle olisi enää
samanlaista tarvetta.
Karvian kunta arvioi aiemmin tehdyssä hankkeessa esiin tulleiden seikkojen
nykytarvetta ja huomioi ne toiminnassaan. Yhteistyötä kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa ylläpidetään mm. neuvomalla harrastajaryhmiä rahoituksen
hakemisessa. Karvian kunta edesauttaa harrastajateatteritoiminnan paikallista ja
valtakunnallista toteutumista kunnassa.
Päätös:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 §

Lomarahan maksaminen vuonna 2021
Karvian kunnassa on pitkälti sovellettu kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A
17/1992 (12.5.1992) antamaa mahdollisuutta lomarahan maksamisajankohdan siirtämiseen.
Lomaraha on Karvian kunnassa useana vuonna maksettu kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että lomaraha maksetaan toistaiseksi kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.

Päätös:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

41 §

Satakunnan yrittäjien tarjous alkavien yrittäjien neuvontapalveluista

KH 23.11.2020
§ 208

Satakunnan Yrittäjät ovat lähestyneet kuntaa tarjoamalla konseptoitua aloittavan
yrittäjien neuvontapalvelua. Yrittäjien neuvontapalvelut on arvioitu erittäin tärkeiksi
yrittäjille 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. Palvelua tuotettaisiin Uusyrityskeskus-konseptin kautta. Palvelua tuottavat Satakunnan Yrittäjät ja Prizztech kumpikin omille sopimuskunnilleen. Neuvonta käsittää neuvontatapaamiset, 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 kunnanhallitukseen kertomaan palvelusta.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittelyn ja keskustelun pohjalta määrärahan mahdollisesta varaamisesta talousarvioon.
Päätös:
Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti, ettei aio varata vuoden 2021 talousarvioon
määrärahaa aloittavan yrittäjän neuvontapalveluun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kh 41 §

Kunnanhallitus on aloittanut uudestaan keskustelun Satakunnan Yrittäjien aloittavien
yrittäjien neuvontapalvelusta. Satakunnan Yrittäjät ovat palkanneet yritysneuvojaksi
Anne Heikintalon ja tarjoavat Karvian kunnalle edelleen mahdollisuutta ostaa
neuvontapalvelua.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittelyn ja keskustelun pohjalta ostaa Satakunnan Yrittäjien
aloittavien yrittäjien neuvontapalvelua, mikäli kunnanvaltuusto myöntää hankintaan
määrärahan.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle lisämäärärahan 4 700,00 euroa varaamista
vuoden 2021 talousarvioon (Elinkeinoelämän kehittäminen 002110, tilille 4343 toimisto- ja asiantuntijapalvelut).
Päätös:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

42 §

Arvonimen hakeminen (kuntalaisaloite)
Valtuutettu Jori Louhisuo jätti seuraavan kuntalaisaloitteen kunnanhallitukselle:

Esitän, että kunnanhallitus aloittaisi toimenpiteet hakea valtuutettu/kunnanhallituksen puheenjohtajalle Voitto Raita-aholle kunnallisneuvoksen arvonimeä kunnanjohtajan kieltäydyttyä arvonimen hakemiselle. Katson, että muita
luottamushenkilöitä ei ole Karviassa. Ansioluettelo on mielestäni kattava. Liitteenä lista luottamustoimista.
Toivon, että asia etenee mahdollisimman pian.
Karviassa 1.3.2021
Jori Louhisuo

