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95 § 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. 

 

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

 

 

 

96 § 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 Vainionpää Joni ja Ylilammi Tomi. 

 

 

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

 

  

 

 

  



 

 

 

97 § Kutsuntalautakunnan jäsenten valinta vuoden 2021 kutsuntaan  

 

 Kuntaa pyydetään valitsemaan kunnan edustaja (1) jäseneksi ja hänelle vähintään yksi 

varamies kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin. 

(Asevelvollisuuslaki 19 §) 

Valittujen nimet ja muut henkilötiedot pyydetään ilmoittamaan 13.8.2021 mennessä.  

 

Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteis-

taan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvolliselle itselleen että hänen asioitaan 

käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle. 

 

Liitteet: 

• Lounais-Suomen aluetoimiston pyyntö 3.5.2021 MR9051 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 

 Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänelle vähintään yhden varahenkilön 

vuoden 2021 asevelvollisten kutsuntojen kutsuntalautakuntaan. 

 

 Päätös: 
 

Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Sirpa Ala-Rämin ja hänelle varahenkilöksi 

Kaija Kangas vuoden 2021 asevelvollisten kutsuntojen kutsuntalautakuntaan. 

  

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

  

 

 

  



 

 

 

98 § Pienhankintaohje 

 

Kh 2.11.2020 

§ 199  Karvian kunnassa on laadittu kunnan pienhankintaohje yrittäjien, luottamusmiesten ja 

kunnan viranhaltijoiden yhteistyönä vuonna 2013. Ohjeeseen on tehty muutoksia, 

jotka kunnanhallitus on hyväksynyt 21.9.2015. Uudet julkisia hankintamenettelyjä 

koskevat lait tulivat voimaan 1.1.2017. Lainsäädäntö perustuu EU:n julkisia 

hankintoja koskeviin direktiiveihin.  

 

 Vuonna 2017 voimaan tulleen lainsäädännön myötä tavaroiden ja palveluiden 

hankintojen kansallinen kynnysarvo nousi 60 000 euroon aiemmasta 30 000 eurosta. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen kynnysarvo nousi 100 000 eurosta 400 000 

euroon ja ns. erityisten palveluhankintojen kynnysarvo 300.000 euroon. 

Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo säilyi nykyisessä 150 000 eurossa. 

Käyttöoikeussopimusten uusi kansallinen kynnysarvo on 500 000 euroa. Kansalliset 

kynnysarvot (hankintalain 25 §) alittavat hankinnat eli pienhankinnat ovat 

hankintalain soveltamisalan ulkopuolella mutta niitä säätelevät EU:n 

perustamissopimuksen mukaiset yleiset periaatteet eli tasapuolisuuden, 

syrjimättömyyden, avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteet.  

 

 Näitä hankintoja varten kunnassa on laadittu pienhankintaohje. Nykyinen 

pienhankintaohje on päivitettävä vastaamaan vuoden 2017 alusta voimaan tullutta 

lainsäädäntöä.  

 

 Liite: luonnos Karvian kunnan pienhankintaohjeesta 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 

Kunnanhallitus lähettää hankintaohjeluonnoksen lautakunnille lausuttavaksi ja antaa 

lautakunnille evästystä hankintaohjeen hankintarajoihin liittyen.  

  

 Päätös: 

 

 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti niin, että lausunto pyydetään myös Karvian Lämpö 

Oy:ltä ja Koy Karvian vuokrataloilta.  

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

  

nro 98 § Hankintaohjeluonnos on käynyt lausuttavana kaikissa lautakunnissa sekä Karvian 

Lämpö Oy:llä ja Koy Karvian vuokrataloilla. Vain tekninen lautakunta on esittänyt 

muutoksia luonnokseen:   

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että pienhankintaohjeen 

hyväksymisessä kuullaan myös yrittäjiä. Lautakunta esittää ohjeeseen seuraavia 

tarkennuksia: - Rakennusurakoiden tavaraostot- nimike muutetaan nimikkeeksi 

rakennushankkeiden tavarahankinnat. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että 

varmistetaan, ettei kohdan ”Rakennusurakat ja teknisen toimen suunnitteluhankinnat”  

 



 

 

määrittely pienhankintaohjeessa ole ristiriidassa hankintalain pilkkomiskiellon 

kanssa.  

