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109 §

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

110 §

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena
arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä
pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ervelä Mari ja Hietaluoma Jaakko.

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

111 §

Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali 8/2021-5/2025
Hallintosäännön 114 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten
vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja
kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista
puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin
päätä.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

112 §

Kunnanvaltuuston puheenjohtajien valinta
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Karvian kunnan hallintosäännön 85 §:n mukaan valtuustolla on puheenjohtaja ja
kahdesta kolmeen varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden
toimikaudeksi.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Varsinaiseen
vaalitoimitukseen ei tarvitse ryhtyä, jos puheenjohtajisto valitaan valtuuston yksimielisellä päätöksellä.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
kahdesta kolmeen varapuheenjohtajaa kahden vuoden toimikaudeksi.

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

113 §

Kunnanhallituksen vaali ja toimikausi
Kuntalain 32 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikauttaan vastaavaksi tai sitä lyhyemmäksi ajaksi kesäkuussa pidettävässä
valtuuston kokouksessa.
Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja tarpeellisen
määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa
vaalitoimituksessa.
Karvian kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä,
joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen yhdeksän
jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Edelleen valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajien
vaalissa noudatetaan samaa menettelyä kuin valtuuston puheenjohtajaa ja
varapuheenjohtajia valittaessa.
Valtuusto päättää kunnanhallituksen toimikauden pituuden, joka voi olla enintään
valtuuston toimikausi.

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

114 §

Tarkastuslautakunnan vaali 8/2021-5/2025
Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja
talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden
tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä kunnassa että kuntakonsernissa.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole (KuntaL 75 §):
•
•
•
•

kunnanhallituksen jäsen
kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan hallintolain 28 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö
kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön
palvelussuhteessa oleva henkilö
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen

Karvian kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

115 §

Keskusvaalilautakunnan vaali 8/2021-5/2025
Vaalilain 13 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on
kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa
he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi
osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa (KuntaL 33
§). Varsinainen vaalitoimitus ei ole tarpeen, jos valinta on yksimielinen.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

116 §

Elinvoimalautakunnan vaali 8/2021-5/2025
Elinvoimalautakunnan tehtävät ovat kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen, eri
elinkeinojen edistäminen ja yleinen kehittäminen, yleisen viihtyvyyden edistäminen,
kuntamarkkinointi, työmarkkinoiden kehittäminen, työllisyyden edistäminen sekä
lausuntojen antaminen elinkeinotoiminnan edellytysten parantamisesta.
Valtuusto valitsee elinvoimalautakuntaan yhdeksän jäsentä, joista yksi valitaan
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaiselle jäsenelle valitaan
henkilökohtainen varajäsen.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.

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

117 §

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vaali 8/2021-5/2025
Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäväalueet Karviassa ovat koulutoimi,
varhaiskasvatus, kirjastotoimi, kansalaisopistotoiminta sekä muu koulutus.
Kunnanvaltuusto valitsee kasvatus- ja opetuslautakuntaan seitsemän jäsentä, joista
yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaiselle jäsenelle
valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.

Päätös:

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

118 §

Vapaa-ajanlautakunnan vaali 8/2021-5/2025
Vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja
tuottaminen liikunta-, raittius-, nuoriso- ja kulttuuritoimen vastuualueella.
Kunnanvaltuusto valitsee vapaa-ajanlautakuntaan seitsemän jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtaja. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

119 §

Teknisen lautakunnan vaali 8/2021-5/2025
Tekninen lautakunta huolehtii rakentamisesta, rakennuttamisesta, kiinteistöjen kunnossapidosta ja käyttötehtävistä, kunnallisteknisistä töistä, rakennusvalvonnasta ja
kaavoituksesta. Lisäksi lautakunnan tehtäviin kuuluu kunnan yksityistietoimi.
Kunnanvaltuusto valitsee tekniseen lautakuntaan yhdeksän jäsentä, joista yksi valitaan
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

120 §

Käräjäoikeuden lautamiesten vaali
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (25.8.2016/675) 4 §:n mukaan valtuusto valitsee
lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee
mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja
kielijakaumaa.
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan ja jota on pidettävä sopivana
toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias
tai joka on täyttänyt 65 vuotta.
Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai
rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen
esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä,
asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (lautamieslaki 2 §).
Oikeusministeriö on kysynyt käräjäoikeuksilta lausuntoa käräjäoikeuden lautamiesten
lukumäärästä ja käräjäoikeudet ovat pyytäneet lausuntoa tuomiopiirinsä kunnilta
lautamiesten lukumäärästä.
Satakunnan käräjäoikeuteen valitaan Karviasta yksi lautamies.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

121 §

Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali
Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuusto valitsee kuntaan vähintään kuusi
maanjakotoimitusten uskottua miestä, joiden tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä
ja paikalliset olot tuntevia. Varajäseniä ei valita. Muutoin on vaalikelpoisuudesta
uskotun miehen toimeen voimassa mitä käräjäoikeuden lautamiehestä on säädetty.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.

