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46 §

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

47 §

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 Ervelä Mari ja Hietaluoma Jaakko.

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

48 §

Virkistystyöntekijöiden palkkaaminen vanhuspalveluihin
Karvian kunta on vuosittain myöntänyt PoSalle mahdollisuuden palkata 17- vuotta
täyttäneitä karvialaisia kesätyöntekijöitä vanhusten virkistystoimintaa varten Karvian
ikäihmisten palveluihin.
Viime vuoden osalta koronatilanne ei mahdollistanut virkistystyöntekijöiden palkkaamista, tänäkin vuonna tilanne voi olla sama, mutta sitä voidaan kuitenkin kokeilla.
Toimitaan tilanteen mukaan.
Tehtävinä ovat olleet asukkaiden virkistys, ulkoilu, lehden luku jne. Työntekijät voivat
ulkoiluttaa myös kotihoidon asiakkaita.
Peruspalkka vuoden 2021 osalta olisi 997,33 euroa/kk, joka on tällä hetkellä 50% hoitoapulaisen palkasta. Työntekijät tekisivät vain päivätyötä arkipäivisin, joten vuorotyölisiä ei muodostuisi. Lisäksi palkkaan lasketaan sosiaalikulut, jotka tämän hetken
palkasta olisivat 214,18€/kk. Kustannukset olisivat yhteensä 1211,51 €/kk yhtä työntekijää kohden. Kuuden työntekijän kustannukset olisivat siis 7 269,06€ kesältä.
Työaika normaali jaksotyöaika 38t 45min/viikko.
PoSa voisi edellisvuoden tapaan suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja palkanmaksun, ja kesän jälkeen laskuttaa palkkauksesta syntyneet kustannukset toteutuneen
perusteella Karvian kunnalta. PoSa toivoo, että Karvian kunta suhtautuu edelleen
myönteisesti virkistystyöntekijöiden palkkaukseen.
Karvian kunta on varannut vuoden 2021 talousarvionsa kohtaan Sosiaali- ja terveyspalvelut, muut palvelut, 8.000 euroa työntekijöiden palkkaamiseen touko-syyskuulle.
Liitteet:

•

PoSa/vanhuspalvelujohtajan kirje 3.3.2021

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että virkistystyöntekijät palkataan talousarvioon varatun määrärahan mukaisesti. Määräraha riittää kuuden virkistystyöntekijän palkkaamiseksi
kuukauden mittaiseen työsuhteeseen. Anna-kotiin ja Iltaruskoon palkataan yhteensä
kuusi virkistystyöntekijää touko-syyskuun 2021 ajaksi.
PoSa suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja palkanmaksun sekä laskuttaa virkistystyöntekijöiden palkkauksesta syntyneet kulut käytön mukaan Karvian kunnalta.
Kunnan kesätyöpaikoista laitetaan hakuilmoitukset kootusti ja PoSa suorittaa valinnan
hakijoiden joukosta.
Päätös:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

