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74 §

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

75 §

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 Kangas Kaija ja Kaskimäki Veijo.

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

Willi Karvia Oy:n toimitusjohtaja Niina Rautiainen esitteli kunnanhallitukselle tytäryhtiön toimintasuunnitelmia ohjelmakaudella 2021.
Niina Rautiainen poistui kokouksesta klo 18.35.

76 §

Tarkastuslautakunnan kokous
Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 23.4.2021 ja toimittanut pöytäkirjan
kunnanhallitukselle tiedoksi.
Liitteet:
·

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 23.4.2021

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

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 ELYkeskuksen 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.

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

78 §

Kh 4.11.2019
§ 160

Karvian kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikka sekä henkilöstön
tietoturva- ja tietosuojaopas

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR
679/2016) on sovellettu 25.5.2018 lähtien sekä julkishallinnon että yrityksien
toimintaan. Tietosuojalaki (1050/2018), joka tuli voimaan 1.1.2019, kumoten
henkilötietolain, määrittelee tarkemmin kansalliset käytännöt, joita organisaatioiden
tulee tietosuoja-asetuksen ohella noudattaa. Lainsäädännön tavoitteena on varmistaa
yksilöiden oikeus henkilötietojen suojaan sekä yksityisyyteen myös
digiyhteiskunnassa.
Näiden lakien myötä sekä rekisterinpitäjälle, että henkilötietojen käsittelijälle asetettiin uusia vaatimuksia. Merkittävinä mm. osoitusvelvollisuus ja rekisteröidyn oikeudet. Osoitusvelvollisuus tarkoittaa, että organisaation on kyettävä osoittamaan dokumentoitujen toimintatapojen ja ohjeiden avulla noudattavansa lain asettamia vaatimuksia. Rekisteröidyn oikeuksilla tarkoitetaan mm. rekisteröidyn oikeutta saada tietoa
henkilötietojensa käsittelystä ja niiden käsittelijöistä sekä oikeutta vaatia virheellisen
tiedon korjaamista.
Rekisterinpitäjän tulee toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet,
joilla varmistetaan ja osoitetaan henkilötietojen käsittelyssä noudatettavan tietosuojaasetuksen vaatimuksia. Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sisältävät esim. henkilöstön koulutuksen, sisäiset ohjeet ja määräykset, salassapitositoumukset, käytönvalvonnan sekä tietojen salauksen ja asianmukaiset suojaustoimenpiteet henkilötietojen
käsittelyssä.
Tietosuojan ja tietoturvan korkean tason saamiseksi henkilöstöä on koulutettu tietosuojavastaavan toimesta ja Arjen tietosuoja.fi materiaalien avulla. Henkilöstön käyttöön on valmisteltu myös tietoturva- ja tietosuojaopas. Tietoturva- ja tietosuojaperiaatteet kuvataan nyt käsiteltävässä tietoturva- ja tietosuojapolitiikassa. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka on ylin tietoturvaa ja tietosuojaa ohjaava dokumentti, jossa kuvataan
perusperiaatteet, joita Isojoen kunta noudattaa sekä kuvataan niiden merkitys. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka määrittelee mahdollisten tietoturvarikkomusten selvitysprosessin ja seuraamukset.
Ylintä vastuuta tietoturvan ja tietosuojan toteutumisesta kantaa kunnanhallitus ja sitä
johtaa kunnanjohtaja osana sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Henkilöstön Tietoturva- ja tietosuojaohjeessa ohjeistetaan tietosuoja-asetuksen mukaista henkilötietojen
käsittelyä ja käytännön toimia, joilla tietosuojan korkea taso voidaan saavuttaa. Politiikka, ohjeet ja sitoumukset koskevat koko organisaatiota ja eri sidosryhmiä, jotka toimeksiannosta käsittelevät Karvian kunnan omistamaa tai hallinnoimaa tietoa. Info/koulutustilaisuudet henkilöstölle ovat osoitusvelvollisuuden toteutumiseksi tarpeellisia säännöllisesti myös jatkossa, rekisterinpitäjällä on koulutusvelvoite. Tietosuojavastaava Petri Boren on pitänyt henkilöstölle perehdytystilaisuuden nyt käsiteltäviin dokumentteihin liittyen.
Liitteet:

