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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KH § 108

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 § 109

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 Heikki Huhtaluoma ja Tiina Järvinen.

POSAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 31.3.2017
KH § 110

PoSan peruspalvelukuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt PoSan talouden
toteutumista ajalla 1.1. – 31.3.2017 kokouksessaan 26.4.2017. Kolmen kuukauden
osuus vuotuisesta määrärahasta on 25 %.
Karvian kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-maaliskuussa 2017 ovat
seuraavat:
Palvelu:
Perhepalvelut
Aikuispalvelut
Vanhuspalvelut
Erityispalvelut
Ympäristöpalvelut

käyttö:
19,86 %
23,45 %
21,93 %
29,41 %
25,76 %

Palvelut yhteensä, tammi-maaliskuun kokonaiskäytön toteuma on Karvian osalta on
23,64 %. Alkuvuoden osalta kustannuskehitys näyttää maltilliselta. Kustannusten
lisäystä on erityispalveluissa etenkin vuodeosastohoidossa koko Posan alueella.
Karvian osalta vuodeosastopäivien määrä on viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa
vähäisempi. Hienoista nousua on myös ympäristöpalveluissa. Asiakasmäärät ovat
nousussa ympäristönsuojelun osalta maa-aineslupien siirryttyä PoSalle.
Liitteet:


Posan osavuosiraportti 1.1. – 31.3.2017

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee PoSan osavuosiraportin tammi-maaliskuulta 2017 tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi PoSan osavuosiraportin tammi-maaliskuulta 2017 tiedoksi.

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2016
KH § 111

Sosiaaliasiamies lähettää kunnanhallitukselle käsiteltäväksi vuoden 2016 selvityksen
vuoden 2016 tapahtumista sekä kuntien ilmoittamista ajankohtaisista tunnusluvuista.
Karviasta sosiaaliasiamiehelle kertyi viisi asiakastapausta. Karvian asiat koskivat
perheasioita, elatusmaksukysymyksiä, huoltoriitaa ja toimeentulotukea, sekä
kuljetuspalvelupäätöstä ja ikääntyneen asumista. Karvian asiakkaat ottavat hyvin
vähän yhteyttä sosiaaliasiamieheen.
Karvian alueelta tuli vuoden 2016 aikana yksi Sosiaalihuollon asiakaslain mukainen
muistutus asiakkaan saamasta kohtelusta
Toimeentulotukipäätösten keskimääräistä käsittelyaikaa ei ole PoSasta ilmoitettu.
Liitteet:


Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016.

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2016.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2016.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS
KH § 112

Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 28.4.2017 ja on toimittanut pöytäkirjan
kunnanhallitukselle tiedoksi.

Liitteet:


Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 28.4.2017

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.

KUNTATIEDOTE
KH § 113

Kunnanhallitus on 2.5.2017 § 104 päättänyt, että vanhusneuvoston esityksen
mukaisesti kunnassa toteutettaisiin joka talouteen jaettava kuukausittainen
kuntatiedote.
Postilta saadun tarjouksen mukaan tiedotteen postittaminen kunnan 1 261 talouteen
maksaisi arvioilta noin 225 euroa kuukaudessa (riippuu tiedotteen paksuudesta yms).
Tiedote voitaisiin kopioida kunnanvirastossa, ja kopioinnin kuukausikustannus olisi
noin 1.100 euroa. Taittamiseen on arvioitu menevän noin 0,05 htv kuukaudessa
(sivukuluineen n. 200 euroa kuukaudessa) ja taittamiseen varattaisiin työaikaa
Marianne Ojalalle. Kokonaiskustannus kuukaudessa noin 1525 euroa ja vuodessa
18.300 euroa. Tiedotteeseen ei ole varattu määrärahaa.
Tiedote voisi ilmestyä esimerkiksi jokaisen kuukauden toinen torstai, ja aineistot
toimitettaisiin edellisen kuun loppuun mennessä. Myös yhdistyksille annettaisiin
mahdollisuus toimittaa tietoa tapahtumistaan kuntatiedotteessa.
Ensimmäinen kuntatiedote voisi ilmestyä 8.6.2017, ja seuraavan kerran 10.8.2017.
Kuntatiedote voidaan jakaa julkisena tiedotteena, joka jaetaan myös sellaisiin
talouksiin, joissa on ei mainoksia - kielto. Tällöin edellytyksenä on, että kyseessä on
tiedottamista sellaisista julkisista palveluista, joiden voidaan katsoa olevan tärkeitä
jokaisen kansalaisen kannalta: mm. joukkoliikenneaikataulut, puhelinluettelot tai
muut vastaavat julkisiin tiedotteisiin rinnastettavat asiakirjat tai painotuotteet, joiden
sisältämällä tiedolla on yleistä merkitystä. Julkisena tiedotteena ei jaeta materiaalia,
jonka sisällöstä pääosa on mainontaa, suoramarkkinointia tai jonka sisällöllä on
pääasiassa vain kaupallista merkitystä, vaikka osa sisällöstä olisikin ei-kaupallista
tietoa. Jaettavan osoitteettoman lähetyksen yhteydessä ei voi olla kolmannen
osapuolen kaupallisia liitteitä.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää kuntatiedotteen julkaisemisen ilmestymistiheydestä ja päättää
lisätä Marianne Ojalan työaikaa tarvittavan määrän 1.6.2017 lähtien.
Kunnanhallitus päättää lisämäärärahan määrän valtuustolle esitettäväksi
kuntatiedotteen julkaisuun vuodelle 2017.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti, että kuntatiedote jaetaan talouksille värillisen sijasta
mustavalkoisena vuoden 2017 aikana 6 kertaa. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että
Marianne Ojalan työaikaa lisätään 0,05 htv kuukaudessa 1.6.2017 lähtien.
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle 6000 euron lisämäärärahaa
mustavalkoisen kuntatiedotteen julkaisuun vuonna 2017.

