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9§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava
yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston
työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää
ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.
Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta -lehdessä
sekä kunnan nettisivuilla.
Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 §

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:
Kunnanvaltuusto totesi, että valtuutettu Tomi Ylilammi saapui kokoukseen klo 19.03.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Laitila ja Jori Louhisuo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 §

Satakunnan yrittäjien tarjous alkavien yrittäjien neuvontapalveluista
(lisämääräraha)

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 8.3.2021
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kv 11 §

Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti myöntää 4700 euron lisämäärärahan vuoden 2021 talousarvioon (Elinkeinoelämän kehittäminen 002110, tilille 4343 toimisto- ja asiantuntijapalvelut) Satakunnan Yrittäjien aloittavien yrittäjien neuvontapalvelua varten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 §
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 29.3.2021
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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Kv § 12

Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti myöntää 15 000 euron lisämäärärahan vuoden 2021
talousarvioon investointimenokohdalle työvuorosuunnitteluohjelma.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 §
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 19.4.2021
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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kv § 13

Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen ja vapaa-ajanlautakunnan esityksen
mukaisesti myöntää valtuutettu Väinö Hautaluomalle eron vapaa-ajanlautakunnan
jäsenyydestä. Kunnanvaltuusto valitsi valtuutettu Heikki Huhtaluoman esittämänä
Väinö Hautaluoman tilalle vapaa-ajanlautakunnan uudeksi jäseneksi Mika
Koivuniemen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 §

Lisämääräraha opasteisiin, infotauluihin ja lasten luontoreittiin

Kh 19.4.2021
67 §

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

Kv § 14

Päätös:
Valtuutetut Sami Laitila, Veijo Kaskimäki ja Voitto Raita-aho poistuivat esteellisinä
tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.10-19.17. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin valtuutettu Risto Mustakoski.
Kunnanvaltuusto päätti myöntää 12 000 euron lisämäärärahan opasteiden hankkimiseen ja infotaulujen uusimiseen kustannuspaikalle maaseutumatkailun kehittäminen
002162.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 §

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 19.4.2021
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.

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

Kv § 15

Päätös:
Varavaltuutettu Joni Lentovaara poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi
klo 19.18-19.19.
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Karvia keskustaajaman osayleiskaavan muutoksen
koskien Härkämäen alueen T, TY-1, T-1, MY-5, MA, VL, ET, AT ja AM
aluevarauksia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 §

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 19.4.2021
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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Kv § 16

Päätös:
Varavaltuutettu Joni Lentovaara poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi
klo 19.20-19.21.
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Härkämäen teollisuusalueen asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 §
Kh 10.5.2021
77 §

Kuntalais- ja valtuustoaloitteet vuodelta 2020

Kunnanhallitus antaa selvityksen vuonna 2020 tehdyistä kuntalais- ja
valtuustoaloitteista.
1. Valtuustoaloite: Muovijätteen keräyspiste Karviaan
Valtuutettu Jari Kannisto on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen:
Kuntalaiset ovat ottaneet yhteyttä erilaisten muovien keräyksestä. Ensisijainen vastuu
jätelain 47 § mukaan on tuottajalla. Kunnalla on toissijainen oikeus täydentää
tuottajan keräystä.
Tällä hetkellä pakkausjäteasetuksen mukaan muovipakkausten keräyspisteitä on
oltava yksi vähintään kaikissa yli 10 000 asukkaan taajamissa. Esimerkiksi Kihniön
kunta on tehnyt Etapin kanssa sopimuksen muovien keräyksestä.
Muoviroskaa kertyy talouksiin merkittäviä määriä ja muovinkeräyksen kuntoon saanti
olisi tärkeää myös Karviassa. Kunnollinen jätteiden keruu on myönteistä imagoa
luova osa-alue, joka tukisi myös Geopark-luontomatkailun asiaa.
Esitämme, että kunta ryhtyy toimenpiteisiin muoviroskien keräilytapojen ja
kustannusten selvittämiseksi.
Kustannuksiltaan tämä ei ole lopulta kovinkaan iso juttu. Etapin tiedottajan mukaan
oma jätepiste maksaisi muutamia tonneja.
Toimenpiteet:
Kunnanhallitus päätti 10.2.2020 siirtää asian tekniselle lautakunnalle.
Jätelain muutosta on käsitelty 7.4.2021 eduskunnan lähetekeskustelussa.
Muutos jätelaissa edistää jätteiden erilliskeräystä ja kiertotaloutta.
Hallituksen esityksessä (HE 40/2021) ehdotetaan muutettavaksi jätelakia,
ympäristönsuojelulakia, kemikaalilakia ja rikoslakia. Osa ehdotetuista muutoksista on
välttämättömiä EU:n jätesäädöspaketin ja pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun
asetuksen täytäntöön panemiseksi, osa johtuu kansallisista tarpeista.
Esityksen keskeisimpänä pontimena ovat EU:n asettamat kierrätystavoitteet.
”Yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että Suomessa yhdyskuntajätteen kierrätysastetta on nostettava nykyisestä
noin 40 prosentista 65 painoprosenttiin vuoteen 2035 mennessä.
Esityksen keskeisenä tavoitteena on edistää kestävän kiertotalouden syntymistä.
Kiertotaloutta edistetään antamalla kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten
tuottajille nykyistä selvästi tiukempia velvoitteita jätteiden erilliskeräykseen. Yksi