·
·

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka
Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaopas

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy tietoturva- ja tietosuojapolitiikan sekä henkilöstön
tietoturva- ja tietosuojaoppaan liitteiden mukaisesti.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi tietoturva- ja tietosuojapolitiikan sekä henkilöstön tietoturvaja tietosuojaoppaan liitteiden mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kh 78 §

Tietosuojavastaava Petri Borén on päivittänyt Karvian kunnan tietoturva- ja
tietosuojapolitiikan ja henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaoppaan lähinnä
saavutettavuutta ajatellen. Varsinkin henkilöstön ohjeesta on pyritty tekemään vielä
selkeämpi. Henkilöstön ohjeessa on myös huomioitu etätyön tietosuoja- ja -turvaasiat.
Liitteet:
·
·

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka
Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaopas

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy päivitetyt tietoturva- ja tietosuojapolitiikan sekä henkilöstön
tietoturva- ja tietosuojaoppaan otettavaksi käyttöön heti liitteiden mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

79 §
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 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.

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

80 §

VATE:n toiminnan käynnistämistä pohjustava asiantuntijaryhmä,
nimeämispyyntö
Satakuntaliitto on lähettänyt Satakunnan kuntiin, pelastuslaitokselle ja sote-kuntayhtymiin nimeämispyynnön asiantuntijaryhmään, joka pohjustaa hyvinvointialueen perustamista valmistelevaa väliaikaisen toimielimen (VATE).
Satasoten Ohjausryhmä päätti 11.3.2021, että Satakuntaliiton koordinoimana käydään
neuvottelut Satakunnan sote-järjestämisvastuullisten kanssa eduskunnan käsittelyssä
olevan hyvinvointialueiden perustamista koskevan voimaanpanolain mukaisen väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminnan käynnistämisestä ottaen huomioon pääsopijajärjestöjen mahdollisuuden osallistua valmisteluun ja kokoonpanosta siten, että väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) käynnistyminen on mahdollista heti, kun lainsäädäntö mahdollisesti hyväksytään 1.7.2021. Lisäksi ohjausryhmä päätti, että Satakunnassa VATE:n toimintaa ohjataan poliittisesti. Vapaaehtoisen valmistelun ajan poliittinen ohjaus toteutetaan Satasoten nykyisen johtoryhmän ja ohjausryhmän toimesta.
Liitteessä on tarkemmin esitetty VATE:n toiminnan käynnistämistä pohjustavan asiantuntijaryhmän nimeämisen tavoitteet ja se tehtäväkokonaisuus, jota asiantuntijaryhmän
tulisi lähteä viemään eteenpäin. Satakuntaliitto pyytää nimeämään edustajan asiantuntijaryhmään liitteessä olevan jaottelun mukaisesti perjantaina 30.4.2021 mennessä.
Pohjois-Satakuntaan Posan alueelle on jaottelussa määritelty kaksi jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet sekä osaamisalueiksi sosiaali- ja terveyspalvelut ja hallinto. Asiasta on käyty valmistelevaa keskustelua Posan ja kuntien virkamiesjohdon
kesken, Posan iltakoulussa sekä kussakin kunnassa kunnan päättäjien ja kunnanjohtajan kesken. Keskustelun lähtökohtana on ollut, että toinen jäsen ja varajäsen (soteosaaminen) olisi Posan viranhaltija, ja toinen jäsen ja varajäsen kuntien viranhaltija
(hallinto-osaaminen). Posan kuntayhtymäjohtajan ja kuntajohtajien yhteisessä kokouksessa on päädytty esittämään, että jäsenkunnat tekisivät asiassa yhtäpitävät päätökset.
Posan osalta varsinaiseksi jäseneksi esitetään kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikköä ja
varajäseneksi vanhustyönjohtaja Anne Vanhataloa. Kuntien osalta varsinaiseksi jäseneksi esitetään Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpäätä ja varajäseneksi Siikaisten kunnanjohtaja Viveka Lannea. Kokouksessa on sovittu lisäksi, että asiantuntijaryhmän kokousten esityslista- ja muita asioita käsitellään säännöllisesti kokoontuvassa Posan ja kuntajohtajien palavereissa.
Liitteet:
·