 

 Pienhankintaluonnosta on muutettu teknisen lautakunnan antaman lausunnon 

mukaisesti. 

 

Karvian Yrittäjät ry hyväksyi luonnoksen pienhankintaohjeesta eikä esittänyt siihen 

muutoksia. 

 

Liite: luonnos Karvian kunnan pienhankintaohjeesta 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä pienhankintaohjeen esitetyn mukaisena.  

 

Päätös: 

 

 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 

  

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

  



 

 

 

99 § Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 

 
Koltk 20.5.2021 

§ 36   

  Päiväkoti Kissankimalluksen lastenhoitaja irtisanoutui tehtävästään tammikuussa 

2021. Kuluvan kevään ajan tehtäviä on hoidettu sijaisjärjestelyin. Henkilöstötarve ei 

ole kuitenkaan vähentymässä nykyisestä elokuussa alkavan varhaiskasvatuksen 

toimintakauden alussa. Henkilöstötarpeeseen vaikuttaa lasten määrän lisäksi 

vuorohoidon vakiintuminen osaksi päiväkodin toimintaa. 

 

 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa lastenhoitajan 

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. 

 

Sillä edellytyksellä, että kunnanhallitus myöntää täyttöluvan, kasvatus- ja 

opetuslautakunta julistaa tehtävän haettavaksi 20.6.2021 mennessä ja valtuuttaa 

koulutoimenjohtajan julkaisemaan hakuilmoituksen Karvian kunnan 

rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti. 

 

 

 Päätös: 

 

 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

99 § Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan lastenhoitajan toistaiseksi voimassa 

olevaan työsuhteeseen.  

 

Päätös: 
 

 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

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

  



 

 

 

100 §  Tarkastuslautakunnan kokous  

  

Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 21.5.2021 ja toimittanut pöytäkirjan 

kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

Liitteet:  

• Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 21.5.2021  

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

 

 Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. 

 

  Päätös: 

  

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

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

 
  

 

 

 

  



 

 

 

101 §  Posan perussopimuksen muuttaminen 

 
KH 7.12.2020 

226 § 

Kankaanpään ja Honkajoen kuntaliitos astuu voimaan 1.1.2021. Yhdistymisen vuoksi 

Posan perussopimusta pitää tarkistaa.  Perussopimuksen muutosta on valmisteltu Po-

san jäsenkuntien luottamusmiesten toimesta ja sitä on käsitelty myös kuntajohtajien 

kokouksessa.  

 

Neuvotteluja käytiin viimeksi 24.11.2020. Neuvotteluissa keskusteltiin muistakin 

muutostarpeista. Perus sopimuksessa on aiemmin soteuudistusten valmistelun ja tä-

män syksyn prosessin aikana huomattu olevan muitakin kuin kuntaliitoksesta johtuvia 

muutostarpeita. Muutos- ja selkeytystarpeita on ainakin eroamista ja kiinteistövuokria 

koskevien pykälien osalta.  Perussopimus näiltä osin on palautettava uudelleen valmis-

teluun. 

 

Jotta kuntayhtymän päätöksenteko voidaan turvata vuodenvaihteen jälkeen, sopimusta 

muutetaan ensin niiltä osin, joista on käydyissä neuvotteluissa sovittu. 

Kuntaliitoksen vuoksi perussopimukseen on tulossa seuraavat muutokset: 

Perussopimuksessa jäsenkunnat on mainittu perussopimuksen pykälässä 2 § ja 5 §:ssä 

on määritelty yhtymävaltuuston jäsenmäärä, johon tulee muutos. Yhtymävaltuuston 

puheenjohtaja tulee Kankaanpäästä ja äänileikkuri poistuu käytöstä 1.1.2021 alkaen.   

