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Kokouksen alussa Karvian MTK:n puheenjohtaja Arto Ylilammi jakoi valtuutetuille MTK:n
julkaiseman oppaan: ”Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin”. Arto Ylilammi toivoi valtuutetuilta
viisaita päätöksiä.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KV § 69

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

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
KV § 70

PÄÄTÖSEHDOTUS:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Huhtaluoma ja Kaija Kangas.

MÄÄRÄALAN OSTOTARJOUS
KH 25.9.2017
§ 189

Sarvelan Ylisenpään vesiosuuskunta on ilmoittanut, että ovat kiinnostuneet ostamaan
Sarvelan koulun tontilla olevan Sarvelan Ylisenpään vesiosuuskunnan pumppaamon
alla olevan maa-alueen pumppaamon tontiksi.
Kyseessä on noin 350 neliömetrin suuruinen alue kiinteistön rajalla.
Liitteet:




Karttaliite
kauppakirja
ostotarjous

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi myydä Sarvelan
Ylisenpään vesiosuuskunnalle karttaliitteeseen merkityn määräalan yhden euron
neliömetrihinnalla eli yhteensä 350 euron hinnalla liitteenä olevan kauppakirjan
mukaisin ehdoin. Ostaja vastaa kaupanvahvistamisen sekä määräalan erottamisen
kustannuksista.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi myydä Sarvelan
Ylisenpään vesiosuuskunnalle karttaliitteeseen merkityn määräalan yhden euron
neliömetrihinnalla eli yhteensä 350 euron hinnalla liitteenä olevan kauppakirjan
mukaisin ehdoin. Ostaja vastaa kaupanvahvistamisen sekä määräalan erottamisen
kustannuksista.
KV § 71

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti myydä Sarvelan
Ylisenpään vesiosuuskunnalle karttaliitteeseen merkityn määräalan yhden euron
neliömetrihinnalla eli yhteensä 350 euron hinnalla liitteenä olevan kauppakirjan
mukaisin ehdoin. Ostaja vastaa kaupanvahvistamisen sekä määräalan erottamisen
kustannuksista.

LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ OPPILASKULJETUKSIIN
KOLTK 5.10.2017 § 91

Yhtenäiskoulun oppilaskuljetukset on kilpailutettu kaudelle 2017–2019. Ajetuissa reittikilometreissä ei ole merkittäviä eroja, ja uusia kuljetusoppilaita on vain 11. Kuitenkin kilpailutuksessa oppilaskuljetusten kilometrikohtainen kustannus nousi merkittävästi (keskimäärin kaksinkertaistui), joten vuodelle 2017 varatut määrärahat eivät riitä.
Arvioitu lisämäärärahan tarve on 70.000 euroa.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallituksen kautta
kunnanvaltuustolle, että se myöntää peruskoulujen yhteiset kustannuspaikalle 70.000
euron lisämäärärahan oppilaskuljetuksiin.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta
kunnanvaltuustolle, että se myöntää peruskoulujen yhteiset kustannuspaikalle 70.000
euron lisämäärärahan oppilaskuljetuksiin.
KH 16.10.2017
§ 203

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se myöntää peruskoulujen yhteiset kustannuspaikalle 70.000
euron lisämäärärahan oppilaskuljetuksiin.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se myöntää peruskoulujen yhteiset kustannuspaikalle 70.000
euron lisämäärärahan oppilaskuljetuksiin.
KV § 72

PÄÄTÖS:
Valtuusto kävi keskustelua kohonneista kuljetuskustannuksista aikaisempiin vuosiin
verrattuna. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa ja se sitoo vielä ensi vuoden.
Puheenvuoroissa pyydettiin miettimään jatkossa ratkaisua, mitä voidaan tehdä toisin
kustannusten kohoamisen hillitsemiseksi. Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Jukka
Ohrankämmen, Voitto Raita-aho, Heikki Huhtaluoma, Jari Kannisto ja Veijo
Kaskimäki.
Valtuutettu Mari Ervelä poistui tämän pykälän käsittelyn ollessa kesken klo 19.09.

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen ja kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen
mukaisesti myöntää peruskoulujen yhteiset kustannuspaikalle 70.000 euron
lisämäärärahan oppilaskuljetuksiin.

