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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KH § 42

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.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
KH § 43

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 Kaija Kangas ja Veijo Kaskimäki.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HANKINTARAJAT
Tekn. ltk. 22.2.2018 § 6
Hallintosäännön 65 §:n mukaan kukin toimielin vahvistaa viranhaltijoiden hankintarajat vuosittain. Hankintarajat tulee vahvistaa tilivelvollisille osastopäälliköille sekä
toimintayksiköiden esimiehille.
Lisäksi hallintosäännön 32§:n mukaan tekniselle lautakunnalle tulee määrittää hankintaraja.

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta esittänee kunnanhallitukselle hankintarajoiksi kaudelle 2018:
Tekninen lautakunta

200 000 €

Kunnanrakennusmestari

20 000 €

Rakennustarkastaja

10 000 €

PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle hankintarajoiksi kaudelle 2018:
Tekninen lautakunta

200 000 €

Kunnanrakennusmestari

20 000 €

Rakennustarkastaja

10 000 €

KH § 44
VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti teknisen
lautakunnan hankintarajaksi vuodelle 2018 200.000 euroa. Kunnanhallitus merkitsee
tiedoksi viranhaltijoiden hankintarajat.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti teknisen
lautakunnan hankintarajaksi vuodelle 2018 200.000 euroa. Kunnanhallitus merkitsee
tiedoksi viranhaltijoiden hankintarajat.

KARVIAN UHREILUAUTOILIJOIDEN JA KARVIAN RATAYHDISTYKSEN ANOMUS
KUNNAN KIINTEISTÖJEN MAKSUTTOMASTA KÄYTÖSTÄ JOKKISEN SM-KISOJEN
2019 AIKANA
KH § 45

Karvian Urheiluautoilijat ja Karvian Ratayhdistys ry ovat toimittaneet
kunnanhallitukselle pyynnön, jossa he anovat, että Karvian kunta antaisi kunnan
kiinteistöjä Jokkisen SM-kisojen 8.-9.6.2019 ajaksi käyttöön maksutta.
Tarvittavia tiloja ovat











Kirkonkylän entinen alakoulu kaikkine vessoineen ja piha-alueineen
Yhtenäiskoulun suihku- ja WC-tilat sekö piha-alue
Yhtenäiskoulun ja lämpölaitoksen välinen kenttä
Urheilukentän huoltorakennuksen vessat
Urheilukenttä
Sampolan kenttä
Karviatalo/ Urheilutalo piha-alueineen
Torro
Kunnan omistuksessa mahdollisesti olevat kyläkoulut
Willelän kenttä, jos käytettävissä

Kenttiä käytetään autojen ja vaunujen pysäköintiin.
Yllä olevia tiloja pyydetään käyttöön maksutta.

Liitteet:
 Karvian Urheiluautoilijat ja Karvian Ratayhdistys ry anomus, 6.3.2018

VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää myöntää Karvian Urheiluautoilijat ja Karvian Ratayhdistys
ry:lle hakemuksen mukaisesti tilat käyttöön maksutta. Mikäli tiloissa järjestetään
maksullista majoitustoimintaa, tai esim. tarjotaan sähköä pysäköidyille vaunuille, tulee
näistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta toteutuneiden kulujen mukaan sopia
erikseen rakennusmestarin kanssa.
Mikäli kunnan tarpeista johtuen muita hakemukseen sisältyviä tiloja tilapäisesti
tarvitaan, sovitaan tästä erikseen. Koska vuokra-aikaan on vielä kauan, saattaa
jossakin yllämainitussa tilassa olla käynnissä esim. jokin korjaus- tai kunnostustyö,
mihin kunta pidättää itsellään oikeuden.
Yhdistysten tulee huolehtia varaamiensa tilojen jälkisiivouksesta.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti myöntää Karvian Urheiluautoilijat ja Karvian Ratayhdistys
ry:lle hakemuksen mukaisesti tilat käyttöön maksutta lukuun ottamatta entistä Kantin
koulua ja Kirkonkylän entistä alakoulua.
Mikäli kunnan tarpeista johtuen muita hakemukseen sisältyviä tiloja tilapäisesti
tarvitaan, sovitaan tästä erikseen. Koska vuokra-aikaan on vielä kauan, saattaa
jossakin yllämainitussa tilassa olla käynnissä esim. jokin korjaus- tai kunnostustyö,
mihin kunta pidättää itsellään oikeuden.
Yhdistysten tulee huolehtia varaamiensa tilojen jälkisiivouksesta.

