
Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj,

01.01.2018 - 30.06.2018

Sivu

07.08.2018
16:25:35
EUR

0003 TULOSLASKELMA
3000

3001
3200
3300
3400

3000

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot
Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT

463
134

75
779

l 453

Tp
2017

955
014
870
335
174

432
108

69
683

l 294

Budj
2018

910
800
300
394
404

Budjetin
muutokset

Budjetti +
muutokset

432
108

69
683

l 294

910
800
300
394
404

Toteutuma

2018

113
56
44

368
583

01-06

854,'

467,'

756,.

101,:

179,

51
48
43
31

,73

Käyttö
%

26,:
51,(

64,;
53, i

45,

30
90
58
86

,05

Ed.v

2017

183
68
46

373
673

.tot

01-

848,
484,
737,

930,

002,

06

99
65
71
80
15

4000 TOIMINTAKULUT
4001 Henkilöstökulut -3 627 034 -3 428 563
4300 Palvelujen ostot -10 683 725-11 024 868

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -822 092 -773 590
4700 Avustukset -481 276 -400 705
4800 Muut toimintakulut -177 829 -184 969

4000 TOIMINTAKULUT -15 791 956-15 812 695

-3 428 563 -I 703 501,5'?

-11 024 868 -5 262 597,46
-773 590 -387 234,52

-15 000 -415 705 -206 355,21
-184 969 -91 902,11

-15 000-15 827 695 -7 651 590,87

49,69 -l 756 334,79
47,73 -4 984 911,45

50,06 -345 344,15
49,64 -274 928,49
49,69 -34 753,37

48,34 -7 396 272,25

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

5000 Verotulot
5500 Valtionosuudet
6000 Rahoitustuotot ja -kulut

6001 Korkotuotot

6100 Muut rahoitustuotot
6200 Korko kulut
6300 Muut rahoituskulut

6000 Rahoitustuotot ja -kulut

6999 VUOSIKATE
7000 Poistot ja arvonalentumiset

7100 Suunnitelman mukaiset poist

7230 Arvonalentumiset

7000 Poistot ja arvonalentumiset

8499 TILIKAUDEN TULOS
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA

-14 338 782-14 518 291 -15 000-14 533 291 -7 068 411,14 48,64 -6 723 270,10

6 -727 000 3 473 841,41 51,64 3 368 843,97

1 707 469 3 899 100,00 50,59 4 107 456,00
6 725
8 224

423
-17

405
l 017

-793

-5

-798

218
218

910
298

741
746
-78

917
343

412
016
427
915
915

6 727
7 707

292
-40

-2

250
166

-950

-950

-783

-783

000
469

100
800
020
300
580
758

000

000
242
242

-15 000

-15 000
-15 000

6 -727

7 707

292
-40

-2

250
151

-950

-950

-798

-798

000
469

100
800
020
300
580
758

000

000
242
242

4 940,05
-2 730,20

-830,56

l 379,29

305 909,56

1,69
6,82

36,11

0,55

201,58

3 478,22

-67,51

3 410,71

756 440,58

305 909,56 -38,32
305 909,56 -38,32

756 440,58
756 440,58



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 30.06,2018

Sivu l
07.08,2018
16;35;45
EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed.v.tot.
2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-06 % 2017 01-06

0006 RAHOITUSLASKELMA

9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA

9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA
9320 VUOSIKATE 1017343 166758 -15000 151758 305909,56 201,58 756440,58

9330 TULORAHOITOKSEN KORJAUSERÄT 3 988
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA l 021 331 166 758 -15 000 151 758 305 909,56 201,58 "756 440,58

9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
9355 INVESTOINTIMENOT -3 441 666 -839 291 -105 750 -945 041 -114 266,46 12,09 -I 796 842,29

9360 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTE 337 576 125 000 125 000 18 400,00
9365 PYS. VASTAAV. HYÖDYKK. LUOV 30,00

9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 104 091 -714 291 -105 750 -820 041 -114 236,46 13,93 -I 778 442,29

9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA -2 082 760 -547 533 -120 750 283 191 673,10 -28,68 -I 022 001,71

9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSE

9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET
9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LIS 3 300 000
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH
9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUU

9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET

9480 MÖUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA
9483 SAAMISTEN MUUTOS
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS

9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE

-11

-11

3 300

3 300

-101

-10

-467

-579

120
120

000

000

215
429
427
070

-173

721
547

690
223
533

9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 2 709 810 547 533

-11 120,00

-11 120,00

2 000 000,00
2 000 000,00

-2 699,05

169 651,60
-l 344 531,77

-l 177 579,22

547 533 -250 314,76 -45,12 811 300,78

173
721
547

690
223
533

-l

220
-469

-250

300,00

857,52
872,28
314,76

9490 RAHAVAROJEN MUUTOS

9500 KASSAVARAT 31.12.

9501 KASSAVARAT 1.1.
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS

627 050

2 552 758
l 925 709

627 050

O -120 -750 -120 750 -58 641,66 48,56 -210 700,93

2 494 116,57
2 552 758,23

-58 641,66

l 715 007,74

l 925 708,67
-210 700,93



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

TARKASTUSTOIMI
KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

*** TARKASTUSLAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS
TALOOS

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKAIE/JÄÄMA

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

YLEISHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

Tot.vertailu

01,01.2018 -

Tp
2017

-13 206

-13 206

-2 588

-15 794

-13 206

-13 206

-2 588

-15 794

59 043

-694 784

-635 742

-3 220

186 276
-452 685 -1

tilinpäätökseen ja

30.06.2018

Budj
2018

-14 370

-14 370

-14 370

-14 370

-14 370

-14 370

54 060

-731 651

-677 591

-887 000

564 591

Budjetin
muutokset

o

o

o

o

-15 000

-15 000

-15 000

budj,

Budjetti +
muutokset

-14

-14

-14

-14

-14

-14

54

-746

-692

-887

-l 579

370

370

370

370

370

370

060

651

591

000

591

Toteutuma

2018 01-(

-7 793,!

-7 793,!

-l 360,1

-9 154,(

-7 793,!

-7 793,!

-l 360,1

-9 154,(

9 215,!

-349 949,!

-340 733,!

-16 401,'

-357 135,!

06

94

94

09
03

94

94

09
03

96

91

95

99
94

Sivu
07.08,

16:57;
EUR

Käyttö
%

54,24

54,24

63,70

54,24

54,24

63,70

17,05

46,87

49,20

22,61

l
)8.2018
57:08

Ed.v,

2017

-5

-5

-l

-6

-5

-5

-l

-6

18

-332

-313

-13

-327

,tot.

01-06

180,86

180,86

206,96

387,82

180,86

180,86

206,96

387,82

203,56

099,79

896,23

716,56

612,79

MUUT YLEISPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

E RIK .SAIR.HO l T 0/SAIR.H.L

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄAMA

TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA

116

493

377

-71

-15

464

034

593

559

430
983
972

125

-528

-403

-403

300

811

511

511

125 300

-528 811

-403 511

-403 511

47 164,83 37,64 47 969,70

-254 060,16 48,04 -246 364,90

-206 895,33 51,27 -198 395,20

-2 429,21

-209 324,54 51,S

-716,65

-199 111,85

A IT

53 997

-3 100 281 -3 033 880

-3 046 284 -3 033 880

-3 046 284 -3 033 880

-3 033 880

O -3 033 880

O -3 033 880

-l 380 764,10 45,51 -I 410 415,33

-l 380 764,10 45,51 -I 410 415,33

-l 380 764,10 45,51 -I 410 415,33



Karvian kunta

Olkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja bud].

01.01,2018 - 30.06,2018

Sivu 2
07,08.2018
16;58:52

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed.v.tot.
2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-06 % 2017 01-06

SOSIAALI-JATERVEYSPALV
KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

LASKENNALLISET ERÄT
TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA

*** KUNNANHALLITUS ***

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAK&TE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

ELINKEINOTOIMI
KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT
TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA

MAASEUTUTOIMI
KÄYTTÖTALOUS

TALOUS
TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JAÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

*** ELINVOIMMAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

18 119

-6 040 954 -6 138 910

-6 022 835 -6 138 910

-21 015

-6 043 849 -6 138 910

-6 138 910 -2 967 137,32 48,33 -2 830 468,34

O -6 138 910 -2 967 137,32 48,33 -2 830 468,34

-2 521,35 -2 889,07

O -6 138 910 -2 969 658,67 48,37 -2 833 357,41

247 193 179 360

-10 329 612-10 433 252

-10 082 419-10 253 892

-74 650 -887 000

149 279
-10 007 791-11 140 892

179 360 56 380,79 31,43 66 173,26

-15 000-10 448 252 -4 951 911,49 47,39 -4 819 348,36

-15 000-10 268 892 -4 895 530,70 47,67 -4 753 175,10

-887 000
-21 352,55 -17 322,28

-15 000-11 155 892 -4 916 883,25 44,07 -4 770 497,38

55 369

-232 022 -222 754

-176 653 -222 754

-222

-18 104

-194 978 -222 754

160,00 27 367,40

-222 754 -99 945,97 44,87 -116 957,66

O -222 754 -99 785,97 44,80 -89 590,26

-l 434,83 -8 227,34

O -222 754 -101 220,80 45,44 -97 817,60

-91 651 -107 340

-91 651 -107 340

-6 561

-98 211 -107 340

-107 340 -37 974,55 35,38 -35 001,21

O -107 340 -37 974,55 35,38 -35 001,21

-124,74 -353,33

O -107 340 -38 099,29 35,49 -35 354,54

55 369

-323 673 -330 094

-268 304 -330 094

160,00 27 367,40

-330 094 -137 920,52 41,78 -151 958,87

O -330 094 -137 760,52 41,73 -124 591,47



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01,01.2018 - 30.06,2018

Sivu 3
07.08,2018
16;59;31
EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +
2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö
2018 01-06 %

Ed.v.tot.