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

122 §

Jäsenen valitseminen Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisin
neuvottelukuntaan 8/2021-5/2025

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaisesti kunnanvaltuusto valitsee
neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen.
Satakunnan poliisilaitos pyytää jokaista toimialueensa kuntaa nimeämään
neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se suorittaa valinnan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

123 §

Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen edustajien vaali
8/2021-5/2025
Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään kaksi kertaa vuodessa,
kesäkuun ja marraskuun loppuun mennessä.
Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat valitsevat yhtymäkokoukseen
yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanhallituksen valitsee jokaiseen
kokoukseen yhtymäkokousedustajan erikseen kuntalain 60 §:n mukaisesti.

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

124 §

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston
edustajien vaali
Kuntayhtymän yhtymävaltuustoon valitaan Karviasta kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.

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

125 §

Vatajankosken sähkön kuntayhtymän yhtymävaltuuston edustajien vaali
Kuntayhtymän perussäännön mukaan Karvian kunnanvaltuusto valitsee kuntayhtymän
valtuustoon neljä jäsentä kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kullekin
jäsenelle valitaan vastaavasti henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja valitaan Karvian kunnan edustajista.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.

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

126 §

Satakuntaliiton kuntayhtymän edustajainkokouksen edustajan vaali
Satakuntaliiton perussopimuksen nojalla jäsenkunnat valitsevat edustajat
edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden asukasluvun mukaan siten, että
kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja alkavaa neljää tuhatta asukasta kohden,
kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta kokonaismäärästä. Karviasta valitaan
näin ollen yksi edustaja ko. edustajainkokoukseen sekä hänelle henkilökohtainen
varaedustaja. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.
Edustajainkokous pidetään kunnallisvaalien jälkeen. Maakuntahallitus päättää
edustajainkokouksen ajasta ja paikasta. Kutsu edustajainkokoukseen on toimitettava
kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kolme kuukautta ennen kokousta. Jäsenkuntien on
ilmoitettava valitsemiensa kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle viimeistään
kuukautta ennen edustajainkokousta. Edustajainkokouksen esityslista on lähettävä
kokousedustajille viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta.
Edustajainkokouksen tehtävänä on valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston
jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Edustajainkokous käsittelee myös
maakuntahallituksen antaman kertomuksen edellisen edustajainkokouksen jälkeen
tapahtuneesta kuntayhtymän toiminnasta. Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten
tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja, ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien
ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri
ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa
säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa valinnan.

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

127 §
Kv 26.5.2021
26 §

Liikenneturvallisuuden parantaminen (valtuustoaloite)

Valtuutettu Sami Laitila jätti suullisen valtuustoaloitteen liikenneturvallisuuden
parantamiseksi välille Käntynmäki- niin kutsuttu Kivistönmutka siten, että kyseiselle
välille rakennettaisiin kevyenliikenteen väylä. Tieosuudella useita lapsiperheitä ja
liikenne vilkasta.
Karviassa 26.5.2021
Sami Laitila Keskusta
Suullinen valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus siirtää asian valmistelun tekniselle lautakunnalle. Asiaa tarkastellaan
talousarvion 2022 laadinnan yhteydessä.

