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156 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Asian selostus

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.

Kokouspäivämäärä
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157 §

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Päätösehdotus

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 Veijo Kaskimäki ja Jyrki Koivumäki.

Kokouspäivämäärä
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13.9.2021
Kunnantalon henkilökunnan liikuntailtapäivä

D/75/01.04.01.01/2021
Asian selostus

Kunnantalon henkilökunnalle järjestetään liikuntailtapäivä perjantaina
17.9.2021, jolloin kunnantalo suljetaan klo 11.00. Kunnantalon sulkemisesta
tiedotetaan normaalin käytännön mukaisesti.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouspäivämäärä
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13.9.2021
Edustajien valitseminen tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden
yhteisöjen hallintoelimiin

D/71/00.02.01/2021
Asian selostus
Karvian kunnanvaltuuston 12.11.2020 hyväksymän konserniohjeen mukaan
kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen
ja muiden yhteisöjen hallintoelimiin, poikkeuksena ne edustajat, jotka valitsee
valtuusto.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat seuraaviin tytäryhteisöihin ja
osakkuusyhteisöihin;
Tytäryhteisöt:
Kiinteistöosakeyhtiö Karvian Vuokratalot / Hallitus
Karvian Lämpö Oy / Hallitus
Willi Karvia Oy/Hallitus
Osakkuusyhteisöt:
Suupohjan seutuverkko Oy/ Hallituksen jäsen

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti kunnan edustajat seuraaviin
tytäryhteisöihin ja osakkuusyhteisöihin;
Tytäryhteisöt:
Kiinteistöosakeyhtiö Karvian Vuokratalot, hallitukseen Jaana Vähäsavo.
Karvian Lämpö Oy, hallitukseen Teemu Tuuliniemi.
Willi Karvia Oy, hallitukseen Jari Kannisto.
Osakkuusyhteisöt:
Suupohjan seutuverkko Oy, hallitukseen kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma.

Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus

13.9.2021

5

Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus
160 §

6

13.9.2021
Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo-oikeus kunnanhallituksen kokouksessa

D/77/00.02.01/2021
Asian selostus

Kuntalaki velvoittaa jokaista kuntaa perustamaan nuorisovaltuuston tai muun
nuorten vaikuttajaryhmän turvaamaan nuorten vaikuttamismahdollisuudet
kunnassa.
Karvian nuorisovaltuusto perustettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017.
Keväällä 2021 valittuun nuorisovaltuustoon on ilmoittautunut kahdeksan
nuorta.
Karvian nuorisovaltuusto on kokouksessaan 19.8.2021 päättänyt aikaisempien
vuosien tapaan nuorisovaltuuston edustajista kunnan toimielimissä.
Nuorisovaltuusto on valinnut edustajakseen kunnanhallitukseen Eetu
Suonevan. Päätös nuorisovaltuustoedustajista toimielimiin on ehdollinen
riippuen toimielinten päätöksestä myöntää läsnäolo- ja puheoikeus
nuorisovaltuuston edustajalle.
Karvian kunnan hallintosäännön 130 §:n mukaan toimielin päättää muiden
kuin jäsentensä, esittelijän, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja
kunnanjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksessaan.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää kutsua nuorisovaltuuston edustajan kokouksiinsa.
Edustaja ei kuitenkaan voi olla läsnä käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita.
Läsnäolo-oikeudesta voidaan kunnanhallituksen yhteisellä päätöksellä poiketa
ilman erillistä perustelua.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus
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13.9.2021
Jäsenten nimeäminen satasoten ohjausryhmään