20H 01-06

Poistot ja arvonalentumiset -222

LASKENNALLISET ERÄT -24 664

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA -293 190

KUNNAN KOULUTOIMI
KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

KANSALAISOPISTO
KÄYTTÖTALOUS

TALOUS
TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄAMÄ

MUU KOULUTUS

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

KIRJASTOTOIMI
KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-330 094

81 581 58 240

-2 366 562 -2 303 954

-2 284 981 -2 245 714

-no 520

-507 091

-2 962 591 -2 245 714

-24 431 -31 200

-24 431 -31 200

-24 431 -31 200

-6 695 -9 000

-6 695 -9 000

-6 695 -9 000

2

-97

-95

-6

-41

-143

080

713

633

645
131
409

-100

-99

-99

840

789

949

949

PVÄHOITO JA LAST KOT IH,TUKI
KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOMNTAKULUT

TOIMINTAKATE/JMMÄ

103 970 75 000

-662 106 -650 078

-558 136 -575 078

-330 094

-l 559,57

-139 320,09 42,21

-8 580,67

-133 172,14

58 240

-2 303 954

O -2 245 714

61 739,08 106,01 52 730,11

-l 200 839,61 52,12 -I 186 151,46

-l 139 100,53 50,72 -I 133 421,35

-47 395,35 -30 323,82

O -2 245 714 -I 186 495,88 52,83 -I 163 745,17

o

o

-31 200

-31 200

-31 200

o

o

8 192,42

8 192,42

8 192,42

-9 000

O -9 000

O -9 000

-l 908,00 21,20 -2 795,00

-l 908,00 21,20 -2 795,00

-l 908,00 21,20 -2 795,00

840

-100 789

O -99 949

O -99 949

861,20 102,52 1 153,88

-55 715,71 55,28 -51 765,21

-54 854,51 54,88 -50 611,33

-4 892,42 -4 368,79

-59 746,93 59,78 -54 980,12

75 000

-650 078

O -575 078

37 610,49 50,15 50 514,51

-345 288,03 53,11 -337 816,86

-307 677,54 53,50 -287 302,35



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 30,06.2018

Sivu

07.08.2018
17;01;25
EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed.v.tot.
2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-06 % 2017 01-06

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

*** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***
KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

-64 453

-622 589 -575 078

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

LIIKUNTATOIMI
KÄYTTÖTALOUS

TALOUS
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

RAITTIUSTOIMI
KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

LASKENNALLISET ERÄT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAÄMA

NUORISOTOIMI
KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

KULTTUURITOIMI

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

187 631 134 080

-3 157 507 -3 095 021

-2 969 876 -2 960 941

-177 165
-612 675

-3 759 715 -2 960 941

22 837 19 700

-151 701 -180 400

-128 864 -160 700

-66 529

-115 804

-311 197 -160 700

-22 625 -22 960

-22 625 -22 960

-3 471

-26 097 -22 960

5 408 2 000

-77 424 -76 529

-72 016 -74 529

-21 890
-25 565

-119 471 -74 529

-3 032,79 -3 183,81

O -575 078 -310 710,33 54,03 -290 486,16

134 080 100 210,77 74,74 104 398,50

-3 095 021 -I 603 751,35 51,82 -I 570 336,11

O -2 960 941 -I 503 540,58 50,78 -I 465 937,61

-55 320,56 -37 876,42

O -2 960 941 -I 558 861,14 52,65 -I 503 814,03

19 700 10 714,66 54,39 11 075,07

-180 400 -80 791,11 44,78 -65 369,68

O -160 700 -70 076,45 43,61 -54 294,61

-8 095,29 -4 930,78

O -160 700 -78 171,74 48,64 -59 225,39

-22 960 -10 935,67 47,63 -8 755,05

O -22 960 -10 935,67 47,63 -8 755,05

-241,82 -225,28

O -22 960 -11 177,49 48,68 -8 980,33

2 000 210,00 10,50 1 680,00

-76 529 -22 508,61 29,41 -37 640,50

O -74 529 -22 298,61 29,92 -35 960,50

-299,76 -612,04

O -74 529 -22 598,37 30,32 -36 572,54

19 655 15 000 15 000 8 016,02 53,44 15 055,00



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 30,06.2018

Sivu 5
07.08.2018
17:02:48
EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +
2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö Ed.v.tot.

2018 01-06 % 2017 01-06

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

Poistot ja arvonalentuiniset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

*** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ

-89 650 -89 645

-69 995 -74 645

-16 227
-21 585

-107 807 -74 645

47 900 36 700

-341 400 -369 534

-293 500 -332 834

-104 646

-166 426

-564 572 -332 834

TEKNINEN HALL JASUUNN

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

113

-93 715 -101 687

-93 602 -101 687

-13 402

-107 005 -101 687

LIIK.VÄYLÄT JA YL ALUEET
KÄYTTÖTALOUS

TALOUS
TOIMINTATOOTOT

TOMNTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

KIINTEISTÖT
KÄYTTÖTALOUS

TALOUS
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

l 518

-145 845 -150 339

-144 327 -150 339

-117 190
-28 154

-289 671 -150 339

709 566 702 294

-l 156 782 -l 074 112

-447 216 -371 818

-243 325

443 539

-89 645

O -74 645

O -74 645

-38 320,10 42,75 -44 424,46

-30 304,08 40,60 -29 369,46

-l 100,76 -l 712,79

-31 404,84 42,07 -31 082,25

36 700

-369 534

O -332 834

O -332 834

18 940,68 51,61 27 810,07

-152 555,49 41,28 -156 189,69

-133 614,81 40,14 -128 379,62

-9 737,63 -I 480,89

-143 352,44 43,07 -135 860,51

-101 687

O -101 687

O -101 687

-67 765,22 66,64 -37 694,44

-67 765,22 66,64 -37 694,44

-l 766,70 -l 028,35

-69 531,92 68,38 -38 722,79

-150 339

O -150 339

O -150 339

-83 636,65 55,63 -76 798,31

-83 636,65 55,63 -76 798,31

-10 217,16 -9 811,28

-93 853,81 62,43 -86 609,59

702 294

-l 074 112

O -371 818

368 397,02 52,46 381 653,09

-553 060,69 51,49 -487 035,67

-184 663,67 49,67 -105 382,58

-37 428,43 -30 259,74



Karvian kunta

Olkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01,2018 - 30.06.2018

Sivu 6

07.08.2018
H;05:02
EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed.v.tot.
2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-06 % 2017 01-06

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA -247 002 -371 818

-153 045 -136 898

43 831 91 072

-63 000

28 072

-81 229
-3 541

-40 939

VESI- JA VIEMÄRILAITOS
KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATOOTOT 196 876 227 970

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/MJJÄÄMA

RA K.VA L V, LIIK.T U R V, KAAVOITUS
KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

7 008 14 000

-77 171 -107 388

-70 163 -93 388

-12 840
-83 004 -93 388

TOIMINTAKULUT

TOMNTAKATE/JÄÄMA

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

KARVIAN KUNTA
KÄYTTÖTALOUS

TALOUS
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALUÄM

915 081 944 264

-l 626 558 -1 570 424

-711 477 -626 160

-441 744 -63 000

385 601
-767 620 -689 160

l 453 174 1 294 404

-15 791 956-15 812 695

-14 338 782-14 518 291

-798 427 -950 000
-271 473

-15 408 682-15 468 291

O -371 818 -222 092,10 59,73 -135 642,32

227 970 31 755,49 13,93 61 528,76

-136 898 -52 741,02 38,53 -61 827,49

O 91 072 -20 985,53 -23,04 -298,73

-63 000
-l 201,60 -l 457,00

O 28 072 -22 187,13 -79,04 -I 755,73

14 000 7 334,98 52,39 4 071,07

-107 388 -40 454,50 37,67 -29 902,45

O -93 388 -33 119,52 35,46 -25 831,38

-2 461,14 -1 789,10

O -93 388 -35 580,66 38,10 -27 620,48

944 264 407 487,49 43,15 447 252,92

-l 570 424 -797 658,08 50,79 -693 258,36

O -626 160 -390 170,59 62,31 -246 005,44

-63 000
-53 075,03 -44 345,47

O -689 160 -443 245,62 64,32 -290 350,91

l 294 404 583 179,73 45,05 673 002,15

-15 000-15 827 695 -7 651 590,87 48,34 -7 396 272,25

-15 000-14 533 291 -7 068 411,14 48,64 -6 723 270,10

-950 000
-142 405,43 -116 812,69

-15 000-15 483 291 -7 210 816,57 46,57 -6 840 082,79



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 30.06.2018

Toteutuma

2018 01-06

Sivu

07.08.

17:25;
EUR

Käyttö
%

l
2018
19

Poikkeama

summa

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2017 2018 muutokset muutokset

091111 Taloudenohjausohjelmisto
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -18 467,63
INVESTOINNIT NETTO -18 467,63

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -18 467,63
INVESTOINNIT NETTO -18 467,63

091211 Kiinteä omaisuus
INVESTOINNIT

INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO

-15 000 -15 000
-15 000 0 -15 000

-15 000 -15 000
-15 000 0 -15 000

-15 000,00

-15 000,00

-15 000,00
-15 000,00

KIINTEÄ OMAISUUS
INVESTOINNIT

INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO

091611 Kuntayhtymäosuudet
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

091621 Muut osakkeet ja osuudet
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO

-21 040,35
-27 040,35

-26 371 -26 371
-26 371 0 -26 371

-95 920 -95 920

-95 920 0 -95 920

-13 185,36 50 -13 185,64
-13 185,36 50 -13 185,64

-17 076,67 18 -78 843,33
30,00 -30,00

-17 046,67 18 -78 873,33

OSAKKEET JA OSUUDET
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITOLOT

INVESTOINNIT NETTO

-27

-27

040,

040,

35

35

-122

-122

291

291

-122

O -122

291

291

-30 262,03 25 -92 028,97

30,00 -30,00
-30 232,03 25 -92 058,97

*** KUNNANHALLITUS ***

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO

-45 507,98

3 988,08
-41 519,90

-137 291 -137 291

-137 291 0 -137 291

-30 262,03 22 -107 028,97
30,00 -30,00

-30 232,03 22 -107 058,97



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj,

01.01.2018 - 30.06.2018

Sivu 2
07,08,2018
17:25:21
EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +
2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö Poikkeama

2018 01-06. % summa

095512 Yhtenäiskoulun atk-laitteet
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -92 969,64
INVESTOINNIT NETTO -92969,64

095513 Yhtenäiskoulun kalusteet
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -146 925,29
INVESTOINNIT NETTO -146 925,29

KONEET JA KALUSTO
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -239 894,93

INVESTOINNIT NETTO -239 894,93

*** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -239 894,93
INVESTOINNIT NETTO -239 894,93



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 30.06.2018

Toteutuma

2018 01-06

Sivu

07.08
17:25
EUR

Käyttö
%

3
,2018
:23

Poikkeama

summa

Tp Budj Budjetin Budjetti +
2017 2018 muutokset muutokset

096412 Kk ja Saran purur val+paalujen uus/kunn

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

-40 000
-40 000

-40 000
-40 000

-5 280,00 13
-5 280,00 13

-34 720,00

-34 -?20,00

096413 Kk tenniskentän aidat huoltoportteineen
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

KIINTEÄT RAKENT.JA LAITTEE
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

o

o

-20

-20

-60

-60

000
000

000
000

o

o

-20

-20

-60

-60

000
000

000
000

-5 280,00

-5 280,00

-20 000,00
-20 000,00

-54 720,00

-54 720,00

096512 Olohuonehanke, kalusteet/välineet
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

-44 750
-44 750

-44 750

-44 15Q

-44 750,00
-44 750,00

KONEET JA KALUSTO
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

-44 750
-44 750

-44 750

-44 750

-44 750,00

-44 750,00

*** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-60

-60

000
000

-44

-44

750
750

-104

-104

750
750 -5

280,
280,

00
00

5
5

-99

-99

4-70

4-70

,00

,00



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja bud].

