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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

EVLTK § 33 

 Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuuston on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

EVLTK § 34 

 Elinvoimalautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu  pääsääntöisesti kokousta 

seuraavana arkipäivänä klo 15 jälkeen kunnantalolla.  Pöytäkirja pidetään julkisesti 

nähtävänä kunnan verkkosivuilla sen jälkeen kun se on tarkastettu.  

 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Vaholuoto ja Ari Väliaho 

  



 

 

 

VUODEN 2019 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 

 

KH § 142 Talousarvio ja -suunnitelma 
 

Kuntalain 110 § (10.4.2015/410) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä 

hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon 

kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä 

valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi 

vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen 

vuosi. 

 

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja 

edellytykset kuntien tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –

suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden 

tavoitteet. 

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen 

kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen 

vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan taloussuunnitelmassa tulee 

päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna jaksona katetaan. 

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja 

tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio 

voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja 

tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen 

tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. 

  

 Kuntatalouden yleistilanne 2017 

 

Vuoden 2017 tilikauden tulos parani tilinpäätöstietojen mukaan noin 200 miljoonaa 

euroa, mutta jäi kuitenkin 500 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin viime syksyn 

kuntatalousohjelmassa arvioitiin.  

 

Kuntasektorin toimintakulut laskivat viime vuonna keskimäärin 1,0 prosenttiyksikköä 

muun muassa kilpailukykysopimukseen liittyvien toimien, perustoimeentulotuen 

Kela-siirron ja kuntien omien säästötoimien vuoksi. 

 

Kuntien verotulot 2017 kasvoivat koko maan tasolla yhteensä 2,0 prosenttia, eli 450 

miljoonaa euroa. Samanaikaisesti valtionosuudet kuitenkin laskivat 3,3 prosenttia eli 

300 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli negatiivinen 60 kunnassa, joista kaikki ovat 

alle 100 000 asukkaan kuntia. 

 

Kuntatalouden rahoituksellista tasapainoa kuvaava toiminnan ja investoinnin rahavirta 

nousi plussalle 250 miljoonaan euroon. 

 



 

 

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta nousi vuonna 2017 yhteensä noin 150 miljoonaa 

euroa eli 0,9 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että kuntien lainakanta laski 100 miljoonaa 

euroa samalla, kun kuntayhtymien lainakanta kasvoi suurista sairaalainvestoinneista 

johtuen 250 miljoonaa euroa. 

 

Kuntien lainakanta laski yli 100 000 ja alle 2000 asukkaan kunnissa. Muissa 

kuntakokoluokissa velkaantuminen jatkui. Tällä hetkellä kuntien ja kuntayhtymien 

lainakanta on 18,3 miljardia euroa. 

 

Karvian kuntastrategia 2016 -2019 

 

Karvian kunnanvaltuusto on 14.12.2015 § 72 hyväksynyt kunnalle kuntastrategian 

vuosille 2016–2019.  

Kunnan hallinnon on oltava ohut ja tehokas, sekä kuntajohdon helposti lähestyttävää. 

Kunnalla tulee olla resursseja kehittää ja uudistuksia ennakoidaan selvittämällä ja 

kokeilemalla vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

 

Kuntatalouden kehitystä tulee ennakoida ja kunnassa tulee työskennellä 

kustannustehokkaasti. 

 

Kunnan henkilöstöä tulee käyttää joustavasti. Henkilökunnan tulee jakaa osaamistaan 

ja hiljaista tietoaan toisilleen. Henkilöstön osaamista tulee hyödyntää 

täysimääräisesti kunkin vahvuudet ja osaaminen hyödyntäen. 

 

Hyvää henkilöstöä tuetaan ja henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta 

huolehditaan aineellisella ja aineettomalla panostuksella. Henkilöstöhallinto 

hoidetaan yhtenäisesti eri hallintokunnissa. Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on 

kehittää henkilöstön tietoja, taitoja ja asenteita koulutuksen ja muun kehittämisen 

avulla niin, että henkilö kykenee hoitamaan menestyksellisesti sekä nykyiset että 

suunnitellut työtehtävät. Yhteistyömahdollisuuksia tulee kartoittaa työtehtävissä, 

joissa edellytetään korkeaa asiantuntemusta. Muutoinkin henkilöstön eläköityessä 

kartoitetaan erilaiset vaihtoehdot työtehtävien järjestämiseksi. 