KARVIAN UA/MK:N PÄÄSPONSORIANOMUS
KH § 46

Karvian Urheiluautoilijat/ Moottorikerho on saanut kunnian järjestää 8.-9.6.2019
naisten, nuorten ja EVK luokan JM SM-kisat.
Kilpailun järjestäminen on suuri urakka, ja paikalle odotetaan noin 4.000 henkilöä.
Yhdistykset anovat pääsponsorilta 20.000 euroa. Pääsponsori saa mainontaa, ja
sponsorin nimi tulee kilpailun nimeen. Mainontaa tulisi myös radioon, lehtiin ja
nettiin.
Pääsponsori saisi myös 30 kappaletta ruokailun sisältäviä VIP-lippuja.
Liitteet:


Anomus 5.3.2018 ja selvitys varojen käytöstä.

VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja päättää avustuksen antamisesta/ pääsponsoriksi
lähtemisestä.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti, ettei Karvian kunta lähde naisten, nuorten ja EVK luokan JM
SM-kisan 2019 pääsponsoriksi.

TAKAUSANOMUS/ KARVIAN RATAYHDISTYS RY
KH § 47

Karvian Ratayhdistys ry anoo Karvian kunnan takausta 150.000 euron Satapirkan
Osuuspankista nostettavalle lainalle. Lainasummalla on tarkoitus kattaa kulut, joilla
varmistetaan Torron moottoriradan ja alueen rakennelmien valmistuminen
suomenmestaruuskisojen edellyttämälle tasolle. Jokamiesluokan SM-kilpailut
järjestetään Karvian moottoriradalla 8.-.9.6.2019. Karvian järjestelyvastuulla ovat
luokat: naiset, nuoret ja EVK. Hankkeen rahoitusta varten yhdistys hakee myös
avustusta Leaderista osalle hankkeesta.
Kuntalain (410/2015) 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai
muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy
merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla
vastavakuuksilla.
Kilpailuissa kyse on toiminnasta joka ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla.
Jokkis-kisat kuuluvat karvialaiseen vapaa-ajantoimintaan sekä myös matkailun
edistämiseen oleellisena osana, jokavuotiset paikalliskisat keräävät paikalle suuren
joukon yleisöä. Moottoriurheiluharrastus on myös aktiivista kunnassa. Nyt
järjestettävillä SM-kisoilla tulee olemaan suuri karvialaista matkailua ja elinkeinoa
edistävä vaikutus. Tapahtumaan odotetaan 4000 kävijää, jotka työllistävät välillisesti
useita alueen yrittäjiä.
Alueella, jossa kilpailut järjestetään, on kunnan omistama harrastekeskus, jonka
yhteydessä olevan jokamiesluokan moottoriradan ja sen ympäristön kunnostamiseen
rahoitusta käytetään. Rahoituksella parannetaan myös alueen infra ja rakennetaan
aiempaa paremmin toimiva toimintaympäristö kilpaurheilulle ja muille
harrastetapahtumille. Nyt rakennetaan katsomo, varikkoa laajennetaan, rataa
asfaltoidaan, tehdään turva-aitoja, maalataan rakennuksia ja kaiteita. Hanke palvelee
siis moottoriurheilua ja vapaa-ajan toimintaa kunnassa myöhemmin laajemminkin.
Kunnostustoimilla on myös osin työllistävä vaikutus Karvian kunnassa. Rahoituksella
hoidetaan tehtäviä, joita kunta voisi itsekin tehdä liikuntalain puitteissa. Näillä
perusteilla voidaan katsoa omavelkaisen takauksen myöntämisen voivan kuulua
kunnan toimialaan.
Velallinen Karvian Ratayhdistys ry. ei ole taloudellisissa vaikeuksissa, tilinpäätös
vuodelta 2016 osoittaa, ettei taseeseen ole kertynyt alijäämää, ja yhdistyksellä on
maltillisesti velkaa.
Karvian kunnan talous on vakaalla pohjalla, kunnalla on kertynyttä ylijäämää 3820
euroa asukasta kohden (TP2016) ja suhteellinen velkaantuneisuus on 10 %. Rahoitus
on lyhytaikainen ja velallisen rahoitussuunnitelmassa ei ole korkeaa riskiä. Hakijan
rahoitussuunnitelma pohjautuu vastaavien aiempien tapahtumien toteumatietoihin, ja
laadittu niiden perusteella varovaisuutta noudattaen. Mikäli tapahtuma ei kerää yleisöä
tai esim. mainostuloja suunnitellusti, on mahdollista, että kunta takaajana joutuu
maksamaan osan velasta. Voidaan arvioida, että noin 10 % velasta voisi tulla takaajan
maksettavaksi, mikäli yhdistyksen rahoitus ei kerry suunnitellusti. Tällainen
kertasumma ei muodosta riskiä Karvian kunnan taloudelle.

Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian
kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian
kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/
varastorakennus pantataan kunnalle vakuudeksi.
Kunta perii takauksesta takausprovision, jonka suuruus on 0,50 % takauksen määrästä.
Takausprovision suuruus vastaa yleistä tasoa (Kuntaliitto).
Kunta voi antaa velasta takauksen, joka vastaa enintään 80 % nostettavasta velan
määrästä.
Edellä esitetyin perustein voidaan katsoa, että takauksen myöntäminen ei ole
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa tarkoitettua
valtiontukea.
Liitteet:





Anomus
Kisojen talousarvio
Ratayhdistyksen tilinpäätös
Rahoitusehdotus

VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Karvian
Ratayhdistys Ry:lle 80 % takauksen Satapirkan Osuuspankista otettavan 150.000
euron velan vakuudeksi. Lainan takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja viisi kuukautta, ja
korko 12 kk euribor lisättynä 2,00% - yksikön marginaalilla. Takauksen määrä on
enintään 80 % nostettavasta lainasummasta ja kuitenkin enintään 120.000 euroa.
Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli 600 euroa.
Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian
kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian
kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/
varastorakennus pantataan kunnalle vakuudeksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Karvian
Ratayhdistys Ry:lle 80 % takauksen Satapirkan Osuuspankista otettavan 150.000
euron velan vakuudeksi. Lainan takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja viisi kuukautta, ja
korko 12 kk euribor lisättynä 2,00% - yksikön marginaalilla. Takauksen määrä on
enintään 80 % nostettavasta lainasummasta ja kuitenkin enintään 120.000 euroa.
Takauksesta peritään provisiona 0,50 % takauksen määrästä eli 600 euroa.
Vastavakuutena Ratayhdistys antaa pantiksi omistamansa kiinteistön Kiikka 230-40510-113. Kiinteistö on vuokrattuna Karvian kunnalle, ja kiinteistöllä sijaitsee Karvian

kunnan omistama harrastekeskusrakennus, joten kiinteistöllä on arvoa Karvian
kunnalle. Lisäksi kunta edellyttää, että hankkeella rakennettava toimisto/
varastorakennus pantataan kunnalle vakuudeksi.

KARVIAN KUNNAN REKRYTOINTIPROSESSIN OHJEISTUS
KH 12.2.2018 § 21

Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 19.1.2018 ja toimittanut pöytäkirjan
kunnanhallitukselle tiedoksi.
Tarkastuslautakunta pyytää 5 §:ssä kunnanhallitukselta selvitystä siitä, kuinka
rekrytointiprosessi on ohjeistettu Karvian kunnassa.
Rekrytoinnin toimivaltuudet on kirjattu kunnan hallintosääntöön, mutta esim.
hakuilmoitusten tai haastatteluiden suorittamisen osalta kunnassa ei ole kirjallista
ohjeistusta.
Liitteet:


Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 19.1.2018

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. Kunnanhallitus
ilmoittaa tarkastuslautakunnalle, että rekrytoinnin toimivaltuudet on kirjattu kunnan
hallintosääntöön, mutta muuta kirjallista ohjeistusta prosessiin ei tällä hetkellä ole.
Kunnanhallitus päättää, että kuntaan valmistellaan rekrytointiprosessin ohjeistus.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. Kunnanhallitus
ilmoittaa tarkastuslautakunnalle, että rekrytoinnin toimivaltuudet on kirjattu kunnan
hallintosääntöön, mutta muuta kirjallista ohjeistusta prosessiin ei tällä hetkellä ole.
Kunnanhallitus päättää, että kuntaan valmistellaan rekrytointiprosessin ohjeistus.
KH § 48

Kunnansihteeri on valmistellut rekrytointiprosessin kaaviokuvan hallintosäännön
mukaisten rekrytointivaltuuksien perusteella.
Liitteet:



Rekrytointiprosessi määräaikaiset ja palkattomat virka/työsuhteet 0-12 kk
Rekrytointiprosessi vakinainen henkilöstö ja yli 12 kk määräaikaiset

VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus vahvistaa liitteenä olevat ohjeistukset rekrytointiprosessissa
noudatettavaksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus vahvisti liitteenä olevat ohjeistukset rekrytointiprosessissa
noudatettavaksi.

