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jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
puheenjohtaja
jäsen, paikalla

Poissa

Vainionpää Joni
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Koivumäki Jyrki
Kannisto Jari
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Ronkainen Kaisamaija

kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kunnanvaltuuston I varapj, §:t 56 – 72, klo 18.00 – 20.10
kunnanvaltuuston II varapj
kunnanvaltuuston III varapj
kunnanjohtaja
kunnansihteeri, ptk-pitäjä

Pöytäkirjantarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla 21.4.2021

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla 26.4.2021
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56 §

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

57 §

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 Hietikko Tarja ja Huhdanmäki Tuire.

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

58 §

Kuntavaalit 2021

Kh 50 §
29.3.2021

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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Kh 58 §

Kunnanhallitus on 29.3.2021 valinnut vaalilautakunnan. Vaalilautakunnan jäsen
Anne-Mari Kontiainen on ilmoittanut olevansa vaalipäivänä estynyt toimimaan vaalilautakunnan jäsenenä.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää Anne Mari Kontiaisen tilalle uuden jäsenen.
Päätös:
Kunnanhallitus nimesi vaalilautakuntaan Anne-Mari Kontiaisen tilalle Pirjo Koiviston.

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

59 §

Leader alueesta päättäminen
Leader Pohjois-Satakunta on pyytänyt alueensa kuntia tekemään päätöksen Leaderryhmän alueesta, johon haluavat kuulua ohjelmakaudella 2023-2027. Leader ryhmät
palauttavat kehittämisstrategian ensimmäisen version maa- ja metsätalousministeriöön
toukokuun loppuun mennessä. Siinä pitää määritellä Leader-ryhmän alue, eli luetella
alueeseen kuuluvat kunnat. Kuntaraha tulee olemaan 20% julkisesta tuesta, kuten nytkin. Kuntarahasitoumus pyydetään erikseen haun toisen vaiheen yhteydessä vuoden
2022 aikana. Uusi ohjelmakausi alkaa nykyisen tiedon mukaan vuoden 2023 alusta.
Tällä hetkellä Karvian maksuosuus 200 000 euron vuotuisesta kuntarahasta on 12 065
€. Uuden ohjelmakauden kuntarahan määrä selviää lopullisesti vasta vuoden 2022 lopulla, kun ministeriö valitsee Leader-alueet ja jakaa niille rahoituskiintiöt. Arvio tällä
hetkellä on, että Leader-rahoitus alueellamme säilyy ennallaan tai kasvaa jonkun verran.
Liitteet:
•

Karviaan saadut hanketuet 2014-2020

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta sitoutuu Pohjois-Satakunnan Leader ryhmän alueeseen ohjelmakaudella 2023-2027 ja sitoutuu varaamaan vaadittavan kuntarahan talousarvioon vuosittain.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

60 §
Koltk § 22
6.4.2021

Erityisluokanopettajan virka
Erityisluokanopettaja Irmeli Otava on jättänyt 24.2.2021 irtisanoutumisilmoituksen
virasta siten, että palvelussuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 31.7.2021.
Koulutoimenjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen, jolla hän on hyväksynyt Otavan
irtisanoutumisen 1.8.2021 alkaen.
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa
erityisluokanopettajan virkaan.
Sillä edellytyksellä, että kunnanhallitus myöntää täyttöluvan, kasvatus- ja
opetuslautakunta julistaa viran haettavaksi 10.5.2021 mennessä ja valtuuttaa
koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen Karvian kunnan
rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimieliseksi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kh 60 §

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan erityisluokanopettajan virkaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

61 §

Koltk § 23
6.4.2021

Erityisopettajan virka ja virkanimikkeen muuttaminen
erityisluokanopettajaksi
Karvian kunnassa on tällä hetkellä kaksi erityisopettajan virkaa, joista toinen on
täytetty toistaiseksi ja yksi erityisluokanopettajan virka, josta viranhaltija on
irtisanoutunut.
Yhtenäiskoulun erityisopetuksen järjestämisestä jatkossa koulutoimenjohtaja on
käynyt keskustelua rehtorin ja nykyisten erityisopettajien kanssa.
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta muuttaa yhden erityisopettajan virkanimikkeen
erityisluokanopettajaksi ja pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa tähän virkaan.
Sillä edellytyksellä, että kunnanhallitus myöntää täyttöluvan, kasvatus- ja
opetuslautakunta julistaa viran haettavaksi 10.5.2021 mennessä ja valtuuttaa
koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen Karvian kunnan
rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kh 61 §

