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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 195 Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

  

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

KH § 196 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: 

 

  

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Hietikko ja Tiina Järvinen. 

  



 

 

 

VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT AJALTA 1.1.– 
30.9.2018 

 
KH § 197 

 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus 22.1.2018 § 6) 

 mukaan kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti: 

 

 Hallintokunnille kerran kuukaudessa 

 Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein 

 Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein 

 

Liitteenä ovat alla mainitut valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut ajalta  

01 – 09.2018.  

 

Liitteet: 

 

 Tuloslaskelma 01 - 09.2018 

 Rahoituslaskelma 01 - 09.2018 

 Käyttötalous 01 - 09.2018 

 Investoinnit 01 - 09.2018 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee 01 – 09.2018 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; tuloslaskelman, rahoituslaskelman, käyttötalouden sekä 

investoinnit tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi 01 - 09.2018 valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut; 

tuloslaskelman, rahoituslaskelman, käyttötalouden sekä investoinnit tiedoksi. 

  



 

 

 

TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.-31.12.2021 

 

KH §198 Työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 31.10.2018 hyväksynyt työterveysyhteistyön 

toimintasuunnitelman ajalle 1.1.2019 - 31.12.2021 Kunnanhallituksen tulee käsitellä 

työterveyshuollon toimintasuunnitelma. 

 

Liitteet: 

 

 Työterveysyhteistyön toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2019 – 31.12.2021 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi työterveysyhteistyön toimintasuunnitelman ajalle 

1.1.2019 – 31.12.2021 Allekirjoitettu työterveysyhteistyön suunnitelma toimitetaan 

työterveyshuoltoon. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi työterveysyhteistyön toimintasuunnitelman ajalle 

1.1.2019 – 31.12.2021 Allekirjoitettu työterveysyhteistyön suunnitelma toimitetaan 

työterveyshuoltoon. 

 

  



 

 

 

KUNTAOMISTEISEN MATKAILUYHTIÖN PERUSTAMINEN 

 
KH 24.9.2018 

§ 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. 

 

KH § 199 Matkailuyhtiön perustamisesta on keskusteltu matkailun kehittämisestä hyötyvien 

yrittäjien kanssa 2.10.2018. Palaverissa oli mukana elinvoimalautakunta ja yrittäjiä oli 

varsin kattavasti paikalla. Kunnanhallitus ja yrittäjien hallitus ovat käsitelleet asiaa 

8.10.2018. Yrittäjien hallitus ilmoitti suhtautuvansa myönteisesti matkailuyhtiön 

perustamiseen. Asiaa on käsitelty myös valtuustoseminaarissa 1.11.2018 ja paikalla 

olleiden kanta oli se, että asiaa tulee viedä eteenpäin ja matkailuyhtiölle tulee palkata 

kokopäiväinen työntekijä.  

 

 Yhtiön liiketoimintasuunnitelma esiteltiin 1.11.2018 valtuustoseminaarissa. 

Liiketoimintasuunnitelmaa on tarkennettu käydyn keskustelun pohjalta. Matkailun 

kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin voidaan hakea avustusta ELY:stä. Myös 

työntekijän palkkakulut on mahdollista sisällyttää hankkeeseen. Hankehakemus 

voidaan tehdä perustettavan yhtiön lukuun ja yhtiö tulee olla perustettuna ennen 

hankepäätöstä. Yhtiölle tulee varata riittävä pääoma ensimmäiselle toimintavuodelle. 

Mikäli hankepäätös on myönteinen, avustus tuo rahoitusta toiselle toimintavuodelle.  

 



 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että matkailun kehittämiseksi 

perustetaan kunnan 100 % omistama matkailuyhtiö. Yhtiön nimeksi tulee Willi Karvia 

Oy, mikäli patentti- ja rekisterihallitus sen toiminimeksi hyväksyy. Talousarvioon 

varataan investointiosaan 10 000 euroa matkailuyhtiön osakepääomaksi ja 90 000 

käyttöpääomaksi talousarvion käyttötalouteen kohtaan matkailun kehittäminen 

avustukset yhteisöille. Hallitus nimetään yhtiön perustamisen jälkeen kunnanhallituk-

sen antaman evästyksen pohjalta. 