Yhtymähallituksen kokoonpanoa käsitellään 10§:ssä. Yhtymähallituksen jäsenmäärä 

on 1.1.2021 alkaen aiemman yhdeksän sijaan kahdeksan ja 4 jäsentä tulee Kankaan-

päästä ja 1 jokaisesta musta jäsenkunnasta. Puheenjohtaja valitaan muista jäsenkun-

nista. Jäsenkuntien kunnanjohtajilla tai hänen sijaisekseen määrätyllä on läsnäolo-oi-

keus.   

 

Ympäristö- ja terveyslautakunnan jäsenmäärä kasvaa siten, että Kankaanpäästä tulee 

yksi jäsen lisää (13§) ja oikaisuvaatimuslautakunnan jäsenmäärä kasvaa samoin yh-

dellä Kankaanpään osalta. (14§) Tarkastuslautakuntaa koskevaan pykälä 24 muuttuu 

siten, että Kankaanpään kaupungista tarkastuslautakuntaan valitaan kolme jäsentä 

aiemman yhden sijaan.  

 

Muutoksia tulee myös peruspääomasijoituksia ja äänivaltaa käsittelevään pykälään 

(15§) ja 20 §:ssä käsitellään investointien rahoitusta. Ne rahoitetaan palvelutoiminto-

jen maksun kautta, elleivät jäsenkunnat yhtäpitävin päätöksin toisin päätä.  

 

Pykälässä 27 määritellään muutosten voimaantulo. Yhtymähallituksen ja yhtymäval-

tuuston kokoonpano muuttuu 1.6.2021. 

Liitteet: 

• Luonnos muutetuksi perussopimukseksi 

 

                       

 

 

  

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 



 

 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 

perussopimuksen muutoksen sekä esittää valtuuston edellyttävän, että Posan 

perussopimus ajantasaistetaan muilta osin ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä.  

 

                     Päätös: 

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

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

KV 17.12.2020 

69 § 

Kunnanvaltuusto päätti, että se hyväksyy liitteenä olevan perussopimuksen muutoksen 

sekä edellyttää, että Posan perussopimus ajantasaistetaan muilta osin ensi vuoden tou-

kokuun loppuun mennessä.  
 

 

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

 

 Kuntayhtymän jäsenet (Kankaanpää, Karvia, Pomarkku, Siikainen, Merikarvia) 

 ovat tarkastelleet kevään aikana Posan perussopimusta useassa eri Pohjois-Satakunnan 

kuntajohtajakokouksessa. Keskustelujen perusteella muutoksia on valmistellut 

Kankaanpään kehittämisjohtaja Ulla Norrbo. Valmistelussa on hyödynnetty 

Kuntaliiton perussopimusmallia sekä muiden vastaavien yhtymien malleja. Posan 

perussopimusmuutosten oli määrä olla valmiina edellisen valtuustojen päätösten 

mukaan toukokuun loppuun mennessä, mutta tämän hetkisen valmistelutilanteen 

mukaan päätökset viivästyvät ainakin osin. Valmistelussa on pitkälti päästy 

viranhaltijoiden kesken yksimielisyyteen.  

 

Konkreettisia muutosesityksiä on tähän mennessä tehty useaan pykälään, joista suurin 

osa kuitenkin teknisiä ja täsmentäviä muutoksia, mm. viittaukset kuntalain oikeisiin 

pykäliin, työterveyshuollon poistaminen taseyksikkönä ja alijäämän kattaminen. 

Valmisteltu sopimusluonnos on liitteenä. Muutettu sopimus olisi tarkoitus tulla 

voimaan 1.8.2021.  

 

Liitteet:  

• Perussopimus luonnos  

 

101 § Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

 

Kunnanhallitus hyväksyy muutetun perussopimuksen ja lähettää sen edelleen 

kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.  