Satakuntaliiton nimeämispyynnön liitteenä oleva selvitys asiantuntijaryhmän
roolista ja kokoonpanosta

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää nimetä asiantuntijaryhmään Pohjois-Satakunnan jäseneksi Posan kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikön ja hänelle varajäseneksi vanhustyönjohtaja
Anne Vanhatalon sekä jäseneksi Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpään ja
hänelle varajäseneksi Siikaisten kunnanjohtaja Viveka Lannen.

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

81 §

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2021-2024
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan
20.4.2021 § 53 päättänyt osaltaan hyväksyä mielenterveys- ja päihdesuunnitelman
vuosille 2021-2024 ja lähettää sen yhteistoiminta-alueen kunnanhallituksille hyväksyttäväksi.
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2021 – 2024 on päivitetty yhteistyönä
PoSan ja kuntien eri hallinnonalojen viranhaltijoiden kesken. Painopiste on edelleenkin perustasolla lähellä asiakkaita tapahtuvassa työskentelyssä, yhteistyön kehittämisessä ja puheeksioton lisäämisessä. . Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on mielenterveys- ja päihdenäkökulman sekä mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön kohdistuvien vaikutusten huomioon ottaminen kaikessa kunnallisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Suunnitelma koskee Kankaanpään, Karvian, Jämijärven, Pomarkun ja Siikaisten kuntia sekä PoSaa. Suunnitelman tarkoituksena on määrittää ne tavoitteet ja toimenpiteet,
joiden avulla voidaan vaikuttaa mielenterveys- ja päihdeongelmiin ennaltaehkäisevästi
tai ainakin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mielenterveys- ja päihdetyö kattaa
edistävän ja ehkäisevän työn lisäksi hoidon ja kuntoutuksen. Ongelmien varhainen
tunnistaminen on tärkeää ja vaikuttaa keskeisesti palveluiden riittävyyteen ja saatavuuteen. Pitkäjänteisellä ehkäisevällä mielenterveys- ja päihdetyöllä voidaan merkittävästi vähentää kasvavia mielenterveys-j a päihdehaittoja ja se on sekä inhimillisesti
että taloudellisesti kannattavampaa kuin sairauksien hoito. Perustason avohoitopalvelujen kehittäminen, ongelmien varhainen havaitseminen ja puuttuminen sekä ennaltaehkäisy vähentävät erikoissairaanhoidon, erityispalvelujen ja laitoshoidon tarvetta.
Kehittämissuunnitelma on yhteinen mielenterveys- ja päihdetyölle. Alkoholin riski- ja
ongelmakäyttö on läheisessä yhteydessä mielenterveyden ongelmiin. Kaksoisdiagnoosipotilaat (ihmisellä on päihdeongelman lisäksi psyykkinen sairaus) kuormittavatkin
palvelujärjestelmää yhä enemmän. PoSan suunnitelma on pohjautunut osin kansalliseen kehittämislinjaukseen, missä mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen painopisteet vuoteen 2020 ovat; asiakkaan aseman vahvistaminen, mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ, mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen ja ohjauskeinojen kehittäminen.
Vuosina 2020-2022 STM:n toteuttama mielenterveysstrategian toimeenpano painottuu
palvelujen kehittämiseen, itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämiseen ja mielenterveysosaamisen lisäämiseen ihmisten arkiympäristössä osana laajempaa hyvinvoinnin
ja terveyden edistämistä. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen- ohjelmassa tavoitteena on vuonna 2022 se, että perustason palveluissa on käytössä vaikuttavaksi todetut menetelmät eri sektoreille varhaisen vaiheen hoidossa.
Satakunnan hyvinvointisuunnitelmassa tuotiin esiin se, että vanhempien, lasten ja
nuorten varhaiseen tukeen tulee panostaa. Palvelut tulee saada oikea-aikaisesti ja palvelujen kohdentaminen yhteistyöllä matalankynnysten ennaltaehkäiseviin toimintoihin
tulee turvata. Peruspalveluiden osaamista ja tukea tulee vahvistaa lasten ja nuorten
mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin on panostettava. Palveluiden tulee olla saavutettavia ja saatavuudeltaan riittäviä ja avopalveluiden
ja sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan, jotta palvelut saavuttaisivat