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan erityisluokanopettajan virkaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

62 §
Koltk § 92
30.9.2020

Varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde
Kasvatus- ja opetuslautakunta julisti toukokuussa 2020 kaksi varhaiskasvatuksen
opettajan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta haettavaksi 25.5.2020 mennessä.
Määräaikaan mennessä tehtävää haki yksi kelpoisuusvaatimukset täyttävä hakija.
Toinen työsuhteista täytettiin toistaisesti ja toinen määräaikaisesti.
Tarve toistaiseksi voimassa olevalle varhaiskasvatuksen opettajan työsuhteelle on
edelleen olemassa. Koulutoimenjohtaja on lautakunnan kanssa käydyn
sähköpostikeskustelun perusteella esittänyt kunnanhallitukselle täyttöluvan uusimista
varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään.
Kunnanhallitus on 21.9.2020 hyväksynyt täyttöluvan uusimisen.
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää julistaa varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen haettavaksi 25.10.2020 mennessä ja valtuuttaa
päivähoidonohjaajan julkaisemaan hakuilmoituksen.
Päätös:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Koltk § 24
6.4.2021

Kasvatus- ja opetuslautakunnan julistamaan avoinna olevaan lastentarhanopettajan
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ei hakuajan päättymiseen 25.10.2020
mennessä tullut yhtäkään hakemusta kelpoisuusvaatimuksen täyttävältä hakijalta.
Tehtävää haki kaksi hakijaa, joilla ei ollut koulutuksellista kelpoisuutta
lastentarhanopettajaksi. Työsuhde täytettiin määräajaksi 1.1.2021-31.7.2021.
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hakea kunnanhallitukselta täyttölupaa lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, sillä edellytyksellä että kunnanhallitus myöntää
täyttöluvan, julistaa lastentarhanopettajan työsuhteen haettavaksi 10.5.2021 mennessä
ja valtuuttaa päivähoidonohjaajan julkaisemaan hakuilmoituksen Karvian kunnan rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kh 62 §

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassaolevaan tehtävään.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

63 §

Tilinpäätös vuodelta 2020
Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä, ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Tilinpäätös
on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun
mennessä (Kuntalaki 113 §).
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot
sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää
tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen
taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa
annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden
aikana (Kuntalaki 114 §).
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Tilinpäätöksen yhteydessä hyväksytään myös toimintakertomus, jossa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista
kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi
kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia
asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot kunnan
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä
(Kuntalaki 115 §).
Lautakunnat ovat käsitelleet kokouksissaan omien hallintokuntiensa talousarvion ja
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuonna 2020.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilikauden 2020 vuosikate on 1 591 900,22 euroa. Poistot ja arvonalentumiset ovat
840 427,89 euroa. Tilikauden ylijäämä 751 472,33 euroa.
Toimintamenot ovat 15 874 439,37 euroa ja toimintatuotot 1 257 024,85 euroa.
Investoinnit ovat yhteensä 277 165,15 euroa ja niihin saadut tulot 672,75 euroa.
Kunnan verotulot olivat yhteensä 6 906 922,39 euroa ja valtionosuudet 9 070 255
euroa. Verotulot nousivat 92 401,70 euroa eli n. 1,3 % verrattuna vuoden 2019
verotuloihin. Valtionosuudet nousivat 1 219 588 euroa vuoteen 2019 verrattuna.
valtionosuuksia saatiin 795 726 euroa budjetoitua enemmän. Korotus johtui koronasta
aiheutuvien kulujen kompensoinnista ja nousu sisälsi myös harkinnanvaraisen
valtionosuuden, jota Karvian kunta sai hakemuksensa mukaisesti 300 000 euroa.