PERUSKOULUN ERÄIDEN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN
KOLTK 5.10.2017 § 87

Yhtenäiskouluun siirtymisen vuoksi (ja osin jo aiemmin) on perusopetuksessa jäänyt
virkoja tarpeettomiksi.
Kunnassa on 15 luokanopettajan virkaa, joista yhden nimike muutetaan erityisopettajan viraksi, ja joista seitsemän on yhtenäiskoulun henkilöstösuunnitelman mukaisesti
täytettynä. Lakkautettavia luokanopettajan virkoja on siis seitsemän kappaletta.
Lisäksi lakkautettavaksi tulee ala-asteiden ja yläasteen yhteisen englannin kielen aineenopettajan virka sekä opinto-ohjaajan virka.
Hallintosäännön 42 §.n mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Virkanimikkeen muuttamisesta päättää se toimielin, joka päättää palvelussuhteeseen ottamisesta, eli tässä tapauksessa kasvatus- ja opetuslautakunta.
Oheismateriaalina virkaluettelo.
KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että se lakkauttaa seitsemän luokanopettajan virkaa, ala-asteiden ja yläasteen yhteisen englannin kielen aineenopettajan viran sekä opinto-ohjaajan viran.
PÄÄTÖS:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että se lakkauttaa seitsemän luokanopettajan virkaa, ala-asteiden ja yläasteen yhteisen englannin kielen aineenopettajan viran sekä opinto-ohjaajan viran.
KH 16.10.2017
§ 205

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se lakkauttaa seitsemän luokanopettajan virkaa, ala-asteiden
ja yläasteen yhteisen englannin kielen aineenopettajan viran sekä opinto-ohjaajan
viran.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että se lakkauttaa seitsemän luokanopettajan virkaa, ala-asteiden
ja yläasteen yhteisen englannin kielen aineenopettajan viran sekä opinto-ohjaajan
viran.
KV § 73

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan
esityksen mukaisesti lakkauttaa seitsemän luokanopettajan virkaa, ala-asteiden ja
yläasteen yhteisen englannin kielen aineenopettajan viran sekä opinto-ohjaajan viran.

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 22.5.2017 § 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 §).
KH 16.10.2017
§ 206

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 13.6 – 12.7.2017. Asemakaavaehdotuksesta ei
saatu lausuntoja eikä muistutuksia.
Liitteet:



Kaavakartta 5.10.2017
Kaavaselostus 5.10.2017

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
Karvian Kirkonkylän kortteleita 53, 54, 55, 56 ja katualuetta koskevasta
asemakaavan muutoksen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-Aho poistui esteellisenä tämän pykälän
käsittelyn ajaksi klo 20.45–20.46 alueen yhtenä maanomistajana. Kaija Kangas toimi
puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn aikana.
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
Karvian Kirkonkylän kortteleita 53, 54, 55, 56 ja katualuetta koskevan asemakaavan
muutoksen.
KV § 74

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-Aho poistui
esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 19.21-19.22 alueen yhtenä
maanomistajana.
Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti hyväksyä Karvian
Kirkonkylän kortteleita 53, 54, 55, 56 ja katualuetta koskevan asemakaavan
muutoksen.

ASUNTO-OSAKKEEN OSTAMINEN LÄNSI-VÄRI OY:LTÄ
KH 6.11.2017
§ 214

Länsi-Väri Oy on tehnyt kunnalle myyntitarjouksen perustettavan Asunto-osakeyhtiö
Karvian Kartanon osakkeista. Rakennuttaja Länsi-Väri Oy tarjoaa kunnalle
ostettavaksi yhtä kaksiota, jonka pinta-ala on 47 m2 32.700 euron (velaton hinta 109
000 euroa) kauppahinnalla. Rakennushanke olisi tarkoitus käynnistyä marraskuussa
ja asunnot olisivat valmiita syksyllä 2018. Asuntovaraustilanteen kannalta kunnan
osallistuminen varmistaisi hankkeen käyntiinlähdön. Mikäli kunnan mahdollisesti
hankkimalle osakkeelle rakennusaikana löytyy yksityinen ostaja, on kunta valmis
luopumaan varaamastaan osakkeesta.
Osakkeiden osto olisi kuntastrategian mukaista, koska hanke vaikuttaa oleellisesti
keskustan viihtyisyyteen ja sen myötä valmistuu vetovoimaisia asuntoja kunnan
keskustan läheisyyteen.
Maksuerätaulukon mukaan osakkeista maksettavaksi tulisi 40 % eli 13 080 euroa
tämän vuoden puolella ja loppuosa tulisi huomioida talousarvion laadinnan
yhteydessä.
Liitteet:


Havainnekuva ja asemapiirros

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Länsi-Väri Oy:n tarjouksen ja valtuuttaa
kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan kauppakirjan.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää osakkeiden ostoa varten
13.080 euron lisämäärärahan investointeihin Kunnanhallituksen Osakkeisiin ja
osuuksiin. Vuonna 2018 maksettavaksi tulevat maksuerät sekä yhtiölainaosuus
(yhteensä 95.920 euroa) huomioidaan vuodelle 2018 laadittavan talousarvion
investointiosassa.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Länsi-Väri Oy:n tarjouksen ja valtuuttaa
kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan kauppakirjan sillä edellytyksellä,
että kunnanvaltuusto myöntää lisämäärärahan osakkeiden hankintaan.
Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää osakkeiden ostoa
varten 13.080 euron lisämäärärahan investointeihin Kunnanhallituksen Osakkeisiin ja
osuuksiin. Vuonna 2018 maksettavaksi tulevat maksuerät sekä yhtiölainaosuus
(yhteensä 95.920 euroa) huomioidaan vuodelle 2018 laadittavan talousarvion
investointiosassa.