D/66/00.02.01/2021
Asian selostus
Porissa 4.11.2019 pidetyssä sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja
rakenneuudistusta koskevassa seminaarissa on sovittu, että kukin Satakunnan
kunta nimeää kolme kunnanvaltuustoon valittua edustajaa sosiaali- ja
terveydenhuollon rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään. Karvian
kunnanhallitus on nimennyt ohjausryhmään Kaija Kankaan, Jyrki Koivumäen ja
Voitto Raita-ahon.
Johtoryhmä on esittänyt 26.8.2021, että kuntavaalien jälkeen myös kuntien
valitseman Satasoten ohjausryhmän kokoonpano tulisi tarkistaa.
Ohjausryhmän toimikausi kestää siihen saakka kunnes 23.1.2022 valittavan
hyvinvointialueen aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022. Johtoryhmän
päätti pyytää ohjausryhmää esittämään Satasoten ohjausryhmään aiemmin
edustajiaan - joko jäseneksi tai asiantuntijaksi - nimenneille tahoille, että ne
tarkistaisivat edustajansa Satasoten ohjausryhmässä ja ilmoittaisivat
mahdollisista muutoksista 30.9.2021 mennessä osoitteeseen
kirjaamo@satakunta.fi.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus nimeää edustajansa Satasoten ohjausryhmään.
Päätös

Kunnanhallitus nimesi edustajat Satasoten ohjausryhmään:
Voitto Raita-aho (SDP)
Jyrki Koivumäki (Kok.)
Kaija Kangas (Kesk.)

Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus
162 §

8

13.9.2021
Kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston ja lautakuntien kokouslaitteet

D/73/00.02.01/2021
Asian selostus

Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokousmateriaali on vuodesta 2015
lähtien toimitettu jäsenten saataville sähköisesti. Tämä on vähentänyt työtä ja
kustannuksia kopioinnissa ja postituksessa. Tiedot ovat myös helpommin
saatavilla myös, mikäli niihin halutaan palata myöhemmin. Viime
valtuustokaudella kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käyttöön hankittiin
suurimmalle osalle chromebookit ja joidenkin käytössä on ollut tabletteja.
Koneet on hankittu leasing -sopimuksella, joka päättyy vuoden lopussa.
Koneiden osalta on sovittava lunastuksesta Suupohjan Seutupalvelukeskuksen
kanssa.
Laitteiden lisäksi luottamushenkilöiden käyttöön tulee hankkia tarvittavat
lisenssit kokousmateriaalien tarkastelemiseksi. Tietoturvasyistä
luottamushenkilöillä tulisi olla käytössä karvia.fi -päätteiset sähköpostit.
Seutupalvelukeskus on tarjonnut M365 F3 -lisenssejä hankittavaksi
luottamushenkilöille. Lisenssikustannus on 5.99 euroa / kk / käyttäjä.
Luottamushenkilöiden lisenssit koko valtuustokaudelle on noin 14 000 euroa.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää hankkia kokouslaitteet kunnanvaltuuston,
kunnanhallituksen, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan
jäsenille. Aiemmin käytössä olevat chromebook-laitteet hyödynnetään
mahdollisuuksien mukaan.
Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien puheenjohtajille hankitaan kannettavat
tietokoneet mahdollisuuksien mukaan. Tällä hetkellä kannettavien
tietokoneiden toimitusaika on jopa vuosi.
Kaikki laitehankinnat tehdään leasing -sopimuksella tai kokonaistaloudellisesti
edullisimmalla hankintatavalla.
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään laite- ja lisenssihankinnat,
mikäli kunnanjohtajan hankintaraja (20 000 euroa) ylittyy.

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun lisäselvityksien saamiseksi.

Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus
163 §

9

13.9.2021
Kunnanhallituksen edustajan määrääminen lautakuntiin 8/2021 – 5/2023

D/64/00.02.01/2021
Asian selostus

Kunnanhallituksella on lautakunnissa edustajansa. Edustajalla on lautakunnan
kokouksissa puhevalta, mutta ei oikeutta osallistua päätöksentekoon.
Edustajan tehtävänä on seurata lautakunnan asioiden hoitamista ja tuoda esiin
kunnanhallituksen näkökannat. Mikäli edustaja ei pidä oikeana tai
tarkoituksenmukaisena lautakunnan päätöstä asiassa, joka voidaan siirtää
kunnanhallituksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava kunnanjohtajalle tai
kunnanhallituksen puheenjohtajalle sen harkitsemista varten, olisiko asia
siirrettävä kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Kunnanhallituksen edustajan poissaolo lautakunnan kokouksista ei estä
asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa.
Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on oikeus osallistua
lautakuntien kokouksiin ja käyttää siellä puhevaltaa, vaikka hän ei ole
lautakunnassa kunnanhallituksen edustajana.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus määrää edustajansa seuraaviin lautakuntiin:
Elinvoimalautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-ajanlautakunta
sekä
tekninen lautakunta.

