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28 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava 

yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston 
työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää 
ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.  

   
 Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta -lehdessä 

sekä kunnan nettisivuilla. 
 
 Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.  
 
 Päätös: 

 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

29 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 
 Päätösehdotus: 

 
 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
 Päätös: 

 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Niskala ja Jukka Ohrankämmen. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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30 § Tilinpäätös vuodelta 2020 
 
KH 19.4.2021 
§ 63 
 Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 

maaliskuun loppuun mennessä, ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 
Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Tilinpäätös 
on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun 
mennessä (Kuntalaki 113 §). 

 
 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot 

sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 
 
 Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää 

tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen 
taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. 
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa 
annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden 
aikana (Kuntalaki 114 §). 

 
 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. 
 
 Tilinpäätöksen yhteydessä hyväksytään myös toimintakertomus, jossa esitetään selvi-

tys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 
kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista 
kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi 
kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia 
asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot kunnan 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä 
(Kuntalaki 115 §).  

 
 Lautakunnat ovat käsitelleet kokouksissaan omien hallintokuntiensa talousarvion ja 

toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuonna 2020. 
 
 Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen 

käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. 
 
 Tilikauden 2020 vuosikate on 1 591 900,22 euroa. Poistot ja arvonalentumiset ovat        

840 427,89 euroa. Tilikauden ylijäämä 751 472,33 euroa.  
 
 Toimintamenot ovat 15 874 439,37 euroa ja toimintatuotot 1 257 024,85 euroa. 

Investoinnit ovat yhteensä 277 165,15 euroa ja niihin saadut tulot 672,75 euroa. 
 
 Kunnan verotulot olivat yhteensä 6 906 922,39 euroa ja valtionosuudet 9 070 255 

euroa. Verotulot nousivat 92 401,70 euroa eli n. 1,3 % verrattuna vuoden 2019 
verotuloihin. Valtionosuudet nousivat 1 219 588 euroa vuoteen 2019 verrattuna. 
Valtionosuuksia saatiin 795 726 euroa budjetoitua enemmän. Korotus johtui koronasta 
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aiheutuvien kulujen kompensoinnista ja nousu sisälsi myös harkinnanvaraisen 
valtionosuuden, jota Karvian kunta sai hakemuksensa mukaisesti 300 000 euroa.  

 
 Liitteet 

· Toimintakertomus 2020 
 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätök-
sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan val-
mistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 
 
Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen anta-
misen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainot-
tamista koskevista toimenpiteistä. 
 

 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden ylijäämä 751 472,33 euroa  
 tuloksen käsittelystä seuraavaa: 

 
 Tilikauden ylijäämä 751 472,33 euroa siirretään taseen omaan pääomaan aikaisempien 

vuosien yli-/alijäämätilille. Kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää kuntalain mu-
kaista talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä, koska taseessa ei ole katta-
matonta alijäämää. Kunnanhallitus toteaa kuitenkin, että taloustilanne on edelleen sel-
lainen, että keinoja säästöjen etsimiseksi tulee jatkaa. Tilanne ei tule Karviassa eikä 
muissakaan kunnissa talouden osalta helpottumaan tulevaisuudessa. Myös keinoja 
elinvoiman lisäämiseksi ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi tulee lisätä.  

 
Päätös: 

 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Kv  30 § Päätös: 
 
  

Kunnanjohtaja Hosiasluoma esitteli vuoden 2020 tilinpäätöstä kattavasti. Hosiasluoma 
muistutti talousnäkymien olleen haastavat vuoden 2020 alussa ja vuosi alkoi tarkalla 
talouden suunnittelulla. Viranhaltijat sitoutuivat tavoittelemaan Kuntaliitolta tilatun 
selvityksen mukaisia säästötoimia. 