MAANVUOKRASOPIMUS
KH § 49

Karvian kunta on vuokrannut Koivumäki- nimisestä tilasta ne määräalat, jotka jäävät
Kirkonkylän valaistun kuntoradan reittialueelle Raija Pakkalalta 10 vuodeksi
1.9.2008-31.8.2018. Myös Kirkonkylän laavu on rakennettu tuolle alueelle.
Vuokranantaja Raija Pakkala on halukas jatkamaan vuokrasopimusta 10 vuodella,
1.9.2018-31.8.2028 väliseksi ajaksi 800 euron vuokrahinnalla.
Liitteet:


Vuokrasopimusluonnos

VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää vuokrata Koivumäki-nimisestä tilasta vuokrasopimuksen
mukaisen määräalan ajalle 1.9.2018–31.8.2028 vuokrasopimuksessa mainituin ehdoin.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti vuokrata Koivumäki-nimisestä tilasta vuokrasopimuksen
mukaisen määräalan ajalle 1.9.2018–31.8.2028 vuokrasopimuksessa mainituin ehdoin.

LAUHANVUORI-HÄMEENKANGAS GEOPARK-HANKE
KH § 50

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-hankkeessa on mukana kymmenen kuntaa;
Isojoki, Kankaanpää, Jämijärvi, Parkano, Karvia, Honkajoki, Siikainen, Karijoki,
Kauhajoki, Kihniö) kolmen maakunnan alueella. Karvia on osallistunut em. kuntien
kanssa Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-projektin valmisteluun, valmistelua on
tehty Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan Elyjen sekä Suupohjan ja Pohjois-Satakunnan
Leader-ryhmien hankkeina. Alustavina geokohteina hankkeessa ovat Lauhanvuoren ja
Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistot, Haapakeidas, Hämeenkangas,
Alkkianvuori ja Kaidatvedet, Susiluola ja Aitoneva, Käskyvuori. LauhanvuoriHämeen-kangas Geopark-alueen pääteemana on suo, joka on todettu kansainvälisesti
kiinnostavaksi luontoteemaksi ja jolla alue erottuu muista Geoparkeista.
Geopark-alue on hakemassa UNESCOlta kansainvälistä Geoparkstatusta ja aikoo
jättää hakemuksen 2018 marraskuussa, mikä edellyttää alueelta riittäviä ja
pitkäjänteisiä sitoumuksia toiminnan organisointiin. Geoparkiin on sitouduttava
vähintään neljäksi vuodeksi kerrallaan (arviointi neljän vuoden välein), alkuvaiheessa
myös hakuvaiheen osalta, eli viideksi ja puoleksi vuodeksi. Geoparkin hallintomalli
on ollut esillä 19.01.2018 kokoontuneessa hallintomallitiimissä, jossa Karvian kunnan
edustajina ovat olleet Voitto Raita-Aho ja Tarja Hosiasluoma. Tiimissä valmisteltiin
luonnos Geopark-alueen hallintomalliksi (esityslistan liitteenä). Geopark-alueen
hallinto on hallintomalliluonnoksen mukaan tarkoitus järjestää yhdistysmuotoisesti.
Suomessa on tällä hetkellä yksi kansainvälisen statuksen saanut Geopark-alue, Rokua
Geopark. Mikäli Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-alue saa UNESCO:n
kansainvälisen statuksen tuo se alueelle uusia mahdollisuuksia erityisesti matkailuun
liittyvän liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen. Hanke kokoaa alueen
toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja suuremmaksi ja tunnetummaksi
kokonaisuudeksi, luoden näin pohjan yhteistyölle ja markkinoinnille. Geoparkalueella on toteutuessaan myönteinen vaikutus alueen kuntien elinvoimaan ja
yritystoimintaan, koska se luo yrityksille mahdollisuuksia verkostoitua muiden
Geopark-alueen yritysten kanssa. Myös muut toimijat, mm. koulut voivat hyödyntää
Geoparkia.
Hallintomallin luonnoksen mukaan kunnilta anotaan rahoitusosuuksia. Kunkin
Geoparkiin osallistuvan kunnan euromääräinen rahoitusosuus riippuu kunnan koosta,
Karvian kunnan osuus olisi 10 000 euroa/ vuosi vuosina 2019-2024.