KV § 75

PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja selvitti, että kunta tukee tällä tavoin asuntorakentamista kunnassa.
Tämän toivotaan olevan alku sille, että koko alue rakentuu myöhemmin.
Valtuutetut Kari Aalto, Sami Laitila, Jyrki Koivumäki ja Veijo Kaskimäki käyttivät
puheenvuorot, joissa mm. kannatettiin lämpimästi kuntaan tulevaa
uudisrakentamista, jotta alueen rakentaminen saadaan alulle. Neliöhintojen pelättiin
nousevan ja mietittiin mahdollisia riskitekijöitä.
Kunnanhallitus oli päättänyt hyväksyä Länsi-Väri Oy:n tarjouksen ja valtuuttanut
kunnanjohtajan ja kunnansihteerin allekirjoittamaan kauppakirjan sillä edellytyksellä,
että kunnanvaltuusto myöntää lisämäärärahan osakkeiden hankintaan.
Kunnanvaltuusto päätti myöntää osakkeiden ostoa varten 13.080 euron
lisämäärärahan investointeihin Kunnanhallituksen Osakkeisiin ja osuuksiin. Vuonna
2018 maksettavaksi tulevat maksuerät sekä yhtiölainaosuus (yhteensä 95.920 euroa)
huomioidaan vuodelle 2018 laadittavan talousarvion investointiosassa.

TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018
KH 6.11.2017
§ 216

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä tuloveroprosentti. Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan kuntien tulee ilmoittaa tulovero- ja
kiinteistöveroprosenttinsa Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17. päivänä.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 tuloveroprosentti
on 20,50.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 tuloveroprosentti
on 20,50.

KV § 76

PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma selvitti valtuutetuille veroprosentin nousuun
liittyviä paineita. Kuluvan vuoden taloustilanne näyttää budjetoitua paremmalta.
Verotulokertymä näyttää kohtuullisen hyvältä ja erityissairaanhoitomenot ovat olleet
maltilliset. Ensi vuonna kuitenkin valtionosuudet laskevat 500.000 euroa ja
palvelujen ostot kasvavat 600.000 euroa. Henkilöstömenot ovat jonkun verran
laskemassa ja kiinteistöveroon on tulossa hienoista nousua voimalaitosten osalta.
Karvian kunnassa on panostettu ennaltaehkäisevään työhön sosiaali- ja
terveyspalveluissa mm. terveysliikunnalla ja palkkaamalla oma perhetyöntekijä.
Tilanne olisi varmasti paljon huonompi ilman näitä toimia.
Valtuutettu ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho peilasi Karvian
tilannetta ympäröivään seutuun ja laajemminkin. Karvian veroprosentin nosto on
alhaisin. Tällä hetkellä on arvioitu, että 50 kuntaa nostaa veroprosenttiaan. 500.000
euron valtionosuudenlasku on paljon tämän kokoisessa kunnassa. Jos saisimme
kiinteistöt parempaan kuntoon ja myytyä niin tilanne olisi parempi. Verotulot ovat
toteutuneet 92 -prosenttisesti. Kiinteistöverot on tarkoitus pitää muuten alarajassa,
paitsi tuulimyllyistä saatavaa veroprosenttia ollaan nostamassa. Sillä saadaan
250.000 euroa verotuloja, mikä osaltaan kompensoi valtionosuuden laskua.
Henkilöstömenoissa tulossa laskua eläköitymisen johdosta. Kiinteistömenoissa
huomattavaa säästöä, mutta koulukyyditysten hinnannousu pienentää
säästövaikutusta. Meillä konsernitase on kohtuullinen. Ilman tulevaa valtionosuuden
laskua meillä ei olisi hätää. Voitto Raita-aho oli 0,75 %:n nousun eli
kunnanhallituksen esityksen kannalla.
Valtuutettu Risto Mustakoski esitti tuloveroprosentin nostoksi 0,5 %. Toimintoja
tulisi tehostaa ja tehdä sisäistä tarkastelua ennen kuin mennään kuntalaisten
kukkarolle. Hänen mukaansa 20,25 % olisi riittävä.