 

Kunnanjohtaja laatii hankehakemuksen matkailun kehittämisestä ja hankehakemus 

laaditaan perustettavan yhtiön lukuun.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että matkailun kehittämiseksi 

perustetaan kunnan 100 % omistama matkailuyhtiö. Yhtiön nimeksi tulee Willi Karvia 

Oy, mikäli patentti- ja rekisterihallitus sen toiminimeksi hyväksyy. Talousarvioon 

varataan investointiosaan 10 000 euroa matkailuyhtiön osakepääomaksi ja 30 000 

käyttöpääomaksi talousarvion käyttötalouteen kohtaan matkailun kehittäminen 

avustukset yhteisöille. Lisäksi käyttöpääomaan varataan 60 000 euron ehdollinen 

summa ja tämä 60 000 euroa on sidottu myönteiseen hankepäätökseen. Hallitus 

nimetään yhtiön perustamisen jälkeen kunnanhallituksen antaman evästyksen pohjalta. 

 

Kunnanjohtaja laatii hankehakemuksen matkailun kehittämisestä ja hankehakemus 

laaditaan perustettavan yhtiön lukuun.  

  



 

 

 

RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA 

 
KH 15.10.2018 

 § 164 Karvian kunnassa on tällä hetkellä osa-aikainen rakennustarkastaja, jonka 

määräaikainen virkasuhde päättyy 31.12.2018. Maakuntauudistuksen valmistelussa 

ollaan päädytty siihen, että rakennustarkastus lähtökohtaisesti jää peruskuntiin. 

Karvian kunnassa on siis myös 1.1.2019 lähtien toistaiseksi tarve 

rakennustarkastajalle. 

 

 Rakennustarkastajan virkatehtävät sisältävät ensisijaisesti rakentamiseen liittyvien 

lupahakemusten käsittelyä, aloituskokousten ja katselmusten suorittamista, 

rakentamiseen liittyvien asioiden neuvontaa, poikkeamislupien valmistelua sekä muita 

rakennusvalvonnan tehtäviä. 

 

 Rakennustarkastusta on tehty kuntayhteistyönä ja osa-aikaisesti edellisen viranhaltijan 

eläköidyttyä vuonna 2011. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että tehtävien hyvä hoito 

ja kuntalaisten laadukas palveleminen edellyttävät, että rakennustarkastaja on paikalla 

viitenä päivänä viikossa. Osa työajasta kuluu teknisen hallinnon tehtäviin, mm. 

teknisen lautakunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen laadintaan sekä 

kunnanrakennusmestarin sijaisena toimimiseen. Tehtävä on siis perusteltua täyttää 

kokoaikaisella viranhaltijalla.  

 

 Kunnan hallintosäännön 46 §:n mukaan kunnanhallitus päättää rakennustarkastajan 

valinnasta. 

 

Liitteet: 

 

 Hakuilmoitus 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää julistaa haettavaksi rakennustarkastajan viran 1.1.2019 alkaen 

5.11.2018 mennessä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Keskustelun aikana Kaija Kangas esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan 

kunnanhallitukseen ja asiasta keskusteltaisiin kunnanvaltuuston seminaarissa. Esitys 

raukesi kannattamattomana. 

 

Kunnanhallitus päätti julistaa haettavaksi rakennustarkastajan viran 1.1.2019 alkaen 

5.11.2018 mennessä. 

 

KH § 200 Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää rakennustarkastajan valinnasta. 



 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti valita rakennustarkastajan virkaan rakennustekniikan DI 

Marianne Ojalan.  

  



 

 

 

KIINTEISTÖN KAUPPA 

 

KH § 201 Karvian kunta on tehnyt ostotarjouksen Esteri Hallikaisen omistamasta Hakavainio  

 -nimisestä tilasta 230-405-8-93. Tila sijaitsee Karvian kunnan Kirkonkylässä ja on 

pinta-alaltaan 1,6790 hehtaaria. Tila Hakavainio on peltoa. Kiinteistö on kaavoitettu 

pääosin maa- ja metsätalousalueeksi. Kauppahinnaksi on sovittu 16.790 euroa. 

Kaupassa ei siirry tukioikeuksia.  

 

 Kiinteistö on ollut vuokrattuna viljelyskäyttöön, ja sen vuokrasopimus on päättymässä 

myyjän ja vuokralaisen keskinäisestä sopimuksesta 31.12.2018. 

 

Liitteet: 

 

 Kiinteistörekisteriote 

 Karttaote 

 Luonnos kauppakirjaksi 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää ostaa Hakavainio –nimisen kiinteistön ( 230-405-8-93) 

16.790 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se varaisi talousarvioon 16.790 euron 

määrärahan.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti ostaa Hakavainio –nimisen kiinteistön (230-405-8-93) 

16.790 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.  

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se varaisi talousarvioon 16.790 

euron määrärahan.  