RATAYHDISTYKSEN ANOMUS TOIMINTA-AVUSTUKSESTA
KH § 114

Karvian Ratayhdistys ry anoo 10 000 euron kertasummaa toimintansa tukemiseen.
Anotulla summalla on tarkoitus parantaa rataturvallisuutta ja peruskunnostaa rataa ja
katsomoalueita. Rata ei täytä ilman korjausta nykyisiä sääntövaatimuksia ja
korjaukset ovat tarpeen katsojien, kilpailijoiden ja toimihenkilöiden turvallisuuden
parantamiseksi.
Avustusta käytettäisiin turvaverkkojen hankintaan, asvaltointiin, turvahiekan ja
murskeen hankintaan. Kunnostuksen kustannusarvio kaikkiaan on 18400 euroa ja
loppuosan hankkeesta yhdistys rahoittaa itse.
Liitteet:


Karvian Ratayhdistys ry:n avustusanomus

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää myöntää avustuksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se
myöntäisi 10 000 euron lisämäärärahan kustannuspaikalla Muu hallinto.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti myöntää avustuksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se
myöntäisi 10 000 euron lisämäärärahan kustannuspaikalla Muu hallinto.
Ratayhdistystä pyydetään toimittamaan kunnanhallitukselle selvitykset toteutuneista
kustannuksista sekä tehdystä talkootyön määrästä tämän vuoden loppuun mennessä.
Torron harrastekeskuksen toimintaa tulee kehittää. Kunnanhallitus päätti esittää, että
elinkeinolautakunta, Ratayhdistys, Urheiluautoilijat ja vastavalittu nuorisovaltuusto
ryhtyisivät yhdessä miettimään lisää toimintaa harrastekeskukseen.
Nuorisovaltuuston edustaja lupasi viedä asian ideointia seuraavaan nuorisovaltuuston
kokoukseen.

KOULUNKÄYNTIAVUSTAJIEN TYÖSUHTEET
KOLTK 4.5.2017 § 59

Karvian kunnan koulutoimessa on tällä hetkellä työsuhteessa yksitoista koulunkäyntiavustajaa, joista neljä on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Yhtenäiskoulussa koulunkäyntiavustajia, joista osa toimii tarvittaessa henkilökohtaisena avustajana, tarvitaan jatkossakin vähintään kuusi. Kahden koulunkäyntiavustajan työsuhteen
muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi on siis perusteltua.
Koulunkäyntiavustajat Leena Erola ja Krista Ruokola ovat työskennelleet Karvian
kunnassa jo useamman lukuvuoden.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa ottaa kaksi
koulunkäyntiavustajaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 10.8.2017 lähtien.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää valita koulunkäyntiavustajan toistaiseksi
voimassaoleviin työsuhteisiin Leena Erolan ja Krista Ruokolan 10.8.2017 sillä
edellytyksellä, että kunnanhallitus myöntää täyttöluvan.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti pyytää kunnanhallitukselta lupaa ottaa kaksi
koulunkäyntiavustajaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 10.8.2017 lähtien.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti valita koulunkäyntiavustajan toistaiseksi
voimassaoleviin työsuhteisiin Leena Erolan ja Krista Ruokolan 10.8.2017 sillä
edellytyksellä, että kunnanhallitus myöntää täyttöluvan.
KH § 115

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti myöntää
täyttöluvan kahteen koulunkäyntiavustajan työsuhteeseen 10.8.2017 lähtien.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti myöntää
täyttöluvan kahteen koulunkäyntiavustajan työsuhteeseen 10.8.2017 lähtien.

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS
KH 10.4.2017§ 68

Kuntalain muutos velvoittaa kunnat ja kuntayhtymät uudistamaan mm.
hallintosäännön ja kuntayhtymien perussopimuksen vastaamaan uudistunutta
kuntalakia viimeistään 1.6.2017.
Kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 23.3.2017 § 14 lähettää
perussopimuksen kuntayhtymän jäsenkuntien päätettäväksi.
Liitteenä on muutettu perussopimus ja ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta.
Kuntayhtymän perussopimuksen muutos on pyydetty käsittelemään
kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoissa 31.5.2017 mennessä.
Liitteet:



Perussopimus
Ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy Satakunnan
koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy
Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen.
KH § 116

Kuntiin on 23.3.2017 yhtymähallituksesta toimitettu perussopimuksesta virheellinen
versio. Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 25.4.2017 § 27 lähettää
perussopimuksen kuntayhtymän jäsenkuntien päätettäväksi.
Liitteet:



Perussopimus
Ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy Satakunnan
koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy Satakunnan
koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen.

RIVITALOTONTIN VARAAMINEN ENNAKKOMARKKINOINTIA VARTEN
KH § 117

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.4 päättänyt kunnanhallituksen esityksen
mukaisesti lahjoittaa rivitalotontin sellaiselle rivitalon rakentajalle, joka vuoden 2017
aikana hakee rakennuslupaa ja aloittaa rakentamisen viimeistään omistus- tai vuokraasuntokäyttöön vuoden 2018 aikana.
Kiinteistön omistusoikeuden siirtymisen selvyyden vuoksi ostaja maksaisi tontista
valtuuston päättämän hinnan kaupantekohetkellä, mutta kauppasumma palautettaisiin
ostajalle lopputarkastuksen jälkeen.
Kurikkalainen JA Rakenne Oy on ilmoittanut olevansa kiinnostunut aloittamaan
ennakkomarkkinoinnin omistusasuntojen rakentamiseksi Isomäen alueelle. JA
rakenne selvittää kesän 2017 aikana onko kiinnostusta omistusasunnon
hankkimiseen. Rakentamispäätös on tarkoitus tehdä kuluvan syksyn aikana ja
rakennuslupa haettaisiin vuoden 2017 aikana. JA Rakenne Oy rakentaa kysynnän
mukaisesti yksiöitä, kaksioita tai kolmioita.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää varata tontin Isomäen alueelta JA Rakenne Oy:lle
ennakkomarkkinointia varten. Varaus on voimassa 31.12.2017 asti.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti varata tontin Isomäen alueelta JA Rakenne Oy:lle
ennakkomarkkinointia varten. Varaus on voimassa 31.12.2017 asti.