Arvonimiä pidetään julkisena tunnustuksena kansalaiselle yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimet myöntää tasavallan presidentti. Arvonimilautakunta antaa
arvonimiasioista lausuntonsa presidentille. Lautakunnan esitykset valmistellaan valtioneuvoston kansliassa.
Arvonimen myöntäminen edellyttää poikkeuksellista ansioituneisuutta ja myös yhteiskunnallisia ansioita ja hyvämaineisuutta ja nuhteettomuutta. Arvonimihakemuksen
valmistelussa tietyn henkilön edellytykset saada arvonimi tulevat tarkkaan arvioiduiksi. Tämän arvioimiseksi jokaisesta henkilöstä, jolle arvonimeä haetaan, pyydetään
lausunto oikeusrekisterikeskukselta, aluehallintovirastolta, poliisilta ja verohallinnolta
sekä muilta tarpeellisiksi katsomiltaan viranomaisilta. Henkilöltä pyydetään kirjallinen
suostumus häntä koskevien tietojen selvittämiseksi.
Arvonimensaajan tulee olla menestynyt poikkeuksellisen hyvin omalla työ- ja virkaurallaan tai elämäntyössään muuten. Lisäksi asianomaisella edellytetään olevan yhteiskunnallisia ansioita. Ne voivat olla valtiollisia tai kunnallisia tai liittyä henkilön
toimintaan esimerkiksi järjestöissä, vapaaehtoistyössä tai kirkon piirissä. Ehdotetun
arvonimen tulisi, mikäli mahdollista, kuvata henkilön elämäntyötä.
Arvonimeä koskevassa lainsäädännössä ei ole ikärajoituksia. Lähtökohtana kuitenkin
on, että arvonimi myönnetään vain henkilölle, joka on jo täyttänyt 50 vuotta, jolloin
tarvittavia ansioita on ehtinyt kertyä. Yläikärajaa ei ole. Yleensä henkilölle myönnetään elämäntyöstään vain yksi arvonimi.
Jos asianosaiselle on annettu Vapaudenristin, Suomen Valkoisen Ruusun tai Suomen
Leijonan ritarikunnan kunniamerkki tai jokin muu tasavallan presidentin myönnettäväksi kuuluva arvonimi viimeisten seitsemän vuoden aikana, ei arvonimeä lähtökohtaisesti myönnetä. Samalle henkilölle ei myöskään tulisi samanaikaisesti hakea arvonimeä ja kunniamerkkiä.
Lisäksi merkkipäivän yhteydessä (esim. 50,60,70 vuotta) arvonimeä ei lähtökohtaisesti ole myönnetty, koska on haluttu korostaa arvonimien myöntämistä ansioiden

perusteella. Arvonimeä ei pääsääntöisesti myönnetä sinä kalenterivuonna, jolloin henkilö täyttää ns. tasavuosia.
Avoimesta kirjeestä, jolla tasavallan presidentti myöntää arvonimen, suoritetaan veroa
sen mukaan kuin säädetään laissa arvonimistä suoritettavasta verosta (1388/2001,
muut 525/2020,797/2016,25/2018). Arvonimestä maksettavan veron suuruus määräytyy myönnetyn arvonimen ja arvonimen saajan päätoimen mukaan. Päätoimisesti valtion, kunnan tai kirkon palveluksessa olevien (tai niiden palveluksesta eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden) osalta vero on alempi. Arvonimistä suoritettava veroryhmä 7:
8700 e/2200 e.
Arvonimiesitykset sekä asianomaisen henkilön antama suostumus on toimitettava valtioneuvoston kansliaan joulukuun loppuun mennessä, mikäli ne toivotaan käsiteltäväksi kevään aikana. Syksyllä käsiteltäväksi toivotut esitykset on vastaavasti toimitettava kesäkuun loppuun mennessä.
Arvonimiesitykset tehdään pääsääntöisesti sähköisesti. Pakolliset suostumus- ja sitoumuslomakkeet tulee toimittaa paperisina ja allekirjoitettuna valtioneuvoston kirjaamoon.
Liitteet

Ohje menettelytavoista arvonimiasioissa (VNK 123/06/2018)
Arvonimistä suoritettava vero

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus pyytää Voitto Raita-ahon suostumuksen arvonimen hakemiseen ja keskustelee hakuperusteeksi määriteltävistä ansioista kunnallisneuvoksen arvonimelle.
Mikäli Raita-aho suostuu arvonimen hakemiseen, kunnanhallitus valtuuttaa arkistonhoitaja-palkanlaskijan laatimaan ja allekirjoittamaan hakemuksen.