Kunnanjohtaja muistutti, että vain 40 % kunnan toiminnasta on kunnan omassa
vallassa. Säästetty on aina siinä, missä on voitu, mutta toisaalta on panostettu
oikeisiin asioihin. Tehokkuutta on saatu perhetyöntekijän palkkaamisella ja säästöjä
mm. kasvatus- ja opetustoimen viroissa. Myös liikuntatoimen ja terveystoimen
yhteistyö vaikuttaa säästöjä tuoden.
Muita puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Jorma Niskala, Sami Laitila, Heikki
Huhtaluoma, Kaija Kangas, Päivi Suominen, Jyrki Koivumäki ja Paavo Tuuliniemi.
Puheenvuoroissa kannatettiin kunnanhallituksen esitystä, jota pidettiin kuitenkin
maltillisena verrattuna muihin kuntiin. Muistutettiin mieliin, mitä kuntalaiset saavat
vastineeksi; on tehty investointeja ja parannettu infraa – Karvian kunnassa on
moneen muuhun kuntaan verrattuna hyvin asiat. Rakenteiden tarkastelua ja
henkilöstöpuolen tehostamista tulee kuitenkin valtuutettujen mielestä tehdä.
Valtionosuudet laskevat, koska väki vähenee. Myös oppilaiden määrä vähenee.
Kuntamme on pieni ja Sote –muutos on tulossa. Laadittua henkilöstöstrategiaa
kiiteltiin hyvänä työkaluna. Yhtenäiskouluun siirtymisessä oli tarkoituksena
tehostaminen nimenomaan henkilöstöpuolella. Koulukuljetus syö tuntikehyksestä
tulevia säästöjä. Ylimääräiseksi jäävät koulut pitää saada myytyä ja tehostaa joka
sektorilla.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelujen aikana on tehty kaksi esitystä,
kunnanhallituksen esitys, jota on kannatettu ja Risto Mustakosken esitys, jota ei ole
kannatettu. Näin ollen kunnanhallituksen esitys on tullut hyväksytyksi.
Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että Karvian kunnan
vuoden 2018 tuloveroprosentti on 20,50.

KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018
KH 6.11.2017
§ 217

Kiinteistöverolaissa (654/1992) säädetään kiinteistön sijaintikunnalle menevästä kiinteistöverosta. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön
arvosta. Verovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa.
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat
kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen
samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta
edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.
Vuoden 2017 alusta laissa säädettyjä kiinteistöverojen ala- ja ylärajoja korotettiin.
Yleinen kiinteistöveroprosentti
Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan
kiinteistöverolain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin, jollei 12 - 14 §:stä muuta
johdu. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vähintään 0,93 ja enintään
1,80 (Karviassa tällä hetkellä 0,93 %).
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
Kunnanvaltuusto määrää pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten
veroprosentiksi vähintään 0,41 ja enintään 0,90. (Karviassa tällä hetkellä 0,41 %).
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti
Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 2,00 ja enintään 6,00.prosenttia. (Karviassa
rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen ole vahvistettu veroprosenttia).
Muiden asuinrakennusten veroprosentti
Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen
pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun asumiseen kuin 12 §:ssä
tarkoitettuun vakituiseen asumiseen. Veroprosentiksi määrätään vähintään 0,93 ja
enintään 1,80
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00. (Karviassa tällä
hetkellä 0,00 %).

Eräiden laitosten veroprosentti

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen veroprosentin, jota sovelletaan
voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin
ja rakennelmiin. Täksi veroprosentiksi voidaan määrätä enintään 3,10.
Vesi- ja tuulivoimalaitokseen, jonka nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria,
sovelletaan kuitenkin yleistä kiinteistöveroprosenttia.
Voimalaitoksen omistajan on esitettävä selvitys voimalaitoksen nimellistehosta.
Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen
antamisen ajankohdasta ja tavasta
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit seuraavasti:






yleinen kiinteistöveroprosentti
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
muiden asuinrakennusten veroprosentti
yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti
voimalaitosten veroprosentti

0,93
0,41
0,93
0,00
3,10

Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen vahvisteta veroprosenttia.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää, että valtuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit
seuraavasti:






yleinen kiinteistöveroprosentti
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
muiden asuinrakennusten veroprosentti
yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti
voimalaitosten veroprosentti

0,93
0,41
0,93
0,00
3,10

Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen vahvisteta veroprosenttia.
KV § 77

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto vahvisti kiinteistöveroprosentit seuraavasti:






yleinen kiinteistöveroprosentti
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
muiden asuinrakennusten veroprosentti
yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti
voimalaitosten veroprosentti

0,93
0,41
0,93
0,00
3,10

Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen vahvisteta veroprosenttia.