mahdollisimman yhdenvertaisesti asiakkaat. Palveluissa hyödynnetään kokemusasiantuntijoita ja huomioidaan läheiset ja omaiset hoitoprosessissa.
Suunnitelman päivittämisessä ovat mukana olleet edustajat PoSan kaikista tulosalueista sekä kuntien eri hallintokunnista. Vetovastuu päivityksen toteuttamisesta on ollut
PoSalla.
Liite:
· Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2021-2024
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Pohjois- Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän laatiman
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman vuosille 2021-2024.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

82 §

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 82 §

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti anoa kunnanvaltuustolta 12 000€ lisämäärärahaa suunnitelmien mukaisiin vesijohtomuutostöihin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

83 §

Karvian Yrittäjät Ry:n ja Karvia-Päivät toimikunnan anomus
kesätyöntekijästä Karvia-Päivien toimistoon
Karvian Yrittäjät Ry/ Karvia-Päivät toimikunta ovat lähestyneet Karvian
kunnanhallitusta kirjeellä ja pyytävät, että Karvian kunta palkkaisi yhden
kesätyöntekijän Karvia-päivien toimistolle kesä-heinäkuun ajaksi edellisten vuosien
tapaan.
Karvian Yrittäjät Ry järjestää jo 39. Karvia-Päivät, 30.7.- 1.8.2021.
Kunnanhallitus päätti vuonna 2010 palkata kaksi ja vuosina 2011 – 2020 yhden
kesätyöntekijän Karvia-Päivien toimistoon. Työntekijöiden edellytettiin pitävän
kertyvät lomansa työssäolon aikana. Kesätyöntekijöiden palkat maksettiin
kunnanhallituksen menokohdalta ja rekrytoinnin suoritti kunnansihteeri yhteistyössä
Karvian Yrittäjät Ry:n kanssa.
Palkattavien kesätyöntekijöiden vähimmäispalkka on 50 % virka- ja
työehtosopimuksen mukaan asianomaisesta työstä maksettavasta peruspalkasta, eli
vähintään 858 euroa. Kokonaiskustannus sivukuiluineen ja lomarahoineen olisi noin
1.100 euroa kuukaudessa eli yhteensä 2200 euroa.
Liitteet:
·

Karvian Yrittäjät ry:n hakemus 3.5.2021

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta palkkaa Karvia-Päivien toimistoon kesäheinäkuun ajaksi yhden karvialaisen nuoren, mikäli koronatilanne ei estä KarviaPäivien järjestämistä. Rekrytointi tehdään ehdollisena niin, että tehtävään valittu
aloittaa työt, jos Karvia-Päivät näyttävät toteutuvan.
Rekrytoinnin suorittavat kunnansihteeri tai kunnanjohtaja yhdessä Karvian Yrittäjät
Ry:n kanssa.
Päätös:
Tomi Ylilammi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.15-19.20.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