Päätös:
Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan ennen pykälän käsittelyä:
Kunnanhallitus päättää jatkaa asian valmistelua arvonimen hakemiseksi ja selvittää
virkamiestyönä esitetyn henkilön arvonimeen vaadittavia ansioita.
Lisäksi kunnanhallitus päättää selvittää muiden kunnassa toimineiden henkilöiden
ansioita mahdollisen arvonimen saamiseksi.
Puheenjohtaja Voitto Raita-aho poistui pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.42-19.15.
Puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
Kaija Kangas.
Kankaan tilalle toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi pykälän käsittelyn ajaksi valittiin Joni
Vainionpää.
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

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

43 §

Muut asiat
Kunnanhallituksen muut asiat:
1. Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirje vuoden 2021 kunniamerkkiesitysten valmistelun käynnistäminen.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto käynnistää toiminta-alueellaan vuoden
2021 kunniamerkkiesitysten valmistelun. Kunnan-/kaupunginhallituksia pyydetään kokoamaan ja toimittamaan Lounais-Suomen aluehallintovirastolle
virka- ja luottamushenkilöitä koskevat ehdotukset hallinnonaloittain viimeistään 30.4.2021
Ritarikuntien myöntämät kunniamerkit julkistetaan ritarikuntien kotisivuilla
kolme arkipäivää ennen itsenäisyyspäivää. Suomen Tasavallan Presidentin
itsenäisyyspäivän vastaanotolle kutsutuilla on mahdollisuus noutaa merkki ritarikuntien kansilasta. Muut kunniamerkit toimitetaan aluehallintovirastojen
kautta ehdotusten tekijöille tammi-helmikuussa 2022. Kunniamerkin esittäjän
tulee huolehtia siitä, että tieto myönnetyistä kunniamerkeistä päivitetään asianomaisen viraston henkilöstötietojärjestelmään.
Kunniamerkkitoimikunta huolehtii tehtyjen kunniamerkkiesitysten perusteella
kunniamerkkiesitysten kokoamisesta ja lähettää valmiit esityslomakkeet aluehallintovirastoon annetussa määräajassa eli 30.4.2021 mennessä. Kuntaliiton
ansiomerkit haetaan erikseen virkamiestyönä palveluvuosien ja valtuustokauden perusteella.
2. Sote-työryhmän muistio kokouksesta 25.2.2021. Raita-aho ja Kangas kertoivat
Posan lääkäritilanteesta.
3. Tuodaan tiedoksi kunnan henkilöstön lomatilanne.
4. Turve -työryhmän kokous 26.2.2021
5. Tiedoksi Oikeusministeriön kirje 8.3.2021 vuoden 2021 Kuntavaaleista, uusi
vaalipäivä 13.6.2021.
6. Kunnanhallitus keskusteli teknisen lautakunnan alaisten keittäjien ja siivoojien
työtilanteesta ja henkilöstömuutoksista.

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

44 §

Ilmoitusasiat
Huhdanmäki poistui pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä klo 19.53-20.00.
Merkitään tiedoksi seuraavat:
Valtiovarainministeriö
Kuntien digitalisaation edistämisen valtionavustushaku. Hakemus tulee jättää 4.5.2021
mennessä.
Sosiaali- ja terveysministeriö
STM:n kirje 2.3.2021 rajoitustoimenpiteistä virusmuunnoksen ja epidemian
leviämisen estämiseksi - tason kaksi käyttöönotto.
Koronavirustartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä.
STM:n ohjauskirje tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan tulleiden muutosten
valvonnasta.
Valtiokonttori
Kuntatalouden tiedote 3 luettavissa:
https://viesti.valtiokonttori.fi/g/l/302686/44040165/2168324/6293/1297/5
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen, yleisötilaisuudet, Satakunta.
Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen, Satakunta, yleisötilaisuudet. Päätös
korvaa 17.2.2021 annetun päätöksen.
Tartuntatautilain 58 d § päätös ajalle 6.3.-5.4.2021.
Tartuntatautilain 58 g § päätös ajalle 8.-21.3.2021.
Metsähallitus
Tiedoksi lupa lintujen rengastamiseen Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla
Pirkanmaalla ja Pohjois-Satakunnassa 2021-2025.
Satakuntaliitto