 

  Päätös: 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

  

 



 

 

102 §    Yritysneuvontaresurssien vahvistamista koskevan päätöksen 
muuttaminen 

KH 10.5.2021 

88 §                Yrittäjyyden edellytyksiä yrittämisen alkutaipaleella ollaan vahvistamassa. Kunnan-

valtuuston käsittelyyn on menossa lisämääräraha alkavan yrittäjän neuvontaan liittyen. 

Elinvoiman turvaaminen on jatkossa entistä tärkeämpää. Taloushaasteet tulevat jatku-

maan 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.  Yri-

tysneuvonnalle 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 palve-

luiden 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 huomioi-

tava vuoden 2022 talousarviossa määriteltäessä tehtäväkohtainen palkka ja sen jakau-

tuminen hallintokuntien välillä. Myös tehtävänimikettä on tarkasteltava, mikäli muu-

tos jää pysyväksi. Työajan jakautuminen tehdään ensin määräaikaisena, jotta pysty-

tään näkemään jaon toimivuus.  

 

                      Elinvoimatoimen lisämäärärahatarve ajalle 1.7.2021-31.12.2021 on sivukuluineen 

9000 euroa. Keskushallinnon ja muun keskustoimiston palkkamenoissa säästyy vas-

taava 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 jatka-

miseen ja kehittämiseen. Yrittäjyys on keskeinen toimeentulon lähde Karviassa ja it-

sensä 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 kä-

sittelyä klo 19.48-20.45 

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 

 Kunnanhallituksen 10.5.2021 tekemän päätöksen jälkeen on tapahtunut muutos, jonka 

vuoksi päätöstä ei voida panna täytäntöön tässä muodossa. Palkanlaskija-

arkistonhoitaja Miia Salonen ilmoittanut jättävänsä irtisanoutumisilmoituksen virasta 

kesäkuun aikana. Hänen tehtävänsä hoidetaan väliaikaisesti sisäisin järjestelyin ja 

lisäresursseja yritysneuvontaan ei näin ollen ole. Tehtäviä tarkastellaan 

kokonaisuudessaan talousarvion laadinnan yhteydessä ja yritysneuvontaresurssit 

otetaan tällöin myös tarkasteluun.  

 

 102 §          Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää kumota 10.5.2021 tekemänsä päätöksen koskien 

lisämäärärahan esittämistä valtuustolle yritysneuvontaresurssin vahvistamiseen. Asia 

otetaan uudelleen käsittelyyn syksyllä. Tällöin tarkastellaan uudelleen 

henkilöstöresursseja talousarvion laadinnan yhteydessä.  

 

Päätös: 

 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

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



 

 

  

103 § Karvian kunnan ja kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoman välisen 
johtajasopimuksen tarkistaminen 

 
  Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-

Aho, valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen, valtuuston 1. varapj Heikki 

Huhtaluoma, valtuuston 2. varapj. Jyrki Koivumäki, valtuuston 3. varapj. Jari 

Kannisto sekä kunnanhallituksen varapj. Kaija Kangas ovat käyneet 

johtajasopimuksen mukaisen vuotuisen kehityskeskustelun 29.4.2021. 

 

Keskustelussa käytiin läpi mm. yleisesti taloutta, kunnantalon työntekijöiden 

toimenkuvia, soteuudistusta ja tulevaisuudennäkymiä.  

 

Vuoden 2021 tavoitteiksi asetettiin: 

 

• Talouden tasapainotus  

• Kiinteistömassan selvitys ja toimenpiteet sen johdosta 

• Toimenkuvien selkeytys 

• Elinvoiman vahvistaminen 

• Matkailuhankkeiden edelleen kehittäminen 

• Investointien toteutumisen seuranta 

 

Käytiin läpi johtajasopimus ja sitä ajantasaistettiin. 

 

Liitteet: 

 

• Muistio 29.4.2021 käydyistä kehityskeskusteluista  

• johtajasopimus 

 

Kunnanhallituksen pj:n päätösehdotus: 

 

Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan kanssa käydyn kehityskeskustelun tiedoksi 

ja kunnanhallitus päättää puheenjohtajiston tekemän esityksen pohjalta 

kunnanjohtajan palkankorotuksesta.  