Liitteet
• Toimintakertomus 2020
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden ylijäämä 751 472,33 euroa
tuloksen käsittelystä seuraavaa:
Tilikauden ylijäämä 751 472,33 euroa siirretään taseen omaan pääomaan aikaisempien
vuosien yli-/alijäämätilille. Kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää kuntalain mukaista talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä, koska taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. Kunnanhallitus toteaa kuitenkin, että taloustilanne on edelleen sellainen, että keinoja säästöjen etsimiseksi tulee jatkaa. Tilanne ei tule Karviassa eikä
muissakaan kunnissa talouden osalta helpottumaan tulevaisuudessa. Myös keinoja
elinvoiman lisäämiseksi ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi tulee lisätä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

64 §

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
Kunnanhallituksen on tilinpäätöksen yhteydessä toimitettava vahvistusilmoituskirje
tilintarkastajalle.
Liitteet: Vahvistusilmoituskirje 2020
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

65 §

Valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut ajalta 1.1.– 31.3.2021
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus 25.1.2021 § 6) mukaan
kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti:
• Hallintokunnille kerran kuukaudessa
• Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein
• Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein
Liitteenä ovat alla mainitut valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut ajalta 01 –
03.2021.
Liitteet:
• Käyttötalous 01 – 03.2021
• Investoinnit 01 – 03.2021
• Tuloslaskelma 01 – 03.2021
• Rahoituslaskelma 01 - 03.2021
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee 01 – 03.2021 valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä rahoituslaskelman tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

66 §
Valtk § 7
29.3.2021

Eropyyntö vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä
Vapaa-ajanlautakunnan puheenjohtaja Väinö Hautaluoma pyytää eroa kunnallisesta
luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Eropyyntö on jätetty
lautakunnalle sähköpostilla 10.3.2021. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta
voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut
toimielin, kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä.
Liikuntasihteerin päätösehdotus:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se
myöntää Väinö Hautaluomalle eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee
hänen tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:
Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se
myöntää Väinö Hautaluomalle eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee
hänen tilalleen vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kh 66 §

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Väinö
Hautaluomalle eron vapaa-ajanlautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen
vapaa-ajanlautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

67 §

Lisämääräraha opasteisiin, infotauluihin ja lasten luontoreittiin
Willi Karvia Oy on hakenut Kammista Skantziin - Taiteiden Reittiä valtakunnalliseksi
matkailutieksi. Väylävirasto hyväksyi hakemuksen 26.01.2021. Hanke tarvitsee vielä
hyväksynnän opastusmerkeissä käytettävälle matkailutien yksilölliselle tunnukselle.
Tunnus on suunniteltu ja lupahakemus toimitetaan mahdollisimman pian. Tunnuksen
hyväksyy Väylävirasto. Tunnus tarvitaan opastushakemukseen tehtäviä suunnitelmia
varten. Matkailutien opasteille on haettava vielä ELY-keskusten lupapalveluista
toteuttamislupa tien tarvitsemia matkailuopasteita varten. Kulttuurikeskus Skantzille
on haettu lupaa käyttää nähtävyysmerkkiä. Tällainen lupa ollaan ennakkotiedon
mukaan saamassa myös. Opastetaulujen lisäksi kulua syntyy luvista ja opasteiden
pystytyksestä.
Infotaulut pitäisi myös uusia. Geoparkkia ja matkailutietä ei ole huomioitu opasteissa
ja palveluissakin on tapahtunut muutoksia. Infotauluja on sijoitettuna huoltoasemille ja
Annen taidekahvilaan. Myös Skantziin tulisi saada opastetaulu. Yhden huoltoasemalle
sijoitetun opastetaulun rakenteet tulisi uusia yhdenmukaiseksi toisella huoltoasemalla
olevan taulun kanssa.
Neva-Lylyyn on suunniteltu lasten reitti ja myös näistä kylteistä tulee kuluja. lasten
reitti rakenteineen ja opasteisiin voisi laajentua muuallekin kuntaan, jotta saataisin
mielenkiintoista nähtävää lapsille.
Willi Karvia on luvanhakijana matkailutien kylteissä ja Kulttuurikeskus Skantzin
kylteissä, mutta Willin Karvian budjettiin ei tässä kohden ole tie ei tähän tarkoitukseen
ole tiedetty hakea rahoitusta. Kokonaisuuteen olisi mahdollisesti saatavissa
hankerahoitusta Leaderista. Hakijana voisi olla kunta koska kyltit hyödyttävät kuntaa
ja yrittäjiä. Hankerahoituksen suuruus olisi 50 % mikäli sitä saisi. Hankkeen
kustannus olisi 12 000 euroa (alv 0 %). Kustannukset koostuvat opasteista ja
infotaulun rakenteista ja kylteistä, luvista, pystytyskuluista ja lasten reitin
kustannuksista.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 12 000 euron lisämäärärahan opasteiden hankkimiseen ja infotaulujen uusimiseen kustannuspaikalle
maaseutumatkailun kehittäminen 002162. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet valmistella hankehakemuksen Leaderiin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