KOIRAVERO VUONNA 2018 OLEVISTA KOIRISTA
KH 6.11.2017
§ 218

Kunnanvaltuusto päättää koiraveron perimisestä ja määrästä.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että koiraveroa ei peritä vuonna 2018 olevista
koirista eikä koirista vaadita tehtäväksi koiraverolain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja
ilmoituksia.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että koiraveroa ei peritä vuonna 2018
olevista koirista eikä koirista vaadita tehtäväksi koiraverolain 5 ja 6 §:ssä
tarkoitettuja ilmoituksia.

KV § 78

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että koiraveroa ei
Karvian kunnassa peritä vuonna 2018 olevista koirista eikä koirista vaadita
tehtäväksi koiraverolain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia.

KARVIAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS
KH 6.11.2017
§ 219

1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (12 §) edellyttää kuntia seuraamaan
asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
väestöryhmittäin. Lain mukaan kunnan on myös arvioitava toteutettuja toimenpiteitä,
joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja
hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle
vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava
laajempi hyvinvointikertomus.
Kunnan on suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä
tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja
terveysosoittimia. Terveydenhuoltolaki on velvoittanut kuntia nimeämään terveyden
ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä
yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä
yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja
yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
Kunnanhallitus kokouksessaan 2.5.2016 nimesi terveydenhuoltolain 12.3 §:ssä
tarkoitetuksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahoksi
hyvinvointiryhmän, johon kuuluu kunnanjohtaja, kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja,
päivähoidonohjaaja, nuorisosihteeri ja liikuntasihteeri. Lisäksi kunnanhallitus pyysi
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymää osoittamaan henkilön työryhmään.
PoSaa ryhmässä on edustanut terveydenhoitaja Päivi Koskela.
Karvian kunnan hyvinvointikertomuksessa selvitetään ja analysoidaan kunnassa
vallitsevan hyvinvoinnin tasoa ja palveluiden kykyä vastata olemassa oleviin
tarpeisiin. Hyvinvointikertomuksessa on keskitytty kuvaamaan hyvinvointia erilaisten
indikaattoreiden kautta. Hyvinvointia on haluttu tarkastella eri väestöryhmissä ja eriikäisten kohdalla. Esille on pyritty saamaan haastavimmat tarpeet ja tavoitteet
hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.
Hyvinvointikertomukseen kuuluu olennaisena osana suunnitelma hyvinvoinnin
edistämisestä. Suunnitelmassa on valittu muutamia, tärkeimmiksi arvioituja,
painopistealueita. Suunnitelmaan on otettu osaksi myös lakisääteiset suunnitelmat
naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisestä sekä kuntalaisten
yhdenvertaisuuden edistämisestä.
Hyvinvointikertomus on laadittu sähköisenä hyvinvointikertomuksena. Se on tehty
alkaneelle valtuustokaudelle.
Liitteet:


Hyvinvointikertomus 2017–2020

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
liitteenä olevan Karvian kunnan hyvinvointikertomuksen.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
liitteenä olevan Karvian kunnan hyvinvointikertomuksen sillä muutoksella, että
ikäihmisten hyvinvoinnin tukemista koskevaan kohtaan lisätään tieto edullisesta
kuntosalikortista ja ilmaisesta liikuntaneuvonnasta.
KV § 79

PÄÄTÖS:
Valtuutettu Kaija Kangas käytti puheenvuoron, jossa totesi, että laadittu
hyvinvointikertomus on erinomainen työväline kunnan tulevien palveluiden
suunnitteluun. Tämän kertomuksen suunnitteluun ja sisältöön on paneuduttu. On
tehty havaintoja, joihin on syytä perehtyä, kuten kotona tapahtuvat tapaturmat ja
lasten ahdistuneisuuden lisääntyminen. Kiitos siitä, että täällä on menty asian sisään.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuutettu Voitto Raita-aho kiitteli osaavia
asiantuntijoita, jotka ovat ottaneet asian tehtäväkseen. Kaikenikäiset on
suunnitelmassa huomioitu.
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kertoi, että kuntalaisten hyvinvointiin on
kiinnitetty huomiota ja kulloisinkiin ongelmakohtiin paneudutaan. Ikäihmisille
järjestetään tasapainojumppaa. Tällä voidaan ennaltaehkäistä tapaturmia. Nuorten ja
lasten hyvinvointiin tullaan kiinnittämään huomiota. Mahdollisimman varhainen
puuttuminen ehkäisee ongelmien syntymistä parhaiten. Asioita tehdään yhteistyöllä ja
pohditaan, mitä kukin voi tehdä yhteisen päämäärän eteen. Päihdehuoltoon saadaan
lisää resursseja, koska olemme mukana järjestöyhteistyö pilotissa.
Kunnanvaltuusto hyväksyi liitteenä olevan Karvian kunnan hyvinvointikertomuksen
sillä muutoksella, että ikäihmisten hyvinvoinnin tukemista koskevaan kohtaan
lisätään tieto edullisesta kuntosalikortista ja ilmaisesta liikuntaneuvonnasta.