Päätös

Kunnanhallitus määräsi yksimielisesti edustajansa lautakuntiin seuraavasti:
Elinvoimalautakunta: Jari Kannisto (SDP)
Kasvatus- ja opetuslautakunta: Tanja Koivuniemi (PS)
Vapaa-ajan lautakunta: Soile Ala-Kantti (Kesk.)
Tekninen lautakunta: Jyrki Koivumäki (Kok.)
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13.9.2021
Palkkatoimikunnan valitseminen

D/65/00.02.01/2021
Asian selostus

Hallintosäännön 7 §:n mukaan kunnanhallitus määrää toimikaudekseen
palkkatoimikunnan, johon kuuluu niin monta jäsentä, kuin valtuustossa on
edustettuna eri puolueita tai valitsijayhdistyksiä. Jäsenistä yhden
kunnanhallitus määrää puheenjohtajaksi. Kunnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus
palkkatoimikunnan kokouksissa. Kunnanhallituksen nimeämän
palkkatoimikunnan esittelijänä toimii palkka-asiamies.
Palkkatoimikunta käsittelee virka- ja työehtosopimuksen soveltamiseen
liittyviä asioita.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen palkkatoimikunnan ja määrää sille
puheenjohtajan.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi toimikaudekseen palkkatoimikunnan seuraavasti:
Päivi Suominen, puheenjohtaja, (Kesk.)
Hilma Välimäki, jäsen, (Vas.)
Jyrki Koivumäki, jäsen, (Kok.)
Heikki Huhtaluoma, jäsen, (PS)

Kokouspäivämäärä
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13.9.2021
Työsuojelutoimikunnan valitseminen

D/67/01.04.01.01/2021
Asian selostus

Työsuojelutoimikuntaan on kuulunut varsinaiset työsuojeluvaltuutetut,
kunnanhallituksen edustaja ja työsuojelupäällikkö. Toimihenkilöt valitsevat
työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua ja työntekijät nimeävät
työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Nykyisten edustajien
toimikausi päättyy 31.1.2021.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen työsuojelutoimikuntaan
kunnanhallituksen edustajan.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi toimikaudekseen työsuojelutoimikuntaan
kunnahallituksen edustajaksi Teemu Tuuliniemen.

Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus
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13.9.2021
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano

D/69/00.02.01/2021
Asian selostus

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava
vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla
on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.
Karvian kunnassa on yhteinen vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka
kunnanhallitus asettaa. Neuvostossa on enintään 9 jäsentä ja heille voidaan
valita henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvoston jäsenet valitaan
valtuustokauden ajaksi kerrallaan. Vanhus- ja vammaisneuvostoon jäseneksi
kutsutaan edustajat vanhusjärjestöistä, PoSa:n asumispalvelusta, PoSa:n
kotihoidosta, vammaisjärjestöistä, kunnanhallituksesta sekä Karvian
seurakunnasta. Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö on hyväksytty
14.5.2020.
Jäsenet ovat olleet Eläkeliitosta, Sotaveteraaneista, Posan kotihoidosta ja
Iltaruskon palvelukeskus/Anna-kodista, Omaisten ja ystävien tuki ry:stä sekä
seurakunnalta. Varsinaisia vammaisjärjestöjä ei Karviassa ole mutta neuvoston
kokoonpanossa tulee huomioida riittävä vammaisasioiden edustus.

Liitteet

Karvian kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö 2020
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus pyytää Iltaruskon palvelukeskusta, kotihoitoa, Karvian
Sotaveteraaneja, Omaisten ja ystävien tukiyhdistystä sekä Eläkeliiton Karvian
osastoa nimeämään omat edustajansa ja varaedustajat vanhusneuvostoon.
Karvian kunnanhallitus nimeää oman edustajansa vanhusneuvostoon.