 

Työllisyys ja verotulot ovat tällä hetkellä kunnan tärkein kehitettävä osa-alue. 

Aktiivinen yritysideointi ja yritysten tukeminen on strategian keskeinen painopistealue. 

Kunnan tulee edistää yrittäjien osaamisen ja toimintaedellytysten parantamista. 

Kunnassa vallitsevaa positiivista virettä tulee ylläpitää edistämällä viihtyisyyttä ja 

myönteistä kuntakuvaa tulee tuoda julki. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus antaa seuraavat ohjeet vuoden 2019 talousarvion laadinnasta: 

 Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2019, 2020 ja 2021, joista vuosi 2019 on talous-

arviovuosi. 

 Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2019 talousarvio. 

 Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous 

talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen lisäykset on perusteltava 

konkreettisesti. 

 Palkoissa työkokemuslisät on huomioitava. 

 



 

 

Palkkakustannuksia nostetaan 1,95 % ja opettajien osalta 1,65 %. 

Palkkakustannuksissa tulee huomioida lomarahojen 30 % leikkaus. Palkkojen 

sivukulujen %-osuudet ilmoitetaan myöhemmin. Muita huomioitavia seikkoja 

talousarvion laadinnassa ovat seuraavat: 

 

 Käyttötalouteen luetaan alle 5.000 euron hankinnat (teknisessä toimessa 10.000 

euroa) ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin  

 investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan jos toiminta 

kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin 

määrärahaan.  

 Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset käyt-

tömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti 

 Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava 

 Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2019, joita tulos-

yksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä ta-

voitteen toteutumista osoittavat mittarit. 

 Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 

0,06 €/kpl, värikopiolta 0,15 €/kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna 2018. 

 Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään 

karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti. 

 

Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle maanantaihin 8.10.2018 men-

nessä. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti antaa seuraavat ohjeet vuoden 2019 talousarvion 

laadinnasta: 

 Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2019, 2020 ja 2021, joista vuosi 2019 on talous-

arviovuosi. 

 Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2018 talousarvio. 

 Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous 

talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen lisäykset on perusteltava 

konkreettisesti. 

 Palkoissa työkokemuslisät on huomioitava. 

 

Palkkakustannuksia nostetaan 1,95 % ja opettajien osalta 1,65 %. 

Palkkakustannuksissa tulee huomioida lomarahojen 30 % leikkaus. Palkkojen 

sivukulujen %-osuudet ilmoitetaan myöhemmin. Muita huomioitavia seikkoja 

talousarvion laadinnassa ovat seuraavat: 

 

 Käyttötalouteen luetaan alle 5.000 euron hankinnat (teknisessä toimessa 10.000 

euroa) ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin  

 investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan jos toiminta 

kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin 

määrärahaan.  

 Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset käyt-

tömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti 

 Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava 



 

 

 Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2019, joita tulos-

yksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä ta-

voitteen toteutumista osoittavat mittarit. 

 Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 

0,06 €/kpl, värikopiolta 0,15 €/kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna 2018. 

 Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään 

karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti. 

 

Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle maanantaihin 8.10.2018 men-

nessä. 

 

EVLTK § 35 
 Elinvoimalautakunnan talousarviossa ei ole isoja muutoksia edelliseen vuoteen 

verrattuna. Ainoa merkittävä muutos on kustannuspaikalle Willi Karvia varattu 20 000   

 euron määräraha markkinointiin. Willi Karvia brändin vahvistamiseen tarvitaan 

riittävä panostus; mm. nettisivujen laadinta, markkinointisuunnitelma ja 

osallistuminen matkailumessuille on tarpeen Karvian matkailukohteiden esille 

saamiseen. Geopark hankkeen vuosittainen kuntaosuus 10 000 euroa on lisätty 

kustannuspaikalle maaseutumatkailun kehittäminen. 

 

 Kesätyöllistämisen tukemiseen on lisätty 4500 euroa ja se on korvamerkitty 

maatalousyrittäjille korvauksena maksullisen lomituksen tukemisen päättymisestä.  