Satasote johtoryhmän 18.2.2021 pöytäkirja on luettavissa linkistä:
https://bit.ly/3e2Y4V6

Satasairaala
Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään 22.2.2021.
Lista ja liitteet löytyvät linkistä http://poytakirjat.satshp.fi:70/
Maakuntahallituksen 15.2.2021 kokouksen pöytäkirja on luettavissa linkistä:
https://bit.ly/3u615to
Vuoden 2020 palveluhintojen 3. hinnanalennus/hyvitys jäsenkunnille ja
sopimuskunnille palveluostojen suhteessa
Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä päätti kokouksessaan
20.2.2021 lanseerata kampanjan: Pysy perhepiirissä!
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 22.2.2021
28 § Toiminnan ja talouden katsaus 1-12 kk/2020 ja tilinpäätösvalmistelu
33 § Omistajaohjauksen kehittäminen
Satakunnan sairaanhoitopiirin-konsernilaskelmia TP 2020.
Lounais-Suomen poliisilaitos
Tiedoksi Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipiirin neuvottelukunnan kokous
10.2.2021 pöytäkirja ja liitteet.
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy
Tiedoksi kokouksen 1/2021: 11.2.2021 pöytäkirja ja liitteet.
Vatajankoski
Tiedoksi hakemus sähköjohdon sijoittamisesta maankayttö- ja rakennuslain
mukaisesti.
Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

45 §

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

Kaisamaija Ronkainen
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Kopio:
Aihe:

Kaija Kangas <kaijatuulikkikangas@gmail.com>
tiistai 9. maaliskuuta 2021 14.00
Kaisamaija Ronkainen
Veijo Kaskimäki
Kunnanhallituksen kokous 8.3.2021

Hei
§§ 30-41 ja 43-45/2021 totean pöytäkirjan laaditun kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjantarkastaja Kaija Kangas
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Kaisamaija Ronkainen
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Kopio:
Aihe:

Veijo Kaskimäki <kaskimakiveijo@gmail.com>
keskiviikko 10. maaliskuuta 2021 9.03
Kaisamaija Ronkainen
Voitto Raita-Aho Contact; Kaija Kangas Contact; Joni Vainionpää Contact; Arja
Tuuliniemi
Re: PK_3_0803_2021.docx

Pöytäkirja tarkastettu oli kokouksen mukainen,
Hyväksyn pöytäkirjan,
Veijo Kaskimäki pöytäkirjantarkastaja.
ti 9. maalisk. 2021 klo 13.08 Kaisamaija Ronkainen (Kaisamaija.Ronkainen@karvia.fi) kirjoitti:
Hei,
liitteenä eilinen kunnanhallituksen pöytäkirja.
Joni tarkastajana vain pykälässä 42.
Voitte tulla allekirjoittamaan kunnantalolle tai kuitata pöytäkirjan tarkastetuksi vastaamalla tähän viestiin ja
toteamalla "pöytäkirjan olevan kokouksen kulun mukainen".