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

128 §

Satakunnan strategialuonnos
Satakunta-strategian ensimmäinen luonnos on kommentoitavana 21.5.-9.8.2021.
Saatujen kommenttien pohjalta valmistellaan luonnos 2, josta järjestetään
lausuntokierros syksyllä 2021.
Liite: Satakunta-strategian luonnos 1
https://satakunta.fi/wp-content/uploads/2021/05/Satakunta-strategia_1.-luonnos.pdf

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon strategialuonnoksesta:
Strategian pohjana olevat tiedot ovat oikeanlaisia ja informatiivisia. Strategia itsessään
on hyvin laaja, tavoitteet ja painopistealueet olisi hyvä esittää tiivistetysti. Strategia jää
hajanaiseksi ja raskaslukuiseksi. Toimintalinjaukset on esitetty selkeästi.
Ilmastomuutoksen hillintä on saanut ison painoarvon, mutta etenkin PohjoisSatakunnan erityistilannetta turvetuotannon suhteen ei ole riittävästi huomioitu.
Turvetuotanto on merkittävä työllistäjä seudulla ja turvetuotannolla on isoja välillisiä
vaikutuksia maataloudelle ja kasvihuonetuotannolle, jotka nekin ovat merkittäviä
työllistäjiä Pohjois-Satakunnassa. Turvetuotannosta luopuminen vaikeuttaa näiden
toimialojen toimintaa merkittävästi. Myös huoltovarmuuden kannalta turvetuotannolla
on tärkeä merkitys. LH Geopark on hyvin huomioitu strategialuonnoksessa.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon strategialuonnoksesta:
Strategian pohjana olevat tiedot ovat oikeanlaisia ja informatiivisia. Strategia itsessään
on hyvin laaja, tavoitteet ja painopistealueet olisi hyvä esittää tiivistetysti. Strategia jää
hajanaiseksi ja raskaslukuiseksi. Toimintalinjaukset on esitetty selkeästi.
Hankkeen kuvaus on elinvoiman, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen,
kuitenkin lopussa sanotaan kärkinä olevan ilmastonmuutoksen torjuminen ja
vastuullisuus. Vastuullisuus on selvä asia mainitsemattakin, mutta Satakunnan ei tulisi
edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa elinvoiman, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin
kustannuksella.
Ilmastomuutoksen hillintä on saanut ison painoarvon ja etenkin Pohjois-Satakunnan
erityistilannetta turvetuotannon suhteen ei ole riittävästi huomioitu. Turvetuotanto on
merkittävä työllistäjä seudulla ja turvetuotannolla on isoja välillisiä vaikutuksia
maataloudelle ja kasvihuonetuotannolle, jotka nekin ovat merkittäviä työllistäjiä
Pohjois-Satakunnassa. Turvetuotannosta luopuminen vaikeuttaa näiden toimialojen
toimintaa merkittävästi. Myös huoltovarmuuden kannalta turvetuotannolla on tärkeä
merkitys.

Ideologiana hiilineutraalisuus on epämääräinen. Nykyisin määrittelyin mitatut päästöt
ja hiilen sidonnat vääristävät näitä ideologisia tavoitteita tehden niistä kestämättömiä,
aluepoliittisesti syrjiviä ja taloudellisesti kannattamattomia.
LH Geopark on hyvin huomioitu strategialuonnoksessa.

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

129 §

Valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut ajalta 1.1.– 31.5.2021
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus 25.1.2021 § 6) mukaan
kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti:
• Hallintokunnille kerran kuukaudessa
• Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein
• Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein
Vuoden 2021 viiden ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat toteutuneet tasaisen
kertymän mukaisesti. Investoinnit ovat edenneet pääosin suunnitellusti.
Liitteenä ovat alla mainitut valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut ajalta 01 –
05.2021.
Liitteet:
• Käyttötalous 01 – 05.2021
• Investoinnit 01 – 05.2021
• Tuloslaskelma 01 – 05.2021
• Rahoituslaskelma 01 - 05.2021

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee 01 – 05.2021 valtuustotason talousarvion
toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä
rahoituslaskelman tiedoksi ja lähettää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

130 §

Arkistonhoitaja-palkanlaskijan virka
Arkistonhoitaja-palkanlaskija Miia Salonen on ilmoittanut jättävänsä
irtisanoutumisilmoituksen virasta 1.7.2021 alkaen. Viran keskeisimpiä työtehtäviä
ovat:
• Kunnan arkistoinnista ja asianhallinnasta vastaaminen
• Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston esityslistojen laatiminen
• Kunnanvaltuuston sihteerinä toimiminen
• Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätösten valmistelu ja
täytäntöönpano.
• Palkanlaskennan avustavat tehtävät ja luottamustoimipalkkioiden maksatuksen
valmistelu.
• Vaalivuosina vaalien järjestäminen kunnassa.
• Ystävyyskuntatoiminnasta vastaaminen.
Kunnan hallintosäännön 46 § mukaisesti kunnanhallitus päättää hallinto-osaston
viranhaltijoiden ja toistaiseksi otettavien työntekijöiden valinnasta. 42 § mukaisesti
virkanimikkeen muuttamisesta päättää se toimielin, joka päättää palvelussuhteeseen
ottamisesta.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää arkistonhoitaja-palkanlaskijan virkanimikkeen muuttamisesta
hallintosihteeriksi.
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnansihteerin julistamaan hallintosihteerin toistaiseksi
voimassa olevan viran avoimeksi ja haettavaksi 1.8.2021 mennessä Karvian kunnan
rekrytointiprosessin ohjeistuksen mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

