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Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

41 §

12.8.2021

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.

42 §

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ala-Kantti Soile ja Huhdanmäki Tuire.

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

43 §

12.8.2021

Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali 8/2021-5/2025

KH 21.6.2021
§ 111

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

Kv 43 §

Päätös:

Valtuutettu Sami Laitila esitti kokoonpanoksi valtuustoryhmien neuvottelutuloksen,
joka on seuraava:
Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Jari Lepistö, pj, (KESK)
Tanja Koivuniemi,vpj (PS)
Jukka Ohrankämmen (KOK)

Hilma Välimäki (VAS)
Joni Lentovaara (PS)
Jari Kannisto (SDP)

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

44 §

12.8.2021

Kunnanvaltuuston puheenjohtajien valinta

KH 21.6.2021
112 §

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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kv 44 §

Päätös:
Valtuutettu Sami Laitila esitti kokoonpanoksi valtuustoryhmien neuvottelutuloksen,
joka on seuraava:
Valtuuston puheenjohtaja
Valtuuston I varapuheenjohtaja
Valtuuston II varapuheenjohtaja
Valtuuston III varapuheenjohtaja

Heikki Huhtaluoma (PS)
Sami Laitila (KESK)
Voitto Raita-aho (SDP)
Tuire Huhdanmäki (KOK)

Esitetty kokoonpano hyväksyttiin yksimielisesti ja toimikaudeksi vahvistettiin kaksi
(2) vuotta.

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

45 §

12.8.2021

Kunnanhallituksen vaali ja toimikausi

KH 21.6.2021
113 §

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

Kv 45 §

Päätös:

Valtuutettu Sami Laitila esitti kokoonpanoksi valtuustoryhmien neuvottelutuloksen,
joka on seuraava:

Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Päivi Suominen, pj (KESK)
Jari Kannisto, vpj (SDP)
Teemu Tuuliniemi (KESK)
Tomi Ylilammi (KESK)

Marko Lähdekorpi (KESK)
Sauli Sartoneva (SDP)
Jonna Haavisto (KESK)
Merja Salo (KESK)

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto
Soile Ala-Kantti (KESK)
Veijo Kaskimäki (PS)
Tanja Koivuniemi (PS)
Jaana Vähäsavo (SDP)
Jyrki Koivumäki (KOK)

12.8.2021
Jari Lepistö (KESK)
Joni Lentovaara (PS)
Johanna Anttila (PS)
Marita Hietakoivisto (SDP)
Jukka Ohrankämmen (KOK)

Esitetty kokoonpano hyväksyttiin yksimielisesti ja toimikaudeksi vahvistettiin kaksi
(2) vuotta.

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

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

46 §
KH 21.6.2021
114 §

12.8.2021

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

Kv 46 §

Päätös:
Valtuutettu Sami Laitila esitti kokoonpanoksi valtuustoryhmien neuvottelutuloksen,
joka on seuraava:
Varsinaiset jäsenet
Kaija Kangas, pj (KESK)
Hilma Välimäki, vpj (VAS)
Esko Luomanen (KOK)
Rauni Virtanen (SDP)
Ilmo Törmä (PS)

Henkilökohtaiset varajäsenet
Paavo Tuuliniemi (KESK)
Pirkko Välimäki (VAS)
Tiina Mustasilta (KOK)
Merja Holkko (SDP)
Atte Myllyviita (PS)

Esitetty kokoonpano hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

47 §

12.8.2021

Keskusvaalilautakunnan vaali 8/2021-5/2025

KH 21.6.2021
115 §

Vaalilain 13 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, vara
puheenjohtaja 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kv 47 §

Päätös:
Valtuutettu Sami Laitila esitti kokoonpanoksi valtuustoryhmien neuvottelutuloksen,
joka on seuraava:
Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet kutsujärjestyksessä

Atte Myllyviita, pj (PS)
Sirpa Sievi-Korte varapj. (KESK)
Markus Mustajärvi (SDP)
Yrjö Ylilammi (KOK)
Pirkko Välimäki (VAS)

Eija Niskala (KD)
Tomas Lundström (RKP)
Esa Pukkila (KESK)
Esko Kivistö (PS)
Marita Hietakoivisto (SDP)

Esitetty kokoonpano hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto
48 §
KH 21.6.2021
116 §

12.8.2021

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

Kv 48 §

Päätös:
Valtuutettu Sami Laitila esitti kokoonpanoksi valtuustoryhmien neuvottelutuloksen,
joka on seuraava:
Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Jari Lepistö, pj (KESK)
Mika Koivuniemi, vpj (PS)
Tomas Lundström (KESK)
Elina Kyyhkyharju (KESK)
Tiina Taskinen (KESK)
Johanna Anttila (PS)
Katrin Raadel (SDP)
Juha Rinne (SDP)
Ari Väliaho (KOK)