 

 Päätös 

  

 Kunnanjohtaja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.27-19.32. 

 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi muistion kunnanjohtajan kanssa käydystä 

kehityskeskustelusta. Kunnanhallitus päätti muistion mukaisesta korottaa 

kunnanjohtajan tehtäväkohtaista palkkaa 150 eurolla. 

 

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

 



 

 

 

104 § Kuntavaalit 2021 

 
Kh 50 § 

29.3.2021 

Nopeasti pahenevan koronavirustilanteen takia kuntavaalit siirtyvät. Uusi vaalipäivä 

on sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso tulee olemaan kotimaassa 

kaksi viikkoa 26.5.–8.6.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 2.6-5.6.2021 

(keskiviikosta-lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys 

voidaan aloittaa jo keskiviikkona 26.5.2021. 

 

Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan kunnan tulee 22.3.–8.4. välisenä aikana tehdä 

tarvittaessa uudet päätökset liittyen kuntavaaleihin 2021. 

 

 Liitteet 

• Oikeusministeriön kirje kunnanhallitukselle 8.3.2021 

VN/20585/2020 

• Oikeusministeriön kirje 17.3.2021 VN20585/2020 

 

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää seuraavat vaaleja koskevat asiat: 

 

1. Kunnanhallitus nimeää vaalilautakunnan seuraavasti:  

 

varsinaiset jäsenet:   varajäsenet: (kutsujärjestys) 

 

Sirpa Sievikorte, pj   Pentti Koskela 

Anne-Mari Kontiainen, vpj  Aila Isotalo 

Virpi Ylinen, jäsen   Arto Mattila 

Timo Mustasilta, jäsen  Raimo Lamminmäki 

Petri Patokoski, jäsen  Kaija Ohrankämmen 

 

2. Kunnanhallitus nimeää vaalitoimikunnan seuraavasti: 

 

varsinaiset jäsenet:   varajäsenet: (kutsujärjestys) 

 

Koskela Pentti, pj   Hautaluoma Rauno  

Hietakoivisto Marita, vpj  Mäkinen Sirkka  

Juurakko Paula, jäsen  Pihala Satu 

    Pukkila Esa 

 

3. Karvian kunnan yleinen ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestyspaikka on:  

• Karvian kunnantalo, valtuustosali, Kylä-Karviantie 17, 39930 Kar-

via.  

 

 

4. Karvian kunnassa sellaiset laitokset, joissa on ennakkoäänestyspaikka: 



 

 

• Iltaruskon palvelukeskus, Iltaruskonkatu 7, 39930 Karvia, 

 

5. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti ajalla 26.5.-8.6.2021: 

• keskiviikko – perjantai 26.-28.5. klo 12.00-18.00 

• lauantai – sunnuntai 29.-30.5. klo 11.00-15.00 

• maanantai – perjantai 31.5.-4.6. klo 12.00-18.00 

• lauantai – sunnuntai 5.-6.6 klo 11.00-15.00 

• maanantai - tiistai 7.-8.6. klo 12.00-20.00. 

 

Päätös: 

 

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

Kunnanhallitus muistuttaa keskusvaalilautakuntaa hoitamaan ilmoittamisen 

kotiäänestyskäytänteistä hyvissä ajoin kaikille kuntalaisille. 

 

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

19.4.2021 Kunnanhallitus on 29.3.2021 valinnut vaalilautakunnan. Vaalilautakunnan jäsen 

Anne-Mari Kontiainen on ilmoittanut olevansa vaalipäivänä estynyt toimimaan 

vaalilautakunnan jäsenenä.  

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

  

Kunnanhallitus nimeää Anne Mari Kontiaisen tilalle uuden jäsenen.  