01.01.2018 - 30.06.2018

Sivu 4
07.08.2018
17:25:24

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +
2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö Poikkeama

2018 01-06. % summa

097213 Kirkonkylän koulu, kiint. peruskorjausta

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO O

-41 000 -41 000 -497,46 1 -40 502,54

O -41 000 -41 000 -497,46 1 -40 502,54

097223 Vanhainkoti: IV-koneiden lämnitysputket
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO O

-15 000
-15 000

-15 000
O -15 000

-15 000,00
-15 000,00

097231 Yhtenäiskoulu; liik.salin lattian uusim.

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO O

-25 000
-25 000

-25 000
O -25 000

-25 000,00
-25 000,00

097235 Yhtenäiskoulu
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO

-2 828 508,73
132 000,00

-2 696 508,73

-6 576,00

-6 576,00

6 576,00

6 576,00

097236 Uusi kunnantalo: Päiväkodin pihan parant
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO O

-30 000 -20 000 -50 000
-30 000 -20 000 -50 000

-50 000,00

-50 000,00

097237 Kirjasto; Parkkipaikan saneeraus

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -35 264,52
INVESTOINNIT NETTO -35 264,52

097238 Urheilutalo; Välinevar,ilmanv,nuut per.p

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO O

-50 000
-50 000

-50 000 -660,00 1 -49 340,00

-50 000 -660,00 1 -49 340,00

097239 Esittävien taiteiden katsomo
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-187

187
1-75,1

175,1

58
38
o

-250

125
-125

000
000
000 o

-250

125
-125

000
000
000

-59 190,39 24 -190 809,61
125 000,00

-59 190,39 47 -65 809,61

097241 Yhtenäisk tietov.hank 30.6,2016-6/2018
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT -26 030,97
INVESTOINTITOLOT 18 400,00

INVESTOINNIT NETTO -7 630,97

097242 Palvelutalo Syreeni; parkkipaikan saneer

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT -33 198,99
INVESTOINNIT NETTO -33 198,99

-12 000

-12 000

-12 000 -11 800,58 98 -199,42
-12 000 -11 800,58 98 -199,42

TALONRAKENNUS
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

-3 110 178,89 -382 000 -61 000 -443 000

33-7 575,68 125 000 125 000

-78 724,43 18 -364 275,57
125 000,00



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 30.06,2018

Sivu 5
07.08.2018
17:25;30
EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +
2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö Poikkeama

2018 01-06. % summa

INVESTOINNIT NETTO -2 772 603,21 -257 000 -61 000 -318 000 -78 724,43 25 -239 275,57

097414 Sampolantien asf. ja kev.liik.väyl uusim

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -6 535,70

INVESTOINNIT NETTO -6 535,70

-60 000 -60 000
-60 000 0 -60 000

-60 000,00

-60 000,00

097415 Kev.liik.väylä Nesteen risteys-Sähkötie

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

-15 000 -15 000

-15 000 0 -15 000

-15 000,00
-15 000,00

097421 Kaava-alueen katujen valaistus

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

-10 000 -10 000
-10 000 0 -10 000

-10 000,00

O -10 000,00

097432 Härkämäen teoll.alue kunn.tekn.

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

-15 000 -15 000
-15 000 0 -15 000

-15 000,00

-15 000,00

097434 Sampolan kentän kunnostus

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-10 000 -10 000

-10 000 0 -10 000

-10 000,00

-10 000,00

097435 Willelän uimarannan kunnostaminen

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

-10 000 -10 000
-10 000 0 -10 000

-10 000,00

-10 000,00

KIINTEÄT RAKENT.JA LAITTE
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT -6 535,70

INVESTOINNIT NETTO -6 535,70

-120 000 -120 000

-120 000 0 -120 000

-120 000,00
-120 000,00

097514 Traktori varusteineen

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

-39 548,92

-39 548,92

KONEET JA KALUSTO
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT -39 548,92
INVESTOINNIT NETTO -39 548,92

097731 Uusi syöttövesij vedenott-pain.kor.asema

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO O

-120 000 -120 000
-120 000 0 -120 000

-120 000,00
-120 000,00

097732 Kiinteä aggregaatti paineenkor.asemalle

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO O

-20 000 -20 000

-20 000 0 -20 000

-20 000,00

-20 000,00



Karvian kunta
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Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj,
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Sivu 6
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Tp
2017

Budj Budjetin
2018 muutokset

Budjetti +
muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-06. %

Poikkeama

summa

VESILAITOS
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-140 000
-140 000

-140 000
-140 000

-140 000,00
-140 000,00

VESI- JA VIEMÄRILAITOS
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

-140 000
-140 000

-140 000
-140 000

-140 000,00
-140 000,00

*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO

-3

-2

156
337
818

263,
575,
687,

51
68
83

-642

125
-517

000
000
000

-61

-61

000

000

-703

125
-578

000
000
000

-78

-78

724,

724,

43

43

11

14

-624

125
-499

275,

000,
275,

57

00
57
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Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 17;25;36
EÖR

Ulkoinen/Sisäinen 01,01,2018 - 30,06.2018

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama
2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-06. % summa

INVESTOINNIT
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO

3

3

441
341
100

666,
563,
102,

42
76
66

-839

125
-714

291
000
291

-105

-105

750

750

-945

125
-820

041
000
041

-114

-114

266,
30,

236,

46
00
46

12
o

14

-830

124
-705

774,

970,
804,

54
00
54
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90 § 
Hallintosääntö 
Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 
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 mui-
den toimielinten kokouksissa; 
g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa; 
h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, e ttä 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. 
 
Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa (423/2003) ja muualla 
laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen kunnan hallinnossa. 
 
 

Hallintosäännön sitovuus ja voimaantulo 
Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Jos esimerkiksi hallintosäännöllä mää-
rätyistä toimivaltarajoista poiketaan, päätöksen tehnyt viranomainen ylittää toimivaltansa. Hallintosääntö 
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sitoo myös valtuustoa; se ei voi poiketa hallintosäännöstä muuten kuin sitä muuttamalla. Valtuusto ei voi 
esimerkiksi ottaa ratkaistavakseen asiaa, jossa toimivalta on hallintosäännöllä siirretty kunnanhallituksel-
le. 
 
Tämä hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017. 
 
Hallintosäännöllä kumotaan seuraavat säännöt: 
 
Karvian kunnan hallintosääntö 1.6.2014 
Kunnanhallituksen johtosääntö 20.3.2000 
Valtuuston työjärjestys 1.1.2013 
Tarkastussääntö 1.1.2013 
Yleis- ja taloushallinnon päävastuualuesääntö 8.11.2003 
Sivistystoimen päävastuualuesääntö 26.3.2009 
Teknisen toimen päävastuualuesääntö 20.3.2000 
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 5.8.2007 
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I OSA 
Hallinnon ja toiminnan järjestäminen 

1 luku 
Kunnan johtaminen 
Kuntalain 6 §:ssä määritelty kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallis-
tumisen kuntien yhteistoimintaan sekä kunnan muun omistukseen, sopimukseen tai rahoittamiseen pe-
rustuvan toiminnan. Johtamisessa on kysymys laajemman kokonaisuuden eli kunnan toiminnan johtami-
sesta. Kuntastrategia on valtuuston tärkein ohjausväline kunnan toiminnan pitkäaikaisessa johtamisessa ja 
ohjaamisessa. 
 
Kunnan ylimmän johdon muodostavat valtuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. 

1 § 
Hallintosäännön soveltaminen 
Karvian kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä nou-
datetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty. 
 
Perustelut: Kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön.  
 
Esimerkiksi vaalilain 14.3 §:ssä ja 16.3 §:ssä on rajoitettu hallintosäännön määräysten soveltamista kes-
kusvaalilautakuntaan, vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan. 

2 § 
Kunnan johtamisjärjestelmä 
Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuus-
ton päätöksiin. 
 
Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa 
hallintosäännön määräyksillä. 
 
Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. 
 
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan 
yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäi-
sestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. 
Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
 
Perustelut: Määräykset perustuvat kuntalain 7 lukuun, johon on koottu kunnan johtamiseen liittyvät sään-
nökset. 

3 § 
Esittely kunnanhallituksessa 
Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esitteli-
jänä toimii kunnansihteeri. 
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4 § 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja  
 

1. johtaa kuntastrategian sekä kunnanhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista 
yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä 
pitämällä sopivin tavoin yhteyttä kunnan asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin 

2. vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kunnanhallituksen ja valtuus-
ton kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla sekä 

3. vastaa siitä, että kunnanjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut 
 
Perustelut: Kuntalain 40 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota 
kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Kunnanhallituksen puheenjohtajan muista tehtä-
vistä määrätään hallintosäännössä. 

5 § 
Kunnan viestintä 
 
Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus hyväksyy 
yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista. 
 
Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja 
päätöksenteossa. 
 
Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kun-
nan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä 
asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja 
ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet. 
 
Perustelut: Keskeisiä kunnan viestintää koskevia säännöksiä ovat kuntalain 29 ja 109 § sekä julkisuuslain 
19 ja 20 §.  
 
Kunnan toiminta kattaa kaiken, missä kunta on mukana. Tiedottaminen, valmistelun avoimuus ja vuoro-
vaikutus ulottuvat myös kuntayhtymiin, kunnallisiin yhtiöihin ja yhteistyöhankkeisiin. Aktiivinen, moni-
kanavainen, riittävä, ymmärrettävä ja oikea-aikainen viestintä luo edellytyksiä osallistumiselle ja 
vaikuttamiselle.   
 
Toimiva johto vastaa viime kädessä päivittäisestä palvelu- ja päätösviestinnästä.  
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2 luku 
Toimielinorganisaatio 
Kunnan toimielimet ovat monijäsenisiä kunnan viranomaisia. Kunnassa on oltava valtuusto, kunnanhalli-
tus, lupa- ja valvonta-asioita käsittelevä toimielin, tarkastuslautakunta sekä vaalilaissa säädetyt vaalitoi-
mielimet.  
 
Valtuusto päättää toimielinten kokoonpanosta ja toimikaudesta. Lautakunnat toimivat kunnanhallituksen 
alaisuudessa.  
 

6 § 
Valtuusto 
Valtuustossa on 21 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajistoa koskevat määräykset ovat 87 §:ssä. 
 
Perustelut: Kuntalain 16 §:ssä säädetään kunnan asukaslukuun perustuvasta valtuutettujen vähimmäis-
määrästä ja 17 §:ssä varavaltuutettujen lukumäärästä.  
 

7 § 
Kunnanhallitus 
 
Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja yhden 
varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
 
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimi-
kautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.  
 
Kunnanhallitus määrää toimikaudekseen palkkatoimikunnan, johon kuuluu niin monta jäsentä kuin val-
tuustossa on edustettuna eri puolueita tai valitsijayhdistyksiä. Jäsenistä yhden kunnanhallitus määrää 
puheenjohtajaksi. Kunnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus palkkatoimikunnan kokouksissa.  
 

8 § 
Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on hen-
kilökohtainen varajäsen. 

9 § 
Lautakunnat  

 Elinvoimalautakunnassa on 9 jäsentä. 

 Kasvatus- ja opetuslautakunnassa on 7 jäsentä. 

 Teknisessä lautakunnassa on 9 jäsentä. 

 Vapaa-ajanlautakunnassa on 7 jäsentä. 
 
Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. 
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10 § 
Vaalitoimielimet 
Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa. 
 
Perustelut: Vaalitoimielimet ovat pakollisia toimielimiä, joilla on vain vaalien järjestämiseen liittyviä tehtä-
viä. Ne eivät hoida kunnan perustehtäviä. Niiden kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään vaalilaissa. Kun-
talain toimielimiä koskevia säännöksiä sovelletaan vaalilakia täydentäen. Vaalitoimielinten jäsenet ovat 
kunnan luottamushenkilöitä. 
 
Vaalilain 14.3 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan ei sovelleta hallintosäännön määräyksiä kunnanhalli-
tuksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia 
ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. 
 
Vaalilain 16.3 §:n mukaan vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan ei sovelleta hallintosäännön määräyk-
siä pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta, asian jatkokokoukseen siirtämisestä, 
kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta kokouksis-
sa, viranhaltijaesittelystä, menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi eikä kunnan 
taloudesta. 

11 § 
Vaikuttamistoimielimet 
 
Kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamises-
ta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Vammaisneuvosto on Pohjois-Satakunnan kuntien 
Karvian, Kankaanpään, Honkajoen, Siikaisten ja Jämijärven yhteinen. 
 
Perustelut: Vaikuttamistoimielimistä säädetään kuntalain 26–28 §:ssä.    Ne ovat edustamansa väestö-
ryhmän vaikuttamis- ja kuulemiskanavia.    Ne eivät ole kuntalain 30 §:ssä tarkoitettuja kunnan toimieli-
miä, eivätkä siten kunnan viranomaisia. Vaikuttamistoimielimille ei voida hallintosäännöllä antaa toimival-
taa tehdä hallintopäätöksiä. Ne osallistuvat päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla ja niiden edustajille 
voidaan hallintosäännön määräyksen nojalla antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa. 
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3 luku 
Henkilöstöorganisaatio 

12 § 
Henkilöstöorganisaatio 
 
 
Kunnan henkilöstö jakautuu seuraaviin päävastuualueisiin: 
 
Hallinto-osasto 
Yleis- ja taloushallinto 
Elinkeino- ja maaseututoimi 
 
Sivistysosasto 
Kasvatus- ja opetuspalvelut 
Vapaa-aikatoimi 
 
Tekninen osasto 
Tekninen toimi 
Rakennusvalvonta 
 
 

13 § 
Kunnanjohtaja 
Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnan-
hallituksen alaisuudessa. Kunnanjohtaja johtaa kunnanvirastoa viraston päällikkönä. 
 
Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii kunnansihteeri. 
 
Perustelut: Tämä määräys on tarkoitettu lyhyisiin poissaolotilanteisiin (vuosilomat, sairaslomat jne.) 

14 § 
Toimialojen organisaatio ja tehtävät 
Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin 
hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty. 
 
Kunnanhallitus päättää toimialojen välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta 
määrätty. 

15 § 
Osastopäälliköt 
Hallinto-osaston osastopäällikkönä toimii kunnansihteeri ja hänen ollessa poissa tai esteellinen, kunnan-
johtaja. 
 
Sivistysosaston osastopäällikkönä toimii koulutoimenjohtaja ja hänen ollessa poissa tai esteellinen, kun-
nanjohtaja. 
 
Teknisen osaston osastopäällikkönä toimii kunnanrakennusmestari ja hänen ollessa poissa tai esteellinen, 
rakennustarkastaja. 
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Osastopäällikkö vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, kun-
nanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa. 
 
Pidemmissä poissaoloissa osastopäällikön sijaistamisesta päättää kunnanhallitus. 
 

16 § 
Toimintayksiköiden esimiehet 
 
Toimintayksikön esimies vastaa toimintayksikön/ tulosalueen toiminnasta ja taloudesta sekä johtaa ja 
kehittää toimintaa lautakunnan ja osastopäällikön alaisuudessa.  
 
Päivähoidon esimiehenä toimii päivähoidonohjaaja. 
Kirjastotoimen esimiehenä toimii kirjastonhoitaja. 
Perus- ja esiopetuksen esimiehenä toimii rehtori. 
Vapaa-aikatoimen esimiehenä toimii liikuntasihteeri 
Rakennustarkastuksen esimiehenä toimii rakennustarkastaja. 
 
Asianomainen lautakunta määrää toimintayksikön esimiehen sijaisen, joka hoitaa toimintayksikön esimie-
hen tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen. Kunnanhallitus päättää kuitenkin liikuntasihteerin ja 
nuorisosihteerin sijaisesta.  
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4 luku 
Konserniohjaus ja sopimusten hallinta 
Kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen tytäryhteisöt. Tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kunnalla on 
kirjanpitolain mukaisesti määräysvalta. Myös kunnan määräysvallassa olevat säätiöt kuuluvat kuntakon-
serniin. Talousarvio laaditaan ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa ase-
tetaan toiminnan ja talouden vuosittaiset tavoitteet. Kuntakonsernia tulee johtaa kokonaisuutena kunta-
konsernin kokonaisedun näkökulmasta ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. Valtuusto päättää osana 
kuntastrategiaa omistajapolitiikasta sekä omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.  
 
Konsernijohto vastaa kunnassa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä 
valtuuston päätösten mukaisesti. Hallintosäännössä määritellään konsernijohto ja määrätään konserni-
johdon tehtävistä ja toimivallan jaosta konsernijohtoon kuuluvien välillä. 
 
 

17 § 
Konsernijohto 
Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus sekä kunnanjohtaja. 
 
Konsernijohdolta edellytetään monipuolista asiantuntemusta ja kokemusta muun muassa kuntakonsernin 
johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. 

18 § 
Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako 
Kunnanhallitus  

1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja 
valmistelusta valtuustolle 

2. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan 
3. antaa valtuustolle vuosittain raportin tilinpäätöksen yhteydessä yhtiöiden tavoitteiden toteutumi-

sesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä 
4. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, 

riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta  
5. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä  
6. antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa 
7. nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä 
8. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. 

 
 
Perustelut: Kunnanhallituksen arviointi on sisällöllistä arviointia eli millä tavoin kunnanhallitus katsoo on-
nistuneensa omistajaohjauksessa. Tilintarkastaja arvioi konsernivalvonnan asianmukaista järjestämistä.  
 
 
Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikut-
taa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.  
 
 

19 §  
Sopimusten hallinta 
Kunnanhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä osana sisäistä valvontaa. 
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Sopimusten hallinnasta vastaa kunkin toimielimen esittelijä omalla toimialueellaan. Sopimuksen allekir-
joittaja vastaa sopimushallinnasta omalta osaltaan. 
  

5 luku  
Toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja toimi-
vallan jako 
Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa. Kuntalain 91 §:n mukaan valtuusto tekee päätösvallan eli toimi-
vallan siirtoa koskevat ratkaisut aina hallintosäännöllä. Toimivaltaa voidaan siirtää toimielimelle, luotta-
mushenkilölle ja viranhaltijalle. Toimivaltaa viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä hallinnollisen 
pakon käyttämisessä voidaan siirtää vain toimielimelle.  
 
Jos laissa määrätään, että toimivalta on valtuustolla tai muulla nimetyllä kunnan viranomaisella, valtuusto 
ei voi siirtää toimivaltaa. Jos erityislaissa on toimivallan siirtämistä koskevia säännöksiä, ne syrjäyttävät 
kuntalain 91 §:n.  
 

20 § 
Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta 
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä. 
Asiat ratkaistaan kunnanhallituksessa kunnanjohtajan esittelystä. Kunnanjohtajan ollessa esteellinen tai 
estynyt taikka viran ollessa avoinna esittelijänä toimii kunnansihteeri. Mikäli sekä kunnanjohtaja että kun-
nansihteeri ovat esteellisiä tai poissa, asia ratkaistaan ilman esittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjal-
ta.  
 
Kunnanhallituksen tehtäväalueet 
 
1. Kunnan hallinnon ja organisaation kokonaisvaltainen kehittäminen ja tavoitteiden asettaminen.  
2. Seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista ja annettujen ohjeiden noudattamista.  
3. Seurata ja ohjata kunnan yleistä kehitystä.  
4. Ohjata ja valvoa kunnan hallintoa, talouden ja omaisuuden hoitoa, suunnittelutoimintaa, elinkeinopo-

litiikkaa, kaavoitus- ja maapolitiikkaa, henkilöstöpolitiikkaa, tiedottamista ja arkistotointa  
5. Kunnanvaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten täytäntöönpano  
6. Asettaa alaisilleen toimielimille ja henkilöstön toiminnalle yleisiä tavoitteita 
7. Huolehtia yhteistyöstä kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa 
8. Valvoa, että kunnan toimielimet ja henkilöstö noudattavat voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä 

ja toimivat kunnan edun mukaisesti 
9. Valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa ja tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei 

tässä hallintosäännössä ole muuta määrätty. 
10. Kunnan etua valvoessaan; 
 
-  määrätä tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa sekä 
tekemään oikeustoimia kunnan puolesta  
-  antaa valtuuston puolesta selitys valtuuston päätöksestä koskevan valituksen johdosta, jos 
kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava  
-  seurata ja valvoa niiden yhteistoimintaelinten toimintaa, joissa kunta on osallisena  
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11. Huolehtia muista kunnan toimialaan kuuluvista tehtävistä, joita ei ole määrätty muun toimielimen tai 
viranhaltijan tehtäväksi. 

 
Kunnanhallituksen ratkaisuvalta 
 
Kunnanhallitus päättää seuraavista asioista:  
 
1. Kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto on 

mahdollisesti määrärahan myöntäessään antanut.  
2. Asemakaava-alueiden tonttien myymisestä ja niistä laadittujen kauppakirjojen hyväksymisestä kun 

valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset perusteet.  
3. Asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, 

myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta kunnanvaltuuston antamien määrärahojen rajoissa.  
4. Maa-alueiden vuokralle antamisesta ja ottamisesta noudattaen niitä ohjeita, joita valtuusto mahdolli-

sesti on antanut.  
5. Kaavojen laatimispalkkioiden ja kuulutuskustannusten perimisestä rakennuslain nojalla.  
6. Lykkäyksen myöntämisestä tonttien tai muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen raken-

tamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä.  
7. Tekniselle lautakunnalle vuosittain määritellyn hankintarajan ylittävissä rakennustöissä rakennustöi-

den pääpiirustusten, lopullisen kustannusarvion ja työselityksen hyväksymisestä, rakentamisen suori-
tustavasta ja työn aloittamisen ajankohdasta päättämisestä valtuuston hyväksymien huonetilaohjel-
man, kunnallisteknillisten töiden rakennusohjelman, luonnospiirustusten ja alustavan kustannusarvion 
sekä rakennustapaselvityksen taikka valtuuston muutoin antamien ohjeiden mukaisesti.  

8. Rakennusluvan hakijana toimiminen kunnan omissa rakennushankkeissa. 
9. Vapautuksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, 

milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittua tai lykkäyksen myöntämisestä tällaisen mak-
sun suorittamiselle, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt lykkäysoikeutta asianomaiselle osastopäällikölle.  

10. Kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muutta-
misesta ja vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty tai valtuuston päätöksestä muuta 
johdu.  

11. Kunnan omistamiin kiinteistöihin kiinnitettyjen haltijavelkakirjojen panttaamisesta kunnan ottamien 
lainojen vakuudeksi.  

12. Lainan ottamisesta kunnalle valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemällä päätöksellä asettamassa 
rajoissa.  

13. Etuosto-oikeuden käyttämisestä etuostolain tarkoittamassa kiinteistökaupoissa.  
14. Kunnan sisäisen joukkoliikenteen järjestämisen perusteista.  
15. Myöntää Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen poikkeuksen ao. lain tai sen nojalla annetuis-

ta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista ra-
joituksista. Kunnanhallitus voi siirtää päätösvaltaa tässä asiassa tekniselle lautakunnalle. 

16. Päättää MRL 38 §:n mukaisesta rakennuskiellosta ja 128 §:ssä tarkoitetusta toimenpiderajoituksesta. 
17. Suorittaa kaavojen ajanmukaisuuden arvioinnin ja päättää kaavojen laatimis- tai muuttamistarpeesta. 
18. Päättää MRL 191 §:n ja 193 §:n mukaisen valituksen tekemisestä. 
19. Päättää MRL 105 §:n mukaisesta katualueen korvauksesta. 
20. Päättää valtuuston päättämälle suunnittelutarvealueelle tapahtuvan rakentamisen edellytyksistä 

MRL:n 137 §:n mukaisesti. 
21. Hyväksyy MRL 79 §:n mukaisen erillisen tonttijaon valtuuston hyväksymän asemakaavan pohjalta. 
22. Päättää MRL:n 97 §:n mukaisesta rakentamiskehotuksen antamisesta ja vastaa rakentamiskehotusten 

luotteloinnista. 
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21§ Kunnanjohtajan tehtävät ja toimivalta 
Kunnanjohtajan tehtävät on määritelty johtajasopimuksessa, ja niiden painopistealue tarkastetaan vuosit-
tain käytävässä kehityskeskustelussa. 
 
Kunnanjohtaja päättää 
 

 Tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien sekä kunnassa pidettävien koulutustilaisuuksien jär-
jestämisestä.  

 Kunnan kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin.  

 Tilapäisluoton ottamisesta valtuuston enintään toimikaudekseen vahvistamaan enimmäismää-
rään asti.  

 Kunnan omaisuuden vakuuttamisesta sekä kunnan velvollisuudeksi säädetystä ja muusta vakuut-
tamisesta. Kunnanjohtaja tuo vakuutusten kilpailuttamisen tuloksen kunnanhallitukselle tiedoksi. 

 Kunnan omistuksessa olevien rakennusten ja alueiden tilapäisestä vuokraamisesta, jos kunnanhal-
litus on vahvistanut vuokraamisen perusteet.  

 

22 § Palkkatoimikunnan tehtävät ja toimivalta 
Kunnanhallituksen nimeämän palkkatoimikunnan esittelijänä toimii palkka-asiamies. 
Palkkatoimikunta päättää 

 virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta 

 virka- ja työehtosopimusta koskevien neuvotteluiden vahvistamisesta 

 virka- ja työehtosopimusten mukaisesta harkinnanvaraisesta palkkaluokkiin sijoittelusta 

 työnvaativuuden arvioinnin vahvistamisesta 

 palkkaluokkiin kuulumattoman henkilöstön palkkauksesta lukuun ottamatta kunnanjohtajaa, jon-
ka palkkauksesta päättää kunnanhallitus 

 virka- ja työehtosopimuksen mukaisia vähimmäispalkkoja suurempien palkkojen maksamisesta 
(alle 6 kuukauden tilapäisissä työsuhteissa palkan määrittää osastopäällikkö) 

 henkilökohtaisen lisän maksamisesta lukuun ottamatta vuosisidonnaista osaa, jonka maksamises-
ta päättää palkka-asiamies 

Palkka-asiamies johtaa virka- ja työehtosopimuksen mukaisia paikallisneuvotteluita. 
 
Palkkatoimikunta saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. 

23 § 
Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävät ja toimivalta 
Kasvatus- ja opetuslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta 
järjestämisestä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on säädettyjen ja muualla määrättyjen tehtä-
vien lisäksi huolehtia kunnan kasvatus- ja opetustoimen sekä kirjastotoimen, kansalaisopistotoiminnan ja 
muun koulutuksen järjestämisestä sen mukaan kuin jäljempänä määrätään. 
Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osal-
listua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.  
 
Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Asiat ratkais-
taan kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa koulutoimenjohtajan esittelystä. 
 
Lautakunta päättää 

 esiopetuksen, päivähoidon, koulutoimen ja kirjastotoimen järjestämisessä noudatettavista perus-
teista ja yleisistä ohjeista 
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 esiopetuksen, päivähoidon ja perusopetuksen opetussuunnitelmien sekä opetussuunnitelmiin pe-
rustuvien suunnitelmien, joita kutsutaan työsuunnitelmiksi, sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan toi-
mintasuunnitelmien hyväksymisestä 

 koulutuksen järjestäjän suorittamasta arviointitoiminnasta 

 lukuvuoden työ- ja loma-ajoista  

 koulujen tuntikehyksestä 

 järjestettävästä lisäopetuksesta sekä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta 

 oppilaan määräaikaisesta erottamisesta 

 kokeilulupien hakemisesta 

 päivähoitomaksujen määräytymisperusteista, päivähoidon maksualennuksista ja maksuvapautuk-
sista 

 leikkikenttätoiminnasta  

 koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta 

 aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista 

 oman ratkaisuvaltansa ja vastuunsa siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille 

 koulukuljetuksen periaatteista  

 kasvatus-, opetus- ja oppilashuoltopalveluista  

 Kirjaston aukioloajoista 

 kirjaston asiakasmaksuista 

 kansalaisopistotoiminnasta 

 muun koulutuksen hankinnasta 
 

 

24 § 
Koulutoimenjohtajan tehtävät ja toimivalta 
 
Koulutoimenjohtaja päättää 

 opetussuunnitelmiin perustuvien lukuvuosittaisten suunnitelmien (työsuunnitelmien) ja  toiminta-
suunnitelmien muutosten hyväksymisestä 

 oppilaiden kuljetuksen järjestämisestä, mikäli tämä tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaat-
teiden mukaisesti 

 koulunkäynnin aloittamisen siirtämisestä sekä pidennetystä oppivelvollisuudesta 

 yli 30 vrk tilapäisestä opiskeluvapautuksesta 

 erityisopetuksen ostamisesta lautakunnan hyväksymien sopimusten perusteella 

 vastaa kasvatus- ja opetuslautakunnan päätösten toimeenpanosta 

25 § 
Rehtorin tehtävät ja toimivalta 
 
Rehtori päättää 

 yksikön työsuunnitelmasta  

 tuntikehyksen valmistelusta 

 opetuksen poikkeavasta aloittamis- ja päättymisajankohdasta 

 valitun aineen muuttamisesta toiseksi 

 oppilaiden ottamisesta 

 oppilaan/opiskelijan vapauttamisesta opetuksesta erityisestä syystä 

 ns. kotiopetuksessa olevan oppilaan edistymisen valvomisesta 

 erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä ja erityisopetuksesta siirtämisestä 

 oppilaan tai opiskelijan vapauttamisesta oppiaineen opetuksesta huoltajaa kuultuaan 
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 oppilaan valinnaisaineesta, jos huoltaja ei suorita valintaa määräajassa tai valitun aineen opetusta 
ei voida järjestää, 

 oppilaan arvioinnin uusimisesta yhdessä kyseisen luokan- tai aineenopettajan kanssa 

 enintään 30 vrk tilapäisen opiskeluvapautuksen myöntämisestä 

 henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman hyväksymisestä erityisopettajaa 
kuultuaan 

 opetuksen seuraamisen rajoittamisesta perustellusta syystä 

 kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle 

 luokanvalvojan määräämisestä 

 koulun järjestyssäännön hyväksymisestä 

 oppilaskunnan ohjaajana toimivan opettajan valinnasta 

26 § 
Päivähoidonohjaajan tehtävät ja toimivalta 
 
Päivähoidosta vastaavan viranhaltijan tehtävänä on tuottaa ja kehittää päivähoitolain mukaisia päivähoi-
topalveluja paikallisten olojen edellyttämällä tavalla. 
 
Päivähoidonohjaaja päättää 

 alle kouluikäisen lapsen hoitopaikkaan sijoituksesta 

 päivähoitomaksuista lautakunnan päätösten mukaisesti 

 alle kouluikäisen lapsen kasvatuksen ja opetuksen erityisistä järjestelyistä 

 erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen kuljetuksen järjestämisestä  

 päivähoitoyksiköiden aukioloajoista 

 päivähoidon kesäpäivystyksestä 

 henkilökunnan tehtävistä 

 kodin ja päivähoitoyksikön yhteistyön järjestämisestä 

 yksityisten perhepäivähoitajien ja kotien hyväksymisestä lastenhoitotarkoitukseen 

 päivähoitopalvelujen ostamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti 
 

27 § 
Opettajan tehtävät ja toimivalta 
 
Opettajakunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää koulutyötä. Opettajakunnan tulee osallistua koulun 
työrauhan ylläpitämiseen 
Opettajakunta päättää yhdessä rehtorin kanssa 
•koulun järjestyssääntöjen laatimisesta, 
•koulua koskevista toimintaperiaatteista ja suunnitelmista  
•välituntivalvonnan järjestämisestä, 
•vuosiluokalle jättämisestä  
•todistuksen antamisesta oppilaalle perusopetuksen suorittamisesta erityisessä tutkinnossa 
•oppikirjojen ja muun oppimateriaalin käyttöönotosta, 
•oppilaskunnan sääntöjen vahvistamisesta, 
•kodin ja koulun yhteistyön järjestämisestä, 
•stipendeistä. 
 
Opettajan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää: 
 
•oppilaan arvioinnista oppiaineen/opintokokonaisuuden osalta 
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•tukiopetuksen antamisesta  
•opetusta häiritsevän oppilaan poistamisesta luokasta 
•kasvatuskeskusteluun ja jälki-istuntoon määräämisestä 
•oppilaan kotitehtävien suorittamisesta valvonnan alaisena 
•luokanvalvojana/ luokanopettajana toimiessaan luvan myöntämisestä oppilaalle enintään kolmen työ-
päivän poissaoloon koulusta. 
 