LAINAN NOSTAMINEN
KH § 118

Vuoden 2017 talousarviossa on pitkäaikaisen lainojen lisäystä arvioitu
tarvittavan 2.560.038 € investointimenojen kattamiseen. Vuoden 2016 talousarviossa
rahoitustarpeeksi arvioitiin 1,8 miljoonaa euroa. Lainaa ei kuitenkaan nostettu vielä
vuoden 2016 aikana, vaan investointia rahoitettiin kassavaroin. Nyt on tarkoitus
nostaa lainaa 3.000.000 euroa lainaa yhtenäiskouluinvestoinnin rahoittamiseen sekä
kunnanvaltuuston päättäessä teollisuushallin rakentamisesta 1.000.000 euroa
hallirakentamiseen..
Lainatarjoukset 3.000.000 euron suuruisesta lainasta on pyydetty
21.4.2017 klo 14.00 mennessä seuraavilta:
- Kuntarahoitus Oyj
- Satapirkan Osuuspankki
- Oma Säästöpankki

Tarjoukset pyydettiin 10 vuoden laina-ajalle sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisina.
Lyhennykset pyydettiin tasalyhenteisesti puolivuosittain ja koronmaksukausi on 6 kk.
Lainatarjouksen ovat määräaikaan mennessä jättänyt kaksi (2) rahoituslaitosta.
Oheismateriaalina saapuneet tarjoukset.
Täydentävä tarjouspyyntö 4.000.000 euron suuruisesta lainasta edellä mainituin
ehdoin pyydettiin 11.5.2017 klo 16.00 mennessä aiemmin tarjouksen jättäneiltä
Kuntarahoitus Oyj:ltä sekä Satapirkan Osuuspankilta.
Karvian kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan valtuusto päättää lainan ottamista ja
lainan antamista koskevista periaatteista. Talousarvion ja –suunnitelman
hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman
muutoksista.
Liitteet:
 Lainatarjoukset
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 4 000 000 €:n laina nostetaan
Kuntarahoitus Oyj:ltä 10 vuoden laina-ajalle kiinteällä korolla. Korkoindikaatio
1,070. %.
PÄÄTÖS:
Keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan. Hallirakentaminen on
järjestynyt muulla tavalla, joten kunnan rahoitustarve tämän asian osalta muodostuu
ainoastaan yhtenäiskoulurakentamisen kustannuksista, joihin on käytetty tähän

mennessä kunnan kassavaroja 8.5.2017 tilanteen mukaan 2.832.414,60 euroa.
Muuttuneesta tilanteesta johtuen kunnanjohtaja esitti 3.000.000 euron lainan ottoa
kunnanvaltuustolle esitettäväksi. Laina otetaan Kuntarahoitus Oyj:ltä 10 vuoden
laina-ajalle kiinteällä korolla. Korkoindikaatio 1,070. %.
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen ja päätti esittää
kunnanvaltuustolle, että 3.000.000 euron laina yhtenäiskoulun rakennuskustannusten
kattamiseen.

AVUSTUSHAKEMUS NUORISOSEURANTALO SAMPOLAN ULKOMAALAUKSEEN
KH 2.5.2017
§ 103

Karvian Nuorisoseura ry on toiminut yhtäjaksoisesti 105 vuotta, ja lähes yhtä kauan
omistanut ja hallinnoinut Sampolaa. Nuoriseura ylläpitää Sampolaa toimintaryhmistä
saamillaan tuloilla, vuokratuloilla sekä talkootyöllä kerättävillä varoilla.
Sampola on keskeinen osa Karvian kylänraittia, minkä vuoksi se pyritään pitämään
edustavassa kunnossa. Nyt ollaan tilanteessa, jossa rakennuksen ulkovuori kaipaa
maalausta. Karvian Nuorisoseura ry hakee Karvian kunnalta 5.000 euron avustusta
ulkomaalaukseen. Maalaus toteutettaisiin kesällä 2017.
Avustukseen on varauduttu talousarviossa.
Liitteet:


Anomus 2.11.2016

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää myöntää hakemuksen mukaisesti 5.000 euron avustuksen
Karvian Nuorisoseura ry:lle Sampolan ulkomaalausta varten. Avustus maksetaan
kustannuspaikalta Muu hallinto.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvitysten hankkimista varten.
KH § 119

Karvian Nuorisoseura ry:ltä on saatu lisätietoa kunnostuksen kokonaiskustannuksista
ja toteuttamistavasta. Tarkemmat tiedot maalauksen hinnasta selviävät kokoukseen
mennessä urakkatarjousten tultua viikolla 20. Sampolaan tehdään myös sisätilojen
saneerausta, jonka kustannusarvio on 30 000 euroa. Sen yhdistys toteuttaa omilla
varoillaan.
Liitteet:
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää myöntää hakemuksen mukaisesti 5.000 euron avustuksen
Karvian Nuorisoseura ry:lle Sampolan ulkomaalausta varten. Avustus maksetaan
kustannuspaikalta Muu hallinto.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti myöntää hakemuksen mukaisesti 5.000 euron avustuksen
Karvian Nuorisoseura ry:lle Sampolan ulkomaalausta varten. Avustus maksetaan
kustannuspaikalta Muu hallinto.