84 §

Karvian yrittäjät ry:n ja Karvia-Päivät toimikunnan anomus kunnan
kiinteistöjen maksuttomasta käytöstä Karvia-Päivien 2021 aikana
Karvian Yrittäjät ry ja Karvia-Päivät toimikunta ovat toimittaneet kunnanhallitukselle
pyynnön, jossa he anovat, että Karvian kunta antaisi kunnan kiinteistöjä KarviaPäivien käyttöön (30.7. – 1.8.2021) edellisten vuosien tapaan maksutta.
Tarvittavia tiloja ovat
·
·
·
·
·
·
·

kunnantalon kahvio, aulatilat ja vessat
alakoulu kaikkine vessoineen ja piha-alueet
Opinpolun vessat, suihkut ja piha-alue
Kirin kentän huoltorakennuksen
Kirin kenttä
Sampolan kenttä
Karviatalo/ Urheilutalo piha-alueineen, (ei entiset 4H:n tilat)

Yllä olevia tiloja pyydetään käyttöön maksutta.
Liitteet:
· Karvian Yrittäjät Ry:n hakemus 3.5.2021
Karvian kunnan kautta ei ole tehty varauksia Karviatalo / Urheilutalon tiloihin vuoden
2021 Karvia-Päivien ajalle. Alustavien suunnitelmien mukaan tapahtumat keskittyvät
Kirin kentän alueelle. Suunnitelmat täsmentyvät myöhemmin.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää Karvian Yrittäjät ry:lle hakemuksen mukaisesti tilat
käyttöön maksutta, lukuun ottamatta Yläkoulun tiloja, joita ei voida antaa käyttöön.
Mikäli kunnan tarpeista johtuen muita hakemukseen sisältyviä tiloja tilapäisesti
tarvitaan, sovitaan tästä erikseen. Yrittäjien tulee huolehtia varaamiensa tilojen
jälkisiivouksesta.
Päätös:
Tomi Ylilammi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.15-19.20.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

85 §

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 19.09-19.13.
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 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

86 §

Kieltenopettajan virka
Karvian kunnassa on yksi kieltenopettajan virka. Nykyiselle viranhaltijalle on
myönnetty opintovapaa virasta ajalle 1.8.2020-31.7.2022.
Viranhaltija on valittu Seinäjoen kaupungin lehtorin virkaan 15.4.2021 ja hän on
ilmoittanut jättävänsä ilmoituksen asiasta virkavalintapäätöksen valitusajan jälkeen.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan ja koulutoimenjohtajan kanssa käydyn sähköpostikeskustelun perusteella lautakunta esittää yksimielisesti kunnanhallitukselle kieltenopettajan viran täyttämistä 9.8.2021 alkaen, mikäli nykyinen kieltenopettaja jättäytyy virasta. Lautakunta on sähköpostitse valtuuttanut koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen.
Lautakunta perustelee täyttöluvan myöntämisen käsittelyn kiirehtimistä rekrytoinnin
sujuvoittamisella ja mahdollisesti pysyvämmän henkilökunnan saamisella opetustoimeen lukuvuoden 2021-2022 alusta.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kieltenopettajan virkaan, mikäli nykyinen
viranhaltija jättäytyy virasta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