49 §

Keittäjä-siivoustyöntekijöiden palkkaaminen

Tekn.ltk 10.3.2021
19 §

Karvian kunnan tukipalveluista kaksi työntekijää on irtisanoutunut; siivoustyöntekijä
on irtisanoutunut tehtävästään 1.3.2021 alkaen, keittiötyöntekijä on irtisanoutunut tehtävistään eläköitymisen vuoksi 1.5.2021 alkaen. Tehtävien hoitaminen on järjestetty
väliaikaisesti sijaisten avulla.
Osana teknisen toimen organisaatiomuutosta on varauduttu siihen, että päiväkotilaajennuksen valmistuttua koko kunnanvirastossa toimii kaksi keittäjä-siivoojaa, jotka
hoitavat päiväkotiyksiköiden ruokien jakelun sekä siivoavat yhdessä koko kiinteistön.
Organisaatiomuutosta suunniteltaessa otettiin alustavasti huomioon tukipalveluiden
henkilöstön mahdolliset eläköitymiset sekä varauduttiin muuttamaan siivoustyöntekijöiden toimista yksi yhdistelmätyöntekijän toimeksi. Varsinainen tarve yhdistelmätyöntekijöille on vasta seuraavana syksynä, mutta tässä tilanteessa on hyödyksi etsiä
avoinna oleviin työtehtäviin yhdistelmätyöntekijöitä, jotka päiväkotilaajennuksen valmistumiseen saakka toimivat tarpeen mukaan sovitetuissa työtehtävissä keittiö- ja siivouspalveluissa.
Oheismateriaalina lautakunnalle työntekijöiden irtisanoutumisilmoitukset.
Vs. kunnanrakennusmestarin päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa kahden keittäjä-siivoustyöntekijän palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen. Kyseisten yhdistelmätyöntekijöiden työtehtävät liittyvät ensisijaisesti kunnanvirastossa toimivien yksiköiden
keittiö- ja siivoustöihin.
Aikataulusyistä työtehtävien haku tulee laittaa avoimeksi välittömästi. Työpaikkojen
täyttäminen edellyttää kuitenkin kunnanhallituksen myöntämää täyttölupaa. Mikäli
kunnanhallitus myöntää paikkoihin täyttöluvan, voi tekninen lautakunta tehdä työntekijävalinnan joko toiseen tai molempiin työtehtäviin, ja työtehtävien alkamisajankohta
voidaan sovittaa parhaaksi katsotun aikataulun mukaisesti.
Päätös:
Tekninen lautakunta päätti anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa kahden keittäjä-siivoustyöntekijän palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen. Kyseisten yhdistelmätyöntekijöiden työtehtävät liittyvät ensisijaisesti kunnanvirastossa toimivien yksiköiden
keittiö- ja siivoustöihin. Aikataulusyistä työtehtävien haku laitetaan avoimeksi välittömästi ja työpaikat täytetään, mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvat.
Pöytäkirjamerkintä: Asiaa esittelemään oli kutsuttu kokoukseen tukipalveluesimies Terhi Patokoski,
joka osallistui kokoukseen pykälän esittelyn ajan. Aikataulusyistä kokouksen käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että tämä pykälä käsiteltiin ennen pykälää 16.

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

Kh 49 §

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää tekniselle lautakunnalle täyttöluvan kahden keittäjäsiivoustyöntekijän palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen. Kyseisten yhdistelmätyöntekijöiden työtehtävät liittyvät ensisijaisesti kunnanvirastossa toimivien yksiköiden keittiö- ja siivoustöihin. Aikataulusyistä työtehtävien haku laitetaan avoimeksi välittömästi ja työpaikat täytetään.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

50 §

Kuntavaalit 2021
Nopeasti pahenevan koronavirustilanteen takia kuntavaalit siirtyvät. Uusi vaalipäivä
on sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso tulee olemaan kotimaassa
kaksi viikkoa 26.5.–8.6.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 2.6-5.6.2021
(keskiviikosta-lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys
voidaan aloittaa jo keskiviikkona 26.5.2021.
Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan kunnan tulee 22.3.–8.4. välisenä aikana tehdä
tarvittaessa uudet päätökset liittyen kuntavaaleihin 2021.
Liitteet

•
•

Oikeusministeriön kirje kunnanhallitukselle 8.3.2021
VN/20585/2020
Oikeusministeriön kirje 17.3.2021 VN20585/2020

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää seuraavat vaaleja koskevat asiat:
1. Kunnanhallitus nimeää vaalilautakunnan seuraavasti:
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

2. Kunnanhallitus nimeää vaalitoimikunnan seuraavasti:
varsinaiset jäsenet:

varajäsenet: (kutsujärjestys)

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

Hautaluoma Rauno
Mäkinen Sirkka
Pihala Satu
Pukkila Esa

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 26.5.-8.6.2021:
• keskiviikko – perjantai 26.-28.5. klo 12.00-18.00
• lauantai – sunnuntai 29.-30.5. klo 11.00-15.00
• maanantai – perjantai 31.5.-4.6. klo 12.00-18.00
• lauantai – sunnuntai 5.-6.6 klo 11.00-15.00
• maanantai - tiistai 7.-8.6. klo 12.00-20.00.