tärkeä muutos on, että kuntien on järjestettävä keskitetysti erilliskerättävien jätteiden
kuten biojätteen, pienmetallijätteen ja pakkausjätteen kuljetus.
Lähetekeskustelun päätteeksi asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
Tekninen lautakunta 7.4.2021 arvioi alustavia suunnitelmia muovinkeräyksen
järjestämiseksi ja alkaa suunnitella muovinkeräyksen järjestämistä siten, että
keräyksen mahdollisesti vaatima kustannus otetaan huomioon seuraavassa
talousarviossa ja muovinkeräys päästään aloittamaan mahdollisimman nopeasti.
2. Valtuustoaloite: Sähköauton latauspiste Karviaan
Valtuutettu Jori Louhisuo on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen:
Nyt kun kokouksessa päätettiin myydä katuvaloverkosto Vatajankosken Sähkölle,
esitän, että sähköyhtiön kanssa neuvoteltaisiin samaan sopimukseen, että sähköyhtiö
asentaisi Karviaan sähköauton latauspisteen veloituksetta. Latauspiste voisi sijaita
esimerkiksi huoltoasemalla. Yrittäjän kanssa sopien käyttökuluista.
Perustelut: Lisääntyvä ohikulkuliikenne ja tulevaisuudessa sähköautot lisääntyvät.
Toimenpiteet:
Kunnanhallitus päätti 10.2.2020 siirtää asian tekniselle lautakunnalle. Tekninen
lautakunta käsittelee asiaa 5.5.2021 kokouksessaan.
Tekninen lautakunta päätti esittää elinvoimalautakunnalle, että lautakunnat yhdessä
kartoittavat yhteistyössä yrittäjien kanssa sopivaa paikkaa latauspisteen sijoittamiseen
ja yrittäjien mahdollista kiinnostusta osallistua hankkeen suunnitteluun ja
kustannuksiin. Samalla kartoitetaan myös latauspisteen toimittajat, joita tällainen
hanke mahdollisesti kiinnostaisi.

3. Valtuustoaloite: Kirkkojärven ruoppaus
Valtuutettu Jori Louhisuo on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen:
Saimme lehdestä lukea, että Karvianjärven kunnostusta ja ruoppausta suunnitellaan.
Näkisin, että ensisijaisesti Kirkkojärvi kaipaisi ruoppausta. Kesäisin virkistyskäyttö on
lisääntynyt huomattavasti. Vähintään reunoja ruoppaamalla siitä saataisiin paljon
nätimpi järvi. Mielestäni tähän olisi mahdollista saada tukia esimerkiksi ElyKeskukselta tms.
Toimenpiteet:
Kunnanhallitus päätti 10.2.2020 siirtää asian tekniselle lautakunnalle.
Tekninen lautakunta 7.4.2021 päätti koota vs. kunnanrakennusmestarin aloittamana
työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää raportin esittämien toimenpiteiden toteuttamismahdollisuutta ja kustannuksia mahdollisine avustuksineen, sekä laatia aikataulu,
jolla eri toimenpiteitä voitaisiin lähteä toteuttamaan.

4. Valtuustoaloite: Huoli susien lisääntymisestä
Valtuutettu Veijo Kaskimäki on jättänyt suullisen valtuustoaloitteen:
Kunnan ja naapurikuntien pitää olla huolissaan susien lisääntymisestä. Susi käy
päälle. Nyt on aika ottaa asiasta kiinni. Pitää ottaa järjestöihin yhteyttä esim. MTK:n
ja ministeriöön. Susia pitää hävittää. Sudet kuuluvat erämaahan.
Toimenpiteet:
Kunnanhallitus esitti 10.2.2020 Suomen riistakeskukselle ja Lounais-Suomen
poliisilaitokselle huolensa susien sijoittumisesta lähelle kyläkeskuksia, mikä aiheuttaa
pelkoa alueen asukkaissa.
5. Valtuustoaloite: Kartoitus Karvian maataloudesta
Jorma Niskala ja Päivi Suominen ovat jättäneet seuraavan valtuustoaloitteen:
Maatalous on Karvian kunnalle vielä merkittävä taloudellisesti tänä päivänä. Karviassa on tukea hakevia tiloja yli 200. Maidontuotanto on tärkeä Karviassa (yli 10 miljoonaa litraa). Karviasta löytyy Suomenkin mittakaavassa isoja tiloja, ei pelkästään
maitotiloja vaan myös muista tuotantosuunnista. Liikevaihdoltaan tilat ovat kohtuullisia ja työllistävät karvialaisia ja käyttävät urakointipalveluja.
Näin korona-aikana, on myös tärkeää huoltovarmuuden takia tietää, millaista on Karvian maatalous. Siksi ehdotankin, että Karvian maataloudesta tehtäisiin kattava tutkimus. Tutkimuksessa voitaisiin mm. kartoittaa tilojen tulevaisuudensuunnitelmia, taloutta ym. Tutkimus voitaisiin teettää esim. maatalousopiskelijan opinnäytetyönä.
Karvian lainajyvästö lakkautettiin 2004 ja sen varat lain mukaan tulee käyttää maaseudun kehittämiseen. Tutkimuksen mahdolliset kustannukset voitaisiin ottaa niistä varoista.
Toimenpiteet:
Kunnanhallitus siirsi 15.6.2020 aloitteen elinvoimalautakunnalle.
Elinvoimalautakunta 10.9.2020 päätti, että tutkimuksesta maksettaisiin
opiskelijalle/opiskelijoille kulukorvaus ja lainajyvästöstä käytetään enintään 2000
euroa tähän tarkoitukseen. Elinvoimalautakunta lähettää päätöksen kunnanhallituksen
ja edelleen valtuuston tiedoksi.

6. Valtuustoaloite: Karvian kyläkeskustan liikennevilkkaus
Valtuutettu Sami Laitila on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen:
Karvian kyläkeskustan liikennevilkkaus on pieneksi kunnaksi hyvinkin vilkasta.
Kuitenkin samalla moni tienkäyttäjä mieltää alueen hiljaiseksi ja ilmeisesti se
aiheuttaa monesti vaaratilanteita ja lähinnä suurilla ajonopeuksillaan.