 
Poikkeuksellisen pandemia-ajan lisäksi vuoden 2020 toimintaa kunnassa leimasi 
muutokset viranhaltijoissa ja organisaatiorakenteessa sekä toimintojen ulkoistamisen 
valmistelu. Säästöjä syntyi muun muassa koulukuljetusten kilpailutuksella ja 
toimintojen supistamisella. Toimintoja supistettiin pääasiassa pandemian vuoksi. 

 
Elinvoimaa kehitettiin poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta. Kunnan yritykset 
kärsivät pandemia-ajasta pelättyä vähemmän. Kuluvana vuonna on aloitettu 
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aloittavien yrittäjien neuvontapalveluiden ostaminen. Myös ennaltaehkäisevään 
työhön jatketaan panostamista. 

 
Reilusti ylimääräinen tilinpäätös perustuu budjetoitua suurempaan sekä 
harkinnanvaraiseen valtionosuuteen. Verotulot olivat hieman budjetoitua korkeammat. 
Toimintamenot olivat huomattavasti talousarviota alhaisemmat. Myös sote-
kustannukset toteutuivat koronasta huolimatta ennakoidusti. Työtä tarkan talouden 
pidossa on jatkettava ylijäämäisestä tilinpäätöksestä huolimatta. 

 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuutettu Voitto Raita-aho kuvaili vuoden 2020 
alkaneen monien vaikeuksien keskellä. Ylijäämäinen tilinpäätös ei ollut alkuvuodesta 
ennakoitavissa. Tärkeää on myös huomata, ettei velkaantuminen ole kasvanut. 
Raita-aho muistutti Posan vaikutuksen kunnan talouteen olevan merkittävä. Posan 
vuoden 2020 talouden toteutuminen budjetoidusti edesauttoi ylijäämäisen 
tilinpäätöksen saavuttamista.  Kokonaisuudessaan Karvian kunnan tilinpäätös toteutui 
odottamattoman positiivisena kuten muunkin kuntakentän. 

 
Keskustan ja kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Sami 
Laitila. Puheenvuorossa muistutettiin valtionosuuksien vaikuttaneen merkittävästi 
tilinpäätöslukuihin mutta ilman niitäkin tilinpäätös olisi ollut huomattavasti 
budjetoitua parempi. Tulevien päättäjien on muistettava, että poikkeuksellisen korkeat 
valtionosuudet ovat kertaluonteisia ja tarkkaa taloudenpitoa on jatkettava. 
Positiivisena muutoksen nähdään elinvoiman kehitystyö, minkä myötä monet 
tapahtumat ovat jo nyt konkretiaa. 

 
Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron käytti Heikki Huhtaluoma, joka muistutti 
elinkeinojen kehittämisen merkityksestä. Nykyisten yrittäjien tukeminen ja uusien 
yrittäjien auttaminen alkuun on ensisijaisen tärkeää. 
Kuntaliiton asettamat tavoitteet säästötoimiksi toteutuivat melko hyvin mutta luvut 
ovat osittain koronan luomaa harhaa. Sote puolen hoitovelkaa on muodostunut ja 
toimintoja vuonna 2020 jäänyt toteuttamatta. Puheenvuorossa muistutettiin 
valtakunnallisen turvetuotannon nopean supistamisen jättävän Karviaan pitkäksi aikaa 
taloudellisen aukon. Huhtaluoma päätti puheenvuoronsa esittäen kiitoksensa niin 
työntekijöille kuin päättäjille. 

 
SDP:n ja Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Jari Kannisto. 
Puheenvuorossa todettiin vuosikatteen toteutuneen reilusti positiivisena, mikä sekä 
toiminnan että valtionosuuksien tulos. Kannisto kiitti henkilökuntaa ja 
luottamushenkilöitä kuluneesta vuodesta. 