28 § 
Kirjastonhoitajan tehtävät ja toimivalta 
 
Kirjastonhoitajan ratkaisuvaltaan kuuluu 

 päättää kirjaston aineistohankinnoista ja poistoista 

 päättää Satakirjastojen johtoryhmässä yhteisesti sovittujen käytänteiden noudattamisesta Karvian 
kirjastossa 

 päättää kirjaston toiminnan kehittämiseen liittyvistä asioista 

 päättää kirjaston poikkeuksellisista aukioloajoista 

 

29 § 
Vapaa-ajanlautakunnan tehtävät ja toimivalta 
 
Vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja tuottaminen liikunta-, raitti-
us-, nuoriso- ja kulttuuritoimen vastuualueella tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden, hallintokuntien ja 
kolmannen sektorin kanssa. Keskeisinä arvoina ovat kuntalaisten kuuleminen, yhteisöllisyys ja kump-
panuus huomioiden kuntalaisten koko elinkaari. Vapaa-ajanlautakuntaan kuuluu 7 jäsentä. 
 
Vapaa-ajanlautakunnassa asiat ratkaistaan liikunta-raittiussihteerin esittelystä. Hänen ollessa estyneenä 
tai esteellisenä, toimii esittelijänä sijaiseksi määrätty henkilö tai puheenjohtaja. 
 
Sen lisäksi mitä laissa, asetuksissa ja muissa säädöksissä on määrätty vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on 
  
1. luoda edellytyksiä liikunta-, raittius-, nuoriso-, kulttuuri- ja museotoimelle, kehittää, suunnitella ja 
ideoida vapaa-ajantoimintaa sekä toimia eri yhteistyötahojen kanssa. 
2. päättää vapaa-aikatoimen toiminnan painopistealueista. 
3. päättää vastuualueensa yhdistysten ja yhteisöjen vuosiavustusten jakamisesta. 
4. päättää vastuualueensa tilojen, välineiden, alueiden ja palveluiden käyttömaksuista. 
5. päättää Karviapäivien järjestämisestä. 

30 § 
Liikunta- ja raittiussihteerin tehtävät ja toimivalta 
 
Sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty, liikunta-raittiussihteerin ratkaisuvaltaan kuuluu 
  
1. päättää vapaa-aikatoimeen hankittavista välineistä ja muusta aineistosta. 
2. päättää vapaa-aikatoimen tilojen käyttövuoroista ja tilapäisistä vuokrauksista. 
3. päättää vapaa-aikatoimen kohdeavustusten jakamisesta. 
4. päättää välittömästä vapaa-aikatoiminnasta. 
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31 § 
Nuorisosihteerin tehtävät ja toimivalta 
 
Pykälä poistettu. 

32 § 
Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta 
Teknisen lautakunnan tehtäväalueina ovat tekninen hallinto, kiinteistötoimi, liikenneväylät, yleiset alueet, 
vesi- ja viemärilaitos, yksityistielain ja asetuksen mukaiset tehtävät sekä rakennusvalvonta ja kaavoitus. 
Lautakunta seuraa rakennustoiminnan ja liikenneturvallisuuden yleistä kehitystä kunnassa ja tekee sitä 
koskevia aloitteita ja esityksiä. 
 
Tekninen lautakunta koostuu kahdesta sektorista: teknisestä toimesta ja rakennusvalvonnasta. Teknisen 
toimen tehtäviin kuuluu 

- kunnan oma rakentaminen ja rakennuttaminen 
- kiinteistöjen - ja kunnallistekniikan kunnossapito- sekä käyttötehtävät  
- vesihuoltolaitoksen käyttö- ja kunnossapito-, rakennuttamis- ja rakentamistehtävistä 
- yksityistielain ja asetuksen mukaiset tehtävät 

 
Teknisen toimen tehtävien hoidosta vastaa kunnanrakennusmestari. Rakennusvalvonnan tehtävien hoi-
dosta vastaa rakennustarkastaja. 
 
Teknistä toimea koskevat asiat ratkaistaan lautakunnan kokouksissa kunnanrakennusmestarin esittelystä 
ja rakennusvalvontaan liittyvät asiat rakennustarkastajan esittelystä. Näiden ollessa estyneenä tai esteelli-
senä, toimii esittelijänä sijaiseksi määrätty henkilö tai puheenjohtaja. Lautakunnalle valitaan vuosittain 
uusi sihteeri. 
 
Lautakuntaan kuuluu 9 jäsentä.  
 
Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. 
 
Lautakunta  

 Päättää ja vastaa kunnan toimesta tapahtuvan rakennustoiminnan suunnitelmien laadinnasta, jot-
ka kunnanhallitus tai –valtuusto hyväksyy. 

 Päättää niistä urakkasopimuksista sekä tehtävistä hankinnoista, joiden arvo ei ylitä kunnanhallituk-
sen toimintakaudekseen vahvistamaa euromäärää. 

 Päättää kunnan omistamien kiinteistöjen, yleisten alueiden, liikenneväylien, vesi- ja viemärilaitok-
sen ja jätehuollon kunnossapitoon ja käyttöön liittyvistä tehtävistä. 

 Päättää katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossapitolain ja jätevesilain kunnalle määräämistä 
tehtävistä mukaan lukien jätehuoltomaksun määrääminen. 

 Jakaa yksityisteiden kunnossapidon ja silta- sekä peruskorjausavustukset kunnanvaltuuston vahvis-
tamien perusteiden mukaisesti sekä tekee ehdotuksia näiden jakoperusteista. 

 Toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena ja huolehtii yleisistä teistä annetussa lais-
sa tielautakunnalle säädetyistä tehtävistä sekä yksityistieverkon suunnitelmallisesta kehittämisestä 
kunnassa. 

 Päättää katujen ja teiden nimistä kunnan alueella.  

 Päättää kadunpidon järjestämisestä ja hyväksyy MRL:n 85 §:n mukaisen katusuunnitelman sekä 
MRL:n 90 §:n mukaisen yleisen alueen suunnitelman. Päättää kadunpidon aloittamisesta ja lopet-
tamisesta. 
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 huolehtii rakennus-, toimenpide- ja rakennuksen purkuluvat lukuun ottamatta rakennustarkasta-
jan päätettäväksi siirrettyjä lupia.  

 Huolehtii MRL:n 167 § 2 momentin mukaisesta ympäristönhoidon valvonnasta. 

 Antaa lausunnot rakentamisen poikkeuslupahakemuksista. 

 Päättää MRL:n 151 §:ssä tarkoitetusta rakennuttajavalvonnasta, asiantuntijatarkastuksesta ja ul-
kopuolisesta tarkastuksesta.  
 

 
 

33 § 
Kunnanrakennusmestarin tehtävät ja toimivalta 

1. Päättää vähäisistä muutoksista hyväksyttyihin rakennussuunnitelmiin kunnan omissa rakennus-
hankkeissa. 

2. Päättää kiireellisistä korjaustöiden suorittamisesta mikäli vahingon estäminen ja toiminnan tur-
vaaminen sitä edellyttää. 

3. Päättää vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksujen määräämisestä ja täytäntöönpanosta kunnanval-
tuuston hyväksymien taksojen mukaisesti. 

4. Hyväksyy taksan mukaiset vesi- ja viemärilaitoksen liittymäsopimukset. 
5. Päättää niistä urakkasopimuksista, suunnittelusopimuksista ja hankinnoista, joiden arvo ei ylitä 

lautakunnan vuosittain vahvistamaa euromäärää. 
6. Päättää tilapäisten työntekijöiden sekä harjoittelijoiden ottamisesta ja irtisanomisesta. 
7. Hyväksyy MRL:n 89 §:n mukaisen johdon, laitteen tai rakennelman siirtämisen kunnan omistamille 

ja hallitsemille alueille. 
8. Toimii tarvittaessa rakennustarkastajan sijaisena esteellisyystapauksissa ja vuosilomien aikana. 

 
 

34 § 
Rakennustarkastajan tehtävät ja toimivalta 

1. Myöntää MRL:n 128 §:n ja 130 §:n mukaisen maisematyöluvan ja MRL:n 144 §:n mukaisen töiden 
aloittamisoikeuden sekä MRL:n 176 §:n mukaisen rakennusluvan tilapäiselle rakennukselle. 

2. MRL 130 §:ssä tarkoitetun rakennusluvan, toimenpideluvan ja purkamisluvan myöntäminen, kun 
kyseessä on enintään kaksi huoneistoa käsittävän, asuntotarkoitukseen käytettävän rakennuksen 
tai enintään 300m2 talousrakennuksen tai tuotantotilojen rakentaminen, vapaa-ajanasunnon ra-
kentaminen tai luvan myöntäminen peruskorjaamiseen ja enintään 300 m2 laajentamiseen.  

3. Myöntää rakennusjärjestyksen mukaiset toimenpide- ja muut luvat.  
4. MRL 175 §:n mukaiset vähäistä poikkeamista koskevat päätökset. 
5. Päättää rakennusjärjestyksen mukaan tekniselle lautakunnalle kuuluvien lupien ja suostumusten 

antamisesta lukuun ottamatta rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa koskevaa määräystä.  
6. Päättää rakennustyön vastaavan työnjohtajan ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden asennustöi-

den vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä. 
7. Määrää sellaisen toiminnan keskeyttämisestä, joka on rakentamisesta annettujen säännösten vas-

taista (MRL 180 §). 
8. Suorittaa tarvittaessa Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 44 §:ssä tarkoitetun katualueen hal-

tuunottokatselmuksen. 
9. Päättää romuajoneuvon siirtämisestä ja haltuun ottamisesta lain 2008/828 (Laki ajoneuvojen siir-

tämisestä) mukaisesti.  
10. Päättää MRL § 163 mukaisen vähäisen laitteen sijoittamisesta ja MRL § 168 mukaisen kevyen ra-

kennelman ja laitoksen käytöstä. 
11. MRL 143 §:n mukaisesti luvan voimassaolon jatkamisesta päättäminen.  
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12. Laatii kerran vuodessa MRL:n 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen. 
13. Hyväksyy rakennusvalvontamaksut kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti. 
14. Ratkaisee MRA § 84 mukaisen osoitemäärittelyn sekä haja-asutusalueella kiinteistöjen osoitenu-

meroiden antamisen. 
15. Huolehtii MRL:n 181.4 §:n mukaisesta markkinavalvonnasta. 
16. Toimii tarvittaessa kunnanrakennusmestarin sijaisena esteellisyystapauksissa ja vuosilomien aika-

na. 

35 § 
Elinvoimalautakunnan tehtävät ja toimivalta 
 
Elinvoimalautakunnan tehtävänä on kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen, eri elinkeinojen edistäminen 
ja yleinen kehittäminen, yleisen viihtyvyyden edistäminen, kuntamarkkinointi, työmarkkinoiden kehittä-
minen, työllisyyden edistäminen sekä lausuntojen antaminen elinkeinotoiminnan edellytysten parantami-
sesta. 
 
Elinvoimalautakunnassa asiat ratkaistaan kunnanjohtajan esittelystä.  
 
Elinvoimalautakunta myöntää toimialallaan avustuksia, yritystukia ja kesätyöllistämistukia määrärahojen 
puitteissa sekä järjestää koulutusta.  
 
Elinvoimalautakunnan alaisuuteen voidaan nimetä elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on valmistella elinvoi-
maisuuden kehittämiseen liittyviä asioita elinvoimalautakunnalle. 
 
 

36 § 
Toimivallan edelleen siirtäminen 
Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle 
toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. 
 