Koska tolppakamerat eivät ole todennäköinen vaihtoehto alueelle niin esitänkin,
että ns. meijerinmäen ja terveyskeskuksen väliselle kohtaa tehtäisiin jonkintasoinen hidaste mikä pakottaa varsinkin pohjoisesta tulevan liikenteen hidastamaan
vauhtia ennen keskeisintä kylän kohtaa.
Liikenneturvallisuus mielestäni menee edelle mukavuutta niin taajamissa kuin
muillakin tieosuuksilla.
Toimenpiteet:
Kunnanhallitus siirsi 12.10.2020 aloitteen tekniselle lautakunnalle.
Tekninen lautakunta tiedusteli hidasteen rakentamismahdollisuutta ELY-keskukselta.
Tekninen lautakunta 7.4.2021 päätti viedä kunnanvaltuustolle tiedoksi ELY-keskuksen ilmoituksen siitä, että hidasteen rakentamisedellytykset eivät kyseisessä tienkohdassa täyty. Nopeusrajoitusten ohjeidenmukaisuuden ELY-keskus tulee tarkastamaan.
Tekninen lautakunta päätti muistuttaa kuntalaisia siitä, että ELY-keskuksen hallinnoimalla tieverkolla tehtäviin muutostöihin vaikuttaa tienkäyttäjiltä saatu palaute, ja palautteen antamisen helpottamiseksi sekä tiedonhaun helpottamiseksi Väylävirasto on
avannut verkkopalvelun, jonka löytää osoitteesta palautevayla.fi
7. Selvitys harrastajateatterin koulutus- ja kurssikeskuksesta
Valtuutettu Paavo Tuuliniemi on jättänyt 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.”
Toimenpiteet:
Valtuustoaloitteen käsittely ja selvittely aloitetaan viranhaltijatyönä. Aloite tuodaan
uudestaan kunnanhallituksen käsittelyyn ensi vuoden alkupuolella.
Kunnanhallitukselle selvitettiin aiemmin tehtyjä suunnitelmia harrastajateattereiden
kurssikeskuksen perustamisesta. Kunnanhallitus päätti 8.3.2021 kokouksessaan, että
aiemmassa 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.
8. Arvonimen hakeminen kunnanjohtajalle
Valtuutettu Paavo Tuuliniemi on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen:
”Esitän, että kunnanhallitus aloittaisi toimenpiteet hakea kunnanjohtaja Tarja Hosiasluomalle kunnallisneuvoksen tai vastaavan arvonimeä. ”
Toimenpiteet:
Arkistonhoitaja-palkanlaskija selvitti aloitteen edellytyksiä. Kunnanhallitus pyysi
kunnanjohtajan suostumuksen arvonimen hakemiseen ja keskusteli hakuperusteeksi
määriteltävistä ansioista kunnallisneuvoksen arvonimelle. Mikäli kunnanjohtaja
suostuu arvonimen hakemiseen, kunnanhallitus valtuuttaa arkistonhoitajapalkanlaskijan laatimaan ja allekirjoittamaan hakemuksen.
Kunnanjohtaja kiitti aloitteen tekijää ja kieltäytyi kohteliaasti arvonimen hakemisesta.
Kunnanhallitus päätti ilmoituksen perusteella jättää arvonimen hakematta.
9. Valtuustoaloite: Hidaste Kylä-Karviantielle
Valtuutettu Sami Laitila jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
Karvian kyläkeskustan liikennevilkkaus on pieneksi kunnaksi hyvinkin vilkasta.
Kuitenkin samalla moni tienkäyttäjä mieltää alueen hiljaiseksi ja ilmeisesti se
aiheuttaa monesti vaaratilanteita ja lähinnä suurilla ajonopeuksillaan.
Koska tolppakamerat eivät ole todennäköinen vaihtoehto alueelle niin esitänkin, että
ns. meijerinmäen ja terveyskeskuksen väliselle kohtaa tehtäisiin jonkintasoinen
hidaste mikä pakottaa varsinkin pohjoisesta tulevan liikenteen hidastamaan vauhtia
ennen keskeisintä kylän kohtaa.
Liikenneturvallisuus mielestäni menee edelle mukavuutta niin taajamissa kuin
muillakin tieosuuksilla.
Toimenpiteet:
Kunnanhallitus siirsi aloitteen tekniselle lautakunnalle.
Tekninen lautakunta keskusteli valtuustoaloitteesta ja päätti esittää ELY-keskukselle,
että selvitetään sopivan hidasteen mahdollinen rakentaminen seututielle 273
Haarlundinkadusta pohjoiseen. Esitetään ELY-keskukselle selvitettäväksi, onko koko
keskustassa taajamerkkien välisen alueen liikennejärjestelyt sujuvuuden ja
turvallisuuden kannalta parannettavissa.

Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi. Asian käsittelyä jatketaan Ely-keskuksen
antaman kannanoton jälkeen.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle edellä mainitut selvitykset vuonna 2020
tehdyistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Kv § 17

Päätös:
Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2020 tehdyt kuntalais- ja valtuustoaloitteet
ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 §
KH 26.3.2018
§ 47