  



 

 

 

TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2021 

 
KH 15.10.2018 

§ 172 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 

seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto 

hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka 

ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. 

 

 Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset 

tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan 

tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa tai niiden hyväk-

symisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoit-

tama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelu-

kaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). 

 

Talousarvio ja –suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee 

antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodos-

tuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen katta-

miseksi. 

 

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet 3.9.2018 § 142. 

Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi on annettu 1,95 % ja opettajien osalta 

1,65 %, työkokemuslisät on huomioitava. Palkkakustannuksissa tulee huomioida 

lomarahojen 30 % leikkaus. Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen 

prosenttiosuuksista.  

 

Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia. 

 

Liitteet:  

 talousarvioesitysten käyttötalousosa  

 talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit excel-

taulukko) 

 rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua) 

 tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä) 

  

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen, kasvatus- ja 

opetuslautakunnan sekä teknisen toimen viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa 

talousarvioehdotukset. 

 

Talousarvion 2019 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja 

sen jälkeen muut talousarvion osat.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn.  

 



 

 

 

Kunnansihteeri esitteli lyhyesti talousarvioehdotuksen tuloslaskelmaosaa, jossa 

vuosikate tässä ehdotuksessa 77.737 euroa. 

 

Kunnansihteeri Hanna Vainionpää esitteli ja kunnanhallitus käsitteli 

kunnanhallituksen käyttötalouden. Kustannuspaikalle sisäiset palvelut/ kopiointi 

tehtiin seuraava muutos: valokopiotulot tilille 3140  merkitty 200,00 euroa siirretään 

tilille 3153 (muut myyntituotot) 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma esitteli ja kunnanhallitus käsitteli elinkeinotoimen 

ja maaseututoimen käyttötalouden.  

 

Kunnansihteeri Hanna Vainionpää esitteli ja kunnanhallitus käsitteli opetustoimen 

käyttötalouden, päivähoidon ja vapaa-aikatoimen käyttötalouden. Museotoimen osalta 

käsittely päätettiin jättää seuraavaan kokoukseen. Kansalaisopiston osalta sisäiset 

vuokramenot 5.200 euroa päätettiin merkitä myös suunnitelmavuosille 2020 ja 2021. 

Kirjaston osalta tehtiin seuraava muutos: valokopiotulot tilille 3140  merkitty 40,00 

euroa siirretään tilille 3530 (muut tuotot) 

 

Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 

 

 
KH 5.11.2018 

§ 179  

Liitteet:   

 talousarvioesitysten käyttötalousosa  

 talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit excel-

taulukko) 

 rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua) 

 tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä) 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Teknisen toimen viranhaltija esittelee 

oman hallinnonalansa talousarvioehdotuksen. Talousarvion 2019 käsittelyjärjestys on: 

käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja sen jälkeen muut talousarvion osat.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä.  

 

Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi esitteli teknisen toimen hallinnonalan 

talousarvioehdotuksen käyttötalouden sekä investoinnit. Kunnanhallitus pyytää 

teknistä lautakuntaa lisäämään käyttötalousosaan valtuustosalin äänentoiston sekä 

esittämään karsinnan investointisuunnitelmaan. Teknisen toimen käyttötalous ja 

investointisuunnitelma käsitellään uudelleen seuraavassa kunnanhallituksen 

kokouksessa.  

 

Talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.  

 



 

 

 

KH § 202 Kunnanhallituksen 5.11.2018 päätöksen mukaisesti teknisen lautakunnan 

käyttötalouteen on lisätty 3000 euroa kunnantalon kalustoon valtuustosalin 

äänentoistolaitteita varten sekä 3200 euroa kirkonkylän koulun 7324 sisäiset 

vuokratulot –tilille.  

 

Investointeihin tehdyt muutokset näkyvät teknisen toimen excel-taulukosta. Poistetut 

investoinnit olivat Pienteollisuushallin valaistuksen uusiminen (20.000 e) ja Torron 

maalämpö (25.000 e).  

Poistot on lisätty.  

Pienteollisuushallin käyttökustannukset ovat edelleen talousarviossa. Investointiosassa 

on suunnitteluvuodella 2021 Pienteollisuushallin peruskorjauksia varten 50.000 euroa. 

 

Liitteet:   

 talousarvioesitysten käyttötalousosa  

 talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit excel-

taulukko) 

 rahoituslaskelma  

 tuloslaskelma  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Talousarvion 2019 käsittelyjärjestys on: 

käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja sen jälkeen muut talousarvion osat.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä ja päätti hyväksyä talousarvion 2019 ja 

vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman seuraavin muutoksin:  

 

Budjettivaraus talousarvion investointeihin kohtaan Kiinteä omaisuus 16790 euroa + 

57200 euroa maakauppoihin.  