 

Päätös: 

  

Kunnanhallitus nimesi vaalilautakuntaan Anne-Mari Kontiaisen tilalle Pirjo Koivis-

ton. 

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

  

 Kunnanhallitus on 29.3.2021 valinnut vaalilautakunnan ja täydentänyt jäsentietoja 

19.4.2021. Vaalilautakunnan varajäsen ilmoittanut olevansa vaalipäivänä estynyt 

toimimaan vaalilautakunnan jäsenenä.  

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

  

Kunnanhallitus nimeää Aila Isotalon tilalle uuden jäsenen.  

 

Päätös: 

  

Kunnanhallitus nimesi vaalilautakunnan varajäsen Aila Isotalon tilalle Sirkka Mäki-

sen. Lisäksi kunnanhallitus totesi vaalilautakunnan varajäsenen Kaija Ohrankämme-

nen esteelliseksi ja nimesi kutsujärjestyksessä varajäseniksi Tarja Hietikon ja Mari Er-

velän. 

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

   



 

 

 

105 § Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi 
hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun 
rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022.  

 

 Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hy-

vinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun myönnettävästä rahoituk-

sesta. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeen-

panosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa (jatkossa voi-

maanpanolaki) säädetään hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymälle sen toiminnan ja hal-

linnon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten rahoittamisesta ennen vuotta 2023. 

Valtioneuvoston aseuksella säädettäisiin hyvinvointialueille ja HUS-yhtymän valmis-

telusta aiheutuvien kustannusten rahoittamiseksi osoitetun valtionavustuksen myöntä-

misestä, maksamisesta ja käytöstä.  

 

Hyvinvointialueesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvointialueet julkisoikeudelli- 

sina yhteisöinä perustetaan 1 päivänä heinäkuuta 2021. Tämän ajankohdan ja vuoden 

2022 alun välisenä aikana hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi aloitusvai-

heessa voimaanpanolain 8 §:ssä tarkoitettu väliaikainen valmistelutoimielin ja 1 päi-

västä maaliskuuta 2022 lukien vaaleilla valittu aluevaltuusto.  

 

Voimaanpanolain 15 §:ssä säädetään hyvinvointialueelle sen toiminnan ja hallinnon 

käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten rahoittamisesta ennen vuotta 2023. Toi-

minnan rahoitus vuosina 2021 ja 2022 perustuu valtion varoista maksettavaan valtion-

avustukseen. Vuoden 2021 yleisavustuson tarkoitus maksaa hyvinvointialueille voi-

maanpanolain tultua voimaan valtiovarainministeriön päätöksen perusteella.  

 

Asiakirjat löytyvät osoitteesta:https://www.lausuntopalvelu.fi. Satasoten työryhmä on 

valmistellut lausuntoluonnoksen. Työryhmään osallistuivat hankejohtajat Anna Jaati-

nen ja Anneli Lehtimäki, Kalevi Mäkipää Euran perusturvasta, Tero Mäkiranta ja 

Leena Ollonqvist  Satasairaa lasta, Jyri Vatanen Kessotesta, Jyri Leppäkoski Satakun-

nan Pelastuslaitoksesta ja Jukka Mäkilä Satakuntaliitosta.  

 

Liitteet: 

• Lausuntoluonnos 

  

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 

Kunnanhallitushallitus päättää, että se antaa asiassa Satakuntaliiton valmisteleman 

lausuntoluonnoksen mukaisen lausunnon. 

 

 Päätös: 

 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

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

 

 



 

 

106 § Muut asiat 

 

 Kunnanhallituksen muut asiat:  

 

1. Kunnanhallitus keskusteli saapuneiden kirjeiden tiedoksi saattamisen käytänteistä 

kunnanhallitukselle ja päätettiin, että saapuneet kirjeet kootaan Seutupilveen. 

 

2. Tiedoksi tilintarkastajan raportti Karvian kunnan vuoden 2020 tilintarkastuksesta 

sekä tilinpäätöksen tunnuslukuvertailu. 

