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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KV § 13

Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava
yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston
työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää
ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.
Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta ja Kankaanpään Seutu –lehdissä sekä kunnan nettisivuilla.
Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
KV § 14

PÄÄTÖSEHDOTUS:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Halmela ja Jaakko Hietaluoma.

HALLINTOSÄÄNTÖ
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 § 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.

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.

KV § 16

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto hyväksyi osaltaan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti
Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen.

OMISTUSASUNTOJEN RAKENTAMISEN EDISTÄMINEN
KH 10.4.2017
§ 74

Karvian kunnan kuntastrategiassa todetaan tavoitteena olevan, että kunnassa on
tarjolla monipuolisesti erilaisia asumisvaihtoehtoja viihtyisässä asuinympäristössä.
Olemassa olevia tontteja tulee markkinoida tehokkaasti.
Kunnalla on kaavoitettuja tontteja myynnissä Repo-Västilän sekä Pappilanrinteen
alueelta. Pappilanrinteen rakentaminen on käynnistynyt, mutta myös Repo-Västilän
alueen rakentumista tulisi edistää.
Rakentamisen edistämiseksi tontti voitaisiin luovuttaa ilmaiseksi sellaiselle omakotitalon rakentajalle, joka vuoden 2017 aikana hakee rakennuslupaa ja aloittaa omakotitalon rakentamisen viimeistään vuoden 2018 aikana sekä rivitalotontin sellaiselle
rivitalon rakentajalle, joka vuoden 2017 aikana hakee rakennuslupaa ja aloittaa
rakentamisen viimeistään omistus- tai vuokra-asuntokäyttöön vuoden 2018 aikana.
Kiinteistön omistusoikeuden siirtymisen selvyyden vuoksi ostaja maksaisi tontista
valtuuston päättämän hinnan kaupantekohetkellä, mutta kauppasumma palautettaisiin
ostajalle lopputarkastuksen jälkeen.

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Karvian kunta luovuttaa asemakaavaalueelta kunnan omistaman omakotitalotontin ilmaiseksi sellaiselle omakotitalon
rakentajalle, joka vuoden 2017 aikana hakee rakennuslupaa ja aloittaa omakotitalon
rakentamisen viimeistään vuoden 2018 aikana sekä rivitalotontin sellaiselle rivitalon
rakentajalle, joka vuoden 2017 aikana hakee rakennuslupaa ja aloittaa rakentamisen
viimeistään omistus- tai vuokra-asuntokäyttöön vuoden 2018 aikana. Kiinteistön
omistusoikeuden siirtymisen selvyyden vuoksi ostaja maksaa tontista valtuuston
päättämän hinnan kaupantekohetkellä, mutta kauppasumma palautetaan ostajalle
lopputarkastuksen jälkeen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle Suomi 100 – juhlavuoden kunniaksi, että
Karvian kunta luovuttaa kunnan omistaman omakotitalotontin Repo-Västilän alueelta
ilmaiseksi sellaisille omakotitalon rakentajille, jotka vuoden 2017 aikana hakevat
rakennuslupaa ja aloittavat omakotitalon rakentamisen viimeistään vuoden 2018
aikana sekä kunnan omistaman rivitalotontin Repo-Västilän tai Isomäen alueelta
sellaiselle rivitalon rakentajalle, joka vuoden 2017 aikana hakee rakennuslupaa ja
aloittaa rakentamisen omistus- tai vuokra-asuntokäyttöön viimeistään vuoden 2018
aikana. Kiinteistön omistusoikeuden siirtymisen selvyyden vuoksi ostaja maksaa
tontista valtuuston päättämän hinnan kaupantekohetkellä, mutta kauppasumma
palautetaan ostajalle lopputarkastuksen jälkeen.

KV § 17

PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja Voitto Raita-aho avasi keskustelun ja antoi pyydetyn puheenvuoron
kunnanvaltuuston jäsen Esa Pukkilalle. Esa Pukkila totesi, että tämä on erittäin
virkistävä esitys kunnanhallitukselta. Suomi 100 vuotta on hyvä teema ja asialla on
rajattu aika, jona aikana suodaan karvialaisille tällainen mahdollisuus.
Esa Pukkilan puoltopuheenvuoron jälkeen kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti
kunnanhallituksen Suomi 100 – juhlavuoden kunniaksi tehdyn esityksen, jonka
mukaan Karvian kunta luovuttaa kunnan omistaman omakotitalotontin Repo-Västilän
alueelta ilmaiseksi sellaisille omakotitalon rakentajille, jotka vuoden 2017 aikana
hakevat rakennuslupaa ja aloittavat omakotitalon rakentamisen viimeistään vuoden
2018 aikana sekä kunnan omistaman rivitalotontin Repo-Västilän tai Isomäen
alueelta sellaiselle rivitalon rakentajalle, joka vuoden 2017 aikana hakee
rakennuslupaa ja aloittaa rakentamisen omistus- tai vuokra-asuntokäyttöön
viimeistään vuoden 2018 aikana. Kiinteistön omistusoikeuden siirtymisen selvyyden
vuoksi ostaja maksaa tontista valtuuston päättämän hinnan kaupantekohetkellä, mutta
kauppasumma palautetaan ostajalle lopputarkastuksen jälkeen.

MUUT ASIAT
KV § 18
Muita asioita ei ollut.

ILMOITUSASIAT
KV § 19
Keskusvaalilautakunta antoi kunnanvaltuustolle kuntavaalien 2017 tuloksen
vahvistamisen tiedoksi.

Karvian ystävyyskunnan, Viru-Nigulan, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ervins
Veitsurs oli pyytänyt välittämään onnittelunsa uudelle Karvian kunnanvaltuustolle.
Onnittelut merkittiin tiedoksi.

Valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho kertoi maakuntajohtajan käynnistä
Karviassa. Tärkeimpinä asioina vierailun yhteydessä olivat Karvian tieasiat,
kuntatalous ja vaihemaakuntakaava. Maakuntajohtajalle esiteltiin Karvian maisemaalueita, Karvian aktiviteetteja ja yrittäjyyttä.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KV § 20

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