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE
KH § 120

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta
eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta19.6.2017 mennessä.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki talous- ja velkaneuvonnasta. Samalla
kumottaisiin voimassa oleva samanniminen laki talous- ja velkaneuvonnasta
(713/2000).
Esityksessä ehdotetaan, että talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen siirretään
aluehallintovirastoilta ja kunnilta oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtäväksi.
Palvelua tuottaisivat oikeusapu- ja edunvalvontapiireissä oikeusaputoimistot.
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit voivat myös hankkia talous- ja velkaneuvonnan
palveluja ostopalveluina. Palvelun yleinen ohjaus ja valvonta siirrettäisiin Kilpailu- ja
kuluttajavirastolta oikeusministeriölle.
Talous- ja velkaneuvonnan tehtävään ja sisältöön ei esitetä muutoksia.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Ehdotus on valmisteltu oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä.
Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen sekä maakuntauudistukseen,
jonka yhteydessä aluehallintovirastot lakkaavat vuoden 2019 alusta lukien. (Luonnos
maakuntauudistuksen II vaiheen lakipaketiksi on lausunnolla 19.6.2017 saakka
Liitteet:



Lausunto
Lausuntopyyntö 12.5.2017

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää antaa asiassa liitteenä olevan lausunnon.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti antaa asiassa liitteenä olevan lausunnon.

HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS
KH 6.3.2017
§ 36

Kuntalain (10.4.2015/410) 90 §:ssä säädetään kunnan hallintosäännöstä. Pykälässä
määritellään ne asiat, joista hallintosäännössä ainakin on säädettävä. Näitä ovat
1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimielimistä ja johtamisesta;
b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä;
c) henkilöstöorganisaatiosta;
d) taloudenhoidosta;
e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;
f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;
2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimivallan siirtämisestä;
b) toimielinten kokoontumisesta;
c) varajäsenten kutsumisesta;
d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;
e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;
f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja
puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;
g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;
h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että
sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen
tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä;
i) esittelystä;
j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;
k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;
l) asiakirjahallinnon järjestämisestä;
m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;
n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista
tiedoista;
o) viestinnän periaatteista;
p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;
3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:
a) valtuuston kokousmenettelystä;
b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;
c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;
d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä;
e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;
f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen
kokouksen kulun turvaamiseksi.
Uudistetun hallintosäännön tulee olla voimassa viimeistään 1.6.2017. Uudella
hallintosäännöllä kumotaan kaikki voimassa olevat päävastuualuesäännöt ja
ohjesäännöt ja kaikki kunnan toimintaa koskeva ohjeistus on jatkossa yhdessä
säännössä.

Hallintosääntöä on kunnassa valmisteltu kuntaliiton hallintosääntömallin pohjalta.
Lokakuussa 2016 pidettiin valtuustoseminaari, jossa annettiin suuntaviivoja
valmisteluun. Tämän jälkeen valmisteltu hallintosääntöluonnos on käsitelty kunnan
lautakunnissa. Hallintosäännön valmistelussa on lisäksi tehty tiivistä yhteistyössä
samankokoisten seutukunnan kuntien kanssa.
Hallintosäännön viimeisenä lukuna tulee olemaan määräykset luottamushenkilöiden
palkkioista. Tältä osin odotamme edelleen Kuntaliiton ohjeistusta.
Liitteet:


Hallintosääntö 1.6.2017

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian kunnalle
uuden hallintosäännön liitteen mukaisesti tulevaksi voimaan 1.6.2017.
Hallintosäännön viimeinen luku luottamushenkilöiden palkkioista hyväksytään
myöhemmin erikseen.
PÄÄTÖS:
Jaakko Kallioniemi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.35.
Kunnansihteeri Hanna Vainionpää esitteli kunnanhallitukselle hallintosääntöä.
Elinvoimalautakunnan jäsenmääräksi päätettiin esittää 9 jäsentä. Kunnan
johtoryhmää koskeva sääntely poistetaan. Kunnanjohtajan tehtäviin §:ään 21 lisätään,
että kunnanjohtaja tuo vakuutusten kilpailuttamisen tiedoksi kunnanhallitukselle.
Päätettiin, että poistetaan liikunta- ja raittiussihteerin tehtävistä poistot, koska
taloutta koskevat asiat määrätään erikseen muualla. Jaakko Kallioniemi esitteli
kunnanhallitukselle teknistä lautakuntaa koskevat säännökset. Pykälästä 32 poistetaan
jäseniä koskevat edellytykset, ja kohta muutetaan lukemaan niin, että lautakuntaan
kuuluu 7 jäsentä. Kunnanrakennusmestarin tehtävistä poistetaan kohta 6. koskien
sähköliittymäsopimuksia. Rakennustarkastajan toimivaltaa täsmennetään siten, että
tarkastaja saa päättää enintään 300 neliömetrin laajennuksia. Elinvoimalautakunnan
osalta poistetaan jäseniä koskevat edellytykset.
Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
Kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.51–20.59.
KH 27.3.2017
§ 48

Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä.
Hallintosääntöön on lisätty luottamushenkilöiden palkkioita koskeva luku 17. Lisäksi
kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan on lisätty kohta, jonka mukaan kunnanhallitus
toimii rakennusluvan hakijana kunnan omissa rakennushankkeissa.