KARVIAN KUNNAN KONSERNIOHJE
KH 4.9.2017 § 165

Karvian kunnan vuonna 1998 hyväksytyn konserniohjeen uudistaminen on tullut
ajankohtaiseksi uuden kuntalain myötä. Kuntalain 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto
päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.
Kuntalain 47 § mukaan konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä
soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeessa annetaan
tarpeelliset määräykset kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja
ohjauksesta, konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä,
tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta,
velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa, konsernin
sisäisistä palveluista, kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja
nimittämisestä sekä kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta
Kuntaliitto on tehnyt kunnille konserniohjesuosituksen, joka on ilmestynyt vuonna
2017. Karvian kunnan konserniohje on laadittu tämän suosituksen pohjalta
yhteistyössä kunnan tytäryhteisöjen toimitusjohtajien kanssa.
Konserniohjeen hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta konserniohje tulee käsitellä myös
tytäryhteisöjen hallituksissa sekä yhtiökokouksissa. Uusi ohje tulisi voimaan
1.1.2018
Liitteet:


Konserniohje

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnan tytäryhteisöille, että ne osaltaan hyväksyvät Karvian
kunnan uuden konserniohjeen tulevaksi voimaan 1.1.2018. Tytäryhtiöiden käsittelyn
jälkeen asia etenee kunnanhallituksesta kunnanvaltuuston käsittelyyn.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnan tytäryhteisöille, että ne osaltaan hyväksyvät
Karvian kunnan uuden konserniohjeen tulevaksi voimaan 1.1.2018. Tytäryhtiöiden
käsittelyn jälkeen asia etenee kunnanhallituksesta kunnanvaltuuston käsittelyyn.
Ohjeen sivulta 3 poistetaan tilikautta koskeva lause ”ellei
tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä”.
KH 6.11.2017
§ 220

Karvian kunnan tytäryhteisöjen hallitukset ovat käsitelleet uuden konserniohjeen
hallituksissaan, Karvian Vuokratalot 15.9.2017 ja Karvian Lämpö 18.10.2017.
Tytäryhteisöjen hallitukset eivät esittäneet muutoksia konserniohjeeseen.

Liitteet:


Konserniohje

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian kunnalle
uuden konserniohjeen tulevaksi voimaan 1.1.2018
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Karvian kunnalle
uuden konserniohjeen tulevaksi voimaan 1.1.2018
KV § 80

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto hyväksyi Karvian kunnalle uuden konserniohjeen tulevaksi voimaan
1.1.2018