68 §

Rakltk § 16
30.3.2016

Karvian keskustaajaman osayleiskaavan muutos koskien härkämäen
alueen T, TY-1, T-1, MY-5, MA, VL, ET, AT ja AM aluevarauksia

Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt 22.3.2016 ehdotuksen Karvian
Keskustaajaman osayleiskaavan muutoksesta koskien Härkämäen alueen T, TY-1, T-1, MY-5,
MA, VL, ET, AT ja AM aluevarauksia.
Suunnittelualue:
Sijainti:
Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustan eteläpuolella, noin kilometrin päässä
ydinkeskustasta. Alue rajoittuu idässä Ylä-Satakunnantiehen, lännessä Karviantiehen,
pohjoisessa asuinalueisiin ja etelässä maa- ja metsätalousalueisiin.
Alueen koko:
Alueen pinta-ala on noin 47,6 ha.
Kuvaus:
Suunnittelualueen itäosa muodostuu selänteen reuna-alueesta, joka on talousmetsäkäytössä.
Itäosassa sijaitsee myös olemassa olevaa teollista toimintaa. Alueen länsiosa on keskustaalueen tuntumaan ulottuvaa peltoaluetta, joka on laaksoalueen vaihettumisvyöhykettä.
Länsiosassa Karviantien varrella sijaitsee olemassa olevaa kirjavaa haja-asutusta ja näiden
yhteydessä pienimuotoista liiketoimintaa. Suunnittelualue jatkaa keskusta-alueen tiiviimpää
rakennettua ympäristöä.
Lähtökohdat ja tavoitteet:

Karvian kunnalla on tarve saada keskustan tuntumaan uusia teollisuustontteja tarjolle.
Teollisuustonttien riittävyys ja vaihtoehtoisuus on elinehto elinkeinoelämän
kehittymiselle. Härkämäki on sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään otollinen alue uusille
teollisuustonteille. Kunta on hankkinut alueelta kiinteistöjä olemassa olevan
teollisuusalueen laajentamiseksi.
Suunnittelualue sijoittuu lännen - lounaan suuntaan avautuvalle jokilaaksoa rajaavalle
selänteelle ja laaksoalueen vaihettumisvyöhykkeelle keskusta-alueen tuntumaan.
Suunnittelualueelle avautuu näkymiä, etenkin ajettaessa Karviantietä pohjoisen
suuntaan.
Vuonna 2008 hyväksytyssä Karvian keskustaajaman osayleiskaavassa on
keskustaajaman tulevaan kasvuun varauduttu osoittamalla taajaman etelä- ja
pohjoisosiin laajahkot varaukset MY-5 (maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on
erityisiä ympäristöarvoja). Alueille asetettiin kyseisellä määräyksellä
uudisrakentamiskielto, jotta alueiden jatkokaavoitus ei vaarantuisi. Ajatuksena oli että
alueet voitaisiin tarvittaessa tulevaisuudessa ottaa yleiskaavan päivityksen yhteydessä
asunto- ja teollisuusrakentamisen käyttöön. Nyt on Karvian kaavoituksen osalta tultu
tilanteeseen, jossa eteläistä MY-5 aluetta tarvitaan teollisuuden tarpeisiin.
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa teollisuusalueen asemakaavoittaminen, jolla
vastataan yritysten tarpeisiin usean vuoden ajan. Kaava-alueen itäosassa sijaitsee

olemassa olevaa teollista toimintaa. Kaavoituksen yhteydessä huomioidaan alueen
länsiosan olemassa olevat asuinrakennukset joiden yhteydessä on liiketoimintaa sekä
maisemallisesti arvokkaat peltoalueet. Suunnittelualueella sijaitsee sähkölaitos.
Kaavamuutoksen aloitusvaihe:
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta tulee kuuluttaa paikallisissa lehdissä ja kunnan
kotisivuilla internetissä (MRL 62§ ja 63§). Alueen kiinteistön- ja naapurikiinteistöjen omistajia
sekä yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen
vuorovaikutusmenettelystä.
Liitteet:
Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos.