Hankkeen projektipäällikkö Terttu Hermansson on ollut läsnä valtuustoseminaarissa
8.2.2018, jossa hän esitteli hanketta ja UNESCOn Geopark-statuksen hakuun liittyviä
asioita ja selosti, mitä Geopark on tuonut Rokualle ja sen ympäristöön. Lisäksi
keskusteltiin Geoparkin tuomista mahdollisuuksista Lauhanvuoren -Hämeenkankaan
alueella. Tilaisuuden alustusmateriaali on esityslistan lisätietona.
Liitteet:


Esitys hallintomallista

VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Karvian kunta osallistuu
Geoparkiin liitteessä esitetyn mukaisesti. Määräraha, 10 000 euroa, varataan
talousarvion laadinnan yhteydessä vuoden 2019 talousarvioon. Myönteisen päätöksen
ehtona Karvian kunta kuitenkin edellyttää, että myös muut hankkeen valmisteluun
osallistuvat kunnat osallistuvat hankkeeseen omalla rahoitusosuudellaan
hallintomallin luonnoksessa esitetyn mukaisesti. Mikäli kuntien rahoitusosuuksissa
tapahtuu sellaisia muutoksia, että Karvian kunnan rahoitusosuus lisääntyisi, tekee
kunnanhallitus uuden päätöksen asiassa.
Lisäksi kunnanhallitus nimeää edustajansa hankkeen hallintomallitiimin
jatkotyöskentelyyn.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Karvian kunta osallistuu
Geoparkiin liitteessä esitetyn mukaisesti. Määräraha, 10 000 euroa, varataan
talousarvion laadinnan yhteydessä vuoden 2019 talousarvioon. Myönteisen päätöksen
ehtona Karvian kunta kuitenkin edellyttää, että myös muut hankkeen valmisteluun
osallistuvat kunnat osallistuvat hankkeeseen omalla rahoitusosuudellaan
hallintomallin luonnoksessa esitetyn mukaisesti. Mikäli kuntien rahoitusosuuksissa
tapahtuu sellaisia muutoksia, että Karvian kunnan rahoitusosuus lisääntyisi, tekee
kunnanhallitus uuden päätöksen asiassa.
Lisäksi kunnanhallitus nimesi edustajakseen hankkeen hallintomallitiimin
jatkotyöskentelyyn Tarja Hosiasluoman ja varajäseneksi Kaija Kangas ja Voitto RaitaAho.

KARVIAN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA TARJA HOSIASLUOMAN VÄLISEN
JOHTAJASOPIMUKSEN TARKISTAMINEN
KH § 51

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto RaitaAho, valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen, valtuuston 1. varapj Heikki
Huhtaluoma, valtuuston 2. varapj. Jyrki Koivumäki, valtuuston 3. varapj. Jari
Kannisto sekä kunnanhallituksen varapj. Kaija Kangas ovat käyneet
johtajasopimuksen mukaisen vuotuisen kehityskeskustelun 9.3.2018.
Keskustelussa käytiin läpi mm. yleisesti vuotta 2017, kunnan elinkeinopolitiikkaa,
vuokrataloyhtiön tilannetta sekä talouden hoitoa ja kuntastrategian toteutumista.
Vuoden 2018 tavoitteiksi asetettiin:







yhtenäiskoulun toiminnan ja työilmapiirin kehittämiseen panostaminen
elinkeinopolitiikan laatiminen,
työttömien ja työntekijöiden tapaaminen,
asuntokehityksen seuraaminen,
Sarvelan ja Saran koulun myynti,
Meijeri-Villelän tulevaisuuden pohtiminen

Johtajasopimuksen todettiin vastaavan nykytilannetta.
Liitteet:



Muistio 9.3.2018 käydystä kehityskeskustelusta
johtajasopimus

VS. KUNNANHALLITUKSEN PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan kanssa käydyn kehityskeskustelun tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan kanssa käydyn kehityskeskustelun tiedoksi.

VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS HINTAVELVOITTEIDEN KORVAAMISEEN VUODELLE
2018
KH § 52

Karvian kunta on hakenut Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 1 000 euron
valtionavustusta hintavelvoitteiden korvaamiseen vuodelle 2018.
ELY-keskus on tutkinut hakemuksen ja päättänyt myöntää enimmäismäärältään 500
euron valtionavustuksen. Valtionavustusta myöntäessään ELY-keskus on ottanut
huomioon hakemuksen ja kunnan vuoden 2017 määrärahan käytön haettuun
avustuskohteeseen.
Valtionavustusta saa käyttää vuoden 2018 hintavelvoitteiden korvaamiseen.
Avustusmäärä on 500 euroa, kuitenkin enintään 50 % kunnalle aiheutuvista
nettokustannuksista. Valtionavustusta voidaan myöntää palvelusopimusasetuksen
mukaisen liikenteen ostoihin ja hintavelvoitteiden korvaamiseen enintään 50
prosenttia kustannuksista.
Valtionavustus maksetaan laskutuksen perusteella. Laskuun liitetään jäljennökset
tositteista, joilla osoitetaan valtionavustuksen piiriin kuuluvien kustannusten
toteutuminen.
Alkuvuoden avustus maksetaan ajalta 1.1. – 30.6.2018 hakemuksen perusteella.
Loppuvuoden maksatus suoritetaan, kun päätöksessä vaaditut koko vuotta koskevat
seurantatiedot ja selvitykset on saatu ja hyväksytty. Avustuksen saajan tulee toimittaa
koko vuoden seurantatiedot 31.1.2019 mennessä.

Valtionapuviranomaisen päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea
oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (19.3.2018)
Liitteet:


Valtionavustuspäätös, 14.3.2018,VARELY/171/2018

VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee valtionavustuspäätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae
siihen oikaisua.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi valtionavustuspäätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae siihen
oikaisua.

SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 – LAUSUNTO EHDOTUSVAIHEEN
AINEISTOISTA

Rakltk 15. 3. 2017 § 21
Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2
valmisteluvaiheen aineiston, päätti asettaa aineiston julkisesti nähtäville ja pyytää
aineistosta lausunnot (MH 28.11.2016/§142 ja MH 15.12.2016/§157).
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja
mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden
moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja
rakennetut kulttuuriympäristöt. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki Satakunnan kunnat.
Aineisto on asetettu maankäyttö ja rakennuslain 62 §:n ja –asetuksen 30 §:n mukaisesti
julkisesti nähtäville 1.2.-3.3.2017 väliseksi ajaksi. Kunnan tulee antaa lausunto Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluaineistosta 7.4.2017 mennessä.
Kaava- aineisto on nähtävissä kunnanvirastolla sekä osoitteessa:
http://www.satakuntaliitto.fi/valmisteluvmk2
RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Rakennuslautakunta hyväksyy rakennustarkastajan laatiman lausunnon (liitteenä) ja päättää
esittää lausuntoa kunnanhallitukselle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Tarvittaessa
kunnanhallitus voi täydentää lausuntoa.
Lausunnossaan rakennuslautakunta mm. kritisoi maisema-alueiden lisäyksiä ja niiden
kaavamerkintöjä, mitä rakennuslautakunta vaatii poistettavaksi maakuntakaavasta. Lisäksi
kaava-aineistossa on esitetty liian vähän uusia turvetuotantoalueita.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

________________________________________________________________
KH 27.3.2017 § 56
Kunnanhallituksen kokouksessaan 6. 3. 2017 nimeämät henkilöt käyvät keskustelemassa
Satakuntaliitossa vaihemaakuntakaavasta 30. 3. 2017.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus hyväksyy rakennuslautakunnan hyväksymän lausunnon.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus hyväksyi rakennuslautakunnan hyväksymän lausunnon kunnanhallituksen
päättämin tarkistuksin. Kunnanhallitus antoi evästystä neuvottelijoille tapaamiseen
Satakuntaliiton kanssa 30.3.2017.
Tekn. ltk. 19.3.2018 § 15