 

Investoinnit Pienteollisuushallin valaistuksen uusiminen (20.000 e) ja Torron 

maalämpö (25.000 e) poistetaan.  

 

Lisätään käyttötalouteen kustannuspaikalle 007331 Torro 5000 euroa kahteen ilma-

lämpöpumppuun.  

 

Käyttötalouteen valtuustosalin äänentoistoon, Kunnantalon kalustoon lisätään 6000 

euroa.  

 

Lisätään kustannuspaikalle 006420 Museotoiminta museon piha-alueen kunnostami-

seen 7000 euroa.  

 

Talousarvioon varataan investointiosaan 10 000 euroa matkailuyhtiön osakepääomaksi 

ja 30 000 käyttöpääomaksi talousarvion käyttötalouteen kohtaan Matkailun kehittämi-

nen Avustukset yhteisöille. Lisäksi käyttöpääomaan varataan 60 000 euron ehdollinen 

summa ja tämä 60 000 euroa on sidottu myönteiseen hankepäätökseen. 

 



 

 

Kustannuspaikalle 001230 Palo- ja pelastustoimi kohdasta Muut 

yhteistoimintaosuudet 4460 vähennetään -36000 kalustonhoitajasta maksettava 

lisäkorvaus. 

 

Investointeihin kustannuspaikalle 091621 Muut osakkeet ja osuudet lisätään jäljellä 

oleva kauppahinta 87927 Länsi-Väri Oy:ltä ostettuun osakkeeseen. 

 

Teknisen lautakunnan kiinteistöjen kustannuspaikkojen Kantin koulu, Torro, Jokipirtti 

tuloksi laitetaan kulujen verran vuokratuloja.  

 

Tekniseen toimeen oikaisu käyttötalouteen Uunimäen osalta tulot/menot pois. 

Investointiossa suunnitteluvuodella 2021 Pienteollisuushallin peruskorjauksia varten 

oleva 50.000 euroa otetaan pois.  

 

Kunnanhallitus päätti talousarvion käsittelyn. Kunnanhallitus esittää 

kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 

taloussuunnitelman. 

 

  



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 203 Kunnanhallituksen muut asiat:   

 

1. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet alkavat perinteisesti 6.12.2018 klo 11.00 – 12.00 

Jumalanpalveluksella Karvian kirkossa, minkä jälkeen kunta ja seurakunta 

laskevat yhdessä sankarihaudalle seurakunnan hankkiman seppeleen.  

 

Seppelten laskun jälkeen juhlakahvitus Karviatalolla klo 12.00 – 13.00 ja sen 

jälkeen klo 13.00 varsinainen Itsenäisyyspäiväjuhla Karviasalissa. 

 

Itsenäisyyspäivän juhlaan järjestetään kunnan puolesta kuljetus sotaveteraaneille. 

 

Nimetään Karvian kunnan puolesta Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuksiin seuraavat 

toimijat: 

 

- Sankarihaudalle seppeleenlaskija/puheenpitäjä 

- Itsenäisyyspäivän juhlaan kaksi Kuntaliiton ansiomerkkien jakajaa 

 

Kuntaliiton ansiomerkin saavat tänä vuonna kaksi luottamushenkilöä.  

Henkilökunnan joukossa ei tänä vuonna ollut ketään vuorossa.  

 

Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen on seppeleenlaskija/puheenpitäjä. 

Itsenäisyyspäivän juhlassa ansiomerkkien jakajina ovat Päivi Suominen, Voitto 

Raita-aho ja Kaija Kangas. Juhlassa vieraita ovat vastaanottamassa Tarja 

Hosiasluoma, Päivi Suominen ja Voitto Raita-aho.  

 

 

 

2. Jouluruokailun järjestäminen  
 

Jouluruokailu henkilökunnalle ja luottamushenkilöille 18.12.2018 klo 15.30-17.30 

Torron harrastekeskuksessa. Kutsut toimitetaan myöhemmin. Päätettiin, että 

nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto osallistuvat jouluruokailuun. Päätettiin, että 

paikalle kutsutaan myös lehdistö. 

 
       

 

3. Posan tilaisuus 

 

29.11.2018 tilaisuus Jämijärvellä tiedoksi kunnanhallitukselle ja todettiin, että 

siihen osallistutaan. 