Päätös

Kunnanhallitus pyytää Iltaruskon palveluskeskusta, kotihoitoa, Karvian
sotaveteraaneja, omaisten ja ystävien tuki -yhdistystä sekä eläkeliiton Karvian
osastoa nimeämään omat edustajansa ja varaedustajat vanhusneuvostoon.
Koska Karviassa ei ole toimivaa vammaisjärjestöä, kunnanhallitus pyytää
kuntalaisia ilmoituksella Ylä-Satakunta -lehdessä ja kunnan verkkosivuilla
nimeämään 1.10. mennessä ehdokkaita vammaisasioiden edustajaksi.
Kunnanhallitus valitsee ehdokkaista 1-2 jäsentä neuvostoon sekä varajäsenet.

Kokouspäivämäärä
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Karvian kunnanhallitus nimeää edustajakseen Tanja Koivuniemen.
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13.9.2021
Kunnanhallituksen kokouspäivät loppuvuonna 2021

D/72/00.02.01/2021
Asian selostus

Kuntalaki edellyttää, että kunnanhallituksen säännöllisiä kokouksia varten
vahvistetaan ajat etukäteen esim. vuodeksi kerrallaan, minkä ohessa pidetään
tarpeen mukaan muita kokouksia.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää hallituksen loppuvuoden kokouspäiviksi:
4.10.2021
25.10.2021
15.11.2021
7.12.2021

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouspäivämäärä
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13.9.2021
Virkavalintaa koskeva oikaisuvaatimus

D/74/01.01.01.01/2021
Asian selostus

Reijo Ritakorpi on lähettänyt kunnanhallitukselle 19.8.2021 päivätyn
oikaisuvaatimuksen koskien hallintosihteerin virkaan valintaa.
Oikaisuvaatimuksessaan Reijo Ritakorpi vaatii Karvian kunnanhallitusta
kumoamaan 5.8.2021 § 142 tehdyn päätöksen mm. sillä perusteella, ettei
virkaan valitulla henkilöllä ole hakemusasiakirjojen mukaan kokemusta
toimielinten kokousvalmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta eikä
arkistosta vastaamisesta ja tiedonhallintaan liittyvistä velvoitteista.
Asiaan liittyvä päätöshistoria on esitetty asianhallintajärjestelmän
käyttöönoton vuoksi liitteenä.

Liitteet

Ritakorpi Oikaisuvaatimus Karvian kunnanhallituksen päätökseen
Virkaan valinta 5.8.2021
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää, että Reijo Ritakorven 19.8.2021 kunnanhallitukselle
lähettämä oikaisuvaatimus hylätään.
Perusteluina oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle todetaan seuraavaa:
Nykyinen tehtävänkuva on varsin laaja. Tämän vuoksi kenelläkään hakijoista ei
voi olla valmiina sellaista kokemusta, joka vastaisi viran toimenkuvaa
täsmällisesti. Arkistotoimenhoidon osuus pienenee sähköisten järjestelmien
käyttöön oton myötä ja tehtäväkuva on tältä osin murroksessa.
Pienessä kunnassa tehtävänkuvat tarkentuvat työntekijöiden
henkilökohtaisten ominaisuuksien ja jatkuvasti muuttuvien ja lisääntyvien
työtehtävien mukaan ja siksi valinnassa henkilökohtaisille ominaisuuksille
annetaan iso painoarvo. Hakemuksen ja haastattelun perusteella Risulahdella
on hyvät tietotekniset taidot, asiakaspalveluosaaminen ja vuorovaikutustaidot
sekä motivaatiota uusiin työtehtäviin perehtymiseen, niissä työskentelyyn ja
lisäkouluttautumiseen. Haastattelun merkitys korostui moninaisen ja
muuttuvan työnkuvan vuoksi.
Oikaisuvaatimuksessa esiintuodun valituksi tulleen työkokemuksen osalta
voidaan todeta, että valinta on perustunut kokonaisharkintaan.
Hakuilmoituksessa ei ole nimenomaisesti vaadittu kokemusta hallintosihteerin
tehtävästä, vaan tehtävässä tarvittavat tiedot ja taidot on voinut hankkia
muullakin työkokemuksella. Myöskään työkokemuksen pituudelle ei yksistään
ole annettu ratkaisevaa painoarvoa. Hallintosihteerin valinnassa on painotettu
henkilökohtaisia ominaisuuksia, koska niiden merkitys on viran hoidon

Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus
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kannalta tärkeää.
Risulahdella on yli 10 vuoden monipuolinen kokemus toimistotehtävistä.
Risulahdella on työtehtäviensä kautta kokemusta arkistoinnista ja hän on
osallistunut Triplan-asianhallintajärjestelmän koulutuksiin. Risulahdella on
työnsä kautta kokemusta myös Pro-Economica -ohjelmiston käytöstä, jota
käytetään Karvian kunnassa laskujen käsittelyyn. Lisäksi hänellä on kokemusta
kokousvalmistelusta ja pöytäkirjan pitämisestä.
Tehtävään valitulle tarjotaan hänen kokemuksensa ja koulutuksensa sekä
tehtävän vaatimuksen vaatimaa koulutusta ja tähän tehtävään vaadittava
ammattitaito muodostuu näiden ja kokemuksen myötä.

Päätös

Kunnanjohtaja täsmensi päätösehdotustaan ennen pykälän käsittelyä:
Kunnanhallitus päättää, että Reijo Ritakorven 19.8.2021 kunnanhallitukselle
lähettämä oikaisuvaatimus hylätään.
Perusteluina oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle todetaan seuraavaa:
Nykyinen tehtävänkuva on varsin laaja. Tämän vuoksi kenelläkään hakijoista ei
voi olla valmiina sellaista kokemusta, joka vastaisi viran toimenkuvaa
täsmällisesti. Arkistotoimenhoidon osuus pienenee sähköisten järjestelmien
käyttöön oton myötä ja tehtäväkuva on tältä osin murroksessa.
Hakuilmoituksessa ei ole määritelty koulutusvaatimusta kelpoisuusehtona
hallintosihteerin virkaan. Virkaan valitulla on merkonomin koulutus ja hän on
suorittanut mm. asiakirjahallinnon ja arkistoimen peruskurssin.
Oikaisuvaatimuksessa esiin tuodun valituksi tulleen työkokemuksen osalta
voidaan todeta, että valinta on perustunut kokonaisharkintaan.
Hakuilmoituksessa ei ole nimenomaisesti vaadittu kokemusta hallintosihteerin
tehtävästä, vaan tehtävässä tarvittavat tiedot ja taidot on voinut hankkia
muullakin työkokemuksella. Myöskään työkokemuksen pituudelle ei yksistään
ole annettu ratkaisevaa painoarvoa.
Hakemuksen ja haastattelun perusteella virkaan valitulla on yli 10 vuoden
monipuolinen kokemus toimistotehtävistä. Työtehtäviensä kautta valitulla on
kokemusta arkistoinnista ja hän on osallistunut Triplanasianhallintajärjestelmän koulutuksiin. Valitulla on työnsä kautta kokemusta
Pro-Economica -ohjelmiston käytöstä, jota käytetään Karvian kunnassa
laskujen käsittelyyn. Hänellä on kokemusta myös kokousvalmistelusta ja
pöytäkirjan pitämisestä.
Hallintosihteerin valinnassa on painotettu henkilökohtaisia ominaisuuksia,
koska niiden merkitys on viran hoidon kannalta tärkeää. Pienessä kunnassa
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tehtävänkuvat tarkentuvat työntekijöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien ja
jatkuvasti muuttuvien ja lisääntyvien työtehtävien mukaan ja siksi valinnassa
henkilökohtaisille ominaisuuksille annetaan iso painoarvo. Hakemuksen ja
haastattelun perusteella valitulla on hyvät tietotekniset taidot,
asiakaspalveluosaaminen ja vuorovaikutustaidot sekä motivaatiota uusiin
työtehtäviin perehtymiseen, niissä työskentelyyn ja lisäkouluttautumiseen.
Haastattelun merkitys korostui moninaisen ja muuttuvan työnkuvan vuoksi.
Virkaan valitulle tarjotaan hänen kokemuksensa ja koulutuksensa sekä
tehtävän vaatimuksen vaatimaa koulutusta ja tähän tehtävään vaadittava
ammattitaito muodostuu näiden ja kokemuksen myötä.
Kunnanhallituksen päätös virkaan valinnasta perustuu hakijoiden
haastatteluun ja virkamiestyönä koottuun ansiovertailuun, jossa keskeisimpinä
ovat hakijoiden työkokemus- sekä koulutustiedot. Virkatehtävien laajuus ja
luonne huomioiden kaikkien haastateltujen koulutus oli virkaan nähden
soveltuva.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kuntalain 121.5 § mukainen lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2020
arviointikertomuksesta