Satakunnan toisen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistosta oli keväällä
2017 jätetty Satakuntaliittoon noin 250 erillistä sekä kaksi useamman sadan allekir-

joittajan mielipidettä, joista toinen koski Kokemäen Sääksjärveen kohdistuvia vesistövaikutuksia ja toinen Karvian maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (250 allekirjoittajaa).
Karvian kunnan edustajia on käynyt Satakuntaliitossa neuvottelemassa Satakunnan
toisen vaihemaakuntakaavan laatimiseen liittyen 30.3.2017 ja 19.9.2017, ja Satakuntaliiton vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä vieraili Karviassa 18.4.2017. Lisäksi vaihemaakuntakaava, erityisesti sen maisema-aluemerkinnät ovat puhuttaneet laajasti erilaisissa tilaisuuksissa ja saaneet paljon kritiikkiä. Neuvotteluja Satakuntaliitossa on
käyty myös muiden Satakunnan kuntien kanssa, sekä viranomaisneuvotteluja ympäristöministeriön, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Museoviraston ja Satakunnan Museon edustajien kesken.
Valmisteluvaiheen lausuntojen ja neuvottelujen jälkeen Satakuntaliiton maakuntahallitus on 22.1.2018 §13 hyväksynyt Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen
1 aineiston, ja pyytänyt siitä lausuntoa Karvian kunnalta. Ehdotusvaiheen materiaali
on kokonaisuudessaan julkaistu Satakuntaliiton kotisivuilta.
Teknisen lautakunnan kokoukseen on kutsuttu aluearkkitehti Ilmari Mattila, joka kertoo lautakunnalle vaihemaakuntakaavoituksen vaiheista. Viranhaltijatyönä on laadittu
lausunto Satakunnan toisen vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta. Lausunnossa todetaan mm. että Karvian kunta hyväksyy vaihemaakuntakaavaehdotukseen
muutetun maisema-aluemerkinnän, mutta pitää turpeentuotannolle kaavoitettuja alueita edelleen liian vähäisinä.
Oheismateriaalina lautakunnalle lausunto liitteineen.
RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta hyväksyy viranhaltijatyönä laaditun lausunnon Satakunnan toisen
vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta (liitteenä) ja päättää esittää lausuntoa kunnanhallitukselle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Tarvittaessa kunnanhallitus
voi täydentää lausuntoa.
PÄÄTÖS:
Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle lausunnon hyväksymistä päätösehdotuksen mukaisesti.
KH § 53

Liitteet:



Lausuntopyyntö 29.1.2018 Satakunnan maakuntahallitus
lausunto

VS. KUNNANHALLITUKSEN PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää antaa Satakuntaliiton maakuntahallitukselle liitteenä olevan
lausunnon Satakunnan toisen vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti antaa Satakuntaliiton maakuntahallitukselle liitteenä olevan
lausunnon Satakunnan toisen vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta.
Veijo Kaskimäki jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, Kaskimäki vastustaa liitteenä
olevaa lausuntoa.

AVUSTUSANOMUS
KH 5.3.2018 § 38

Marjasuon Metsästysseura ry, Marjasuon Pienviljelijäyhdistys ry sekä Karvian
Perinnejuoma ry anovat Karvian kunnalta 10.000 euron avustusta Marjasuon kylätalon
peruskorjauksen loppuunsaattamiseksi.
Yhdistykset ovat vuonna 2015 aloittaneet yhteisen Marjasuon kylätalohankkeen.
Mielenkiinto ja kannatus hankkeelle on ollut laajaa, ja talkootyötä on tehty noin
10.000 tuntia. Yhteinen harrastehalli on lähes valmis. Kesällä 2017 tontille siirrettiin
varsinainen kylätalo, 1800-luvulla rakennettu hirsirakennus. Hankkeessa seuraavaksi
saatetaan kylätalon peruskorjaus loppuun sekä viimeistellä harrastehallin
rakennustyöt.
Mahdollinen avustus käytettäisiin lisäeristämiseen, kiintokalusteisiin, keittiölaitteisiin
ja saniteettitiloihin.
Liitteet:


Avustushakemus 20.2.2018

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 10.000
lisämäärärahan kohtaan muu hallinto, avustukset yhteisöille. Kunnanhallitus päättää
myöntää Marjasuon kylätalohankkeelle anomuksen mukaisen 10.000 euron
avustuksen sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää lisämäärärahan.
Kunnanhallitukselle tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti pyytää Marjasuon kylätalohankkeelta lisäselvityksenä
kustannusarvion ja hankkeen tilinpäätöstiedot.