 
Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron käytti Jukka Ohrankämmen. Kunnan reilusti 
positiivisessa tuloksessa näkyy toimintojen tarkastelu ja kehittäminen taloudellinen 
näkökulma huomioiden. Elinkeinotoimintaa on kehitetty ja Karviassa on nähtävissä 
usko tulevaisuuteen. Hyvästä tuloksesta huolimatta kuntatalous makaa vahvasti 
valtionosuuksien varassa. Säästöjä tulee pyrkiä löytämään edelleen palveluja 
heikentämättä. Ohrankämmen muistutti sote-uudistuksen vaikuttavan merkittävästi 
kuntatalouteen. Huolenaiheena on kuinka sivukuntien käy, kun päätökset tehdään 
maakunnallisissa toimielimissä. Uusien päättäjien tulee tarkastella, onko Karviassa 
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tehtävissä vielä sote-puolen ratkaisuja, jotta toiminnat olisivat kestäviä maakunnassa. 
Ohrankämmen kiitti luottamushenkilöitä ja henkilökuntaa puheenvuoronsa päätteeksi. 
 
Muut puheenvuorot: 
 
Valtuutettu Kangas muistutti, että Karviassa on edelleen suurimmat asukaskohtaiset 
toimintakulut ja työtä toimintojen tehostamiseksi on jatkettava. 
Vuoden 2021 aikana kokoontuneen sote-työryhmän keskustelun perusteella on tehtävä 
esityksiä kestävistä soteratkaisuista. Yksi tarkastelukohde on myös kuntouttava 
työtoiminta. 

 
Valtuutettu Niskala huomautti, että toimintakertomukseen tulisi lisätä tiedot vapaa-
ajan lautakunnan kokouksiin osallistuneista. Niskala peräänkuulutti talousvastuussa 
olevien viranhaltijoiden osallistumista valtuuston kokouksiin. 

 
Yleistä keskustelua käytiin toimintamenojen hillitsemisestä myös tulevaisuudessa, 
investointikustannusten noususta ja tulevasta sote-uudistuksesta. 

 
 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Päivi Suominen totesi keskustelun päätteeksi val-

tuuston käsitelleen Karvian vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 
 Kunnanhallituksen esityksen mukaisesti tilikauden ylijäämä 751 472,33 euroa siirre-

tään taseen omaan pääomaan aikaisempien vuosien yli-/alijäämätilille.  
 
 Kunnanvaltuusto totesi, että taloustilanne on edelleen sellainen, että keinoja säästöjen 

etsimiseksi tulee jatkaa. Tilanne ei tule Karviassa eikä muissakaan kunnissa talouden 
osalta helpottumaan tulevaisuudessa. Myös keinoja elinvoiman lisäämiseksi ja yritys-
ten toimintaedellytysten parantamiseksi tulee lisätä.  

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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31 § Arviointikertomus vuodelta 2020 
  

Tark.ltk 21.5.2021 
8 § Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston 

asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta 
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  

 
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa 
esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen 
yhteydessä. 
 
Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa 
aihetta (KunL 121.5 §). 

 
 Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 

2020 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tulokselli-
suutta vuodelta 2020. 

 
Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouk-
sessa.  

 
 Ehdotus:  

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kunnanvaltuuston kä-
siteltäväksi. 

 
 Päätös:  

Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomuksen ja päätti antaa sen kunnanvaltuus-
ton käsiteltäväksi.  
 
Liitteet: 

· Karvian tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus,  
21.5.2021 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kv 31 §  Päätös: 

 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Paavo Tuuliniemi läpikävi tarkastuslautakunnan 
toimintaa vuodelta 2020. Tuuliniemi muistutti kunnan johtavien viranhaltijoiden 
tehneen valtavan työn kunnan talouden eteen vaikeana pandemiavuonna. Henkilöstön 
jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota jatkossa, jotta työ kunnan kehittämiseksi 
jatkuisi.  
 
Kunnanvaltuusto käsitteli ja hyväksyi tarkastuslautakunnan vuoden 2020 
arviointikertomuksen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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32 § Vuoden 2020 tilinpäätös ja vastuuvapaus tilivelvollisille 
 
Tark.ltk 21.5.2021 
7 § 

KunL 125§:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta 
kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, 
onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toi-
mielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuva-
paus. 
 