Liitteet:


Hallintosääntö 1.6.2017

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian kunnalle
uuden hallintosäännön liitteen mukaisesti tulevaksi voimaan 1.6.2017.
PÄÄTÖS:
Pykälää 65 täydennetään siten, että toimintayksikön esimies vastaa toimialueensa
laskutuksen ja laskujen perinnän järjestämisestä sisäisen valvonnan ohjeen
mukaisesti.
Pykälään 91 lisätään, että valtuuston kokouskutsu toimitetaan pyydettäessä postitse,
pykälään 111 täydennetään, että pöytäkirja on nähtävillä myös kunnanvirastossa.
Pykälään 150 lisätään, että arkistonhoitaja voi allekirjoittaa arkistosta annettavat
asiakirjat. Pykälään 156 lisätään, että tarkastuslautakunnalle ja vaalitoimielimille
maksetaan päiväpalkkioita. Lisäksi pykälään 160 lisätään, että sellaisista
luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä luvussa, kunnanhallitus määrää
tarvittaessa korvauksen erikseen, sekä sana lautakunnan korvataan sanalla
toimikunnan.
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian kunnalle
uuden hallintosäännön edellä päätetyillä muutoksilla liitteen mukaisesti tulevaksi
voimaan 1.6.2017.
KV 20.4.2017
§ 15

PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja selvitti pääpiirteittäin hallintosäännössä tehtyjä muutoksia
valtuutetuille. Hallintosääntöä on tehty Kuntaliiton mallin mukaisesti.
Varavaltuutettu Jorma Niskala kysyi, että kun valtuusto päättää toimielinten
kokoonpanosta ja toimikaudesta niin onkohan kunnanhallitusta koskeva kohta
ristiriidassa edellisen kanssa. Kunnanjohtaja kertoi, että hallintosääntö on tältäkin
osin Kuntaliiton mallin mukainen eikä ole ristiriidassa valtuuston päätösvallan
kanssa.
Käydyn keskustelun jälkeen hallintosääntö hyväksyttiin yksimielisesti.

KH § 121

Hallintosäännön vahvistamisen jälkeen on tullut ilmi, että teknisen lautakunnan
kokoonpanoa tulee tarkastella uudelleen. Lautakunnan työskentely vaatii laajaa
asiantuntemusta kahden lautakunnan yhdistyessä.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa hallintosäännön 9 § ja 32
§ siten, että teknisen lautakunnan jäsenmäärä on yhdeksän jäsentä.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa hallintosäännön 9 §
ja 32 § siten, että teknisen lautakunnan jäsenmäärä on yhdeksän jäsentä.

KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 53, 54, 55, 56 JA KATUALUETTA
KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS
Rakltk § 15 (30.3.2016)
Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt 22.3.2016 ehdotuksen
Karvian Kirkonkylän kortteleita 53, 54, 55,56 ja katualuetta koskevasta asemakaavan
muutoksesta
Suunnittelualue:
Sijainti:
Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustaajamassa, sen ydinalueella KyläKarviantien varrella.
Alueen koko:
Alueen pinta-ala on noin 3,0 ha.
Kuvaus:
Kylä-Karviantien varrella on asuin-/liikerakennuksia ja Kirkonkylän koulu (alaaste). Alueen takaosassa on omakotitaloja. Alueella on kolme rakentumatonta
kaavassa osoitettua omakotitonttia.
Lähtökohdat ja tavoitteet:
Esitys asemakaavan muuttamisesta on tullut suunnittelualueen asukkailta. Ongelmaksi on nähty Suunnittelualueen keskelle asemakaavassa osoitettu jalankulku yhteys,
mitä ei ole toteutettu. Tonttijakoa on esitetty tarkistettavaksi siten, että kaavassa
huomioitaisiin mahdollisuuksien mukaan olemassa olevat tilojen rajat. Kunta on todennut kaavamuutoksen laatimisen tarpeelliseksi.
Kaavan tavoitteena on poistaa alueen halki kaavassa osoitettu jalankulkuyhteys ja
tarkistaa tonttijaotusta olemassa olevan tilajaotuksen mukaisesti.
Kaavamuutoksen aloitusvaihe:
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta tulee kuuluttaa paikallisissa lehdissä ja
kunnan kotisivuilla internetissä (MRL 62§ ja 63§). Alueen kiinteistön- ja
naapurikiinteistöjen omistajia sekä yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse
hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä.
Liitteet:
 Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 Kaavaluonnos.

RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Rakennuslautakunta hyväksynee osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen ja esittää kunnanhallitukselle, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville
tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan
paikallisissa sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia
ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
________________________________________________________________________________
KH § 82 (30.3.2016)
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja
kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa
sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja
yhteistyötahoja
informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen
vuorovaikutusmenettelystä.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja
kommentointia
varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa sanomalehdissä
ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja
informoidaan lisäksi
________________________________________________________________________________
Rakltk 19.4.2017
§ 34

Kaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta annetuista lausunnoista on kaavamateriaaliin tehty tarvittavia muutoksia/tarkennuksia.
Ehdotusvaiheen kaavamateriaaliin merkittävämpiä tehtyjä muutoksia ovat muun muassa:
 Kaava-alueen rajausta on tarkistettu siten, että koko tiealue sisältyy LTalueeseen
 LT-alueelle kohdistuvat liittymäpaikat on osoitettu kaavassa
 Kaavan liittymien näkemäalueita on tarkennettu ELY-keskuksen ohjeistuksen
mukaisesti
Liitteet:




Ehdotusvaiheen kaavamateriaali
Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja kaavoittajan antamat vastineet lausuntoihin

RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS:

Rakennuslautakunta hyväksyy Karvian Kirkonkylän kortteleita 53, 54, 55,56 ja katualuetta koskevasta asemakaavan muutoksesta laaditun ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää kunnanhallitukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta
ja vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §).
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
KH § 122

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää asettaa rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti Karvian
Kirkonkylän kortteleita 53, 54, 55,56 ja katualuetta koskevasta asemakaavan muutoksesta laaditun ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja
informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelystä
(MRL 65 §).
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti asettaa rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti Karvian Kirkonkylän kortteleita 53, 54, 55, 56 ja katualuetta koskevasta asemakaavan muutoksesta laaditun ehdotusvaiheen kaavamateriaalin nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelystä
(MRL 65 §).