KH § 54

Kunnanhallitukselle on toimitettu oheismateriaalina lisäselvitystä hankkeen toteutuneista kustannuksista.
Haettavan avustuksen käytön kustannusarvio on:
*lisäeristys energiatehokkuuden ja ekologisuuden parantamiseksi, arvio n. 3000,*kiintokalusteet, arvio n. 2000,*keittiölaitteet, arvio n. 6000,*saniteettitilat (mm.invawc) 8000,arvio näistä yhteensä 19000,VS. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 10.000
lisämäärärahan kohtaan muu hallinto, avustukset yhteisöille. Kunnanhallitus päättää
myöntää Marjasuon kylätalohankkeelle anomuksen mukaisen 10.000 euron

avustuksen sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää lisämäärärahan.
Kunnanhallitukselle tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti pyytää Marjasuon kylätalohankkeelta edelleen lisäselvityksenä
hankkeen pääkirjat kaikilta hankevuosilta sekä tarjouspyynnöt nyt haettavan
avustuksen käyttökohteista. Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä saatuaan tarvittavat
täydennykset.
Mari Ervelä poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.43.

MUUT ASIAT
KH § 55

Kunnanhallituksen muut asiat:
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluomalle on myönnetty virkavapaata ajalle 14.3.11.4.2018 väliseksi ajaksi, sijaisena toimii kunnansihteeri Hanna Vainionpää.
Viru-Nigulan vieraat tulisivat mieluiten Karviapäiville, päätettiin kutsua vain virallinen delegaatio Karviapäiville.
Viestintäviraston vastaus 14.3.2018 liittyen puhelimen kuuluvuusongelmiin: Kiitos
yhteydenotostanne liittyen matkapuhelinkuuluvuuden ongelmiin Karvian seudulla.
Olisi tärkeää, että kaikki kuuluvuusongelmista kärsivät olisivat ensisijaisesti yhteydessä omiin operaattoreihinsa ja ilmoittaisivat ongelmista heille. Meidän on
tarkoitus tutkia tilannetta myös teknisten mittauksien avulla, mutta tarkempi mittausten ajankohta ei ole vielä selvillä. Olemme teihin yhteydessä sen jälkeen kun
olemme tehneet mittaukset.
Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän hallitukseen Kaija Kankaan tilalle joku toinen edustaja hallituksen varajäseneksi. Nimetään Päivi Suominen. /Ote pöytäkirjasta:
Vatajankosken Sähkö/

Kunnanhallitus päätti antaa Karvian Ratayhdistys Ry:lle luvan rakentaa noin 100
neliömetrin suuruisen autotalli/toimistorakennuksen Karvian kunnalta 31.10.2059
asti vuokraamalleen kiinteistölle 230-405-10-67. Kunnanhallitus päätti antaa luvan uuden katsomorakennelman sijoittamiselle Karvian Ratayhdistys ry:lle Karvian kunnalta 31.10.2059 asti vuokraamalleen kiinteistölle 230-405-10.
Kiina / Changzhou yhteistyösopimus Satakuntaliiton tuodaan pykälänä seuraavaan
kokoukseen.
Tiina Järvinen toi tiedoksi, että Mehiläisen työterveyspalveluista ei saa tällä hetkellä lääkäriaikoja. Kunnanhallitus edellyttää, että työterveyslääkäriaikoja on saatavilla nopeastikin.
Veijo Kaskimäki tiedusteli, että miten vatsatautiepidemia voi olla niin pahana
Kankaanpäässä joka kevät.
Joni Vainionpää toi esiin, että huolehdittava 273 päällystystyön korjaamisesta/
lopputarkastuksesta.

ILMOITUSASIAT
KH § 56

Merkitään tiedoksi seuraavat:

Työttömyysvakuutusrahasto
Työttömyysvakuutusmaksusta on vähennetty hakemuksen
perusteella myönnetty koulutuskorvaus 113 koulutuspäivän
perusteella 1.789,69 euroa.

Satakunnan sairaanhoitopiiri
Informaatio- ja keskustelutilaisuuden 7.3.2018 muistio Satakunnan
sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta.
Alueellinen terveydenhuollon tietohallinnon neuvottelukunta 27.2.2018
pöytäkirja
Satakuntaliitto
Maakuntahallituksen 19.3.2018 kokouksen esityslista on luettavissa
verkkosivuilla
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?
+bid=1106

Honkajoen kunta
Kirje maksullisen lomituksen kuntien subventiosta, kunnat eivät enää
voisi STM:n tulkinnan mukaan tukea maksullista lomitusta.
Porin kaupunki
Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmän muistio 13.3.2018

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy
Virallinen lehti 26 / 2.3.2018
Virallinen lehti 29 / 9.3.2018
Virallinen lehti 32 / 16.3.2018

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KH § 57

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