D/76/00.02.01/2021
Asian selostus

Kuntalain 121.5 § mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon
toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomus antaa aihetta.
Kunnan tilintarkastajana on ollut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy
vastuullisena tilintarkastajanaan JHT Vesa Keso. Tarkastuslautakunta on
käsitellyt kuntalain ja hallintosäännön edellyttämiä asioita vuosille 2017-2020
hyväksytyn arviointisuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2020 painopistealueena
on ollut kunnanhallituksen alaiset toiminnot.
Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan hallintokuntien toiminta on
olennaisilta osin ollut valtuuston päättämien tavoitteiden mukaista.
Seuraavassa on esitetty keskeisimpiä arviointityön havaintoja toimintavuodelta
2020.
• Toimintavuodelle 2020 on ollut ominaista erilaiset henkilöstö- ja
rakennemuutokset sekä koronapandemian aiheuttamat muutokset. Nämä
ovat lisänneet työmäärää ja työhön liittyvää epävarmuutta.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kunnanhallitus seuraa tehtyjen
muutosten vaikutuksia erityisesti henkilöstön työhyvinvoinnin
näkökulmasta.
• Koronapandemian takia osaa kunnan järjestämistä palveluista on pitänyt
rajoittaa tai ajaa kokonaan alas. Tämän johdosta tavoitteet, jotka edellyttävät
ihmisten fyysistä läsnäoloa, ovat suurelta osin jääneet saavuttamatta.
Olennaisilta osin toiminta on kuitenkin ollut kunnanvaltuuston asettamien
tavoitteiden mukaista.
• Koronapandemian takia on eri toiminnoissa pitänyt omaksua uusia
tietotekniikkaan ja digitalisaatioon perustuvia toimintatapoja. Uudet
toimintatavat ovat osaltaan parantaneet toiminannan tuloksellisuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että nyt
opittuja uusia työtapoja hyödynnetään mahdollisimman hyvin myös
tulevaisuudessa ja että kaikilla tasoilla aktiivisesti etsitään uusia tapoja
hyödyntää tietotekniikkaa.
• Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan vuoden 2020 loppupuolella on
otettu koekäyttöön kiinteistöhoidon sähköinen huoltokirja. Saadun selvityksen
mukaan kyseisellä ohjelmalla kiinteistöhuollon seuranta paranee merkittävästi.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että sähköinen huoltokirja otetaan

Kokouspäivämäärä
Kunnanhallitus

19

13.9.2021
käyttöön ja että sitä hyödynnetään täysimääräisesti kiinteistöjen
suunnitelmallisessa ja ennakoivassa ylläpidossa.
• Tarkastuslautakunta on kartoittanut Oppilas- ja opiskelijahuoltolain
1287/2013 edellyttämien palveluiden toteutumista. Saadun selvityksen
mukaan kaikkia lain velvoitteita ei ole voitu toteuttaa. Lisäksi koronapandemia
on entisestään lisännyt lain edellyttämien palvelujen tarvetta.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että Oppilas- ja opiskelijahuoltolain
edellyttämien palveluiden saatavuus varmistetaan.
Tilinpäätöksen mukaan tuloslaskelman osoittama vuosikate oli 1,6 M€, joka on
1,8 M€ enemmän kuin talousarviossa. Tilikauden ylijäämä oli 0,75 M€, joka on
1,7 5 M€ enemmän kuin talousarviossa. Investointimenojen toteutuma oli 277
t€, joka on 32 % budjetoidusta. Tarkastuslautakunta toteaa, että ennakoitua
suurempaan tilikauden ylijäämään on vaikuttanut erityisesti kunnan saama
harkinnanvarainen valtionosuus 0,3 M€ sekä valtionosuuksien muodossa
kunnan saama koronatuki 0,5 M€.
Toimintakertomuksessa on tehty selkoa kuntakonserniin kuuluvista yhtiöistä.
Toimintakertomuksen sivuilla 36-47 on esitetty kunnanvaltuuston asettamia
tavoitteita tytäryhteisöille ja annettu selonteko konsernivalvonnan
järjestämisestä. Konsernitilinpäätöksen mukaan tilikauden ylijäämä on 2,4 M€
ja lainat ja vuokravastuut 3 769 €/asukas. Konsernin suhteellinen
velkaantuneisuus on 50,0 % ja laskennallinen lainanhoitokate 5,88. Konsernin
kertynyt ylijäämä on 6 066 €/asukas.