KUNNANTALON HENKILÖKUNNAN LIIKUNTAPÄIVÄ
KH § 123

Kunnantalon henkilökunnalle järjestetään liikuntapäivä perjantaina, 2.6.2017,
jolloin kunnantalo pidetään suljettuna. Kunnantalon sulkemisesta tiedotetaan
normaalin käytännön mukaisesti.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi.

MUUT ASIAT
KH § 124

Kunnanhallituksen muut asiat:
1.

Karvian Lämpö Oy:n yhtiökokous pidetään 26.6.2017 klo 14.00
(alustava). Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan ja antaa hänelle
evästystä. Valittiin Hanna Vainionpää yhtiökokousedustajaksi.
Karvian Vuokratalot Oy yhtiökokous pidetään 21.6 klo 9.00. (alustava).
Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan ja antaa hänelle evästystä.
Valittiin Hanna Vainionpää yhtiökokousedustajaksi.

2.

Kunnassa asuville vieraskielisille on suunniteltu suomen kielen opetusta
kesäksi 2017. Malle Niemelän kanssa on tehty alustava suunnitelma 10
viikon kielikurssista. Opetusta olisi kahtena iltana viikossa kaksi tuntia
kerrallaan. Kurssin kokonaiskustannus olisi noin 1.500 euroa. Kurssin
kustannukset jaettaisiin elinkeinotoimen ja koulutoimen kesken.
Yrityksille on lähetetty kyselyjä tarpeesta ja asiasta on oltu
kiinnostuneita. Kunnanjohtaja toi lisäksi tiedoksi, että myös kaksi
ukrainalaista oppilasta on muuttamassa paikkakunnalle. Avustuksen
mahdollisuutta koulutuksen järjestämiseen on kysytty ja sitä on
mahdollista saada Leaderista, mikäli osallistujia saadaan muistakin
kunnista. Koulutuksesta kiinnostuneet ovat nuorehkoja henkilöitä ja
heitä olisi mahdollisesti tulossa n. 15 henkeä kurssille.
Asiaa pidettiin hyvänä ja kannatettiin.

3.

Lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatusta kansainvälisesti käytäntöön;
YEAH-hankepäätös on saapunut. Päätös on ollut myönteinen. Merkittiin
tiedoksi.

4.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntopyynnön, johon
vastataan nettilinkin kautta. Asiana on: Rautateiden velvoiteliikenteen
ensi vuoden aikataulujen suunnittelu; näkemyksiä velvoiteliikennevuoroista voi antaa alla olevan linkin kautta.
https://www.webropolsurveys.com/S/D4BFA37536CD7084.par
Kunnanjohtaja lupasi välittää linkin kunnanhallitukselle.

5.

Satakuntaliiton esitys Satakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen
jäseniksi. Liitteenä on Satakuntaliiton ehdotusluonnos väliaikaisen
valmistelutoimielimen jäsenistä. Satakuntaliitto on esittänyt, että
organisaatiot hyväksyvät omalta osaltaan perustettavan väliaikaisen
valmistelutoimielimen jäsenet ja varajäsenet liitteenä olevan esityksen

mukaisesti. Vastausta pyydetään viimeistään tiistaina 6.6.2017
sähköpostitse Satakuntaliittoon osoitteella: Kirjaamo@satakunta.fi
Kunnanjohtaja kertoi, että Mika Hatanpää on valittu PohjoisSatakunnan edustajaksi. Merkittiin tiedoksi.

6.

Vatajankosken Sähkö Oy on tiedustellut hallituksen jäsenten ja
varajäsenten valinnasta. Karvian kunta ei ole tehnyt uusia valintoja
vaan ne tekevät aikanaan toimielimestä riippuen joko uusi
kunnanvaltuusto tai kunnanhallitus. Ennen uusia valintapäätöksiä on
nykyisiltä Vatajankosken Sähkö Oy:n hallituksen karvialaisilta jäseniltä.
Päivi Suomiselta ja Risto Mustakoskelta sekä varajäseniltä, Merja
Holkolta ja Jaakko Hietaluomalta tiedusteltu halukkuutta jatkaa
kuluvan vuoden loppuun kunnes uudet valinnat on tehty. Heiltä kaikilta
on saatu myönteinen vastaus jatkamisesta.
Kunnanhallitus päätti, että Vatajankosken Sähkö Oy:n hallituksen
karvialaiset jäsenet, Päivi Suominen ja Risto Mustakoski sekä
varajäsenet Merja Holkko ja Jaakko Hietaluoma, jatkavat
suostumuksellaan kuluvan vuoden loppuun kunnes uudet valinnat on
saatu tehtyä.

7.

Kaija Kangas tiedusteli kahdesta asiasta: Kyrönkankaan tien
osittamisesta ja Karvia –dokumenttielokuvasta.
Kyrönkankaan tien osittamisesta ei ollut tarkempaa tietoa, koska
tilaisuudessa ollut teknisen lautakunnan edustaja ei ollut paikalla
hallituksen kokouksessa. Tilaisuudesta tiedettiin kertoa sen verran, että
tie on jaettu osuuksiin. Kyrönkankaantien suurin osakas yli puolella
osuudella on Metsähallitus. Kunta tulee avustamaan jollakin osuudella
Kyrönkankaantien hoitamisessa. Siitä kuitenkin tehdään aikanaan omat
päätöksensä.
Karvia –dokumentista Kaija Kangas halusi tietää, onko siihen tehty
ehdotetut täydennykset. Dokumentti tulisi saada nähtäväksi 30.6.
mennessä. Kunnanjohtaja kertoi olleensa yhteydessä dokumentintekijöihin.

8.