 

3. Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään maanantaina 21.6.2021. 

 

4. Seuraava kunnanvaltuuston kokous pidetään 30.6.2021 klo 19.00. 

 

5. Satakuntaliitto Satasote hankkeiden hallinnoijana pyytää lausuntoa Satasoten 

johtoryhmän kokouksessa 27.5.2021 päätetyn mukaisesti § 58. 
 

Johtoryhmä esittää Satasoten ohjausryhmälle, että ohjausryhmä päättäisi siitä 

viranomaisesta, joka asettaa Satakunnan sotevalmistelun väliaikaisen 

valmistelutoimielimen (VATE), kun sote-lait on hyväksytty eduskunnassa. 

Lisäksi johtoryhmä päätti, että Satasoten johtoryhmän ja Satasoten ohjausryhmän 

puheenjohtajisto valmistelee esityksen VATEn asettavasta viranomaisesta 

ohjausryhmän kokoukseen 16.6.2021. 

 

Satakuntaliitto pyytää lausuntoa oheismateriaalina olevasta Satasoten 

tarkastamattomasta pöytäkirjasta 15.6.2021 mennessä Satakuntaliiton kirjaamoon 

kirjaamo@satakunta.fi  

 

Kunnanhallitus päätti, ettei johtoryhmän esitykseen ole lausuttavaa. 

 

6. Kunnanhallitus keskusteli arkistonhoitaja-palkanlaskijan toimenkuvasta ja 

suullisesti annetusta ennakkoilmoituksesta virasta irtisanoutumiseksi. 

Kunnanhallitus antoi evästystä kunnanjohtajalle ja kunnansihteerille viran 

avoimeksi kuuluttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. 

  

mailto:kirjaamo@satakunta.fi


 

 

 

107 § Ilmoitusasiat  

  

 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

 Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

 

Päätös asiassa dnro: ESAVI/22559/2020 Kaskinevan turvetuotantoalueen 

ympäristölupa Karvia. 

 

Päätös asiassa dnro: ESAVI/1673/2020 Saunanevan turvetuotantoalueen 

ympäristölupa, Karvia 

 

Päätös asiassa dnro: ESAVI/1671/2021Välisalonnevan turvetuotantoalueen 

ympäristölupa, Karvia 

 

 Kankaanpään kaupunki 

  
Kankaanpään kaupunki pyytää lausuntoa Marjakeitaan tuulivoimaosayleiskaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS). Lausunnot tulee toimittaa nähtävillä 

oloajan kuluessa 21.5.-21.6.2021. OAS on nähtävillä lausuntoaikana Kankaanpään 

verkkosivuilla https://www.kankaanpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-

maankaytto/nahtavilla-olevat-kaavat/ 

 

Kankaanpään kaupunki pyytää lausuntoa Paholammin tuulivoimaosayleiskaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS). Lausunnot tulee toimittaa nähtävillä 

oloajan kuluessa 21.5.-21.6.2021. OAS on nähtävillä lausuntoaikana Kankaanpään 

verkkosivuilla https://www.kankaanpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-

maankaytto/nahtavilla-olevat-kaavat/ 

 

Kuntaliitto 

Kuntaliiton valtuuskunnan vaaleja koskevat ohjeet. 

www.kuntaliitto.fi/valtuuskunnanvaalit 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

 

Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös yleisötilaisuuksista Satakunnassa. 

  

 Parkanon kaupunki 

  

Lausuntopyyntö Lylyharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavoituksen 

vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lausuntoa pyydetään 

30.6.2021 mennessä. 
 

 Sarastia Oy  

 

 Ilmoitus osakkeen lunastusoikeudesta. 