131 §
Koltk 17.6.2021
§ 47

Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointisuunnitelma 2021 - 2024

Posan yhtymähallitus on kokouksessaan 16.3.2021 hyväksynyt lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021-2024, pöytäkirjassa todetaan:
"Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain mukaan kunnan tai useamman
kunnan on yhdessä laadittava suunnitelma lasten ja nuortenhyvinvoinnin edistämiseksi
sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi (LsL 417/2007, 12 §).
Suunnitelma on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten
hyvinvointityötä kunnassa.
Suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkastetaan vähintään
kerran neljässä vuodessa. Suunnitelman ohjausvaikutusta korostaa se, että sen sisältö,
kehittämistoimet ja voimavaraehdotukset on otettava huomioon laadittaessa kuntalain
(L 635/1995) mukaista kunnan talousarviota ja –suunnitelmaa eri vuosille.
Suunnitelmassa päätöksentekijät määrittävät kunnan lapsi- ja lasten suojelupolitiikan
keskeiset sisällöt ja painopisteet sekä varaavat toiminnan ja sen kehittämisen
edellyttämät voimavarat.
Suunnitelman tulee lain mukaan sisältää kunnan määrittämältä suun nittelukaudelta
tiedot
▪
▪

lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta
lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista
ja palveluista
▪ lastensuojelun tarpeesta kunnassa
▪ lastensuojeluun varattavista voimavaroista
▪ lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä ole vasta
lastensuojelun palvelujärjestelmästä
▪ yhteistyön järjestämiseksi eri viranomaisten sekä lapsille että nuorille
palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä
▪ suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta”
Suunnitelman on valmistellut seudullinen työryhmä, johon Karviasta on kuulunut
liikuntasihteeri.
Liite:
• Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021 - 2024
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy osaltaan lasten ja nuorten seudullisen
hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021 - 2024 ja lähettää sen edelleen
kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----------------------------------------------------------------------------------------------Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee suunnitelman kokouksessa 17.6.2021.
Vapaa-aikalautakunta on saanut suunnitelman tiedoksi ja kommentoitavaksi
sähköpostitse.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan lasten ja nuorten seudullisen
hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021 - 2024 ja lähettää sen edelleen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

132 §
Koltk 17.6.2021
§ 43

Hallintosäännön uudistaminen, laajennettu oppivelvollisuus

Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Sen myötä
oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun
oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä ovat
perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Jatkossa
oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa
toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).
Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen
toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä
on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen. Oppivelvollisuuden
laajentamisesta linjataan hallitusohjelmassa.
Perusopetuksen järjestäjän osalta tämä tarkoittaa, että 1.1.2021 tulee voimaan
oppivelvollisen nuoren jatko-opintoihin hakeutumisvelvollisuutta koskeva ohjaus- ja
valvontavastuu.
1.8.2021 alkaen tulee voimaan tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus
perusopetuksessa, mitä koskeva päivitys perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteisiin tehdään vuoden 2021 aikana.
Mitä opiskelun maksuttomuus tarkoittaa
Opiskelijalle maksuttomia ovat opetus (nykyisinkin maksutonta), päivittäinen ruokailu
(nykyisinkin maksutonta), opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit,
opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi
suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden
osalta hylättyjen kokeiden uusiminen, vähintään seitsemän kilometrin pituiset
koulumatkat sekä joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.
Koulujen ja oppilaitosten vastuu
Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjillä sekä
muilla oppivelvollisuuskoulutusta järjestävillä sekä viimesijassa asuinkunnalla on
velvollisuus ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden Pomarkun kunta Pöytäkirja 1/2021
16 Pöytäkirjantarkastajat: suorittamista. Näin voidaan varmistaa, että opiskelijaa
voidaan tukea ja ohjata riittävästi koko opiskelun ajan.
Perusopetuksen päättymisen jälkeen vastuu oppivelvollisuuden suorittamisen
ohjauksesta, tuesta ja valvonnasta on perusopetuksen järjestäjällä siihen asti, kunnes
oppivelvollinen aloittaa opinnot perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa.
Oppivelvollisen nuoren huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että
nuori suorittaa oppivelvollisuuden (OVL 9 §). Jos huoltaja tahallaan tai törkeästä
huolimattomuudesta laiminlyö tämän velvollisuuden, hänet voidaan tuomita
sakkorangaistukseen (OVL 22 §).