Marko Mustajärvi kiitti luottamustoimesta pois jäädessään kaikkia
läsnä olevia yhteistyöstä ja toivoi, että kunta päättäisi ottaa
kärkihankkeeksi ”Kunta siistiksi” –hankkeen. Tällainen hanke sopisi
hyvin elinvoimalautakunnan tehtäväksi. Oma silmä helposti tottuu
näkemäänsä eikä epäkohtiin enää tule kiinnitettyä riittävästi huomiota.
Kunnanjohtaja oli kantanut samasta asiasta huolta. Pitää selvittää, onko
mahdollista saada hankkeelle Leaderista rahoitusta tai muuta keinoa,
jolla siistimistoimet voisi rahoittaa. Varsinkin pääteiden varsilla oleviin
alueisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Yritetään viedä asiaa

eteenpäin. Päivi Suominen muistutti, että myös kunnan omien alueiden
siisteys tulee huomioida, esimerkiksi Uunimäen hallin pääty kuntoon.

13.

9.

Päivi Suominen kertoi ns. Opettajien rivitalon asukkaiden huolenaiheen
siitä, että rivitalon osoite on Haapasenkatu, mutta sinne ei kuitenkaan
ole liittymää Haapasenkadulta vaan liikenne kulkee sinne Sampolantien
kautta. Tiedusteltaessa asiaa, sinne ei ole mahdollista saada liittymää
Haapasenkadun puolelta, joten osoitetta tulisi muuttaa, jotta mm.
hälytysajoneuvot osaavat vaivatta oikeaa reittiä perille. Päätettiin antaa
asia teknisen lautakunnan ratkaistavaksi.

10.

Sami Laitila esitti, että koska kunnanhallituksen esityslistat ovat
nykyään julkisia, olisiko mahdollista toimittaa ne myös varsinaisten
jäsenten lisäksi samalla varajäsenille. Näin siksi, että joskus jäsenen
estyminen saattaa tulla lyhyelläkin varotusajalla, jolloin varajäsenen
olisi hyvä olla perillä käsiteltävistä asioista jo ennen kokousta.
Kunnanjohtaja vastasi, että kun jatkossa kunnanhallituksen ja valtuuston
jäsenille kokousaineisto annetaan tiedoksi sähköisesti, niin toimitetaan
varajäsenille esityslistat vähintäänkin sähköpostitse, mikäli
varajäsenellä sellainen on.

11.

Antti Otava tiedusteli Sarvelan koulu myynnistä. Saran ja Kantin
koulujen tilanne on jo ratkaistu muulla tavalla. Voisiko Sarvelan koulun
laittaa myyntiin nyt, kun käyttö loppuu. Nyt olisi aika tehdä asialle
jotakin. Antti Otava kiitti valtuustokautensa päättyessä kunnanhallitusta
yhteistyöstä.
Puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen kysyi kunnanhallitukselta päätöstä
Sarvelan koulun myynnistä. Todettiin, että koulu olisi parempi saada
myytyä nyt, kun se on ollut juuri vielä toiminnassa. Myyntiä varmasti
vaikeuttaa se, jos koulu jää pitkäksi aikaa tyhjilleen. Kunnanhallitus
päätti laittaa Sarvelan koulun myyntiin.

12.

Kunnanjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta, mitä tehdään yläkoulun
väliaikaisen keittiön ja ruokalan laitteille. Kunnanhallitus oli sitä mieltä,
että ellei kunnan omassa toiminnassa ole niille käyttöä, ne laitetaan
myyntiin. Kunnanhallitus ilmoittaa tekniselle toimelle, että mikäli
ruokalan laitteita ei tarvita omassa käytössä, ne voi laittaa myyntiin.

Puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen kiitti kunnanhallitusta kuluneesta neljästä
vuodesta. Valtuustokauden aikana on kunnanhallituksessa tullut tehtyä sekä helppoja
päätöksiä että myös vaikeita päätöksiä. Toivotaan, että maakuntauudistus ja sote uudistus lähtevät hyvin. käyntiin. Puheenjohtaja osoitti kiitoksensa hyvästä
yhteistyöstä myös kunnanhallituksen työssä mukana olleille viranhaltijoille.

ILMOITUSASIAT
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Merkitään tiedoksi seuraavat:

Oikeusministeriö
Oikeusministeriön päätös 28.4.2017; 14/31/2016 valittavien
lautamiesten määrästä
Valtiovarainministeriö
Lausuntopyyntö 8.5.2017, VM/932/03.01.00/2017
Luonnos hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain
muuttamiseksi
Ei lausuttavaa, merkitään tiedoksi.
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto 9.5.2017;
VARELY/1165/2017, koskien Karvian rantayleiskaavan
muutosluonnosta tiloilla Niskala, Siika, Rahkoranta ja Jaanala,
merkitään tiedoksi
Valtakunnallinen infotilaisuus kunnan ympäristöviranhaltijoille
perjantaina 12.5.2017; tilaisuus uudistuvasta YVA--lainsäädännöstä
Muistutus ja muutoksia Ravinnekierrätyksen hyödyt kunnille –
työpajoista 11.5. ja 17.5. sekä tulossa olevasta opintomatkasta
RANKU-hanke järjestää kaikille ravinteiden kierrätyksestä ja
kuntien kehittämisestä kiinnostuneille avoimia työpajoja
toukokuussa.
Huom! Satakunnan päivämäärä muuttunut
Ajankohtaisimmat tiedot tilaisuuksista:
http://www.ymparisto.fi/fiFI/Ravinneneutraali_kunta_2015__2017/Ajankohtaista
Satakunnan ELY-keskus
Satakunnan ELY-keskuksen välittämä kutsu kunnille Työ- ja
elinkeinoministeriön järjestämästä koulutuksesta
Koulutus kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavista
korvauksista sekä UMA-järjestelmän käytöstä ja käyttäjätunnusten
hakemisesta. Koulutus Helsinki Congress Paasitornissa