Takausanomus/ Karvian ratayhdistys Ry

Karvian Ratayhdistys Ry anoo Karvian kunnan takausta 150.000 euron Satapirkan
Osuuspankista nostettavalle lainalle. Lainasummalla on tarkoitus kattaa kulut, joilla
varmistetaan Torron moottoriradan ja alueen rakennelmien valmistuminen suomenmestaruuskisojen edellyttämälle tasolle. Jokamiesluokan SM-kilpailut järjestetään
Karvian moottoriradalla 8.-.9.6.2019. Karvian järjestelyvastuulla ovat luokat: naiset,
nuoret ja EVK. Hankkeen rahoitusta varten yhdistys hakee myös avustusta Leaderista
osalle hankkeesta.
Kuntalain (410/2015) 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai
muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.
Kilpailuissa kyse on toiminnasta joka ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla.
Jokkis-kisat kuuluvat karvialaiseen vapaa-ajantoimintaan sekä myös matkailun edistämiseen oleellisena osana, jokavuotiset paikalliskisat keräävät paikalle suuren joukon
yleisöä. Moottoriurheiluharrastus on myös aktiivista kunnassa. Nyt järjestettävillä
SM-kisoilla tulee olemaan suuri karvialaista matkailua ja elinkeinoa edistävä vaikutus.
Tapahtumaan odotetaan 4000 kävijää, jotka työllistävät välillisesti useita alueen yrittäjiä.
Alueella, jossa kilpailut järjestetään, on kunnan omistama harrastekeskus, jonka yhteydessä olevan jokamiesluokan moottoriradan ja sen ympäristön kunnostamiseen rahoitusta käytetään. Rahoituksella parannetaan myös alueen infra ja rakennetaan aiempaa paremmin toimiva toimintaympäristö kilpaurheilulle ja muille harrastetapahtumille. Nyt rakennetaan katsomo, varikkoa laajennetaan, rataa asfaltoidaan, tehdään
turva-aitoja, maalataan rakennuksia ja kaiteita. Hanke palvelee siis moottoriurheilua ja
vapaa-ajan toimintaa kunnassa myöhemmin laajemminkin. Kunnostustoimilla on
myös osin työllistävä vaikutus Karvian kunnassa. Rahoituksella hoidetaan tehtäviä,
joita kunta voisi itsekin tehdä liikuntalain puitteissa. Näillä perusteilla voidaan katsoa
omavelkaisen takauksen myöntämisen voivan kuulua kunnan toimialaan.
Velallinen Karvian Ratayhdistys Ry ei ole taloudellisissa vaikeuksissa, tilinpäätös
vuodelta 2016 osoittaa, ettei taseeseen ole kertynyt alijäämää, ja yhdistyksellä on maltillisesti velkaa.
Karvian kunnan talous on vakaalla pohjalla, kunnalla on kertynyttä ylijäämää 3820
euroa asukasta kohden (TP2016) ja suhteellinen velkaantuneisuus on 10 %. Rahoitus
on lyhytaikainen ja velallisen rahoitussuunnitelmassa ei ole korkeaa riskiä. Hakijan
rahoitussuunnitelma pohjautuu vastaavien aiempien tapahtumien toteumatietoihin, ja
laadittu niiden perusteella varovaisuutta noudattaen. Mikäli tapahtuma ei kerää yleisöä
tai esim. mainostuloja suunnitellusti, on mahdollista, että kunta takaajana joutuu maksamaan osan velasta. Voidaan arvioida, että noin 10 % velasta voisi tulla takaajan
maksettavaksi, mikäli yhdistyksen rahoitus ei kerry suunnitellusti. Tällainen kertasumma ei muodosta riskiä Karvian kunnan taloudelle.

Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian
kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus
pantataan kunnalle vakuudeksi.
Kunta perii takauksesta takausprovision, jonka suuruus on 0,50 % takauksen määrästä.
Takausprovision suuruus vastaa yleistä tasoa (Kuntaliitto).
Kunta voi antaa velasta takauksen, joka vastaa enintään 80 % nostettavasta velan määrästä.
Edellä esitetyin perustein voidaan katsoa, että takauksen myöntäminen ei ole Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa tarkoitettua valtiontukea.
Liitteet:
•
•
•
•

Anomus
Kisojen talousarvio
Ratayhdistyksen tilinpäätös
Rahoitusehdotus

Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Karvian Ratayhdistys Ry:lle 80 % takauksen Satapirkan Osuuspankista otettavan 150.000 euron velan
vakuudeksi. Lainan takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja viisi kuukautta, ja korko 12 kk
euribor lisättynä 2,00% - yksikön marginaalilla. Takauksen määrä on enintään 80 %
nostettavasta lainasummasta ja kuitenkin enintään 120.000 euroa. Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli 600 euroa.
Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian
kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus
pantataan kunnalle vakuudeksi.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Karvian Ratayhdistys Ry:lle 80 % takauksen Satapirkan Osuuspankista otettavan 150.000 euron velan
vakuudeksi. Lainan takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja viisi kuukautta, ja korko 12 kk
euribor lisättynä 2,00% - yksikön marginaalilla. Takauksen määrä on enintään 80 %
nostettavasta lainasummasta ja kuitenkin enintään 120.000 euroa. Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli 600 euroa.
Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian
kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian

kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus pantataan kunnalle vakuudeksi.
KV § 6

Päätös:
Puheenjohtaja Päivi Suominen antoi pyydetyt puheenvuorot kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma selvitti valtuustolle hankkeen merkitystä kunnalle.
Kisat tuovat tullessaan paikanpäälle väkeä, mikä hyödyttää kunnassa olevia palveluntuottajia. Moottoriurheilu on urheilua muiden joukossa ja tulevat kisat ovat toimijalleen tärkeät. Riskien välttämiseksi takaukselle vaaditaan vastavakuus ja siitä peritään
provisiota. Asiassa on kuultu Kuntaliiton asiantuntijaa ja tilintarkastajaa ja toimittu
saatujen ohjeiden mukaan.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho yhtyi kunnanjohtajan selvitykseen.
Kuntalaki on kovin tarkka tällaisissa asioissa ja sen vuoksi Kuntaliiton erityisasiantuntijan ja tilintarkastajan kannat on selvitetty ja asiasta on käyty perusteelliset keskustelut.
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää kunnanhallituksen esityksen mukaisesti Karvian Ratayhdistys Ry:lle 80 % takauksen Satapirkan Osuuspankista otettavan
150.000 euron velan vakuudeksi. Lainan takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja viisi kuukautta, ja korko 12 kk euribor lisättynä 2,00% - yksikön marginaalilla. Takauksen
määrä on enintään 80 % nostettavasta lainasummasta ja kuitenkin enintään 120.000
euroa. Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli 600 euroa.
Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian
kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus
pantataan kunnalle vakuudeksi.