Perustelut: Valtuusto voi hallintosäännön määräyksellä antaa kunnan viranomaiselle oikeuden omalla 
päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen. Viranomaista, jolle toimivalta voidaan siirtää, ei tarvitse 
määrätä hallintosäännössä. Toimivallan edelleen siirtäminen voidaan rajata niin, että toimivaltaa voidaan 
siirtää vain hallintosäännössä määrätylle viranomaiselle. Toimivallan edelleen siirtämistä koskeva päätös 
voi myös koskea yksittäisiä asioita tai asiaryhmiä.  
 

37 § 
Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta  
Valtuuston ja kunnanhallituksen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee kunnansihteeri tai kunnanjoh-
taja. 
 
Toimielimen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee toimielimen esittelijä. 
 
Keskusarkistosta vastaava viranhaltija antaa tiedon niistä asiakirjoista jotka sijaitsevat keskusarkistossa. 
 
Perustelut: Jos pyydettyjä asiakirjoja tai tietoja ei katsota voitavan antaa, tietoja pyytäneelle tulee kertoa 
perustelut sekä tieto siitä, että hän voi halutessaan saada tietopyyntönsä viranomaisen ratkaistavaksi. 
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Toimielimen ja viranhaltijan päätökseen tiedon ja asiakirjan antamisessa haetaan muutosta hallintovali-
tuksella suoraan hallinto-oikeudelta. Kun päätösvallan siirto ei perustu kuntalakiin, ei päätöksiin voi käyt-
tää otto-oikeutta. 
 

38 § 
Asian ottaminen kunnanhallituksen käsiteltäväksi 
 
Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheen-
johtaja tai kunnanjohtaja. 
 
Perustelut: Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja voi tehdä ottopäätöksen. Vastaavasti esit-
telijän ollessa estynyt esittelijän sijainen voi tehdä ottopäätöksen. 
  
Puheenjohtajan tai viranhaltijan tekemä ottopäätös on syytä kirjata, jotta otto-oikeuden käyttäminen 
määräajassa voidaan tarvittaessa näyttää toteen. 
 

39 §  
Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi 
 
Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian otta-
misesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.  
 
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lauta-
kunnan esittelijä. 
 
Perustelut: Kuntalain 92 §:ssä annetaan kunnanhallitukselle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kun-
nanjohtajalle oikeus ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi kunnanhallituksen alaisen viranomaisen ja 
kunnanhallituksen jaoston päättämä asia. 
 
Lautakunnalla on yksittäisessä asiassa otto-oikeus kuitenkin vain siinä tapauksessa, ettei asiaa ole otettu 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
 

40 § 
Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 
 
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista 
päätöksistä lukuun ottamatta henkilöstöhallinnollisia päätöksiä, jotka koskevat yksittäistä viranhaltijaa tai 
työntekijää tai korkeintaan kolmen kuukauden mittaisia työsopimuksia. 
 
Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä 
lukuun ottamatta henkilöstöhallinnollisia päätöksiä, jotka koskevat yksittäistä viranhaltijaa tai työntekijää 
tai korkeintaan kolmen kuukauden mittaisia työsopimuksia. 
 
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määrä-
aika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.  
 
Ilmoitus tehdään sähköpostitse kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. 
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Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, 
jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväk-
si. 
 
Perustelut: Otto-oikeutta on käytettävä kuntalaissa säädetyn oikaisuvaatimusajan kuluessa.  
 
 
 

6 luku 
Toimivalta henkilöstöasioissa  
 
 

41 §  
Kunnanhallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa 
Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on 
kunnanhallituksella. 
 
Perustelut: Määräyksellä kunnanhallitukselle annetaan yleistoimivalta henkilöstöasioissa tilanteissa, joissa 
laissa tai hallintosäännössä ei ole toimivaltamääräystä. Ilman tätä määräystä toimivalta em. tilanteissa 
olisi valtuustolla. 

42 § 
Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä  
virkanimikkeen muuttaminen  
 
Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Virkanimikkeen muuttamisesta päättää se toi-
mielin, joka päättää palvelussuhteeseen ottamisesta. 
 
Perustelut: Kuntalain 88 §:n mukaan viran perustamisesta päättää valtuusto tai hallintosäännössä mää-
rätty kunnan muu toimielin.  

43 §  
Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi 
Kunnanhallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. 
 
Perustelut: Päätöksenteossa sovelletaan kuntalain 89 §:ää. Kysymys on tilanteesta, jossa viran tehtäviin ei 
kuulu julkisen vallan käyttöä.  

44 § 
Kelpoisuusvaatimukset 
 
Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto. 
 
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty 
virkaa perustettaessa. 
 
Jos henkilö otetaan virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa, kelpoisuusvaati-
muksista päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. 
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Perustelut: Perustuslain 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja 
koeteltu kansalaiskunto. 
 
Kun kelpoisuusvaatimuksia ei ole säädetty lailla tai asetuksella, kunnan toimivaltainen viranomainen har-
kitsee viran tarkoituksenmukaiset kelpoisuusvaatimukset.  

45 § 
Haettavaksi julistaminen 
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun vir-
kasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin 
haettavaksi kunnanhallitus.  
 
Perustelut: Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävään, jossa käytetään julkista valtaa, voidaan perustellusta 
syystä ottaa henkilö virkasuhteeseen myös ilman että tehtävää varten on perustettu virkaa. 
 
Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perus-
tellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä 
jättämisestä. 
 
Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 momen-
tissa säädetyillä edellytyksillä.  

46 § 
Palvelussuhteeseen ottaminen 
 
Valtuusto päättää kunnanjohtajan, kunnansihteerin sekä kunnanrakennusmestarin valinnasta. 
 
Kunnanhallitus päättää koulutoimenjohtajan tehtävien hoitamisesta, nuorisosihteerin, liikuntasihteerin ja 
rakennustarkastajan valinnasta sekä muidenkin hallinto-osaston viranhaltijoiden ja toistaiseksi otettavien 
työntekijöiden valinnasta. Lautakunnat päättävät alaisuudessaan olevien muiden kuin edellä mainitun 
henkilöstön ottamisesta. 
 
Sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön ottamisesta enintään 3 kuukauden ajaksi päättää toimintayksikön 
esimies ja enintään 12 kuukauden ajaksi osaston päällikkö. Tätä pidemmäksi määräajaksi ottamisesta 
päättää sama elin joka päättää vakinaisen henkilöstön ottamisesta kuitenkin niin, että kunnanhallitus 
päättää sijaisuuksista ja määräaikaisuuksista niidenkin virkojen osalta, joiden vakinaisesta täyttämisestä 
päättää valtuusto. Harjoittelijoiden ja muiden esim. työvoimapoliittisten tukitoimenpiteisiin palkattomasti 
tulevien henkilöiden ottamisesta päättää toimintayksikön esimies. 
 
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää koeajan määräämisestä ja työsuhteeseen ottava viran-
omainen sopii koeajasta. 
 
Virka- tai työsuhteeseen sovellettavan hinnoittelutunnuksen toteaa osastopäällikkö. Mikäli hinnoittelu-
tunnukseen sijoittaminen edellyttää harkintaa, tekee päätöksen palkkatoimikunta. Ns. hinnoittelematto-
miin kuuluvien viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkasta päättää palkkatoimikunta lukuun ottamatta 
kunnanjohtajaa, jonka palkkauksesta päättää kunnanhallitus. 
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47 § 
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen 
 
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. Valtuus-
ton ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin kunnanhallitus. 
 
Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt 
viranomainen.  
 
Perustelut: Kunnallisen viranhaltijalain 7 §:ssä säädetään terveydentilaa koskevan selvityksen vaatimisesta 
virkasuhteeseen otettaessa, virkasuhteeseen ottamista koskevan päätöksen tekemisestä ehdollisena, eh-
dollisen päätöksen vahvistamisesta sekä toteamisesta rauenneeksi.  
 
Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa säädetään rikosrekisteriot-
teen pyytämisestä nähtäväksi, valinnan tekemisestä ehdollisena, ehdollisen päätöksen vahvistamisesta 
sekä toteamisesta rauenneeksi.  

48 § 
Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen 
alkamista 
Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamis-
ta, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden 
joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voimassa.  
 
Perustelut: Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan 1 momentista 
poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on muu 3 momentissa mainittuihin perusteisiin 
rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste.  
 

49 § 
Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat 
 
Kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät alaisensa henkilöstön virka- ja työvapaan myöntämisestä. 
 
Kunnanjohtaja ja osaston päällikkö sekä toimintayksikön esimies ratkaisevat kuitenkin suoraan alaisuu-
dessaan olevan henkilöstön osalta seuraavat asiat: 
 

- Vuosiloman myöntäminen 
- Harkinnanvaraisen virkavapauden tai työloman myöntäminen enintään 30 kalenteripäivän ajaksi  
- Myöntävät enintään 3 päivän sairauspoissaolon työntekijän omalla ilmoituksella enintään 5 kertaa 

vuodessa. 
- Myöntävät sairauspoissaolot lääkärintodistuksen perusteella. 
- Myöntävät tilapäisen hoitovapaan työntekijän/ viranhaltijan alle 10 –vuotiaan lapsen hoitamiseksi 

työntekijän omalla ilmoituksella enintään 5 kertaa vuodessa tai lääkärintodistuksen perusteella 
KVTES:n mukaisesti. 

- Koulutukseen osallistumisesta päättäminen. 
- Myöntävät vapautuksen luottamustoimen hoitamiseksi. 

 
Kunnanjohtajan virkavapaushakemuksen ratkaisee kunnanhallituksen puheenjohtaja.  
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50 § 
Muut kuin harkinnanvaraiset virkavapaat   
 
Virkavapaan, johon viranhaltijalla on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, myöntämisestä, 
keskeyttämisestä ja peruuttamisesta päättää Kunnanjohtaja ja osaston päällikkö sekä toimintayksikön 
esimies suoraan alaisuudessaan olevan henkilöstön osalta. Viranhaltijan virkavapaushakemukset ratkais-
taan hallintopäätöksellä. 
 
Sellaisen työvapaan, johon työntekijällä on lain tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, myöntämi-
sestä päättää Kunnanjohtaja ja osaston päällikkö sekä toimintayksikön esimies suoraan alaisuudessaan 
olevan henkilöstön osalta. 
 
Tätä pykälää sovelletaan myös TSL 4 luvun 4 § mukaiseen osittaiseen hoitovapaaseen. 

51 § 
Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten  
määräysten soveltaminen 
 
Mikäli tässä luvussa ei ole toisin määrätty, virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten 
soveltamisesta päättää palkkatoimikunta. 
 
Määräyksen lisä- yli, lauantai-, sunnuntai, ilta- ja yötyöstä antaa toimintayksikön esimies alaiselleen henki-
lökunnalle. 
 

52 § 
Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 
Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää vi-
ranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, 
siirtämisestä päättää kunnanhallitus. 
 
Perustelut: Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen voidaan toteuttaa vain, mikäli kunnallisen 
viranhaltijalain 24 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Viranhaltijan asema toistaiseksi otettuna tai mää-
räaikaisena viranhaltijana ei saa muuttua. Siten esimerkiksi määräajaksi otettua viranhaltijaa ei voida 
siirtää toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. 