Tilintarkastaja esittelee vuoden 2020 tilintarkastuskertomuksen kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksy-
tään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden 
johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–31.12.2020. 
 
Päätös: 

 
Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksy-
tään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden 
johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–31.12.2020. 
 
Liitteet: 

· Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Kv 32 §  Päätös: 

 
Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden 
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johta-
ville viranhaltijoille tilivuodelta 1.1.–31.12.2020. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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33 §  Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kunnanvaltuustolle  
 
Tark.ltk 21.5.2021 
10 § 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidon-
naisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoit-
tavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista 
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.  
 
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja 
rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuus-
ton ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria 
ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on 
tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. 
 
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuu-
den noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. 
 
Tarkastuslautakunta on käsitellyt saapuneet sidonnaisuusilmoitukset kokouksissaan ja 
päättänyt niiden julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa.  
 
Hallintosäännön 77 § mukaan tarkastuslautakunnan on annettava sidonnaisuusilmoi-
tukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. 
 
Liitteet: 

· Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 21.5.2021 
 
Ehdotus:  
 
Tarkastuslautakunta päättää antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle 
hallintosäännön 77 § mukaisesti. 

 
Päätös:  
 
Tarkastuslautakunta päätti antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle 
hallintosäännön 77 § mukaisesti. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kv 33 §  Päätös: 
 
 Kunnanvaltuusto merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. 
  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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34 §   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 
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 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.  

 
 

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

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. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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KH 21.6.2021  
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. 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Kv 34 § Päätös: 
 
 
 Kunnanvaltuusto hyväksyi esitetyt muutokset perussopimukseen. 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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35 § Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointisuunnitelma 2021 - 2024 
 

Koltk 17.6.2021 
§ 47 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 suunnittelukaudelta 

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 
kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. 
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 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
KH 21.6.2021 
131 § 
 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. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kv 35 § Päätös: 
 

 
Kunnanvaltuusto hyväksyi osaltaan lasten ja nuorten seudullisen 
hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021 – 2024. 
 
 
 

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

 
  



    Kokouspäivämäärä 
    
Kunnanvaltuusto    30.6.2021    

 

36 § Hallintosäännön uudistaminen, laajennettu oppivelvollisuus 
 

Koltk 17.6.2021 
§ 43  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 §).  
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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  
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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. 
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KH 21.6.2021 
132 §  
 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. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kv 36 § Päätös: 
  

Kunnanvaltuusto päätti, että Karvian kunnan hallintosääntöön tehdään seuraavat 
muutokset 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§) 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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37 § Valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut  ajalta 1.1.-31.5.2021 
 
KH 21.6.2021 
129 § 
 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.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kv 37 § Päätös: 
 

Kunnanvaltuusto merkitsi 01 – 05.2021 valtuustotason talousarvion toteutumisvertai-
lut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä rahoituslaskelman tiedoksi. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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38 § Ostotarjous koskien vanhaa terveystaloa 
 
KH 21.6.2021 
135 § 
 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 
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 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.  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kv 38 § Päätös: 
 
 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että se myy n. 3200 m2:n suuruisen määräalan 

Kipumäki –nimisestä kiinteistöstä (kiinteistönumero 230-405-10-59) Saintrond 
Property Oy:lle euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin. 
 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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39 § Ilmoitusasiat 
 
 Kunnanvaltuuston ilmoitusasiat: 
 

1. Kirjallinen valtuustoaloite: 
 

”Karvian Seurakunnan leirikeskus Rastiaisjärven rannassa myytiin viime vuonna. 
Tämä tarkoittaa sitä, että Rastiaisissa ei tällä hetkellä ole yhtäkään yleisessä 
käytössä olevaa uimarantaa, ja se on kaikkien kuntalaisten sekä matkailijoiden 
kannalta todella harmillista. 
 