88 §

Lisämääräraha yritysneuvontaresurssin vahvistamiseen
Yrittäjyyden edellytyksiä yrittämisen alkutaipaleella ollaan vahvistamassa. Kunnanvaltuuston käsittelyyn on menossa lisämääräraha alkavan yrittäjän neuvontaan liittyen.
Elinvoiman turvaaminen on jatkossa entistä tärkeämpää. Taloushaasteet tulevat jatkumaan ja verotulojen kasvu on kunnalle tulevaisuudessa elinehto.
Yrittäjien alkutaipaleella on paljon sellaista missä tukea ja neuvoja kaivattaisiin ja
siksi yrittäjien neuvontaresurssin vahvistaminen Karviassa olisi tärkeää. Palkanlaskija
–arkistonhoitajan toimenkuva on muuttunut palkanlaskennan ulkoistamisen jälkeen.
Toimenkuvasta on mahdollista myös siirtää tehtäviä muille toimistosihteereille. Yritysneuvonnalle olisi tällä hetkellä mahdollista irrottaa 30 prosenttia työajasta töiden
uudelleen järjestämisellä. Muutos voitaisiin käynnistää 1.7.2021 alkaen.
Yrittäjien palveluita tulee tuoda nykyistä selkeämmin esille, madaltaa kynnystä palveluiden ääreen entisestään ja luoda palvelusta luonteva apu osaksi yrittäjyyttä.
Muutos aiheuttaa lisämäärärahatarpeen elinvoimatoimelle. Elinvoimatoimessa ei ole
budjetoitu lainkaan palkkakuluja. Toisaalta keskushallinnon ja muun keskustoimiston
kustannuspaikoille muodostuu säästöä. Palkanlaskija-arkistonhoitajan palkka jakautuu
tällä hetkellä tasan näiden kesken. Tehtävien mahdollinen pysyvä muutos on huomioitava vuoden 2022 talousarviossa määriteltäessä tehtäväkohtainen palkka ja sen jakautuminen hallintokuntien välillä. Myös tehtävänimikettä on tarkasteltava, mikäli muutos jää pysyväksi. Työajan jakautuminen tehdään ensin määräaikaisena, jotta pystytään näkemään jaon toimivuus.
Elinvoimatoimen lisämäärärahatarve ajalle 1.7.2021-31.12.2021 on sivukuluineen
9000 euroa. Keskushallinnon ja muun keskustoimiston palkkamenoissa säästyy vastaava summa.
Yritysvaikutusten arviointi:
Päätöksellä on positiivinen yritysvaikutus. Yrittäjien osaamista ja kehittymistä tuetaan
tällä ratkaisulla. Neuvontapalveluissa tulee olla riittävä resurssi yrittäjien tarpeisiin
nähden. Alkavien yrittäjien neuvonnan lisäksi yrittäjät tarvitsevat neuvontaa ja apua
toiminnassaan. Erityisesti toimintansa alkutaipaleella ja laajennusta tms. muutosta
suunnittelevat yrittäjät tarvitsevat neuvontaa ja apua toimintansa kannattavaan jatkamiseen ja kehittämiseen. Yrittäjyys on keskeinen toimeentulon lähde Karviassa ja itsensä työllistäminen on hyvä vaihtoehto sille, että nuoria jäisi paikkakunnalle.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se varaisi 9000 eurona
lisämäärärahan kustannuspaikalle 4004 002110 yritysneuvontaresurssin
vahvistamiseen.
Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan ennen pykälä käsittelyä:
Kunnanhallitus päättää yritysneuvontaresurssin lisäämisestä elinkeinoelämän
kehittämiseksi määräaikaisesti 1.7.-31.12.2021. Resurssia lisätään kokeiluluonteisesti.

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se varaisi yhteensä 9000 euron
lisämäärärahan kustannuspaikalle 002110 Elinkeinoelämän kehittäminen.
Lisämääräraha jakautuu eri menokohdille seuraavasti:
4004 työsuhteisten kuukausipalkat: 7 526,97 euroa
4150 Sairasvakuutusmaksu: 115,16 euroa
4160 Työttömyysvakuutusmaksu: 57,20 euroa
4170 Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus: 38,39 euroa
4100 Kuel-maksut palkkaperustein: 1 262,27 euroa

Päätös:
Vs. kunnanrakennusmestari Marianne Ojala osallistui kokoukseen ennen pykälän käsittelyä klo 19.48-20.45
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

89 §

Laaja hyvinvointikertomus 2021-2025
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 valtuustokaudelle 2021-2025.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