 

Liitteet: 

 

 Elinvoimalautakunnan talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmat vuosille 

2020 ja 2021.   

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja 

toimintasuunnitelmat vuosille 2020 ja 2021. 

 

   

PÄÄTÖS: 
 

Talousarvioon lisättiin vielä höyrykoneiden siirtoon liittyvät kustannukset 6000 euroa 

kustannuspaikalle maaseutumatkailun kehittäminen ja työpajan sisäisen vuokran 

määräksi tarkennettiin 16700 euroa kustannuspaikalle työllistymistä tukeva toiminta.  

Elinvoimalautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja 

toimintasuunnitelmat vuosille 2020 ja 2021. 

  



 

 

 

KUNTAOMISTEISEN MATKAILUYHTIÖN PERUSTAMINEN 

 
KH § 157 Kanttiin on valmistumassa esittävien taiteiden katsomo ja kunta on mukana Geopark- 

hankkeessa.  Kunnassa on muutoinkin kehitetty matkailun edellytyksiä ja puitteet 

matkailun lisääntymiselle kunnassa alkavat olla kunnossa. Esittävän taiteiden  

katsomo tulee muodostamaan toiminnallisen kokonaisuuden Kanttin koulun kanssa. 

Koulua tullaan vuokraamaan etenkin ryhmämajoitukseen. Matkailu kuuluu kunnan 

toimialaan, mutta toiminta olisi tarkoituksenmukaisinta organisoida yhtiömuotoisena.  

 

 Kunnalla on tällä hetkellä kaksi tytäryhtiötä; Kiinteistöyhtiö Karvian Vuokratalot Oy 

sekä Karvian Lämpö Oy. Perustettava matkailuyhtiö keskittyisi matkailun 

koordinointiin ja se tulisi markkinoimaan sekä yritysten että yhdistysten palveluita 

matkailijoille sekä Karviaa matkailukohteena. Matkailun kehittäminen ja 

matkailijamäärien lisäys palvelee muitakin kun suoraan matkailun ympärillä toimivia 

tahoja, mm. kaupat, ravintolat, huoltoasemat, pitopalveluyrittäjät, hevostallit jne.  

hyötyvät lisäyksestä. Matkailun lisääntyminen tarjoaa mahdollisuuden myös uuden 

yritystoiminnan kehittymiselle. Kunnassa vierailevien matkailijoiden määrä on 

lisääntynyt viime vuosina, esimerkiksi Annen Taidekahvilassa on käynyt kesän 2018 

aikana noin 60.000 vierailijaa. 

 

 Matkailuyhtiö aloittaisi toimintansa vuoden alusta ja olisi kokonaan kunnan omistama. 

Yhtiön tilikausi tulisi olemaan kalenterivuosi. Yhtiölle tulee valita hallitus ja 

toimitusjohtaja sekä mahdollisesti muuta henkilöstöä. Yhtiö aloittaisi pienimuotoisesti 

ja henkilöstön palkkamenot voivat alkuvaiheessa olla korkeintaan samaa tasoa kuin 

muissa tytäryhtiössä. Osakeyhtiön perustaminen maksaa 2500 euroa.  

 

 Yhtiö tarvitsee alkupääomaa, jotta toiminta saataisiin käyntiin. Yhtiö vuokraisi 

kunnalta Kanttin koulun tilat ja vuokraisi niitä edelleen asiakkaille. Tilat soveltuvat 

pääosin erilaisten ryhmien käyttöön. Yhtiön tulee kattaa Kanttin koulurakennuksen 

tilojen vuosittaiset ylläpitokustannukset ja yhtiön henkilöstön palkkamenot. Kuluja 

aiheuttaa myös markkinointi, johon alkuvaiheessa joudutaan todennäköisesti ostamaan 

jonkin verran apua esim. nettisivujen luomiseen. Alkupääoman suuruus olisi 100 000 

euroa. Summa vastaa kolmen vuoden kuluja edellä mainittuihin asioihin. Tavoitteena 

on, että yhtiö pystyisi kolmen vuoden kuluttua kattamaan Kanttin koulurakennuksen 

käyttökustannukset ja muut toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Tämän jälkeen kunta 

voi antaa yhtiölle pienen vuosittaisen avustuksen, koska yhtiö hoitaa 

elinvoimalautakunnan tehtäviä siltä osin kun se edistää matkailusta hyötyvien 

yrittäjien markkinointia. Yhtiö ei tähtää voitolliseen toimintaan vaan pyrkii 

kehittämään ja koordinoimaan matkailua.  