Perusopetuksen järjestäjä ”saattaen vaihtaa” oppilaat toiselle asteelle. Jos joku
perusopetuksen päättävä jää ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä on
velvollinen ilmoittamaan tästä oppilaan asuinkunnalle, joka ottaa kopin nuoresta.
Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, vastuu opiskelijan ohjauksesta,
tuesta ja valvonnasta siirtyy tälle, esimerkiksi lukiokoulutuksen tai ammatillisen
koulutuksen järjestäjälle.
Jos opiskelija haluaa vaihtaa oppilaitoksesta tai alalta toiselle, koulutuksen järjestäjät
ohjaavat ja tukevat opiskelijaa siihen saakka, kunnes opiskelijalla on uusi
opiskelupaikka.
Asuinkunnan vastuu
Asuinkunnan tehtävänä on perusopetuksen järjestäjän tekemän ilmoituksen perusteella
selvittää niiden perusopetuksen keväällä päättäneiden nuorten tilanne, jotka vielä
syksyllä ovat ilman opiskelupaikkaa. Nuoret saavat ohjausta toisen asteen
koulutukseen hakeutumiseksi. Tarvittaessa nuoria ohjataan myös hakeutumaan
muiden palveluiden, kuten terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä kuntoutuspalveluiden
piiriin. Jos soveltuvaa opiskelupaikkaa ei ohjauksesta ja yhteistyöstä huolimatta löydy
ja nuori arvioidaan koulukuntoiseksi, kunnalla on velvollisuus osoittaa
oppivelvolliselle opiskelupaikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.
Asuinkunnan tehtävänä on vastaavalla tavalla koulutuksen järjestäjän tekemän
ilmoituksen perusteella ohjata myös niitä oppivelvollisia, jotka ovat keskeyttäneet
toisen asteen opintonsa ja joilla ei ole uutta opiskelupaikkaa.
Vastuu ohjata nuori eteenpäin on perusopetuksen järjestäjällä
Velvollisuus ohjata ja valvoa oppivelvollisen hakeutumista perusopetuksen jälkeiseen
koulutukseen perusopetuksen 9. luokalla on perusopetuksen järjestäjällä. Jos
oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa
myös kevätlukukauden koulutyön päätyttyä ohjausta, jotta oppivelvollinen voisi voi
hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen
nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa
opinnot, ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy perusopetuksen tai koulutuksen järjestäjän
ilmoituksen perusteella nuoren asuinkunnalle.
Milloin oppivelvollisuus päättyy
Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen
suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai
vastaavan ulkomaisen koulutuksen.
Oppivelvollisuuslaissa säädetään kunnalle uusia tehtäviä ja toimivaltuuksia eri
rooleissa oppivelvollisen asuinkuntana, oppilaan perusopetuksen järjestäjänä ja
opiskelijan oppivelvollisuuslain 4 §:ssä tarkoitettuna koulutuksen järjestäjänä.
Päätökset oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä (7 §) ja opiskelupaikan
osoittamisesta (15 §) ovat uudentyyppisiä päätöksiä, joista ei säädetty aikaisemmassa
lainsäädännössä. Koska oppivelvollisuuslaissa ei säädetä toimivaltaisesta

päätöksentekijästä, kunnan ja koulutuksen järjestäjän on hallintosäännössä nimettävä
toimivaltainen päätöksentekijä.
Koulutuksen järjestäjä päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä.
Päätös ehdotetaan tehtävän eri tavalla riippuen siitä, onko oppivelvollinen jonkun
koulutuksen järjestäjän opiskelija. Jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen
järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen asuinkunta.
Opiskelupaikan osoittamisen osalta asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden
kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta osoittaa oppivelvolliselle
opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja
itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa, jos oppivelvollinen ei ole aloittanut
oppivelvollisuuslain 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa.