Rt:n päätösehdotus:
Rakennuslautakunta hyväksynee osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen
ja esittää kunnanhallitukselle, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja
kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa
sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja
informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen
vuorovaikutusmenettelystä.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Tekn. ltk. § 52

Kaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä kaavaluonnoksesta annetuista lausunnoista on kaavamateriaaliin tehty tarvittavia
muutoksia/tarkennuksia.
Ehdotusvaiheen kaavamateriaaliin merkittävämpiä tehtyjä muutoksia ovat muun muassa:
•

Teollisuusalueiden (TY-1) sijoittelua muutettu siten, että tontit olisivat helpompi toteuttaa/rakentaa

•

Viheralueiden (VL) sijoittelua muutettu siten, että kaavaratkaisu mahdollistaa
ekologisen käytävän pohjois-eteläsuuntaisesti, sekä maisemallisen ja melullisen suojan Karviantielle.

•

Kaava-alueen uutta tielinjausta hieman muutettu

Liitteet:

•

Ehdotusvaiheen kaavamateriaali

•

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja kaavoittajan antamat vastineet lausuntoihin

Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää
kunnanhallitukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville
tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan
paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia
ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja
vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §).
Päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää kunnanhallitukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja
informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelystä
(MRL 65 §)

Joni Lentovaara poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä,
koska omistaa maapalan kyseiseltä kaavoitettavalta alueelta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kh § 112

Liitteet:
• Ehdotusvaiheen kaavamateriaali
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta annetut
lausunnot ja kaavoittajan antamat vastineet lausuntoihin
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti asettaa
ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30
päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan
kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi
kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §)
Päätös:
Mari Ervelä ilmoitti maanomistajana jääviytensä tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo 20.38 – 20.39

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti asettaa
ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30
päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan
kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi
kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kh 68 §

Karvian keskustaajaman osayleiskaavan muutos, Härkämäki on ollut MRA 19 §:n
mukaisesti julkisesti nähtävänä 26.6-26.7.2018 välisen ajan. Kaavasta saatiin
lausunnot Satakuntaliitolta ja Satakunnan museolta. Varsinais-Suomen Ely-keskus
antoi kaavaehdotuksesta kommentit.
Lausuntojen ja käytyjen neuvottelujen perusteella on kaavaan tehty
seuraavat muutokset:
1. Pohjoisin asuin- liike ja toimistorakennusten korttelialueesta (AL) on
muutettu merkinnäksi asuin- ja teollisuusrakennusten korttelialue(ATY),
jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
Muutokseen on päädytty, koska uusi merkintä kuvaa paremmin alueen
nykyistä toimintaa.
2. AL ja MA- alueiden vieressä olevaa lähivirkistysaluetta on laajennettu
maisema- ja meluhaittojen vähentämiseksi.
3. Kaavaa on täydennetty pohjoiselta osalta.
Muutokset ovat vähäisiä, eikä niillä ole merkittäviä vaikutuksia.
Muutokset eivät edellytä kaavan asettamista uudelleen nähtäville
ehdotuksena ennen hyväksymiskäsittelyä. Tehdyistä muutoksista on
tiedotettu kiinteistöjen omistajia.
Oheismateriaalina kaavakartta, kaavamääräykset, kaavaselostus, saadut
lausunnot ja niihin laaditut vastineet.
Liitteet:
•

kaavakartta, kaavamääräykset, kaavaselostus, saadut lausunnot ja niihin
laaditut vastineet

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Karvian keskustaajaman osayleiskaavan muutos, Härkämäki
muutoksen ja siitä saatuihin lausuntoihin laaditut vastineet. Kunnanhallitus esittää
kunnanvaltuustolle osayleiskaavan hyväksymistä.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi Karvian keskustaajaman osayleiskaavan, Härkämäki
muutoksen ja siitä saatuihin lausuntoihin laaditut vastineet. Kunnanhallitus päätti

esittää kunnanvaltuustolle Karvia keskustaajaman osayleiskaavan, Härkämäki
muutoksen hyväksymistä.

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

69 §

Härkämäen teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Rakltl § 17
30.3.2016

Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt 22.3.2016 ehdotuksen
Härkämäen teollisuusalueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta
Suunnittelualue:
Sijainti:
Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustan eteläpuolella, noin kilometrin päässä
ydinkeskustasta. Alue rajoittuu idässä Ylä-Satakunnantiehen, lännessä Karviantiehen,
pohjoisessa asuinalueisiin ja etelässä maa- ja metsätalousalueisiin.
Alueen koko:
Alueen pinta-ala on noin 47,6 ha.
Kuvaus:
Suunnittelualueen itäosa muodostuu selänteen reuna-alueesta, joka on talousmetsäkäytössä.
Itäosassa sijaitsee myös olemassa olevaa teollista toimintaa. Alueen länsiosa on keskustaalueen tuntumaan ulottuvaa peltoaluetta, joka on laaksoalueen vaihettumisvyöhykettä.
Länsiosassa Karviantien varrella sijaitsee olemassa olevaa kirjavaa haja-asutusta ja näiden
yhteydessä pienimuotoista liiketoimintaa. Suunnittelualue jatkaa keskusta-alueen tiiviimpää
rakennettua ympäristöä.
Lähtökohdat ja tavoitteet:

Karvian kunnalla on tarve saada keskustan tuntumaan uusia teollisuustontteja tarjolle.
Teollisuustonttien riittävyys ja vaihtoehtoisuus on elinehto elinkeinoelämän
kehittymiselle. Härkämäki on sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään otollinen alue uusille
teollisuustonteille. Kunta on hankkinut alueelta kiinteistöjä teollisuusalueen
laajentamiseksi.
Kaava-alue sijoittuu lännen - lounaan suuntaan avautuvalle jokilaaksoa rajaavalle
selänteelle ja laaksoalueen vaihettumisvyöhykkeelle keskusta-alueen tuntumaan. Kaavaalueesta avautuu näkymiä, etenkin ajettaessa Karviantietä pohjoisen suuntaan.
Vuonna 2008 hyväksytyssä Karvian keskustaajaman osayleiskaavassa on
keskustaajaman tulevaan kasvuun varauduttu osoittamalla taajaman etelä- ja
pohjoisosiin laajahkot varaukset MY-5 (maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on
erityisiä ympäristöarvoja). Alueille asetettiin kyseisellä määräyksellä
uudisrakentamiskielto, jotta alueiden jatkokaavoitus ei vaarantuisi. Ajatuksena oli että
alueet voitaisiin tarvittaessa tulevaisuudessa ottaa yleiskaavan päivityksen yhteydessä
asunto- ja teollisuusrakentamisen käyttöön. Nyt on Karvian kaavoituksen osalta tultu
tilanteeseen, jossa eteläistä MY-5 aluetta tarvitaan teollisuuden tarpeisiin.
Osayleiskaavaa muutetaan suunnittelualueen osalta samanaikaisesti asemakaavan
kanssa.
Kaavan tavoitteena on laatia Härkämäen alueelle 20-25 erikokoista teollisuustonttia
yritysten tarpeisiin. Keskeisenä tavoitteena on lisäksi osoittaa alueen pohjois- ja

länsiosaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita sekä länsiosan
maisemallisesti arvokkaat peltoalueet. Alueelle on tarkoitus osoittaa virkistysalueet
teollisuusalueen länsiosaan ja suunnittelualueen pohjoisosaan suojaamaan asuinaluetta.
Suunnittelualueella sijaitsevan sähkölaitoksen alue on tarkoitus osoittaa
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi. Kaava-alueen
itäosa on jo osittain kaavoitettu, jolloin kyseessä on tältä osin kaavamuutos.
Kaavamuutoksen aloitusvaihe:
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta tulee kuuluttaa paikallisissa lehdissä ja kunnan
kotisivuilla internetissä (MRL 62§ ja 63§). Alueen kiinteistön- ja naapurikiinteistöjen omistajia
sekä yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen
vuorovaikutusmenettelystä.
Liitteet:
Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos.

Rt:n päätösehdotus:
Rakennuslautakunta hyväksynee osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen
ja esittää kunnanhallitukselle, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja
kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa
sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja
informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen
vuorovaikutusmenettelystä.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Tekn. ltk. § 53

Kaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä kaavaluonnoksesta annetuista lausunnoista on kaavamateriaaliin tehty tarvittavia
muutoksia/tarkennuksia.
Ehdotusvaiheen kaavamateriaaliin merkittävämpiä tehtyjä muutoksia ovat muun muassa:
•

Teollisuusalueiden (TY-3) sijoittelua muutettu siten, että tontit olisivat helpompi toteuttaa/rakentaa

•

Viheralueiden (VL ja VL-1 ) sijoittelua muutettu siten, että kaavaratkaisu mahdollistaa ekologisen käytävän pohjois-eteläsuuntaisesti, sekä maisemallisen ja
melullisen suojan Karviantielle.