 

 Satakuntaliitto 

https://www.kankaanpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/nahtavilla-olevat-kaavat/
https://www.kankaanpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/nahtavilla-olevat-kaavat/
https://www.kankaanpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/nahtavilla-olevat-kaavat/
https://www.kankaanpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/nahtavilla-olevat-kaavat/
http://www.kuntaliitto.fi/valtuuskunnanvaalit


 

 

 

 Satakunta-strategian luonnos 1 kommentoitavana 21.5.-9.8.2021 

https://q.surveypal.com/Satakunta-strategian-1.-luonnoksen-kommentointi-21.5.-

9.8.2021 

 

 Satasairaala 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kokouskutsu yhtymävaltuustoon maanantaina 7.6.2021. 

http://poytakirjat.satshp.fi:70/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?bid=1586 

 

 Sosiaali- ja terveysministeriö 

  

 Kuntainfo 4/2021: Koronaviruspandemian kustannuksia korvataan valtionavustuksilla. 

 

Lausuntopyyntö: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen laaturekistereistä. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla 

lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön oheisen linkin kautta. 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=fdf565dd-25bb-

440f-92d5-fbb36a11768c&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-

84481bafc744 

 

 Metsähallitus 

 

Tiedoksi tutkimuslupa MH 3316-2021-1 Kasvihuonekaasut MH ennallistetuilla soilla 

2021-2024. 
 

 Satakuntaliitto 

 

Satakuntaliitto pyytää Satakunnan kunnilta ja kunnat tarvittaessa omilta 

kuntayhtymiltään kannanotot valmistuneeseen henkilöliikenneselvitykseen.  
Kuntien ja mahdolliset kuntien omistamien kuntayhtymien kannanotot pyydetään 

lähettämään Satakuntaliiton kirjaamoon viimeistään keskiviikkona 23.6.2021 

osoitteella: kirjaamo@satakunta.fi  

 

Esitys: Neljän maakunnan yhteinen esitys II-tukialueiksi. https://satakunta.fi/neljan-

maakunnan-yhteinen-esitys-tyo-ja-elinkeinoministeriolle-korkeamman-tuen-alueiksi/ 

 

 Satasairaala 

 

 Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään 24.5.2021. 
 Lista ja liitteet löytyvät linkistä http://poytakirjat.satshp.fi:70/  

 

 Valtionvarainministeriö 

 

Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön asetuksessa säädettäviin kunnan 

taloustietojen toimittamiseen sovellettaviin tietosisältöihin ja teknisiin kuvauksiin 

esitettävistä muutoksista koskien tilikautta 2022. Vastausaika 18.6.2021 mennessä. 

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun 

lausuntopyyntöön oheisen linkin kautta. 

https://q.surveypal.com/Satakunta-strategian-1.-luonnoksen-kommentointi-21.5.-9.8.2021
https://q.surveypal.com/Satakunta-strategian-1.-luonnoksen-kommentointi-21.5.-9.8.2021
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https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=fdf565dd-25bb-440f-92d5-fbb36a11768c&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=fdf565dd-25bb-440f-92d5-fbb36a11768c&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
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https://satakunta.fi/neljan-maakunnan-yhteinen-esitys-tyo-ja-elinkeinoministeriolle-korkeamman-tuen-alueiksi/
https://satakunta.fi/neljan-maakunnan-yhteinen-esitys-tyo-ja-elinkeinoministeriolle-korkeamman-tuen-alueiksi/
http://poytakirjat.satshp.fi:70/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm


 

 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=abe22a5d-2c2c-

4396-ba3e-5e527ead6fd5 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 

  

 Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta. Päätöstunnus VARELY/2124/2021. 

  

  

  

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 

  

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=abe22a5d-2c2c-4396-ba3e-5e527ead6fd5
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=abe22a5d-2c2c-4396-ba3e-5e527ead6fd5


 

 

 

108 § Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 



 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 

Karvian kunta 
Kunnanhallitus 

31.5.2021 Pykälät 
95-108 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
 pykälät 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät  98, 103,  

 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 98, 103, 

 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  2.6.2021 
Annettu tiedoksi 2.6.2021                                                         Tiedoksiantaja: 

VALITUSOSOITUS 

 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. 

Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

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 

 

Hankintapäätös 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-/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-
/valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