Liite:
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/oppivelvollisuuden-laajentaminen
Koulutoimenjohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että
kunnanvaltuusto tekee seuraavat muutokset Karvian kunnan hallintosääntöön uuden
oppivelvollisuuslain johdosta.
§ 24 koulutoimenjohtajan tehtäviin ja toimivaltaan lisätään:
•

Päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä, jos oppivelvollinen
ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija (oppivelvollisuuslain 7 §).

•

Päättää opiskelupaikan osoittamisesta, mikäli oppivelvollinen ei ole
ohjauksesta huolimatta aloittanut perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa
(oppivelvollisuuslaki 15§)

Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----------------------------------------------------------------------------------------------Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee suunnitelman kokouksessa 17.6.2021.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se tekee seuraavat muutokset
Karvian kunnan hallintosääntöön uuden oppivelvollisuuslain johdosta.
§ 24 koulutoimenjohtajan tehtäviin ja toimivaltaan lisätään:

•

Päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä, jos oppivelvollinen
ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija (oppivelvollisuuslain 7 §).

•

Päättää opiskelupaikan osoittamisesta, mikäli oppivelvollinen ei ole
ohjauksesta huolimatta aloittanut perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa
(oppivelvollisuuslaki 15§)

Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

133 §

Luokanopettajan virka
Luokanopettaja Niina Lehtonen on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen virasta 1.8.2021
alkaen.
Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kunnanhallitukselta on
pyydettävä lupa vakinaisten virkojen ja työsuhteiden täyttämiseen. Yhtenäiskoulun
lukuvuoden 2021-2022 aloittamisen kannalta virka tulisi täyttää mahdollisimman pian,
jotta toimintaa pystytään suunnittelemaan ja perusopetusta toteuttamaan
mahdollisimman vähäisin henkilöstömuutoksin lukukauden aikana.
Tämän johdosta koulutoimenjohtaja on käynyt 14.6.2021 keskustelua kasvatus- ja
opetuslautakunnan sekä alustavasti kunnanhallituksen kanssa viran kuuluttamisesta
avoimeksi ehdollisena siten, että se täytetään, mikäli kunnanhallitus antaa täyttöluvan.
Mikäli lupaa ei myönnetä, voidaan haku keskeyttää ennen hakuajan umpeutumista.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan luokanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan
virkaan.

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

134 §

Satakunnan henkilöliikenteen selvitys
Satakunnan henkilöliikenteen selvitysSatakunnan kuntien yhteistyönä on toteutettu
alkuvuoden 2021 aikana Satakunnan henkilö-liikenneselvitys. Selvitystyön käytännön
toteuttamisesta vastasi tmi Fuurman, Risto Peltonen ja työtä ohjasi Satakunnan
kuntien ja Satakuntaliiton asettama ohjausryhmä. Satakunnan
kuntajohtajakokouksessa 12.5.2021 sovittiin, että Satakuntaliitto pyytää Satakunnan
kunnilta ja kunnat tarvittaessa omilta kuntayhtymiltään kannanotot valmistuneeseen
henkilöliikenneselvitykseen. Erityisesti kannanottoja tarvitaan selvityksen
loppuyhteenvedossa esille nostettuihin asioihin eli millaisiin toimiin kukin kunta on
valmis osallistumaan henkilöliikennepalvelujensa kehittämiseksi. Kannanotot
pyydetään lähettämään Satakuntaliiton kirjaamoon viimeistään keskiviikkona
23.6.2021.
Liitteet:
• Satakunnan henkilöliikenneselvitys

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, että Karvian kunnan itse hankkimia kuljetuksia ovat vain
perusopetuksen oppilaskuljetukset. Jatko-opintoihin oppilaat kulkevat ELY:n
kilpailuttamaa reittiliikennettä käyttäen. Kunta näkee, että mikäli hyvinvointialue
toteutuu, sen (sote)kuljetusten organisointi vaatii joka tapauksessa kehittämistyötä.
Kunnanhallitus merkitsee henkilöliikenneselvityksen tiedoksi.