•

Kaava-alueen uutta tielinjaus hieman muutettu

Liitteet:
•

Ehdotusvaiheen kaavamateriaali

•

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja kaavoittajan antamat vastineet lausuntoihin

Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää
kunnanhallitukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville
tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan
paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia
ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja
vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §).
Päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää kunnanhallitukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja
informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelystä
(MRL 65 §).
Pöytäkirjamerkintä: Joni Lentovaara poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn
ajaksi, koska omistaa maapalan kyseiseltä kaavoitettavalta alueelta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kh § 113

Liitteet:
•
•

Ehdotusvaiheen kaavamateriaali
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta annetut
lausunnot ja kaavoittajan antamat vastineet lausuntoihin

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti asettaa
ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30
päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan
kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi
kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §).
Päätös:
Mari Ervelä ilmoitti maanomistajana jääviytensä tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi klo 20.39 – 20.40.
Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti asettaa
ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30

päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan
kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi
kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kh 69 §
Härkämäen teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutos on ollut MRL 65
§:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 26.6-26.7.2018 välisen ajan.
Kaavasta saatiin lausunnot Satakuntaliitolta ja Satakunnan museolta. VarsinaisSuomen Ely-keskus antoi kaavaehdotuksesta kommentit. Kaavasta saatiin yksi
muistutus.
Lausuntojen ja käytyjen neuvottelujen perusteella on kaavaan tehty seuraavat
muutokset:
1. Korttelin 115 merkintä on muutettu asuin- liike ja toimistorakennusten korttelialueesta (AL-1) merkinnäksi asuin- ja teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia. Merkintöjen määräykset ovat miltei yhtenevät. Muutokseen on päädytty, koska uusi merkintä kuvaa paremmin alueen nykyistä toimintaa.
2. Korttelin 114 länsipuolella olevaa puistoa on laajennettu siten, että se
on nyt leveydeltään 40m. Muutoksella vähennetään teollisuusalueen
toiminnallisia ja maisemallisia vaikutuksia ympäristöön.
3. Osalle AL korttelialueita on lisätty tonttien rakennusalat
4. Kaavaprosessin aikana on korttelin 71 tontilla 5 toimiva yritys laajentanut toimintaansa tontilla. Tästä johtuen yrittäjä lähestyi kuntaa
ja esitti tontin 5 laajentamista länteen. Esitystä tutkittiin ja tonttia 5
on laajennettu noin 35 metriä lännen suuntaan. Laajennuksesta huolimatta jää puistokaistan leveydeksi vielä 50 metriä, jota voidaan pitää riittävänä. Samaan aikaan laadittavasta yleiskaavasta tapahtuvaa
poikkeamista voidaan pitää maankäytön tarkentumisena asemakaavoituksessa.
5. Alueelle mahdollisesti toteutuvan hankkeen johdosta on korttelit 113 ja 114
yhdistetty yhdeksi laajemmaksi korttelialueeksi. Tämän korttelialueen läpi
on osoitettu ajoyhteys, jos korttelialue on tarpeen jakaa pienemmiksi tonteiksi.

Asemakaavaehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole vaikutuksiltaan niin merkittäviä,
että ne edellyttäisivät kaavan asettamista uudelleen nähtäville kaavaehdotuksena.
Tehdyistä muutoksista on tiedotettu kiinteistöjen omistajia.
Liitteet:
•

kaavakartta, kaavamääräykset, kaavaselostus, saadut lausunnot ja niihin
laaditut vastineet

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy Härkämäen teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen ja siitä saatuihin lausuntoihin laaditut vastineet. Kunnanhallitus esittää
kunnanvaltuustolle asemakaavan hyväksymistä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

70 §

Kunnantalon henkilökunnan liikuntailtapäivä
Kunnantalon henkilökunnalle järjestetään liikuntailtapäivä 21.5.2021
jolloin kunnantalo suljetaan klo 11.00. Kunnantalon sulkemisesta tiedotetaan
normaalin käytännön mukaisesti.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