Liitteet

Karvia arviointikertomus 2020
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää kutsua säännöllisesti viranhaltijoita ja henkilöstön
edustajia kokouksiina kertomaan ajankohtaisista asioista. Hallitus seuraa
henkilöstönsä jaksamista ja työkykyä rakentamalla keskustelevaa ilmapiiriä
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välille. Kunnanhallitus ryhtyy
tarvittaviin mahdollisimman varhaisiin toimiin henkilöstön työhyvinvoinnin
takaamiseksi.
Suunniteltu ohjelmistojen aiempaa laajempi hyödyntäminen kunnassa on
osunut päällekkäin koronapandemian kanssa. Kuluneena vuonna on otettu
poikkeuksellisen paljon uusia ohjelmistoja käyttöön pysyvästi. Sähköinen
kokoustaminen yleistyi nopeasti pandemian myötä ja Karvian kunta pyrkii
osaltaan hyödyntämään etäosallistumista koulutuksiin ja palavereihin
mahdollisimman laajasti.
Koulupsykologipalveluiden saatavuus on huonoa valtakunnallisesti. Kasvatus-
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ja opetuslautakunnan alaiset viranhaltijat jatkavat seudullista yhteistyötä
pyrkien ratkaisemaan puutteet koulupsykologipalveluissa. Lukuvuodeksi 202122 Karvian kunta on yhdessä Pohjois-Satakunnan kunnan muiden kuntien
kanssa tehnyt ostopalvelusopimuksen yksityisen psykologipalveluja myyjän
tarjoajan kanssa. Näin pystytään takaamaan kiireisimpien tutkimuksien
toteutuminen.
Teknisellä osastolla käyttöön otettu sähköinen huoltokirja ja sen käyttöä
jatketaan. Uuden järjestelmän käyttöön otto vaatii kuitenkin runsaasti
henkilöstöresursseja. Teknisen osaston organisaation muotoutuminen on vielä
kesken ja henkilöstöresurssin määrä vaikuttaa käyttöön oton aikatauluun.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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170 §
Yhteistyötoimikunnan valitseminen
D/68/00.02.01/2021
Asian selostus

Kunnan yhteistyötoimikunta koostuu luottamushenkilöiden ja työntekijöiden
edustajista.
Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä lain
tarkoittamana yhteistyöelimenä sekä kunnallisen alan työsuojelun
yhteistoimintasopimuksen tarkoittamana yhteistoimintaelimenä.
JUKO on ilmoittanut edustajakseen yhteistyötoimikunnan toimikaudeksi Katri
Lambergin ja JYTY Sirpa Ala-Rämin. JHL ei ole toistaiseksi varmistanut
edustajaansa yhteistyötoimikuntaa.
Yhteistyötoimikunnan kokouksiin osallistuvat ammattijärjestöjen edustajien
lisäksi työnantajan edustajat.
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus päättää yhteistyötoimikunnan edustajikseen kunnanjohtajan,
kunnansihteerin sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan.