KH 4.11.2019
§ 165

Karvian Ratayhdistys Ry on ottanut yhteyttä Karvian kuntaan takausvastuun jatkamiseksi. Lainaan on tehty 70 000 euron lyhennys ja sitä on lyhennyksen jälkeen jäljellä 80 000 euroa ja laina-aikaa jatkettaisiin kahdella vuodella. Ratayhdistys Ry anoo,
että kunnan takausta jatkettaisiin 31.10.2022 saakka.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se suostuu Karvian Ratayhdistys Satapirkan Osuuspankista velan nro FI48 5119 0083 5407 96 takaisinmaksuajan
pidentämiseen kahdella vuodella ja takauksen voimassaolon jatkamiseen 31.10.2022
saakka. Korkoehdot säilyvät ennallaan eli korko on 12 kk euribor lisättynä 2,00% yksikön marginaalilla. Takauksen määrä on enintään 80 prosenttia lainasummasta ja
kuitenkin enintään 64 000 euroa. Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen
määrästä eli 320 euroa.
Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian

kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus
pantataan kunnalle vakuudeksi.
Päätös:
Kunnanjohtaja korjasi esitystään siten, että takauksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin
31.10.2021 saakka.
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se suostuu Karvian Ratayhdistys
Satapirkan Osuuspankista velan nro FI48 5119 0083 5407 96 takaisinmaksuajan pidentämiseen kahdella vuodella ja takauksen voimassaolon jatkamiseen 31.10.2021
saakka. Korkoehdot säilyvät ennallaan eli korko on 12 kk euribor lisättynä 2,00% yksikön marginaalilla. Takauksen määrä on enintään 80 prosenttia lainasummasta ja
kuitenkin enintään 64 000 euroa. Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen
määrästä eli 320 euroa.
Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian
kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/ varastorakennus
pantataan kunnalle vakuudeksi.
Kv 14.11.2019
§ 50

Päätös:
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kertoi aluksi, että kiinteistötunnus on muuttunut
kiinteistökauppojen vuoksi. Nykyinen kiinteistötunnus on 230-405-10-115.
Kunnanvaltuusto päätti, että kiinteistötunnus muutetaan nykyiseksi 230-405-10-115.
Kunnanvaltuusto päätti suostua Ratayhdistys Ry:n Satapirkan Osuuspankista ottaman
velan nro FI48 5119 0083 5407 96 takaisinmaksuajan pidentämiseen kahdella vuodella ja takauksen voimassaolon jatkamiseen 31.10.2021 saakka. Korkoehdot säilyvät
ennallaan eli korko on 12 kk euribor lisättynä 2,00% - yksikön marginaalilla. Takauksen määrä on enintään 80 prosenttia lainasummasta ja kuitenkin enintään 64 000 euroa. Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli 320 euroa.
Vastavakuutena Ratayhdistys Ry antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230405-10-115. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian
kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettu toimisto/ varastorakennus pantataan kunnalle vakuudeksi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kh 10.5.2021
79 §

Lainaa on jäljellä 80.000 euroa eli määrä on sama, mikä oli vuoden 2019 laina-ajan
jatkamisen yhteydessä. (alkuperäinen pääoma oli 150.000 €, johon on vuonna 2019
tehty yksi suoritus 70.000€). Lainan marginaali on 2,00% + 12 kuukauden euribor.

Pankin mukaan laina-aikaa voitaneen jatkaa 2 vuotta, jos kaikki takaajat ovat siihen
suostuvaisia, mutta toive olisi, että lainalle voitaisiin tehdä maksuohjelma lainan
lyhentämiseksi. Korona on vaikeuttanut alkuperäistä maksusuunnitelmaa.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se jatkaa takausta kahdella
vuodella.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Kv § 18

Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti suostua Karvian Ratayhdistys Ry:n Satapirkan Osuuspankista
ottaman velan nro FI48 5119 0083 5407 96 takauksen voimassaolon jatkamista kahdella vuodella (31.10.2023). Korkoehdot säilyvät ennallaan eli korko on 12 kk euribor
lisättynä 2,00% - yksikön marginaalilla. Takauksen määrä on enintään 80 prosenttia
lainasummasta ja kuitenkin enintään 64 000 euroa. Takauksesta peritään provisio takauksen määrästä (0,50%).
Vastavakuutena Karvian Ratayhdistys Ry antaa pantiksi omistamansa kiinteistön
Kiikka 230-405-10-115. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä
sijaitsee Karvian kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettu toimisto/
varastorakennus pantataan kunnalle vakuudeksi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 §

Lisämääräraha: Vesijohtomuutos Gunillantiellä

Tekn.ltk 22.4.2021
34 §

Karvian keskustan runkovesilinja on pääosin saneerattu viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Gunillantien ja Iltaruskonkadun väliseen maastoon on kuitenkin jäänyt vielä
vanhaa linjaa, jonka ohittaminen olisi suoritettava mahdollisimman nopeasti. Vanha
putki on himaniittia, jonka rikkoutuminen on vaarana, ja sen korjaaminen vaatii aina
erikoisjärjestelyjä.
Aluetaito Oy on tehnyt suunnitelman himaniittilinjan uusimiseksi. Uusi linja saataisiin
vedettyä Gunillantien päässä olevien talojen pihojen läpi, hanketta olisi mahdollista
sovittaa yhteen Vatajankosken kaapelitöiden kanssa. Näin kadun ja pihojen alueella
saataisiin kaivutyöt suoritettua samalla kertaa.
Runkovesilinjan saneerauksen yhteydessä vuonna 2012 on Kylä-Karviantie alitettu
vesijohdolla, jota on nyt tarkoitus jatkaa Iltaruskonkadulle ja sitä kautta turvata vesihuolto Iltaruskonkadun alkupään kiinteistöille.
Tehtävien vesijohtomuutosten hinta-arvio ja suunnitelma oheismateriaalina lautakunnalle. Hankkeen kaivu- ja asennustöiden kustannusarvio on noin 10 000€, lisäksi
hankkeeseen liittyy hallinnollisia kuluja suunnittelusta ja valvonnasta.
Vs. kunnanrakennusmestarin päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se anoo
kunnanvaltuustolta 12 000€ lisämäärärahaa suunnitelmien mukaisiin
vesijohtomuutostöihin.
Tekninen lautakunta antaa vs. kunnanrakennusmestarille valtuudet edistää hanketta
siten, että sen toteuttaminen on mahdollista samanaikaisesti Vatajankosken hankkeen
kanssa, mikäli lisämääräraha myönnetään.
Päätös:
Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se anoo kunnanvaltuustolta
12 000€ lisämäärärahaa suunnitelmien mukaisiin vesijohtomuutostöihin.
Tekninen lautakunta antaa vs. kunnanrakennusmestarille valtuudet edistää hanketta
siten, että sen toteuttaminen on mahdollista samanaikaisesti Vatajankosken hankkeen
kanssa, mikäli lisämääräraha myönnetään.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kh 10.5.2021
82 §