90 §

Asunto-osakkeen ostotarjous
Karvian kunta omistaa asunnon Karvian Väärtin rivitaloasunto osoitteessa
Kirkkoväärtintie 4. Väärtin asunto on valmistunut vuonna 2011, asuinpinta-ala on
47,5m2, lisäksi kylmävarasto 5,7m2 ja autokatospaikka.
Asunto-osakkeiden myynnistä on tehty päätös kunnanhallituksessa 4.11.2019.
Asunnon myynnistä on tehty toimeksianto Kankaanpään laki- ja Kiinteistö Oy:lle.
Asunnon hintapyyntö on ollut 85 000 euroa.
Tiina Hiltunen on tehnyt asunnosta 72 500 euron ostotarjouksen. Asunto tulisi olla
tyhjä 15.6.2021 mennessä, mikä on vahvistettu onnistuvan asunnon nykyiseltä
asukkaalta.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä tehdyn tarjouksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

92 §

Muut asiat
Kunnanhallituksen muut asiat:

1. Tiedoksi kunnan henkilöstön lomatilanne.

93 §

Ilmoitusasiat
Päivi Suominen poistui kaupanvahvistajatodistusten käsittelyn ajaksi kokouksesta klo
21.16-21.18.
Merkitään tiedoksi seuraavat:
Valtiovarainministeriö
Tiedonhallintalautakunnan suositukset tietoaineistojen turvallisuuden varmistamiseksi
(TiHL 15§), kommentointipyyntö. Lisää luettavissa:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=7fd182d9-b5684d28-8981-4bde5d9deb25&respondentId=04230c4b-09f5-4c9c-8848-c560514c7144
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueen ja HUSyhtymän toiminnan valmisteluun myönnettävästä rahoituksesta.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a9c3f43e-ea28464d-87bc-2ae1e7523524&respondentId=cf8b076e-f24c-44e3-8b8b-c8c5de13184f
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätös 20.4.2021.
Oikeusministeriö/Valtioneuvosto
Maanantaina 19.4.2021 voimaan tullut valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid19 –rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta sekä asetusmuutoksen perustelumuistio.
Vapaaehtoisista covid-19 rokotuksista annettua valtioneuvoston asetusta muutettiin
siten, että kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat sekä laitosäänestyksen toimittavat vaalitoimikuntaan kuuluvat vaalivirkailijat rinnastetaan rokottamisjärjestyksessä
ensimmäisellä sijalla olevaan väestöryhmään (covid-19- tautiin sairastuneiden kanssa
toimiva terveydenhuollon henkilökunta). Muutoksen johdosta mainitut vaalivirkailijat
voidaan rokottaa ennen vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestysjanakohdan alkamista.
Jotta voidaan varmistua siitä, että rokotteen suojavaatimus ehtii syntyä, tulisi mainitut
vaalivirkailijat rokottaa vähintään kolme viikkoa ennen äänestysten toteuttamista.
Oikeusministeriö
Lausuntopyyntö: Viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien kokemukset julkisuuslain toimivuuteen ja julkisuusperiaatteen toteuttamiseen liittyen. https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=65a44e10-11f9-4545-8324ffb3c76288b6&respondentId=fd92859a-244e-42f9-bd4f-323270785c6d

Pirkanmaan ELY-Keskus
Jätehuollon uutiskirje 1/2021 luettavissa:
https://kehaemail.sst.fi/messages/view/6527/8136/ffb77b5c98a05bb1d3e16803d3ce17
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Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue
Päätös asiassa dnro: ESAVI/25242/2020: Peränevan turvetuotantoalueen
ympäristölupa, Karvia. Hakija: Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoma Oy.
Tiedonhallintalautakunta
Tiedonhallintalautakunnan tietopyyntö tiedonhallintalain 5 §:n 1 ja 2 momenteissa
säädetystä tiedonhallintamallista viimeistään 28.5.2021 osoitteeseen tiedonhallintalautakunta@vm.fi. Selvitys Karvian kunnan osalta lähetetty tiedonhallintalautakunnalle
28.4.2021.
Metsähallitus Luontopalvelut
Tiedoksi tutkimuslupa MH 3149-2021-1 kääväkkäät ja muut sienet Metsähallituksen
suojelualueille.
Kuntaliitto
Yleiskirje 7/2021 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain osittaisuudistus.
Lisää luettavissa https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/sosiaali-jaterveydenhuollon-asiakasmaksulain-osittaisuudistus
Satakuntaliitto
Tiedote 23.4.2021: Satasoten johtoryhmä keskusteli asiantuntijaryhmän asettamisesta.
Satasote johtoryhmän 22.4.2021 kokouksen pöytäkirja on luettavissa linkistä:
https://bit.ly/3gLBZvy
Maakuntahallituksen 19.4.2021 kokouksen pöytäkirja on luettavissa linkistä:
https://bit.ly/3nnWGiu
Satasairaala
Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään 26.4.2021.
Lista ja liitteet löytyvät linkistä http://poytakirjat.satshp.fi:70/
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 26.4.2021 75 §: Satakunnan
sairaanhoitopiirin vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2022
talousarvion laadintaohje.