Sari Isokallio (KESK)
Juha Kuronen (PS)
Elina Salminen (KESK)
Pekka Niskala (KD)
Sami Laitila (KESK)
Jatta Mäntyjoki (PS)
Kari Ylinentalo (SDP)
Markus Mustajärvi (SDP)
Päivi Luodetlahti (KOK)

Esitetty kokoonpano hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

49 §
KH 21.6.2021
117 §

12.8.2021

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

Kv 49 §

Päätös:
Valtuutettu Sami Laitila esitti kokoonpanoksi valtuustoryhmien neuvottelutuloksen,
joka on seuraava:
Varsinaiset jäsenet
Tuire Huhdanmäki, pj (KOK)
Merja Salo, vpj (KESK)
Marko Lähdekorpi (KESK)
Ilkka Viitala (KESK)
Päivi Tuuliniemi (PS)
Jaakko Santahuhta (PS)
Pirkko Välimäki (VAS)

Henkilökohtaiset varajäsenet
Ari Liikala (KOK)
Teemu Tuuliniemi (KESK)
Marika Laitila (KESK)
Jonna Haavisto (KESK)
Arja Kytömäki (PS)
Matti Halme (PS)
Mirva Valkama (VAS)

Esitetty kokoonpano hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

50 §
KH 21.6.2021
118 §

12.8.2021

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

Kv 50 §

Päätös:

Valtuutettu Sami Laitila esitti kokoonpanoksi valtuustoryhmien neuvottelutuloksen,
joka on seuraava:
Varsinaiset jäsenet
Kari Tuuliniemi, pj (PS)
Eija Nevala, vpj (SDP)
Rami Marttila (KESK)
Jukka Törmä (KD)
Liisi Millbach (KESK)
Saija Heiniluoma (PS)
Anne Aho (KOK)

Henkilökohtaiset varajäsenet
Matti Halme (PS)
Hilma Välimäki (VAS)
Kaija Kangas (KESK)
Mira Hautaluoma (KESK)
Joni Vainionpää (KESK)
Piia Koskinen (PS)
Henri Tuuri (KOK)

Esitetty kokoonpano hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

51 §
KH 21.6.2021
119 §

12.8.2021

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

Kv 51 §

Päätös:

Valtuutettu Sami Laitila esitti kokoonpanoksi valtuustoryhmien neuvottelutuloksen,
joka on seuraava:
Varsinaiset jäsenet
Tapio Savioja, pj (KESK)
Joni Lentovaara, vpj (PS)
Jori Louhisuo (KESK)
Jenna Liikala (KESK)
Jonna Haavisto (KESK)
Jaakko Hietaluoma (KOK)
Tarja Hirvisaari (PS)
Kari Aalto (SDP)
Miia Kivimäki (SDP)

Henkilökohtaiset varajäsenet
Reetta Ruhkala (KESK)
Anssi Seppä (PS)
Ritva Ylinen (KESK)
Eetu Suoneva (KESK)
Joonas Suominen (KESK)
Irmeli Hietaluoma (KOK)
Jaakko Santahuhta (PS)
Raimo Lamminmäki (SDP)
Susanna Peltoniemi (SDP)

Esitetty kokoonpano hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

52 §
KH 21.6.2021
120 §

12.8.2021

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

Kv 52 §

Päätös:

Valtuutettu Sami Laitila esitti käräjäoikeuden lautamieheksi valtuustoryhmien
neuvottelutuloksen mukaisesti Ari Risulahtea (KESK).
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

53 §
KH 21.6.2021
121 §

12.8.2021

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

Kv 53 §

Päätös:
Valtuutettu Sami Laitila esitti maanjakotoimitusten uskotuiksi miehiksi
valtuustoryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti seuraavia:
Tapio Haavisto
Tapio Savioja
Marko Giers
Pasi Viitamäki
Hilma Välimäki
Raimo Lamminmäki
Tapio Mustakoski
Jouni Soini

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

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

54 §

KH 21.6.2021
122 §

12.8.2021

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

Kv 54 §

Päätös:

Valtuutettu Sami Laitila esitti Lounais-Suomen poliisin neuvottelukuntaan
valtuustoryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti seuraavia:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Sami Laitila (KESK)

Joni Lentovaara (PS)

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

55 §

KH 21.6.2021
123 §

12.8.2021

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

Kv 55 §

Päätös:

Valtuutettu Sami Laitila esitti Satakunnan koulutuskuntayhtymän
yhtymäkokousedustajaksi valtuustoryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti seuraavia:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Jari Lepistö (KESK)

Sami Laitila (KESK)

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto
56 §

KH 21.6.2021
124 §

12.8.2021

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

Kv 56 §

Päätös:

Valtuutettu Sami Laitila esitti Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
yhtymävaltuuston edustajaksi valtuustoryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti
seuraavia:
Esitys tehtiin ehdollisena niin, että kunnanhallitus tekee tarpeelliset muutokset, jos
maakuntavaltuuston poliittiset voimasuhteet muuttuvat.
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Ilpo Vuorela (KESK)
Tuire Huhdanmäki (KOK)

Anna-Maija Yli-Kivistö (KESK)
Jyrki Koivumäki (KOK)

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

57 §
KH 21.6.2021
125 §

12.8.2021

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

Kv 57 §

Päätös:

Valtuutettu Sami Laitila esitti Vatajankosken sähkön kuntayhtymän yhtymävaltuuston
edustajaksi valtuustoryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti seuraavia:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Veijo Kaskimäki, pj (PS)
Tomi Ylilammi (KESK)
Soile Ala-Kantti (KESK)
Katrin Raadel (SDP)

Tarja Hietikko (PS)
Päivi Suominen (KESK)
Joni Vainionpää (KESK)
Juha Rinne (SDP)

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

58 §
KH 21.6.2021
126 §

12.8.2021

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

Kv 58 §

Päätös:
Valtuutettu Sami Laitila esitti Satakuntaliiton kuntayhtymänedustajainkokouksen
edustajaksi valtuustoryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti seuraavia:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Päivi Suominen (KESK)

Joni Lentovaara (PS)

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

59 §

12.8.2021

Ilmoitusasiat
Kunnanvaltuuston ilmoitusasiat:
1. Kunnanjohtaja onnitteli uusia valtuutettuja.
2. Kirjallinen valtuustoaloite
”Karvian kunta on järjestänyt kuntalaisten käyttöön yhden matonpesupaikan
Willelän kentälle, jonka tarkoituksena on palvella kesäisin kaikkia asukkaita.
Pesupaikkaan saattaa olla sivukyliltä liki 20 km matka, jolloin mattojen
kuivaamaan jättäminen pesupaikalle on hankalaa ja aikaa viepää, kun matot pitää
erikseen noutaa pesupaikalta.
Lisäksi pesupaikan ympäristö on santatietä, jota käyttävät muutkin rantaan
menijät. Liikenteestä syntyy pölyä mikä likaa juuri pestyt matot. Mikäli
matonpesupaikalla olisi mattomankeli, niin pesijät voisivat viedä pestyt matot
mukanaan kotiin kuivumaan.
Esitän, että vuoden 2022 talousarvioon varataan määräraha mattomankeliin ja
pesupaikan siistimiseen sekä ylläpitohuoltoon.
Karviassa 10.8.2021
Kaija Kangas
Kunnanvaltuutettu”
Kirjallinen valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Kokouspäivämäärä

Kunnanvaltuusto

60 §

12.8.2021

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

Karvian kunta

VALITUSOSOITUS

Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
12.8.2021

Liite pöytäkirjaan
Pykälät
41- 60

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta 136 §:n mukaan, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa, taikka kunnallisen kansanäänestyksen toimittamista (kuntalaki 24 §), taikka kunnallisen
virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita.
Pykälät: 41, 42, 59, 60

VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus ja
valitusperuste

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sen lisäksi päätökseen, joka koskee yleiskaavan, asemakaavan ja
rakennus-järjestyksen hyväksymistä, valituksen saa tehdä Varsinais-Suomen ELY-keskus, maakunnan liitto ja kunta,
joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella
tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä
sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt
toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää) Pykälät: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Valitusviranomaisen puhelin- ja faksinumerot:
Turun hallinto-oikeus
Vaihde
029 56 42400

Sairashuoneenkatu 2 – 4
PL 32
20101 TURKU

Pöytäkirja

029 56 42410

Faksi

029 56 42414

Sähköposti turku.hao@oikeus.fi

Sähköisen asioinnin palvelu osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Karvian kunnasta, Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia
Sähköpostiosoite: karvia@karvia.fi, p. 02 572790; Kunnantalo avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 15.45.
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon

Valituksen muoto ja sisältö

Kirjaamo

13/8 2021.

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka
on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomai-sen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

16/8 2021

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

16/8 2021 Tiedoksi antaja:__________________________