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

135 §

Ostotarjous koskien vanhaa terveystaloa
Saintrond Property Oy on tehnyt ostotarjouksen vanhasta terveystalosta ja 3200 m2:n
kokoisesta määräalasta. Saintrond Property Oy on suomalainen yritys, jonka omistaa
Alain ja Jaana Saintrond, kotipaikka Dreux, Ranska. Yrityksen toimiala on
kiinteistöjen omistus ja vuokraus ja sillä on jo hallussa Osuuspankilta ostettu ”Hellun
Herkku” -nimellä tunnettu kiinteistö Kylä-Karvian tie 30B osoitteessa.
Saintrond Property Oy kokee Karvian sen pienuudesta huolimatta potentiaalisena
kehityskohteena kiinteistöjen suhteen, koska viime vuosien aikana Karvia on
huomattu maanlaajuisesti vireänä kuntana, jota sekä kuntalaiset että kunnan johto on
systemaattisesti kehittänyt niin palvelujen kuin kulttuuritarjonnan suhteen. Erityisesti
Taiteiden reitti ja Geopark status tekevät Karviasta mielenkiintoisen vierailukohteen
jopa Suomen ulkopuolelta tuleville turisteille. He haluavat kehittää pitkällä tähtäimellä
Karvian katukuvaa remontoimalla kunnostusta vaativia rakennuksia ja varsinkin
sellaisia kohteita, joilla on merkitystä karvialaiselle kulttuuriperinnölle ajatellen
eteenpäin myös tulevia sukupolvia.
Vanha terveystalo on Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen omistuksessa ja maapohja
on kunnan omistuksessa. Konserniohjeen mukaan tytäryhtiön on kysyttävä
omistajaohjausta kunnanhallitukselta. Maapohjan luovutuksen osalta asia menee
valtuuston päätettäväksi.
Vanha terveystalo on nopean kunnostuksen tarpeessa ja etenkin katto vaatii välitöntä
uusimista. Rakennuksen julkisivu vaatii korjausta, ikkunat ja ovet on uusittava,
putkisto ja sähköt on uusittava ja sisätilojen pinnat on uusittava kaikkialta.
Rakennuksen kunnostukseen menee vähintään 500 000 euroa ja mikäli se purettaisiin,
siitä aiheutuisi kulua n. 100 000 euroa. Rakennuksen vuosittaiset ylläpitokulut ovat
12 000 euroa ja mikäli sitä jatketaan vuokrauskäytössä, se vaatii täydellisen remontin.
Huolimatta isosta korjausvelasta rakennus on kuitenkin kunnostuskelpoinen ja
perusrakenteiltaan kunnossa. Ostaja aloittaisi kunnostuksen vielä tänä kesänä.
Rakennus on ollut julkisessa myynnissä koko viime vuoden ja sitä on ilmoitus
Tori.fi:ssä, paikallislehdessä on kerrottu myynnistä ja samoin sosiaalisessa mediassa.
Rakennus ei ole herättänyt kiinnostusta ison korjaustarpeensa vuoksi. Välitöntä tuottoa
ei sen korjaamisessa esim. vuokra-asuntokäyttöön ole odotettavissa.
Ostaja on tarjoutunut ostamaan rakennuksen ja maapohjan yhdellä eurolla. Ostaja on
asettanut seuraavia ehtoja kaupalle:
1) Kiinteistö myydään kohtuullisen kokoisella tontilla, 3200 m2
2) Kiinteistö tyhjennetään kaikesta irtaimistosta ennen omistuksen siirtymistä uudelle
omistajalle
3) Kunta myöntää luvan mahdollisiin pieniin julkisivun muutoksiin

Liitteet:
• luonnos kauppakirjasta ja karttaliite
• ostotarjous

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kohta 1: Kunnanhallitus päättää antaa omistajaohjauksena tiedoksi Kiinteistö Oy
Karvian Vuokrataloille, että se voi myydä vanhana terveystalona tunnetun
rakennuksen yhdellä eurolla Saintrond Property Oy:lle.
Kohta 2: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myy n. 3200 m2:n
suuruisen määräalan Kipumäki –nimisestä kiinteistöstä Saintrond Property Oy:lle
euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.
Kohta 3: Kunnanhallitus toteaa, että tekninen lautakunta käsittelee
rakennuslupahakemuksen saamansa lupahakemuksen pohjalta. Asemakaavassa ei ole
esitetty julkisivulle vaatimuksia.