71 §

Muut asiat
Kunnanhallituksen muut asiat:
1. Kutsu Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 27.4.2021 klo
10.00 Teams-etäyhteydellä. Ilmoittautuminen viimeistään 20.4.2021 mennessä.
2. Lakeuden Vesi Oy: Kauraharjun ja Kantinkankaan vedenottamoiden
tarkkailuraportti 2020.
3. Valtiovarainministeriön päätös peruspalveluiden valtionosuuden oikaisusta
vuodelle 2020. (VN/27140/2020)
4. Kunniamerkkitoimikunnan muistio tiedoksi.
5. Nimeämispyyntö VATE:n (Väliaikainen valmistelutoimielin) toiminnan

käynnistämistä pohjustavaan asiantuntijaryhmään. Nimeäminen ilmoitetaan
osoitteeseen kirjaamo@satakunta.fi viimeistään perjantaina 30.4.2021.
Kunnanhallitus keskusteli nimeämisestä ja työryhmän tehtävistä.
6. Kunnanhallitus päätti, ettei myönnä avustusta Satakunnan maallikkotuomarit ry:n
koulutuskustannuksien kattamiseksi.
7. Turvetyöryhmän muistio tiedoksi. https://tem.fi/turvetyoryhma
8. Kunnanhallitus nimeää tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajat:
Karvian Lämpö Oy: Veijo Kaskimäki
Karvian Vuokratalot Oy: Heikki Huhtaluoma
Willi Karvia Oy: Päivi Suominen
ote: Karvian Lämpö, Karvian vuokratalot, Willi Karvia
9. Vatajankosken Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajina jatkavat alla olevat edustajat:

Jäsen:
Risto Mustakoski
Kaija Kangas

Henkilökohtainen varajäsen
Jaakko Hietaluoma
Merja Holkko

10. Kunnanhallitus keskusteli palkanlaskija-arkistonhoitajan työnkuvan tarkastelusta.
11. Kunnanhallitus keskusteli ja päätti tytäryhtiöiden toimitusjohtajien pyytämisestä
mukaan kunnanhallituksen kokouksiin vuorotellen kevään aikana.

72 §

Ilmoitusasiat
Jaakko Hietaluoma ja Heikki Huhtaluoma poistuivat kokouksesta ennen
kaupanvahvistajatodistuksien käsittelyä klo 20.10.
Merkitään tiedoksi seuraavat:
Sosiaali- ja terveysministeriö
Kirje 30.3.2021: Pakollista terveystarkastusta ja tietojen antamista koskevat muutokset
tartuntatautilaissa.
Kirje 22.3.2021, päivitetty 30.3.2021:
Covid-19-epidemian aiheuttaman poikkeustilan sekä valmiuslain 86 §:n ja 88 §:n 1
kohdan käyttöönoton huomioon ottaminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
toiminnassa.
Kirje 9.4.2021:
Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi.
Ohjauskirjeessä (VN/9358/2021-STM) 9.4.2021 oli virhe sivulla 3. Kirjeessä todetaan
”tartuntatautilain 58 §:n mukaiset päätökset asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen
tilojen käyttöedellytysten asettamisesta säännöksessä tarkoitettujen edellytysten
täyttyessä”. Oikea lainkohta on kuitenkin 58 d §. Kirjeeseen on lisäksi tehty teknisiä
muutoksia.
Kuntainfo 31.3.2021: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin
tehdyt muutokset.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa Taiteen edistämiskeskuksesta ja sen
yhteydessä olevista luottamuselimistä tehdystä arvioinnista ja siinä esitetyistä
kehittämisehdotuksista.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=81fef17b-4b484ae8-b137-e089f72e5ee1&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db84481bafc744
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös 31.3.2021/LSAVI/3702/2021.
Metsähallitus
Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla
suojelualueilla MH 1675/2021/2
Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla
suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa MH 1814/2021/1

Varsinais-Suomen Ely-keskus/Ympäristönsuojeluyksikkö
Tiedoksi päätös ja ote Alatalot Oy:n toiminnan hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin.
Kuntaliitto
Sote-tulevaisuuspäivä 4.5.2021
Satasairaala
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus:
• 66 § Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman sairaaloiden tuottavuus
2019-vertailun tuloksia.
Lapsiasiainvaltuutettu
Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2020. ”Pandemian varjossa kohti maapallon
tulevaisuutta” on luettavissa valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-908-7

Parkanon kaupunki
Tiedoksi E. Seppälä Oy:n maa-aineslupapäätös 6.4.2021.
Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

73 §

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
19.4.2021

Karvian kunta
Kunnanhallitus

Pykälät
56-73

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
pykälät 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 59,
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 59
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Karvian kunnanhallitus
Kylä-Karviantie 17
39930 KARVIA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville
Pöytäkirjanotteet on postitettu 26.4.2021
Annettu tiedoksi 26.4.2021
Tiedoksiantaja: AT

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.