Päätös:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus muistuttaa keskusvaalilautakuntaa hoitamaan ilmoittamisen
kotiäänestyskäytänteistä hyvissä ajoin kaikille kuntalaisille.

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

51 §

Vuoden 2021 kuntavaalien ulkomainonta
Kuntavaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan
hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli
keskiviikkona 19.5.2021 alkaen.
Mainonnan aloittamisen ajankohta ja kuntien käyttöön varaamat mainospaikat sekä
vaalien ulkomainonnasta kunnassa vastaavien henkilöiden yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osallistuvien puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten tietoon.
Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Vaalimainonnasta on kuitenkin muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen
tiedotusarvoa.
Kukin kunta ratkaisee vaalimainospaikkojen maksullisuuden. Maksullisuuteen vaikuttavat kustannusten suuruus, aiemmin omaksuttu käytäntö ja sen sujuvuus, palvelun
taso, mainoskehikkojen laatu, kuka huolehtii vaalimainoskehikkojen pystytyksestä ja
purkamisesta ja kuka vastaa mainosten liimaamisesta ja kiinnittämisestä.
Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon
taikka sen sisäänkäyntiin.
Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden
vaalimainontapaikoista.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää vaalien ulkomainonnasta aikaisemman käytännön mukaisesti
seuraavaa:
Keskustassa vaalimainokset saadaan asettaa kirkonkylän koulun pallokentän pohjoispäähän pystytettäviin taulupohjin. Mainonta saadaan aloittaa keskiviikkona 19.5.2021.
Aloittamisajankohtaa suositellaan noudatettavaksi myös haja-asutusalueella.
Kunnanhallitus päättää lisäksi, ettei vaalimainospaikoista peritä maksua. Vaalimainosten laittajien tulee vaalien jälkeen huolehtia mainosten asianmukaisesta poistamisesta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

52 §
KH 12.10.2020
181 §

Lisämääräraha työvuorosuunnitteluohjelmaan

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

Kh 2.11.2020
197 §

Edellisen hallituskäsittelyn jälkeen on tullut tarve käsitellä keskustoimiston
ohjelmistoihin liittyvä lisämäärärahahakemus ja investointivarausten purkaminen

uudestaan. Työvuorosuunnitteluohjelmasta saatujen tarjousten perusteella hankinta
onkin tehtävä käyttötalouden sijaan investointina. Palkkahallinnon ulkoistus
Seutupalvelukeskukselle ja uuden palkkaohjelman käyttöönotto on tuonut esiin
tarpeen työvuorosuunnitteluohjelman hankinnalle ja integroimiselle palkkahallintoon.
Karvian kunnassa ei ole ollut käytössä työvuorosuunnitteluohjelmistoa. Järjestelmän
käyttöönotolla on nähtävissä myös säästöä työvuorosuunnitteluun käytettävässä
työajassa erityisesti varhaiskasvatuksessa ja keittiöpalveluissa.
Työvuorosuunnittelujärjestelmistä on pyydetty tarjouksia. Investoinnin arvo on noin
13 400 euroa ja vuosittainen palvelumaksu 1 420 euroa. Hankintalain 30 §:n 1
momentissa on säädetty ennakoidun arvon laskentaperusteesta niissä
palveluhankissoissa, joissa ei ilmoiteta kokonaishintaa. Tällaisten hankintojen osalta
on laskentaperusteena käytettävä toistaiseksi voimassa olevissa tai yli 48 kuukautta
voimassa olevissa hankintasopimuksissa kuukausiarvoa kerrottuna luvulla 48. Tämän
perusteella järjestelmähankinnan ennakoitu arvo jää alle 20 000 euron, mikä on
kunnanhallituksen kunnanjohtajalle vahvistama hankintaraja.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että taloudenohjausohjelmistoihin
(091111) suunnitellun 45 000 euron investointimeno muutetaan 15 000 euroon ja
samalla haetaan 30 000 euron lisämääräraha käyttötalouteen (Muu keskustoimisto
001142, ICT 4342).
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Kv 12.11.2020
§ 57

Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti, että taloudenohjausohjelmistoihin (091111) suunnitellun 45
000 euron investointimeno muutetaan 15 000 euroon ja samalla haetaan 30 000 euron
lisämääräraha käyttötalouteen (Muu keskustoimisto 001142, ICT 4342).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kh 52 §

Vuoden 2020 talousarvioon varattua 15 000 euron määrärahaa työvuorosuunnitteluohjelman investointimenoksi ei käytetty vuonna 2020 ohjelmiston toimittajasta riippuvista syistä. Järjestelmän hankinta siirtyi vuoden 2021 alkuun.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle 15 000 euron investointimenon
lisäämisestä vuoden 2021 talousarvioon (investointimenokohdalle
työvuorosuunnitteluohjelma).
Päätös:

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

53 §

Muut asiat
Kunnanhallituksen muut asiat:
1. Sunet Oy:n yhtiökokous pidetään 15.4.2021 klo 12.00. Yhtiökokousedustajaksi
nimettiin Voitto Raita-aho.
2. Vuosikokousedustajaksi Geoparkkiin nimettiin Sami Laitila ja varalle Päivi
Suominen.
3. Posan oikaisuvaatimuslautakunnan aloite asiointikuljetusten järjestämiseksi.
4. Tiedoksi Sote-työryhmän kokouksen muistio 15.3.2021.
5. Tiedoksi maanvuokrasopimus: Vuokralainen Karvian kunta ja vuokranantaja
TP. Vuokra-alue: Karvian kunnan kirkonkylässä sijaitsevasta Koivumäki nimisestä tilasta ne määräalat, joilla sijaitsee valaistu kuntorata ja laavun pohja.
Vuokra-aika alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.5.2036. Vuokra 250 euroa vuodessa.
6. Huhtaluoma tiedusteli laitoshoitoon liittyvän riita-asian käsittelyvaiheesta.
7. Kunnanhallitus keskusteli Karvian Covid-19 -rokotuksista.

54 §

Ilmoitusasiat
Suominen poistui kaupanvahvistajatodistusten käsittelyn ajaksi esteellisenä klo 19.0619.09.
Merkitään tiedoksi seuraavat:
Valtiovarainministeriö
Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden
kehittämiseksi. Lisää luettavissa:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=938337e8-306d4737-bc4b-02bd2911f308&respondentId=f49beadd-475b-4459-a41e-1d42d961cffd
Lausuntopyyntö ehdotuksesta tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi
tavoitteiksi. Lisää luettavissa:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=7ea41c35-a2ae4470-8374-5f9b65105fed&respondentId=1b124d9c-4bde-48d0-a292-a9388f56a9d2
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä
annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Lisää luettavissa:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=04b128f1-8e444908-8dba-257a3da33ebe&respondentId=e9050747-6142-4f2c-9a45-4df35a1b0dda
Ympäristöministeriö
Kirje 10.3.2021: Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman avustukset kuntien
kehittämishankkeisiin.
Varsinais-Suomen Ely-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto Vapo Oy, Haitikeitaan
jälkihoitosuunnitelmasta, Karvian kunnassa.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
LSAVI TTL 58 § päätös, yleisötilaisuudet: Määräys voimassa ajalla 27.3.-202126.4.2021. Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1
momentin nojalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus
niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.
Satakuntaliitto
Satakuntaan EU -rahoitusta 9,6 miljoonaa euroa - Maakunnan yhteistyöryhmän
10.3.2021 kokouksen tiedote.