Päätös:
Kangas Kaija poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.37-19.40
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

136 §

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 Posan 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 tämän 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 valmisteluun.
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 Kankaanpäästä ja 1 jokaisesta musta jäsenkunnasta. Puheenjohtaja valitaan muista jäsenkunnista. Jäsenkuntien kunnanjohtajilla tai hänen sijaisekseen määrätyllä on läsnäolo-oikeus.
Ympäristö- ja terveyslautakunnan jäsenmäärä kasvaa siten, että Kankaanpäästä tulee
yksi jäsen lisää (13§) ja oikaisuvaatimuslautakunnan jäsenmäärä kasvaa samoin yhdellä 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 palvelutoimintojen maksun kautta, elleivät jäsenkunnat yhtäpitävin päätöksin toisin päätä.
Pykälässä 27 määritellään muutosten voimaantulo. Yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston 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 toukokuun loppuun mennessä.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KH 31.5.2021
101 §

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
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy muutetun perussopimuksen ja lähettää sen edelleen
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

136 §

Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen on Kankaanpäässä poliittisissa neuvotteluissa
tullut esiin PoSan yhtymähallituksen paikat. Päättäjiltä on tullut esitys, että

kohdasta 10 § Kuntayhtymän hallitus, kokoonpano ja toimikausi poistetaan lause
"Kunkin jäsenkunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään puolet tulee olla
edustamansa kunnan kunnanhallituksen varsinainen jäsen tai kuulua valtuuston
puheenjohtajistoon".

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn muutoksen perussopimukseen ja lähettää sen
edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

137 §

Muut asiat
Kunnanhallituksen muut asiat:
1. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi työsuojelutoimikunnan 10.6.2021 kokouksen
pöytäkirjan.
2. Kunnanhallitukselle tiedoksi selvitys investointien etenemisestä.
3. Keskusvaalilautakunta antaa kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle

kuntavaalien 2021 tuloksen vahvistamisen tiedoksi.
4. Ystävyyskuntavierailulle ilmoittautuminen. Voitto Raita-aho ja Arja Honkanen
ilmoittautuvat vierailulle Viru-Nigulaan 10.7.
5. Kunnanhallitus päätti esittää vastakutsun ystävyyskuntavierailulle Lauhanvuori
Hämeenkangas Geoparkin statusjuhlaan 26.8.2021 kuudelle henkilölle.
6. Arkistonhoitaja-palkanlaskija Miia Salonen on 16.6.2021 jättänyt
irtisanoutumisilmoituksen virasta 1.7.2021 alkaen viimeisen viranhoitopäivän
ollessa 30.6.2021.
7. Toimikaudelle 2021-2025 valittujen luottamushenkilöiden koulutus järjestetään
keskiviikkona 11.8.2021 klo 17.00 Karviassa.
8. Kunnanhallitus päätti, että vuonna 2017 luottamushenkilöille jaetut Chromebook koneet on mahdollista lunastaa 100 eurolla luottamustoimien päättyessä.

138 §

Ilmoitusasiat
Tarja Hietikko kaupanvahvistajatodistusten käsittelyn ajaksi klo 20.06-20.07.
Merkitään tiedoksi seuraavat:
Kihniön kunta
Kihniön kunnan lausuntopyyntö koskien Lylyharjun tuulivoimapuiston
osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä 9.6. – 12.7.2021
välisen ajan Kihniön kunnan ilmoitustaululla ja Kihniön kunnan verkkosivuilla
www.kihnio.fi/ajankohtaista.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet tulee jättää 12.7.2021 klo
15.00 mennessä.
Kurikka
Lausuntopyyntö tuulivoimaa koskevasta Lylyharjun osayleiskaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta 6.8.2021 mennessä.
Satasairaala
Kutsu kumppanuusneuvotteluihin 6.10.2021.
Vaasan hallinto-oikeus
Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Ympäristölupavastuualue 16.12.2020 465/2020
(Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja ympäristöluvan nro 80/2008/4
rauettaminen, Karvia ja Parkano).
Vaasan hallinto-oikeus varaa tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen valitusten johdosta
31.8.2021 mennessä.
Valtiovarainministeriö
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueen,
Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan, tietohallinnon ja
tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen
myönnettävästä rahoituksesta 5.8.2021 mennessä.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3771c3cc-01594c62-8935-06711cfe5190

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

139 §

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
22.6.2021

Karvian kunta
Kunnanhallitus

Pykälät
109-139

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
pykälät 109 - 139
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät
HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
(pykälät ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 §
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.
Pykälät

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen
Pykälät
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Karvian kunnanhallitus
Kylä-Karviantie 17
39930 KARVIA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville
Pöytäkirjanotteet on postitettu _22/6_2021__
Annettu tiedoksi _22/6.2021_
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Hankintapäätös

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

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus/valituskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus/valitusasiakirjojen
toimittaminen
Lisätietoja

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