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti anoa kunnanvaltuustolta 12 000€ lisämäärärahaa suunnitelmien mukaisiin vesijohtomuutostöihin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Kv § 19

Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti myöntää 12 000 euron lisämäärärahan suunnitelmien mukaisiin vesijohtomuutostöihin. Lisämääräraha kohdistetaan vesi- ja viemärilaitoksen alaisiin investointeihin perustettavalle uudelle kustannuspaikalle, jota ei ole vielä avattu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 §

Karvian Metsästysseura Ry:n avustusanomus (lisämääräraha)

Kh 4.5.2020
§ 89

Karvian Metsästysseura Ry pyytää Karvian kunnalta avustusta lahtivajan rakentamiseen.
Karvian Metsästysseura on päättänyt rakentaa lahtivajan ostamalleen tontille Kiviluomantien varteen. Tontti sijaitsee lähellä Kirkkojärveä ja on keskeisellä paikalla ajatellen seuran metsästys alueita. Rakennushankkeen toivotaan piristävän seuran toimintaa tarjoamalla kaikille seuran jäsenille paikan, jossa saaliin käsittely olisi helppo toteuttaa (Seurassa 107 jäsentä). Erityisesti toivotaan nuorten innostuvan metsästyksestä
ja seuratoiminnasta.
Rakennuksen tiloihin kuuluu eläinten käsittelytila, kylmiö, paloittelu, pakkaustila, kokoontusmistila, pieni keittiönurkka ja wc. Rakennuksen pohja-ala on noin 94,50 m2.
Tavoitteena on saada lahtivaja valmiiksi lokakuuhun mennessä. Myös piha alueet on
rakennettava. Vesi- ja sähköliittymät on myös hankittava tontille. Hankkeen toteuttamiseen haetaan lainaa sekä avustusta Karvian kunnalta. Hankkeen kustannusarvio on
53196 euroa.
Karvian kunnan vakiintunut käytäntö on, että yhteisöt voivat saada 10 % kunnan avustusta toteutuneiden kulujen mukaan. Kuitit tulee esittää toteutuneesta hankkeesta.
Liitteet:
• Avustusanomus
• Hankebudjetti
• Oheismateriaalina rakennuslupa piirustukset
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää Karvian Metsästysseura Ry:lle anomuksen mukaisesti
5320 euron avustuksen lahtivajan rakentamiseen, sillä edellytyksellä, että
kunnanvaltuusto päättää myöntää avustusta varten 5320 euron lisämäärärahan meno
kohdalle muu hallinto, avustukset yhteisöille. Hakijan tulee esittää kuitit toteutuneesta
hankkeesta ja hakijalle maksetaan 10 % avustus toteutuneiden kulujen mukaan,
kuitenkin enintään 5320 euroa.
Päätös:
Jaakko Hietaluoma poistui esteellisenä klo 19.28-19.34.
Kunnanhallitus päätti myöntää Karvian Metsästysseura Ry:lle anomuksen mukaisesti
5320 euron avustuksen lahtivajan rakentamiseen, sillä edellytyksellä, että
kunnanvaltuusto myöntää avustusta varten 5320 euron lisämäärärahan. (Menokohdalle
muu hallinto, avustukset yhteisöille). Hakijan tulee esittää kuitit toteutuneesta
hankkeesta ja hakijalle maksetaan 10 % avustus toteutuneiden kulujen mukaan,
kuitenkin enintään 5320 euroa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kv 28.5.2020
§ 23

Päätös:
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Päivi Suominen, varavaltuutettu Tiina Järvinen,
valtuutettu Mari Ervelä, valtuutettu Jaakko Hietaluoma poistuivat esteellisinä tämän
pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.0-19.13.
Varapuheenjohtaja Heikki Huhtaluoma toimi puheenjohtajana tämän pykälän
käsittelyn ajan.
Kunnanvaltuusto päätti myöntää Karvian Metsästysseura Ry:lle anomuksen
mukaisesti 5320 euron avustuksen lahtivajan rakentamiseen (Menokohdalle muu
hallinto, avustukset yhteisöille). Hakijan tulee esittää kuitit toteutuneesta hankkeesta ja
hakijalle maksetaan 10 % avustus toteutuneiden kulujen mukaan, kuitenkin enintään
5320 euroa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kh 10.5.2021
85 §

Hakija on ilmoittanut, että hanke ei ole valmistunut v. 2020 aikana. Lahtivaja valmistuu syksyllä 2021. Hankkeelle ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2021. Kustannusarvio on pysynyt suunnilleen samana.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää Karvian Metsästysseura Ry:lle anomuksen mukaisesti
enintään 5320 euron avustuksen lahtivajan rakentamiseen, sillä edellytyksellä, että
kunnanvaltuusto myöntää avustusta varten 5320 euron lisämäärärahan. (Menokohdalle
muu hallinto, avustukset yhteisöille). Hakijan tulee esittää kuitit toteutuneesta hankkeesta ja hakijalle maksetaan 10 % avustus toteutuneiden kulujen mukaan, kuitenkin
enintään 5320 euroa.
Päätös:
Jaakko Hietaluoma ja Mari Ervelä poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi
klo 19.21-19.23.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kv § 20

Päätös:
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Päivi Suominen, valtuutettu Mari Ervelä, valtuutettu
Jaakko Hietaluoma poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.3519.37
Varapuheenjohtaja Heikki Huhtaluoma toimi puheenjohtajana tämän pykälän
käsittelyn ajan.