 

 Yhtiön osakepääomaa ja käyttöpääomaa varten tarvittava määrä tulee huomioida 

talousarviossa. Yhtiölle on valmisteltu yhtiöjärjestys ja liiketoimintasuunnitelma. 

 Liitteenä on kuvaus siitä, millainen matkailun toimintaympäristö kunnassa tällä 

hetkellä on. Yhtiön painopiste ensimmäisenä vuonna on katsomon ympäristössä, 

mutta myöhemmin toiminta tulee kattamaan koko kunnan toimintaympäristön.  

 

  

 



 

 

Liitteet: 

 

 yhtiöjärjestys 

 liiketoimintasuunnitelma 

 kuvaus matkailun toimintaympäristöstä 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus käsittelee matkailuyhtiön perustamista ja antaa evästystä 

jatkovalmisteluun. Talousarvioon varataan 102 500 euroa matkailuyhtiön 

osakepääomaksi ja käyttöpääomaksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle suunnitellun yhtiön toimintaa ja sen 

tavoitteita. Kunnanhallitus keskusteli asiasta. Keskustelun yhteydessä annettiin mm. 

seuraavaa evästystä: 

 

Yhtiön perustamiseen suhtauduttiin pääosin positiivisesti, jotta toiminta ja sen 

seuranta on selkeää. Edellytettiin että kunnanhallitus saisi tarkemman budjetin ja 

valmiin liiketoimintasuunnitelman. Yhtiöjärjestys tulee miettiä valmiiksi, myös esim. 

päätöksenteon osalta.  

 

Yrittäjät tulee ottaa mukaan keskusteluun ja yhtiön suunnitteluun. Esitettiin myös, että 

yhtiön hoitoa ei tule lisätä kunnan viranhaltijoiden tehtäviin, vaan yhtiön vetämistä 

varten tulee palkata henkilö. Yhtiöllä on suuret mahdollisuudet edistää matkailua, 

kunhan yhtiö ja sen toiminta valmistellaan huolellisesti. Toiminta on mahdollista 

aloittaa lautakuntavetoisesti riittävän valmisteluajan varmistamiseksi. Rahoitus 

kannattaa miettiä tässä vaiheessa vain vuodelle 2019. Nyt täytyy saada pian hinnat ja 

kalenteri vuoden 2019 toiminnalle esittävien taiteiden katsomossa. Nämä käsitellään 

elinvoimalautakunnassa. Markkinointia varten varattaisiin tässä vaiheessa määräraha 

willi karvia – kustannuspaikalle elinvoimalautakunnan talousarvioon. 

 

EVLTK § 36 
 Kunnanhallitus on antanut elinvoimalautakunnan tehtäväksi määritellä hinnat  Kanttin 

koulun vuokraukselle ja katsomon vuokraukselle. Elinvoimalautakunnan kokouksen 

alkuun on kutsuttu matkailualan yrittäjiä. Tämän lisäksi on tulossa toiminnanjohtaja 

Nina Veko Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiöstä ja Geopark hankkeen  

projektipäällikkö Terttu Hermansson. Kokouksen alussa tutustutaan katsomoon ja 

Kantin koulun tiloihin ja keskustellaan matkailusta ja kunnallisen matkailuyhtiön 

perustamisesta.  

 

 Hinnan määrittelyn pohjaksi vapaa-aikatoimen ja teknisen toimen viranhaltijat, 

yritysasiamies ja kunnanjohtaja valmistelevat asiaa lautakunnan  kokoukseen 

mennessä.  

 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta merkitsee kunnanhallituksen päätöksen tiedoksi ja määrittelee 



 

 

vuokrahinnat Kantin koulun tiloille ja katsomolle ja lähettää asian tiedoksi tekniselle 

lautakunnalle ja vapaa-ajan lautakunnalle.  