Päätös

Koivumäki esitti kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeavan
päätösehdotuksen, jota kunnanhallitus kannatti yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti yhteistyötoimikunnan edustajikseen kunnanjohtajan,
kunnansihteerin, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanvaltuuston
puheenjohtajan.
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Ympäristöterveydenhuollon mahdollinen mukaanottaminen Satakunnan
hyvinvointialueen valmisteluun

D/79/00.02.01/2021
Asian selostus

Satakunnan väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on kokouksessaan
10.8.2021 §14 päättänyt tiedustella Satakunnan kunnilta syyskuun 2021 aikana
halukkuutta ottaa ympäristöterveydenhuolto mukaan Satakunnan
hyvinvointialueen valmisteluun voimaanpanolain 65 §:n mukaisesti.
Mikäli kaikki kunnat suhtautuvat myönteisesti ympäristöterveydenhuollon
siirtymiseen hyvinvointialueen hoidettavaksi jo 1.1.2023, voidaan tätä koskeva
valmistelu aloittaa.
Kunnat vastaisivat edelleen tehtävien siirrosta huolimatta
ympäristöterveydenhuollon rahoituksesta ainakin 31.12.2025 saakka, jolloin
vastuu ympäristöterveydenhuollosta ja sen rahoituksesta mahdollisesti siirtyy
hyvinvointialueelle.
Satakunnassa on virinnyt perusteltu keskustelu siitä, kannattaisiko
ympäristöterveydenhuolto ottaa mukaan hyvinvointialueen valmisteluun nyt
alusta, koska ympäristöterveydenhuolto on monen toimijan osalta jo nyt
kiinteä osa sote
-kokonaisuutta ja erottaminen sote -kokonaisuudesta aiheuttaisi muutaman
vuoden
sisällä useaan suuntaan tapahtuvia hallinnollisia siirtoja.
Tällä pyydetyllä ilmoituksella kunta sitoutuu ainoastaan valmisteluun
osallistumiseen.
Päätös ja sopimus tehtävien siirrosta tehdään erikseen 30.6.2022 mennessä.
Vastaukset tiedusteluun pyydetään ilmoittamaan 30.9.2021 mennessä.

Liitteet

Satasote Pöytäkirjan ote VATE 10.8.2021
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus ilmoittaa Karvian kunnan sitoutuvan siihen siihen, että
ympäristöterveydenhuolto otetaan mukaan Satakunnan hyvinvointialueen
valmisteluun.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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172 §

Muut asiat

Asian selostus

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Päivi Suominen poistui 172 §:n kohdan 8
käsittelyn ajaksi kokouksesta esteellisenä klo 20.08-20.09. Kohdan 8 käsittelyn
ajan puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Jari
Kannisto.
1. Kunnanhallitus päätti kunniamerkkitoimikunnan kokoonpanon 14.9.2021
alkaen toistaiseksi:
Jukka Ohrankämmen pj., Voitto Raita-aho, Veijo Kaskimäki, Sami Laitila ja
Pirkko Välimäki.
2. Kunnanhallitus päätti nimetä ystävyyskuntatoimikunnan myöhemmin
kuluvan syksyn aikana.
3. Kaskimäki esitti, että Karvian kunnan on selvitettävä mahdollisimman pian
avustusmahdollisuuksia Kirkkojärven kunnostamiseksi.
4. Valtuuston seuraavat kokouspäivät ovat 11.11.2021 ja 16.12.2021.
5. Koivumäki esitti kevättalvella 2021 kokoontuneen sote-työryhmän
käynnistämistä uudestaan.
6. Kunnanhallitus keskusteli Karvian terveyskeskuksen henkilöstötilanteesta.
7. Koivumäki tiedusteli Willi Karvia Oy:n toiminnan näkymistä. Kunnanjohtaja
esitti yhtiön tilanteen ja näkymät tiivistetysti.
8. Kaupanvahvistajatodistukset. Karvian kunta ei käytä etuosto-oikeutta.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä
(KuntaL 136 §)
pykälät 156, 157, 158, 162, 167, 169, 171, 172
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä
voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 170
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 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 170
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 15.9.2021
Pöytäkirjanotteet on postitettu ____/___20___
Annettu tiedoksi __15 /_9_2021__ Tiedoksiantaja:
VALITUSOSOITUS
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
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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: 168
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-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja
postiosoite
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
Oikaisuvaatimusvaaditaan tehtäväksi
/valituskirjelmän
-muutosvaatimuksen perusteet
sisältö
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.
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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.