ELINKEINOPALVELUIDEN UUDELLEENJÄRJESTELY POHJOIS-SATAKUNNAN
KEHITTÄMISKESKUS OY:N OMISTAJAKUNNISSA
KH 6.11.2017
§ 228

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n omistajakunnat Kankaanpään kaupungin
johdolla ovat käyneet syksyn 2017 aikana neuvotteluita kuntien elinkeinopalveluiden
tuottamiseen liittyen. Käytyjen neuvottelujen tuloksena kunnat ovat ilmaisseet
tahtonsa ryhtyä alueella elinkeinopalveluiden tuottamisen uudelleenjärjestelyyn.
Vuodesta 2004 alkaen Kankaanpään kaupungin sekä Jämijärven, Karvian ja
Siikaisten kuntien omistama elinkeinoyhtiö on tuottanut alueen kunnille alkavien
yritysten yrityksen perustamiseen liittyvän neuvonnan, toimivien yritysten yrityksen
kehittämiseen liittyvän neuvonnan sekä elinkeinojen ja yritysten toimintaympäristön
kehittämiseen liittyvän kehittämistyön ja hanketoteuttamisen. Yhtiön omistus
osakaskuntien kesken on jakautunut seuraavasti: Kankaanpään kaupunki 63,24 %,
Karvian kunta 15,13 %, Jämijärven kunta 11,8 % ja Siikaisten kunta 9,83 %.
Elinkeinopalveluiden uudelleenjärjestelyn taustalla on kuntien muuttuva rooli 2020luvulle tultaessa. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen toimintaan
omistajakunnat ovat olleet tyytyväisiä mutta muutokset toimintaympäristössä
edellyttävät muutoksia myös palveluiden tuottamisessa. Sote- ja
maakuntauudistuksen toteutuessa suunnitellulla tavalla kuntien tehtäväkenttä tulee
muuttumaan aiempaa vahvemmin paljon esillä olleen elinvoimatyön suuntaan.
Kuntien palvelutoiminnot pyritään jatkossa järjestämään siten, että ne asiakkaiden –
yritysten, työntekijöiden, kuntalaisten – kannalta niveltyisivät toisiinsa
mahdollisimman mutkattomasti.
Neuvottelujen kautta syntyneen suunnitelman mukaan Pohjois-Satakunnan
Kehittämiskeskus Oy lakkautetaan ja jatkossa kukin kunta vastaisi omista
elinkeinotoimen palveluistaan. Suunnitelman mukaan elinkeinopalveluiden
uudelleenjärjestely toteutetaan v. 2018 alusta lukien. Järjestelyssä PSKK:n
henkilöstöstä kolme vakituista ja projektien kaksi määräaikaista työntekijää siirtyvät
Kankaanpään kaupungin palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein ja yhden
työntekijän PSKK:lle ostopalveluna hankittu työpanos Karvian kunnalta palaa tämän
kunnan resurssiin.
PSKK:n hallinnoimia käynnissä olevia kahta hanketta uudelleenjärjestely ei katkaise.
Hankkeiden toteutus ja hallinnointi siirtyvät 1.1.2018 lukien Kankaanpään kaupungin
vastattavaksi.
Taloudellisen resursoinnin osalta järjestely tarkoittaa, että kuntien järjestämä rahoitus
PSKK:lle päättyy 31.12.2017. Yhtiön alasajon arvioidaan kestävän 2-3 tilikautta,
jonka aikana yhtiön varoista katetaan kuntien yhteisiksi katsottavia elinkeinojen
kehittämistoimien menoja, esimerkiksi muiden hanketoteuttajien hankkeiden
kuntarahoitusosuuksia.
Järjestelyyn liittyen Kankaanpään kaupunki on tuonut esille halukkuutensa tarjota
jatkossa tuottamiaan elinkeinopalveluita myös naapurikunnilleen Pohjois-Satakunnan

seutukunnalla. Tyypillisiä tällaisia palveluita voisivat olla yritysten perustamiseen ja
toimivien yritysten kehittämiseen liittyvä yritysneuvonta sekä elinkeinojen ja
aluekehittämisen hanketoteutus ja – hallinnointi. Näistä järjestelyistä; palveluiden
tarjoamisesta naapurikunnille ja palveluiden mahdollisesta hankkimisesta
Kankaanpään kaupungilta kunnat neuvottelevat myöhemmin erikseen.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle seuraavaa:
Karvian kunta käynnistää em. suunnitelman mukaisesti elinkeinopalveluiden
uudelleenjärjestelyn sekä siihen liittyen toimenpiteet Pohjois-Satakunnan
Kehittämiskeskuksen lakkauttamiseksi ja toimintojen siirtämiseksi kunnan
tuotettavaksi. Karvian kunta irtisanoo Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n
osakassopimuksen päättymään 31.12.2017.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle seuraavaa:
Karvian kunta käynnistää em. suunnitelman mukaisesti elinkeinopalveluiden
uudelleenjärjestelyn sekä siihen liittyen toimenpiteet Pohjois-Satakunnan
Kehittämiskeskuksen lakkauttamiseksi ja toimintojen siirtämiseksi kunnan
tuotettavaksi. Karvian kunta irtisanoo Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n
osakassopimuksen päättymään 31.12.2017.
KV § 81

PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma selvitti valtuutetuille asiaa. Meidän kohdalla tämä
tarkoittaa sitä, että vuoden alusta Matti Arkko palaa takaisin kuntaan ja on täällä
yrittäjien tavattavissa. Kehittämisyhtiön purkamisesta johtuu, että PSKK:n
hallinnoitavana olevat hankkeet siirtyvät Kankaanpään kaupungin hoidettavaksi.
Kehittämisyhtiön purkaminen on lähtenyt Kankaanpään kaupungin aloitteesta.
Karvian elinkeinoasioita tullaan jatkossa hoitamaan yhdessä Matti Arkon kanssa,
kunnanjohtaja totesi.
Valtuutettu Sami Laitila piti muutosta hyvänä asiana, koska näin tämä siirtyy kunnan
omaksi palveluksi. Elinkeinotoimen vastuu on suurelta osin jo siirretty
kunnanjohtajan tehtäväksi, joten siitä ei voi tulla muuta kuin hyvää.
Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen piti päätöstä hyvänä. Ensi vuoden
alkupuolella on hyvä alkaa miettiä, miten jatkossa edetään.
Kunnanvaltuusto päätti seuraavaa:
Karvian kunta käynnistää em. suunnitelman mukaisesti elinkeinopalveluiden
uudelleenjärjestelyn sekä siihen liittyen toimenpiteet Pohjois-Satakunnan
Kehittämiskeskuksen lakkauttamiseksi ja toimintojen siirtämiseksi kunnan
tuotettavaksi. Karvian kunta irtisanoo Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n
osakassopimuksen päättymään 31.12.2017.