Kunnanvaltuusto päätti myöntää Karvian Metsästysseura Ry:lle enintään 5320 euron
lisämäärärahan vuoden 2021 talousarvioon. (Menokohdalle muu hallinto, avustukset
yhteisöille).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 §
Kh 10.5.2021
87 §

Lisämääräraha Sunetin osakkeiden merkitsemiseen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Sunet Oy:n ) varsinainen yhtiökokous päätti 15.4.2021
järjestää maksullisen osakeannin yhtiön osakkeenomistajille näiden omistusten
mukaisessa suhteessa. Osakeannissa tarjottavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä
on enintään 220 osaketta. Enimmäismäärä vastaa 20,4 prosenttia Yhtiön osakkeista
(1 080 osaketta) yhtiökokoushetkellä. Tarjottavat osakkeet ovat uusia ja samanlajisia
vanhojen osakkeiden kanssa.
Osakkeen merkintähinta annissa on 1 945 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu
Yhtiön osakkeelle tehtyyn arvonmääritykseen. Osakeannilla kerättävien merkintähintojen enimmäismäärä on näin ollen yhteensä 427 900 euroa. Merkintähinta merkitään
kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeantihetken osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa, kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Mikäli kaikki osakkeenomistajat eivät käytä täysimääräisesti
omaa merkintäetuoikeuttaan, on muilla osakkeenomistajilla oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä osakkeita. Merkintäaika alkaa 10.5.2021 ja päättyy viimeistään
23.7.2021. Merkintäetuoikeutta on käytettävä viimeistään 31.5.2021 mennessä.
Merkintähinta pitää olla kokonaisuudessaan maksettuna Yhtiön tilille viimeistään
31.7.2021. Annin tarkoitus on investointirahoituksen kerääminen kesän 2021 verkkoinvestointeihin. Yhtiön hallituksella on valtuudet muuttaa merkintäaikoja ja merkintähinnan maksuaikaa. Yhtiön hallituksella on myös valtuudet päättää muista kuin
edellä mainituista osakeantiin liittyvistä yksityiskohdista sekä kaikista osakeannin
käytännön toteutukseen liittyvistä järjestelyistä.
Karvian omistusosuus yhtiöstä on 7 prosenttia ja osuuden mukainen merkintäoikeus
on 16 osaketta. Osakkeiden kauppahinta on yhteensä 31 120 euroa.
Osakeannin yhteyshenkilönä toimii Suupohjan Seutuverkko Oy:n toimitusjohtaja Aatu
Samppala, puh. 040 841 6129, email: aatu.samppala@sunet.
Liitteet
• Suupohjan Seutuverkko Oy - Osakeantitiedot ja merkintäsitoumus
Kunnansihteerin päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta merkitsee osuutensa mukaisen määrän
osakkeita suunnatussa osakeannissa eli yhteensä 16 osaketta. Osakkeiden kauppahinta
on yhteensä 31 120 euroa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
myöntäisi 31 120 euron lisämäärärahan Suupohjan Seutuverkko Oy:n osakkeiden
merkintää varten investointeihin kustannuspaikalle muut osakkeet ja osuudet.
Päätös:
Kunnanjohtajan päätösehdotus esityslistalla on korjattu kunnansihteerin
päätösehdotukseksi ilmeisenä virheenä.
Kunnanjohtaja poistui pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.20-19.21.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Kv § 21

Päätös:
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi
klo 19.38-19.50.
Varavaltuutettu Pekka Niskala saapui kokoukseen klo 19.43.
Valtuutettu Heikki Huhtaluoma ehdotti ettei kunnanvaltuusto myöntäisi 31 120 euron
lisämäärärahaa Suupohjan Seutuverkko Oy:n osakkeiden merkintää varten.
Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen totesi, että valtuutettu Huhtaluoman ehdotus ei saanut kannatusta, joten Huhtaluoman ehdotus raukeaa.
Kunnanvaltuusto päätti myöntää 31 120 euron lisämäärärahan vuoden 2021
talousarvioon Suupohjan Seutuverkko Oy:n osakkeiden merkintää varten
investointeihin kustannuspaikalle muut osakkeet ja osuudet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 §

Laaja hyvinvointikertomus 2021-2025

Kh 10.5.2021
89 §

Terveydenhuoltolain 12 § mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja
hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Lisäksi kunnan on
seurattava palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä hyvinvointia
tukevista toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä
lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi
hyvinvointikertomus.
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistäminen on kunnan perustehtävä.
Hyvinvointikertomus tuo esiin kuntalaisen hyvinvointitarpeet, arvioi toteutunutta
toimintaa sekä kunnan voimavarojen ja tarpeiden välistä suhdetta. Kertomus toimii
valmistelijoiden työvälineenä toimenpiteiden toteuttamisessa, resursoinnin
suunnittelussa, hyvinvointitiedon kokoamisessa, raportoinnissa ja seurannassa.
Luottamushenkilöille kertomus on työväline päätöksentekoon ja vaikuttavuuden
arviointiin.
Karvian kunnan hyvinvointiryhmä on valmistellut kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi ne laajaan hyvinvointikertomukseen 2017–
2020 kirjatut toimenpiteet ja painopistealueet, joilla kuntalaisen terveyttä ja
hyvinvointia on tuettu. Lisäksi kertomuksessa arvioidaan kuntalaisen terveyden ja
hyvinvoinnin kehittymistä valtuustokauden aikana indikaattoritietojen ja toteutuneiden
toimenpiteiden pohjalta ja annetaan toimenpide-ehdotuksia tulevalle
valtuustokaudelle.
Tavoitteet tulevalle valtuustokaudelle 2021-2025 on kirjattu laajan
hyvinvointikertomuksen hyvinvointisuunnitelmaksi. Lisäksi painopistealueet ja
mittarit tulevalle valtuustokaudelle esitetään hyväksyttäväksi.
Liitteet
•

Laajahyvinvointikertomus 2017-2020 ja hyvinvointisuunnitelma
2021-2025

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
1.

valtuustokauden 2017-2020 laajan hyvinvointikertomuksen ja siinä esitetyt
toimenpiteet kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä arviot
kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden kehittymisestä.