Tiedote 15.3.2021:
• Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan selvityksen
selvityshenkilö Kalervo Väänänen esitteli työn valmistelun tilannetta
maakuntahallitukselle.
• Maakuntahallitus hyväksyi Satakuntaliiton vastauksen Porin lentokenttäalueen
yleissuunnitelman jatkotoimista.
• Maakuntahallitus antoi lausunnon Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK)
Canemure-hankkeen Satakunnan ilmasto- ja energiastrategialuonnoksesta 2030
• Maakuntahallitus kuuli esittelyn ja jatkoevästi Satakuntaliiton edunvalvonnan
kärjet 2021 kesän esitteeseen valmistelua.
• Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Satakuntaliiton 2020 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen vuodelta 2020
• Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020.
• Maakuntahallitukselle esiteltiin Satakunnan valmisteilla oleva
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) siirtymäsuunnitelman valmistelun
tilanne.
Maakuntahallituksen 15.3.2021 kokouksen pöytäkirja on luettavissa linkistä:
https://bit.ly/2NDcaBK
Satasote ohjausryhmän 11.3.2021 kokouksen pöytäkirja on luettavissa linkistä:
https://bit.ly/3cXC6AT
Satasote johtoryhmän 18.3.2021 pöytäkirja on luettavissa linkistä:
https://bit.ly/3vS5Zv3
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen liiton yhteydessä toimivan aluetietopalvelu Lounaistiedon uusi
strategia 2021-2023 on valmistumassa.
Parkanon kaupunki
Tiedoksi kaupunginhallituksen 15.3.2021 § 3 hyväksymä kaavoituskatsaus.
Metsähallitus
Tiedoksi kovakuoriaistyöryhmän tutkimuslupa Metsähallituksen suojelualueille.
Satasairaala
Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään 29.3.2021.
Lista ja liitteet löytyvät linkistä http://poytakirjat.satshp.fi:70/
Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

55 §

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

Kaisamaija Ronkainen
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:
Liitteet:

Jaakko Hietaluoma <jaakko.hietaluoma@gmail.com>
tiistai 30. maaliskuuta 2021 0.06
Kaisamaija Ronkainen
Re: Kunnanhallituksen pöytäkirja
image001.jpg

Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.
Terveisin
Jaakko Hietaluoma
Hietaluomantie 56
39930 Karvia
+358 50 528 6999
ma 29. maalisk. 2021 klo 19.40 Kaisamaija Ronkainen <Kaisamaija.Ronkainen@karvia.fi> kirjoitti:
Hei,
liitteenä pöytäkirja illan kokouksesta. Voitte kuitata pöytäkirjan tarkastetuksi vastaamalla sähköpostitse esim.
”Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen”. Vastaussähköposti liitetään lähetettäviin pöytäkirjanotteisiin.

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

www.karvia.fi

Link itetty ä k uv aa ei v oi näy ttää. Tiedosto on ehk ä siirretty , nimetty uudelleen tai poistettu. Tark ista, että link k i
osoittaa oik aan tiedosto on tai sijain tiin.
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Kaisamaija Ronkainen
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Mari Ervelä <mari@yrityspalveluitu.fi>
tiistai 30. maaliskuuta 2021 13.56
Kaisamaija Ronkainen
VS: Kunnanhallituksen pöytäkirja

Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.
Yt. Mari Ervelä
Lähettäjä: Kaisamaija Ronkainen <Kaisamaija.Ronkainen@karvia.fi>
Lähetetty: maanantai 29. maaliskuuta 2021 19.40
Vastaanottaja: voittoraitaaho@gmail.com <voittoraitaaho@gmail.com>; Jaakko Hietaluoma Contact
<jaakko.hietaluoma@gmail.com>; Mari Ervelä <mari@yrityspalveluitu.fi>
Aihe: Kunnanhallituksen pöytäkirja
Hei,
liitteenä pöytäkirja illan kokouksesta. Voitte kuitata pöytäkirjan tarkastetuksi vastaamalla sähköpostitse esim.
”Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen”. Vastaussähköposti liitetään lähetettäviin pöytäkirjanotteisiin.
Kaisamaija Ronkainen
kunnansihteeri – koulutoimenjohtaja
Karvian kunta
p. 044 772 75 20
www.karvia.fi
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
29.3.202

Karvian kunta
Kunnanhallitus

Pykälät
46-55

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
pykälät 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 51,
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 30.3.2021
Annettu tiedoksi 30.3.2021
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.