 

 4.             Katsomon avajaiset tiedoksi 24.-26.5.2019 

  



 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 204 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

 

Päätös Dnro 467/KKV14.00.40/2014 

Luonnos 

8.11.2018 

Kuntien epäilty kilpailua vääristävä tai estävä toiminta 

vesiensuojeluun, ympäristöön ja elintarvikkeisiin liittyvien 

laboratoriopalveluiden markkinoilla 

Ratkaisu: 

Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin, ja se poistetaan 

käsittelystä. 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokous pidetään 

12.11.2018. Lista ja liitteet löytyvät linkistä 

http://poytakirjat.satshp.fi:70/ 

 

Yhtymähallituksen 30.10.2018 pöytäkirjanotteet: 

§ 156, Osavuosikatsaus 1-8kk/2018 

§ 157, Toiminnan ja talouden katsaus 1-9kk/2018 

§ 159, Sairaanhoidon asiakasmaksut Satakunnan sairaanhoitopiirissä 

1.1.2019 lukien 

§ 169, Työterveyspalvelujen järjestäminen – valtakunnallisen ja alueelli-

sen työterveyshankkeen valmistelutilanne 

 

Alueellisen terveydenhuollon tietohallinnon neuvottelukunnan pöytäkir-

ja 19.10.2018 liitteineen 

 

Satakuntaliitto 

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotus 2 on nähtävillä 12.11. – 

14.12.2018 välisen ajan. 

Lisätietoja kaavasta on Satakuntaliiton verkkosivuilla: 

www.satakuntaliitto.fi/vmk2 

Aineisto asetetaan nähtäville Satakuntaliiton virastolle, Satakunnan 

kuntien virastoihin sekä Satakuntaliiton verkkosivuille: 

www.satakuntaliitto.fi/ehdotus2vmk2 

Yleisötilaisuus kaavasta mm. Jämi Areenalla 27.11.2018 klo 17.30-19.30 

Ehdotusvaiheen aineistosta voi antaa muistutuksen, joka tulee toimittaa 

Satakuntaliiton virastoon nähtävillä oloaikana  eli 14.12.2018 kl9 15.00 

mennessä osoitteelle: SATAKUNTALIITTO, Maakuntahallitus, PL 260, 

28101 Pori tai sähköposti: kirjaamo@satakunta.fi 

 

Satakunnan pelastuslaitos, Satapelastus 

 

http://poytakirjat.satshp.fi:70/
http://www.satakuntaliitto.fi/vmk2
http://www.satakuntaliitto.fi/ehdotus2vmk2
mailto:kirjaamo@satakunta.fi


 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan esityslista 8.11.2018 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksen nro 6/2018 

pöytäkirja 

Johtokunnan kokouksen pöytäkirjanote 23.10.2018 § 46, Talous- ja 

toimintakatsaus, syyskuu 2018 

 

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto 

 

Kokouskutsu 17.11.2018 klo 12.00 alkavaan syyskokoukseen 

Nakkilaan, Villilän kartanoon 

 

Tuulivoimayhtiö OX2 

 

Tuulivoimayhtiö OX2 rakentaa vuoden 2019 aikana Ponsivuoren 

alueelle Kurikkaan tuulivoimapuiston, joka käsittää seitsemän 

tuulivoimalaa.  

Voimaloiden kokonaiskorkeus tulee olemaan rakennuslupien 

mukaisesti enintään 215 metriä ja roottorin halkaisija enintään 150 

metriä. Tuulivoimaloiden sijaintitiedot on esitetty liitteenä olevassa 

kartassa. Lisätietoja hankkeesta löytyy internetsivuilta: 

http://www.ox2.com/fi/projekt/ponsivuori/  

 

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy 

 

Pöytäkirja 5/2018 Seutupalvelukeskuksen hallituksen kokouksesta, 

joka on pidetty Kauhajoella 5.11.2018  

 

Honkajoen kunta, kunnanhallitus 

 

Pöytäkirjanote 7.11.2018  

§ 169; Lausunto Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän 

talousarviosta 2019 sekä toiminnan kehittämisestä 

 

Yrityspalvelu Itu / Mari Ervelä 

 

Tiedoksi kaikille yrittäjille järjestettävästä KATRE Kansallinen 

tulorekisteri –-koulutuksesta Sampolassa torstaina 29.11.2018 klo 

18.00 alkaen 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

 

Virallinen lehti 128 / 2.11.2018 

Virallinen lehti 131 / 9.11.2018 

 

 Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.11.2018  

 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta. 

  

http://www.ox2.com/fi/projekt/ponsivuori/


 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 205 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus 

 

 

 

 

 

 

 