2.

hyväksyy hyvinvointisuunnitelman ja hyvinvoinnin painopistealueet valtuusto
kaudelle 2021-2025.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kv § 22

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi valtuustokauden 2017-2020 laajan
hyvinvointikertomuksen ja siinä esitetyt toimenpiteet kuntalaisen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseksi sekä arviot kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden
kehittymisestä. Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi hyvinvointisuunnitelman ja
hyvinvoinnin painopistealueet valtuustokaudelle 2021-2025.
Valtuutettu Kaija Kangas esitti, että Karvian kunnan hyvinvointityöryhmään
lisättäisiin osalliseksi myös Karvian kunnan vanhustyöntekijä ja mahdollisesti myös
seurakunnan diakoniatyöntekijä. Valtuusto päätti, että tämä lisäys tehdään
hyvinvointityöryhmään.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 §
Kh 10.5.2021
91 §

Lisämääraraha rakennusvalvonnan järjestämiseen

Teknisen toimen tehtäviä hoidetaan tällä hetkellä ratkaisulla, jossa tehtäviä hoitamassa
on yksi viranhaltija aiemman kahden sijaan. Viranhaltijan tukena on mm.
toimistotyöntekijä. Ratkaisu ei täysin ole osoittautunut riittäväksi laajan tehtäväkentän
vuoksi. Kunnanviraston henkilökunnan toimenkuvia on tarkasteltu laajemminkin, jotta
toimenkuvat ovat olisivat mahdollisimman ajanmukaisia ja selkeitä. Yhtenä
vaihtoehtona on täydentää nykyistä järjestelyä hankkimalla ostopalvelua ja
palkkaamalla osa-aikainen ja määräaikainen viranhaltija. Budjetin laatimisen aikoihin
järjestelyn toimivuutta tarkasteltaisiin ja sen pohjalta tehdään ratakisu teknisen toimen
järjestelyihin jatkossa.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle 16 000 euron lisämäärärahaa
ostopalveluiden hankkimiseksi määräaikaisen ja osa-aikaisen viranhaltijan
palkkaamiseen rakennusvalvontaan. Kustannuspaikka 007810 Rakennusvalvonta.
Lisämääräraha jakautuu eri menokohdille seuraavasti:
4004 työsuhteisten kuukausipalkat: 5 352,51euroa
4150 Sairasvakuutusmaksu: 81,89 euroa
4160 Työttömyysvakuutusmaksu: 40,68 euroa
4170 Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus: 27,30 euroa
4100 Kuel-maksut palkkaperustein: 897,60 euroa
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut: 9 600 euroa
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kv § 23

Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti myöntää 16 000 euron lisämäärärahan vuoden 2021
talousarvioon ostopalveluiden hankkimiseksi määräaikaisen ja osa-aikaisen
viranhaltijan palkkaamiseen rakennusvalvontaan. Kustannuspaikka 007810
Rakennusvalvonta.
Lisämääräraha jakautuu eri menokohdille seuraavasti:
4004 työsuhteisten kuukausipalkat: 5 352,51euroa
4150 Sairasvakuutusmaksu: 81,89 euroa
4160 Työttömyysvakuutusmaksu: 40,68 euroa
4170 Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus: 27,30 euroa
4100 Kuel-maksut palkkaperustein: 897,60 euroa
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut: 9 600 euroa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 §

Ylimääräisen asian ottaminen
Väinö Hautaluoma pyytää on pyytänyt eroa kunnallisesta luottamustoimesta
paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Asiaa ei ole valmisteltu tältä osin, mutta valtuusto
voi Kuntalain 95 §:n mukaisesti ottaa asian käsiteltäväkseen kiirellisenä.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää ottaa käsiteltäväkseen Väinö Hautaluoman eronpyynnön
myös valtuutetun tehtävän osalta

Kv § 24

Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen valtuutettu Väinö
Hautaluoman eronpyynnön myös valtuutetun tehtävän osalta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 §

Eropyyntö valtuutetun tehtävästä
Väinö Hautaluoma pyytää eroa kunnallisesta luottamustoimesta paikkakunnalta
poismuuton vuoksi. Eropyyntö on jätetty sähköpostilla 10.3.2021. Kuntalain 70 §:n
mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin, kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä.
Liitteet: Valtuutetut ja varavaltuutetut 9.4.2017
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto päättää, että se myöntää Väinö Hautaluomalle eron valtuutetun
tehtävästä ja toteaa että hänen tilalleen nousee Joni Lentovaara jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

Kv § 25

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti myöntää valtuutettu Väinö Hautaluomalle eron valtuutetun
tehtävästä.
Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen totesi, että Hautaluoman tilalle
kunnanvaltuustoon tulee Joni Lentovaara jäljellä olevaksi toimikaudeksi
(Perussuomalaiset).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 §

Ilmoitusasiat
Kunnanvaltuuston ilmoitusasiat:
1. Suullinen valtuustoaloite:
Valtuutettu Sami Laitila jätti suullisen valtuustoaloitteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi välille Käntynmäki- niin kutsuttu Kivistönmutka siten, että
kyseiselle välille rakennettaisiin kevyenliikenteen väylä. Tieosuudella useita
lapsiperheitä ja liikenne vilkasta.

Karviassa 26.5.2021
Sami Laitila
Keskusta

Suullinen valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

27 §

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