MUUT ASIAT
KV § 82
Valtuuston kokouksessa jätettiin kolme kirjallista valtuustoaloitetta, jotka
olivat sisällöltään seuraavanlaisia:
1.

KUNNOLLISEN PUHELIN- JA NETTIYHTEYDEN SAAMINEN
KARVIANKYLÄN ALUEELLE (VALTUUSTOALOITE)
Karvian kunnan valtuustolle
Me allekirjoittaneet Karviankylän alueella asuvat sekä kesämökin omistavat
vaadimme kuntaa ryhtymään toimeen kunnollisen puhelin- ja nettiyhteyden
saamiseksi, huonot yhteydet koskevat kaikkia operaattoreita. Koemme sen
tärkeäksi kylämme elinvoiman ja turvallisuuden takaamiseksi.
Aarre Välimäki
ja muut allekirjoittajat 4 listalla
Aloite annetaan kunnanhallituksen pohdittavaksi.

2.

RANTAKIINTEISTÖN KAUPPANEUVOTTELUJEN JATKAMINEN
(VALTUUSTOALOITE)
Valtuustoaloite 15.11.2017
Karvian Ev.luterilainen seurakunta tarjosi rantakiinteistöään kunnalle.
Ilmeisesti kunnan tarjous ei tyydyttänyt myyjää.
Mielestäni osapuolien tulisi jatkaa kauppaneuvotteluja, koska järvellä ei ole
yleistä rantaa.
Tämä on mielestäni tärkeää kunnan asukkaille ja vieraille, jotka ovat lomalla
kunnassamme. Uskoisin seurakunnalla olevan samansuuntaista ajattelua,
koska sen jäsenet ovat Karvialaisia.
Tämä asia ei koske vain meitä, vaan tulevien sukupolvien viihtyisyyttä omalla
kotipaikallamme.
Aarre Välimäki
Kunnanvaltuutettu
Pohditaan asiaa uudelleen kunnanhallituksessa.

3.

KATUVALOT VÄLILLE SARVELAN KAUPPA – KARVIANKYLÄN
(KIVISTÖ) RISTEYS (VALTUUSTOALOITE)
Esitän, että tieosuus välillä Sarvelan kauppa – Karviankylän (ns. Kivistön)
risteys valaistaan katuvaloilla.
Varsinkin Heinolan kurvi on erittäin vaarallinen tien kaltevuuden ja mutkan
takia. Tässä on tapahtunut useita ulosajoja.
Karviankylän (ns. Kivistön) risteys samalla tiellä vaatii ehdottomasti
valaistuksen. Näkyvyys risteykseen tultaessa Karviankylän suunnalta on huono
varsinkin Alkkian suuntaan. Paikalla on tapahtunut useita onnettomuuksia.
Vetoan valtuutettuihin, että asia viedään pikaisesti eteenpäin
lisäonnettomuuksien estämiseksi.
Karviassa 15.11.2017
Jori Louhisuo
kunnanvaltuutettu
Asia viedään tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.

4.

Valtuutettu Jorma Niskala pyysi valtuutettuja tutustumaan valtuutetuille kokouksen
alussa jaettuihin MTK:n oppaaseen sekä maa- ja metsätalousministeriön esitteeseen.
Lisäksi Jorma Niskala peräänkuulutti näkyvyyttä kunnan päätöksenteossa. Esityslistat
ja pöytäkirjat toivottiin tulevan ajallaan nettiin, jotta kuntalaiset voisivat vaikuttaa
asioihin.
Pöytäkirjoihin liittyen valtuutettu Aarre Välimäki toivoi myös, että
tarkastuslautakunnalle lähetettävät pöytäkirjat tulisivat ajallaan.
Esityslistojen julkaisemiseen netissä teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja valtuutettu
Jyrki Koivumäki selvitti, että Teknisellä lautakunnalla on ollut 8 kokousta pienellä
aikavälillä. Lautakunnassa on keskusteltu ja tiedostettu, että esityslistat pitää olla
ajoissa netissä.

ILMOITUSASIAT
KV § 83
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuutettu Voitto Raita-aho ilmoitti, että Posan
seminaari järjestetään huomenna 16.11.2017 ja siihen mahtuu vielä mukaan, jos on
kiinnostusta.

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KV § 84

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