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 

Elinvoimalautakunta päätti merkitä kunnanhallituksen päätöksen tiedoksi ja määritteli 

vuokrahinnat Kantin koulun tiloille ja katsomolle (hinnasto pöytäkirjan liitteenä)  ja 

lähettää asian tiedoksi tekniselle lautakunnalle ja vapaa-ajan lautakunnalle. 

Elinvoimalautakunta päätti, että tiloja tullaan markkinoimaan ensisijaisesti 

leiritoiminnan tarpeisiin ja ne toimivat varareservinä tilanteissa, joissa muut 

majoituspaikat ovat varattuna. Talkoissa mukana olleilla yhdistyksillä on oikeus 

käyttää tiloja maksuttomissa tapahtumissa veloituksetta.  

  



 

 

 

KARVIAN YRITTÄJÄT RY;N AVUSTUSHAKEMUS 

 

EVLTK § 37 

Karvian Yrittäjät ry pyytää elinvoimalautakunnalta 2000 € (kaksi tuhatta euroa) 

toimintatukea Karvia-Päivien kehittämiseen ja markkinointiin. 

Karvia-Päivien ohjelmistoa kehitettiin ja kasvatettiin entisestään, myös organisaatio 

sekä henkilöstö on kasvanut ja hieman vaihtunutkin. Viikonlopun suhteen kaikki 

toteutettiin kutakuinkin samaa kaavaa kuin aiemmin. Karvia -Päivät järjestettiin 3.-

5.8.2018, 38. kerran. 

 

Eri järjestöjä, yrityksiä, yhteisöjä, seuroja yms. haastettiin osallistumaan haluamallaan 

tavalla viikonlopun ohjelmaan. Tällä pyrittiin luomaan yhteisöllisyyttä sekä 

aktivoimaan ihmisiä joka puolelta Karviaa. 

 

Karvia-Päivät kerää tuhansittain yleisöä karvialaisten lisäksi myös 

ulkopaikkakunnilta, eikä sovi unohtaa kunnan kesäasukkaita sekä potentiaalisia 

paluumuuttajia. Näin ollen Karvia-Päivien merkitys kunnan palveluja, kulttuuria ja 

elinkeinoelämää markkinoivana tapahtumana on suuri. 

 

Karvian kunta sai Karvia-Päivien ohjelmalehtisen takasivun veloituksetta käyttöönsä, 

joten kunta sai ilmaista mainontaa. Sivun kokoisen mainoksen hinta oli tänä vuonna 

700€ + alv. Ohjelmalehtinen jaettiin noin 10 000:teen talouteen Karviassa ja 

naapurikunnissa. 

 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta päättää myöntää 2000 euron avustuksen Karvian Yrittäjät ry:lle 

Karvia-Päivien kehittämiseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Sami Laitila ilmoitti olevansa jäävi yrittäjien hallituksen jäsenenä ja poistui tämän 

pykälän käsittelyn ajaksi. Esko Hautakorpi toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan. 

Elinvoimalautakunta päätti myöntää 2000 euron avustuksen Karvian Yrittäjät ry:lle 

Karvia-Päivien kehittämiseen. 

  



 

 

 

TOTEUMAVERTAILU 01.01.2018-31.8.2018 

 

EVLTK § 38 

 Toteumavertailu on valmistunut ajalta  01.01-31.08 .2018 ja sen mukaan   

elinvoimalautakunnan toimintakuluista on toteutunut 53,18 %. Koulutus- ja 

markkinointiavustuksia on 3.6.2.2018 mennessä myönnetty 6188,98 euroa.  

 

Liitteet: 

 

 Elinvoimalautakunnan toteumavertailu 01.01.2018-31.08.2018 

 

 ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Elinvoimalautakunta merkitsee 01 – 08.2018 toteutumisvertailun tiedoksi. 

 

   

PÄÄTÖS: 
 

Elinvoimalautakunta merkitsi 01 – 08.2018 toteutumisvertailun tiedoksi. 

  



 

 

MUUT ASIAT 

 

EVLTK § 39 Elinvoimalautakunnan  muut asiat: 

  



 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

 

EVLTK § 21  
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 