Yleisiä uimarantoja kunnassa toki on, mutta yleensä esimerkiksi Karvianjärven, 
usein myös Kirkkojärven, vesi on jossain vaiheessa kesää uimakelvotonta 
sinilevän vuoksi. Tänäkin kesänä, kun alkukesä on ollut todella lämmin, 
Karvianjärvi on jo täynnä levää. Neva-Lyly on hieno ja hyvä uimapaikka, mutta se 
on monelle kaukana, samoin Mustajärven uimarannat. Kauhanevan uimapaikka 
taas ei sovellu pienille lapsille. 
 
Rastiaisjärven vesi sen sijaan pysyy lämpiminäkin kesinä uimakelpoisena, minkä 
lisäksi järven pohja ja pohjan profiili on esimerkiksi lapsille hyvin sopiva. 
Rastiaisiinkin on toki matkaa, mutta kuitenkin vähemmän kuin Neva-Lylyyn ja 
Mustajärvelle. 
 
Tämän vuoksi esitänkin, että kunta kartoittaisi mahdollisuuden avata Rastiaisiin 
yleinen uimaranta. Maata kunta ei Rastiaisjärven rannalta omistane, mutta koska 
kunta tällä hetkellä panostaa paljon matkailun kehittämiseen ja laadukkaisiin 
vapaa-ajan palveluihin, ei pienen maapalan ostokaan liene mahdoton asia 
harkittavaksi, ellei muuta ratkaisua löydy. 
 
Karviassa 30.6.2021 
 
Mari Ervelä 
Kunnanvaltuutettu” 
 
Kirjallinen valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. 

 
2. Valtuutettu Niskala ilmoitti vahtivuoronsa päättyvän ja toivoo tulevien 

luottamushenkilöiden jatkavana työtä vastuullisesti. 
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3. Suullinen valtuustoaloite: 

 
Valtuutettu Kaskimäki jätti suullisen valtuustoaloitteen kuntalaisten 
ohjeistamisesta nuohouksesta. Karvin kiinteistön omistajien on vaikea löytää tietoa 
nuohouspalveluiden järjestämisestä. Kuntalaisten heikot tiedot nuohouspalveluista 
muodostavat merkittävän paloriskin kiinteistöille. 
Asia tulee järjestää pikaisesti. 
 
Karviassa 30.6.2021 
Veijo Kaskimäki 

      Kunnanvaltuutettu 
  
 Suullinen valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. 
 

4. Valtuutettu Louhisuo vastasi Kaskimäen aloitteeseen Satakunnan pelastuslaitoksen 
olevan tietoinen nuohousasiasta ja kertoi pelastuslaitoksen jo ryhtyneen hoitamaan 
asiaa. 

 
 

5.  Valtuutettu Pukkila kiitti pitkän luottamustoimiuransa päätteeksi kunnan 
henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä.  

 
6. Kunnanjohtaja Hosiasluoma kiitti kaikkia päättyvän kauden valtuutettuja 

kuluneista vuosista. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö on tärkeää 
pitää tiiviinä jatkossakin. Yhteishenki yhteisten asioiden hoitamiseksi tulisi jatkua 
seuraavallakin valtuustokaudella. 

 
7. Kunnanjohtaja ja valtuuston pj. jakoivat valtuustotyön jättäville muistot kuluneesta 

kaudesta. 
 
8. Valtuutettu Paavo Tuuliniemi kiitti kunnan henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä 

melkein 60 vuotta kestäneistä luottamushenkilövuosista. Tuuliniemi totesi 
päätösten olleen harvoin huonoja ja Karvian on saanut olla esimerkkinä monessa 
asiassa, vaikka pieni kunta onkin. Lopuksi Tuuliniemi toivotti Karvian kunnan 
uusille päättäjille onnea ja menestystä tulevaisuudessa 

 
9. Valtuutettu Raita-aho lausui kiitokset koko henkilökunnalle, luottamushenkilöille 

ja lehdistölle kuluneesta valtuustokaudesta. 
 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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40 § Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
  

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

 
 