keskiviikkona 31.5.2017 klo 13-16.15. Ilmoittautuminen kirjeessä
olevan linkin kautta.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Lounais-Suomen AVI:n ilmoitus; Elinvoimaiset kunnat,
hyvinvoivat kuntalaiset –seminaari 29.8.2017 klo 9.30 – 14.30
Turun päätoimipaikassa. Tilaisuuteen mahtuu 200 osallistujaa.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen linkin kautta:
https://www.webropolsurveys.com/S/E257B2E7FF00AE07.par
Kaija Kangas toi esille, että yllä mainittu seminaari olisi hyvä uusille
valtuutetuille. Tilaisuudessa olisi mahdollista luoda uusia verkostoja.
Päätettiin selvitellä asiaa / Ote: Kaija Kangas, Kunnanjohtaja
Kaija Kangas toi kunnanhallituksen kokouksessa hallituksen tietoon,
että Karvian kunnan ilmoitustaululla on nähtävänä aluehallintoviraston
asiakirja, joka koskee pohjavedenottoa ja koeampumatoimintaa. Asiasta
tulisi lausua 8.6.2017 mennessä koskien mm. pohjavedelle aiheutunutta
haittaa ja syntynyttä melua. Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti,
että viranhaltijat tutustuvat asiakirjaan ja mikäli aihetta on, laativat
siitä lausuman, joka lähetetään sähköpostitse kunnanhallituksen
hyväksyttäväksi 5.6.2017mennessä. / Ote: Kaija Kangas,
Kunnanjohtaja/Kunnansihteeri

Satakunnan sairaanhoitopiiri
Sairaanhoitopiirin johtajan päätös:
Uusien hintaryhmien lisääminen Satakunnan sairaanhoitopiirin
vuoden 2017 palveluhinnastoon
Satakuntaliitto
Maakuntavaltuuston kokouksen pöytäkirja on luettavissa
nettisivuillamme:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?
+ bid= 895
Maakuntahallituksen pöytäkirja on luettavissa Satakuntaliiton
nettisivuilla:
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?
+ bid= 904
Satakuntaliitto / Viestintä; Tiedote 8.5.2017 kokouksesta:
Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen maakuntahallituksen yhteiskokous
Kannanotto:
Suomen suurimman talouskasvun esteenä valtatien 8 kunto –
maakuntahallituksen kannanotto 40 ME investointien puolesta

Satakuntaliitto /Viestintä; Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokous
8.5.2017
Merialuesuunnitelman laatiminen käynnistyy
Tiedote 28.4.2017
Satakuntaliiton maakuntavaltuuston kokous 28.4.2017
Satakunnan kehittäminen etenee usealla rintamalla
Satakunnan maakuntauudistuksen johtoryhmän kokous 27.4.2017
Satakunnassa halutaan aloittaa uuden maakunnan hallinto
mahdollisimman pian
Kysely/ Satakunnan maakuntaohjelman kehittämislinjaukset
Maakuntavaltuuston 28.4.2017 § 7 Tilinpäätös ja toimintakertomus
vuodelta 2016
Satakunnan koulutuskuntayhtymä, SATAEDU
Kokouskutsu torstain 18.5.2017 pidettävään kokoukseen Ulvilassa
Satapelastus
Pelastuslaitoksen johtokunnan esityslista 03/2017 9.5.2017 löytyy
linkistä:
http://www.pori.fi/material/attachments/kt/satpel/qFIpEMeVd/SATPE
L_JK_03_09052017es.pdf
Satakunnan joukkoliikennetyöryhmä
Kokouskutsu 1/2017 kokoukseen, joka pidetään Porin teknisessä
palvelukeskuksessa torstaina 11.5.2017 klo 10
Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy
Pöytäkirja varsinaisesta kevätyhtiökokouksesta 26.4.2017
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy
Esityslista 18.5.2017 klo 13.00 alkavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Pöytäkirja 2/2017 hallituksen kokouksesta, joka on pidetty 4.5.2017
Porin kaupunki
Viestintä / Satasote

Kutsu henkilöstöasioiden valmisteluun 8.6.2017 klo 13 – 16.00
Satakunnan keskussairaalan auditorioon
Viestintä / Satasote
Kutsu keskustelemaan Satasoten henkilöstöasioiden valmistelusta
Satakunnan keskussairaalan auditorioon 8.6.2017 klo 13-16.00
Ilmoittautuminen viimeistään 4.6.2017 linkin kautta:
https://www.lyyti.in/Satasoten_henkilostoasioiden_valmistelu_9707
Mikkelin kaupunki
Tervetuloa Asuntomessuille Mikkeliin 14.7. – 13.8.2017
Mikkelin asuntomessuihin liittyvä seminaari torstaina 3.8.2017
Mikkelissä
Jämijärven kunnanvaltuusto
Pöytäkirjanote kokouksesta 10.4.2017 § 15, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Etha Wind Oy
Pyyntö koskien tuulivoimapuistojen lupatilanteiden selvitystä. Pyyntöön
vastattu.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV
Kirje Dnro 489/14.08.05/2017, 12.5.2017
Ajankohtaista tietoa talous- ja velkaneuvonnan organisoinnista
Aalto-Yliopisto
Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut –seminaari torstaina 8. –
9.6.2017 klo 8.30 alkaen Aalto-yliopiston Aalto Open Innovation House, Maaritie 6
Seminaari on suunnattu maakuntien sote-uudistuksen valmistelijoille ja
suunnittelijoille, kunnan virkamies- ja luottamusjohdolle, sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisille sekä tutkijoille. Ilmoittaudu kirjeessä
olevan linkin kautta.
Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy
Virallinen lehti 48 / 28.4.2017
Virallinen lehti 50 / 5.5.2017
Virallinen lehti 53 / 12.5.2017

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
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Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