Kaisamaija Ronkainen
kunnansihteeri - koulutoimenjohtaja
Karvian kunta
p. 044 772 75 20
www.karvia.fi<http://www.karvia.fi/>
[pysy_perhepiirissa_1200x1200_FIN]
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Kaisamaija Ronkainen
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Joni Vainionpää <joni.vainionpaa@gmail.com>
tiistai 9. maaliskuuta 2021 13.15
Kaisamaija Ronkainen
Re: PK_3_0803_2021.docx

pöytäkirjan olevan kokouksen kulun mukainen
t. Joni
ti 9. maalisk. 2021 klo 13.08 Kaisamaija Ronkainen (Kaisamaija.Ronkainen@karvia.fi) kirjoitti:
Hei,
liitteenä eilinen kunnanhallituksen pöytäkirja.
Joni tarkastajana vain pykälässä 42.
Voitte tulla allekirjoittamaan kunnantalolle tai kuitata pöytäkirjan tarkastetuksi vastaamalla tähän viestiin ja
toteamalla "pöytäkirjan olevan kokouksen kulun mukainen".

Kaisamaija Ronkainen
kunnansihteeri - koulutoimenjohtaja
Karvian kunta
p. 044 772 75 20
www.karvia.fi<http://www.karvia.fi/>
[pysy_perhepiirissa_1200x1200_FIN]
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Kaisamaija Ronkainen
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Kopio:
Aihe:

Kaija Kangas <kaijatuulikkikangas@gmail.com>
tiistai 9. maaliskuuta 2021 16.34
Kaisamaija Ronkainen
Joni Vainionpää Contact; Veijo Kaskimäki
Re: Kunnanhallituksen § 42/2021 päätösteksti

Erinomaista, kiitos.
ti 9. maaliskuuta 2021 klo 15.01 Kaisamaija Ronkainen <Kaisamaija.Ronkainen@karvia.fi> kirjoitti:
Hei,
muutin pykälän kirjausta alla olevan mukaiseksi.

42 §

Päätös:
Puheenjohtaja Voitto Raita-aho poistui pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.42-19.15.

Puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Kaija Kangas.

Kankaan tilalle toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi pykälän käsittelyn ajaksi valittiin Joni Vainionpää.

Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan ennen pykälän käsittelyä:

Kunnanhallitus päättää jatkaa asian valmistelua arvonimen hakemiseksi ja selvittää virkamiestyönä
esitetyn henkilön arvonimeen vaadittavia ansioita.
Lisäksi kunnanhallitus päättää selvittää muiden kunnassa pitkään toimineiden luottamushenkilöiden
ansioita mahdollisen arvonimen saamiseksi.

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kaisamaija
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Lähettäjä: Kaija Kangas <kaijatuulikkikangas@gmail.com>
Lähetetty: tiistai 9. maaliskuuta 2021 13.55
Vastaanottaja: Kaisamaija Ronkainen <Kaisamaija.Ronkainen@karvia.fi>
Kopio: Joni Vainionpää Contact <jonivainionpaa@gmail.com>; Veijo Kaskimäki <veijo.kaskimaki@gmail.com>
Aihe: Kunnanhallituksen § 42/2021 päätösteksti

Hei

Pykälän päätösteksti pääosiltaan ok. Järjestystä päätöksessä muuttaisin kokouksen kulun mukaiseksi siten,
että esityslistan päätösehdotuksen jälkeen ennen Päätöstä laittaisin ilmoituksen Raita-ahon poistumisesta ja
puheenjohtajan sekä pöytäkirjantarkastajan vaihtumisesta.
(Voittohan poistui ennen kokouksen päätöskeskustelua)

Ja kokouksessa puhuttiin vain pitään toimineiden muiden luottamushenkilöiden ansioituneisuuden selvittämisestä
mahdollisen arvonimiesityksen tekemiseksi..

Terveisin Kaija
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
8.3.2021

Karvian kunta
Kunnanhallitus

Pykälät
30-45

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
pykälät 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 37, 38, 42
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 37, 38, 42
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 10.3.2021
Annettu tiedoksi 10.3.2021
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
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.