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokouksen 7.6.2021 ennakkokutsu.
Paikka keskussairaalan auditorio (N2). Pandemia-tilanteen johdosta rajoitetaan yleisön
ja viranhaltijoiden osallistumista kokoukseen. Kokous näytetään livenä/suoratoistetaan
YouTubessa. Lisäksi tallenne kokouksesta katsottavana heti kokouksen jälkeen
YouTubessa.
Päätös pöytäkirjasta 43/2021, 23.4.2021:
Uusien hintaryhmien lisääminen vuoden 2021 palveluhinnastoon.
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy
Suupohjan Seutupalvelukeskuksen yhtiökokouksen 13.4.2021 pöytäkirja.
Kankaanpään kaupunki
Kaupunginhallituksen päätös 3.5.2021 § 155 VATE:n toiminnan käynnistämistä
pohjustava asiantuntijaryhmä, nimeämispyyntö
Siikaisten kunta
Siikaisten kunnanhallituksen päätös 26.04.2021 § 39 VATE:n toiminnan
käynnistämistä pohjustava asiantuntijaryhmä, nimeämispyyntö
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tiedote covid-19 -rokotteen rokottamisen
laskutuksesta.
Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tiedote covid-19 -rokotteen
rokottamisen laskutuksesta.
Porin perusturva
Tiedote Porin perusturvan covid-19-rokotteen rokottamisen laskutuksesta.
Huittisten kaupungin perusturvakeskus
Huittisten kaupungin perusturvakeskuksen tiedote covid-19-rokotteen rokottamisen
laskutuksesta.
Ylöjärven kaupungin perusturvaosasto
Ylöjärven kaupungin perusturvaosaston tiedote covid-19 -rokotteen rokottamisen
laskutuksesta.
Virtain kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
Virtain kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Covid-19-rokotteen rokottamisen laskutusta koskeva tiedote.
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tiedote Covid-19 -rokotteen rokottamisen laskutuksesta.
Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelut
Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedote koskien Covid-19 -rokotteen
rokottamisen laskutusta.
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Yhtymäkokous to 27.5.2021 klo 14.00 sähköisesti Teams-kokouksena.
KVVY Tutkimus Oy
Vapon läntisen Suomen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu vuonna
2020/Pirkanmaan Ely-keskuksen alue.
Vapon läntisen Suomen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu vuonna
2020/Varsinais-Suomen Ely-keskuksen alue.
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous
pidetään perjantaina 21.5.2021 klo 13 alkaen Teams-yhteydellä. Ilmoittautuminen:
maanantaihin 17.5.2021 mennessä, sposti: jukka.mattila@kvvy.fi
Kaupanvahvistajan todistukset. Karvian kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

94 §

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
10.5.2020

Karvian kunta
Kunnanhallitus

Pykälät
74-94

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
pykälät 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 84, 90
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 84, 94
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 ____/___20___
Annettu tiedoksi ____ /____20____
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Hankintapäätös

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään
Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku
Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät
Sähköisen asioinnin palvelu osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puh. 010 364 3300
Faksi 010 364 3314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus/valituskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus/valitusasiakirjojen
toimittaminen
Lisätietoja

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on
luettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