53 § 
Sivutoimet 
Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta päättää kunnanhallitus. 
 
Sellaisesta sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitami-
seen, viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Ilmoitus annetaan kunnanjohtajalle. 
 

54 §  
Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen  
Kunnanhallituksen puheenjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koske-
vien tietojen pyytämisestä kunnanjohtajalta sekä kunnanjohtajan määräämisestä terveydentilaa koskeviin 
tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 
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Osastopäällikkö ja osastopäälliköiden osalta kunnanjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n no-
jalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä alaiseltaan viranhaltijalta sekä viranhaltijan määrää-
misestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 

55 § 
Virantoimituksesta pidättäminen 
Kunnallisen viranhaltijalain 48 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan virantoimituksesta pidättä-
misestä. Valtuuston puheenjohtaja voi ennen valtuuston kokousta päättää kunnanjohtajan väliaikaisesta 
virantoimituksesta pidättämisestä. 
 
 Muun viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä 
viranomainen.  
 
Kunnanjohtaja voi ennen kunnanhallituksen kokousta päättää kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan vä-
liaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä. 
 
Osastopäällikkö voi ennen lautakunnan kokousta päättää lautakunnan alaisen viranhaltijan väliaikaisesta 
virantoimituksesta pidättämisestä. 
 
Perustelut: Virantoimituksesta pidättämisen edellytyksistä säädetään kunnallisen viranhaltijalain 47 §:ssä 
ja toimivallasta ja menettelystä 48 §:ssä. 
 

56 § 
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi 
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomai-
nen. 

57 § 
Lomauttaminen 
Kunnanhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista. 
 
Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää osastopäällikkö. 
 

58 § 
Palvelussuhteen päättyminen 
Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä 
päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. 
 
Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saa-
tetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. 
 
Perustelut: Palvelussuhteen päättymisellä tarkoitetaan virka- ja työsuhteen irtisanomista sekä purkamista 
laissa säädetyillä perusteilla sekä työsuhteen purkautuneena pitämistä työsopimuslain 8 luvun 3 §:n nojal-
la.  
 
Virkasuhde ja työsuhde päättyvät myös viranhaltijan ja työntekijän irtisanoessa virka- tai työsuhteensa. 
Ilmoitus irtisanomisesta merkitään tiedoksi.  
 
Kunnallisen viranhaltijalain 34 §:ssä säädetään virkasuhteen päättymisestä ilman irtisanomista.  
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59 § 
Menetettyjen ansioiden korvaaminen 
Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää osastopääl-
likkö. 

60 § 
Palkan takaisinperiminen 
Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnäs-
tä päättää osastopäällikkö. 
 
Perustelut: Takaisinperinnän edellytyksistä säädetään kunnallisen viranhaltijalain 56 §:ssä. 
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7 luku 
Asiakirjahallinnon järjestäminen 
 
Tiedonhallinnalla tarkoitetaan kunnan hankkimaan, tuottamaan, käyttämään ja säilyttämään tietoon koh-
distuvia toimenpiteitä. Tällaista tietoa tulee hallinnoida ja käsitellä siten, että tieto on luotettavaa, tehok-
kaasti hyödynnettävää ja tuottavuutta edistävää kaikissa toiminnan tarpeissa ja erilaisissa käyttötarkoituk-
sissa.  
 
Hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän tietojenkäsittelytavan lähtökohtana on korkeatasoinen asiakirjahallin-
to, jonka avulla tietoaineistojen saatavuus, käytettävyys, suojaaminen ja eheys varmistetaan. 

 

Tietohallinto turvaa kunnan tehtävien hoitamisen tieto- ja viestintäteknisiä menetelmiä ja keinoja hyväk-
sikäyttäen. 
 
Asiakirjahallinto ohjaa, valvoo ja kehittää asiakirjatietojen tuottamista, käsittelyä, säilyttämistä, hävittä-
mistä ja arkistointia sekä pitää hakumenetelmien avulla asiakirjatiedot helposti saatavilla.  
 
Asiakirjatiedolla tarkoitetaan eri muodoissa olevia asiakirjoja ja asiakirjatietoja. 
 
Hallinnon julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia ja niiden salassapidosta sääde-
tään lailla. Henkilötietolain velvoitteilla toteutetaan yksityisyyden suojaa henkilötietoja käsiteltäessä.  

61 §  
Kunnanhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät  
Kunnanhallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty 
kunnan eri tehtävissä sekä 
 

1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta 
2. määrää kunnan asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan 
3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan viran-

haltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä 
4. päättää arkistonmuodostussuunnitelman yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan vastuut, vahvis-

taminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä 
5. nimeää kunnan arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei ole määrätty 

rekisterinpitäjää. 
 
Perustelut: Arkistolain 9 §:n mukaan arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle. 
Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja ar-
kistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. 
 
Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Arkistolaissa 
ei suoraan edellytetä virkasuhdetta, mutta mallisäännön 58 §:n 1, 3 ja 4 kohdissa asiakirjahallintoa johta-
valle viranhaltijalle määrätyt tehtävät edellyttävät virkasuhdetta. 
 
Asiakirjahallinnon hoito tulee organisoida selkeästi ja yksilöidysti. Tehtävien hoidon tuloksena muodostu-
vien asiakirjojen säilytysaikojen ja -tapojen määritteleminen edellyttää asiakirjahallinnon ja arkistonmuo-
dostuksen kokonaisvaltaista suunnittelua. Asiakirjahallinnon suunnittelu- ja ohjaustehtävistä vastaavilla 
tulee olla tehtävän edellyttämä koulutus. Kunnan arkistonmuodostajia ja rekisterinpitäjiä voivat olla vi-
ranomainen, toimiala tai tehtävä.  
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Tiedonohjaussuunnitelmalla hallitaan sekä paperisessa muodossa olevaa että sähköistä aineistoa. 

62 § 
Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät 
Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa kunnanhallituksen alaisena asiakirjahallintoa ja vastaa kun-
nan pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä 

1. vastaa kunnanhallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöön-
panosta, 

2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kunnan tiedonhallintaa, 
3. hyväksyy kunnan arkistonmuodostussuunnitelman, 
4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista, 
5. laatii kunnan asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mu-

kaisesti sekä 
6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.  

63 § 
Lautakunnan/toimialan asiakirjahallinnon tehtävät  
 
Lautakunta/toimiala huolehtii oman toimialansa asiakirjatietojen hoitamisesta annettujen määräysten ja 
ohjeiden mukaisesti. Asiakirjahallinnon vastuuhenkilönä toimii lautakunnan osalta esittelijä ja kunkin toi-
mintayksikön esimies toimintayksikkönsä osalta. 
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II OSA  
Talous ja valvonta 

8 luku  
Taloudenhoito 
Talousarvio osana taloussuunnitelmaa on valtuuston keskeinen kunnan toiminnan ohjausväline sekä kun-
nan kokonaistalouden suunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakon-
sernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat 
kuntastrategiaa. Talousarvio laaditaan siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan 
(alibudjetointikielto).  
 
Talousarviossa on käyttötalous- ja investointiosa sekä tuloslaskelma ja rahoitusosa.  Talousarvioon ote-
taan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitus-
tarve katetaan.  Kunnan taloutta koskevat säännökset ovat kuntalain 13 luvussa.  
 

64 §  
Talousarvio ja taloussuunnitelma 
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeet. 
 
Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunkin toimintayksikön esimies valmistelee talousarvion 
yksikkönsä osalta. 
 
Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet 
sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 
Määräraha ja tuloarvio otetaan talousarvioon bruttomääräisenä. 
 
 
Perustelut: Kunnan toimintaa johdetaan kuntastrategian mukaisesti ja tavoitteena on valtuuston asetta-
mien toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttaminen. Talousarviossa tulee ottaa huomioon kuntakon-
sernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään omana kokonaisuute-
naan kuntakonsernin kannalta olennaisia tulevia tapahtumia ja niiden taloudellisia vaikutuksia. Tällaisia 
voivat olla konserniyhteisöjen investoinnit, yhtiöjärjestelyt, myönnettävät ja realisoituvat takaukset ja 
muut vastuut ja velvoitteet. 
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.  
 

65 § 
Talousarvion täytäntöönpano 
 
Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.  
 
Kunnanhallitus hyväksyy talousarviovuoden alussa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. 
 
Osastopäälliköt ja toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikköjensä määrärahojen käytöstä ja hankin-
noista hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Kukin toimielin vahvistaa viranhaltijoiden hankintarajat 
vuosittain. Tilivelvollisia ovat 15 §:ssä mainitut osastopäälliköt ja 16 §:ssä mainitut toimintayksiköiden 
esimiehet. 
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Toimintayksikön esimies vastaa toimialueensa laskutuksen ja laskujen perinnän järjestämisestä sisäisen 
valvonnan ohjeen mukaisesti. 
 
Toimintayksikön esimies vastaa toimialueensa valtionavustusten hakemisesta ja niitä koskevien selvitys-
ten tekemisestä. 
 

66 §  
Toiminnan ja talouden seuranta  
Toimintayksiköt seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.  
 
Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille neljännesvuosittain.  
 
Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.  
 
Kukin toimielin laatii toimintakertomuksensa.  
 

67 § 
Talousarvion sitovuus 
 
Talousarviosta päättäessään valtuusto hyväksyy toiminnan sitovat tavoitteet.  
 
Kunnanhallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntaa sitova ja kiireellisesti makset-
tava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä val-
tuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta. 
 
Perustelut: Talousarvion sitovuus todetaan kuntalain 110.5 §:ssä. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidos-
sa on noudatettava talousarviota. Valtuusto voi talousarviolla ohjata kunnan taloutta sekä asettaa tavoit-
teita ja rajoja kunnan muiden viranomaisten toiminnalle. Valtuusto voi päättää muutoksista talousarvioon 
talousarviovuoden aikana. 
 
Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttä-
mät määrärahat ja tuloarviot. Lähtökohtaisesti kaikki valtuuston talousarviossa asettamat tavoitteet ovat 
sitovia siten, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi. Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa 
osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin 
ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Toisaalta toimielin ei ole velvollinen käyttämään 
määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan 
käyttötarkoitus muutoin toteutuu. 
 

68 § 
Talousarvion muutokset 
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutos-
ehdotukset talousarviovuoden aikana.  Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsi-
tellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä ta-
lousarvion muutosehdotusta. 
 
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tulo-
arvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen 
vaikutukset määrärahoihin. 
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Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan 
talousarviovuoden aikana. 
 
Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina valtuustossa, on annettava selvi-
tys toimintakertomuksessa. 

69 § 
Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen 
 
Kunnan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta päättää kunnanvaltuusto lukuun ottamatta asemakaava-
alueen tontteja kun valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat periaatteet. Osakkeiden luovut-
tamisesta päättää kunnanhallitus. Kunnan muun irtaimen omaisuuden luovuttamisesta päättää se toimie-
lin, jonka hallintaan kyseinen omaisuus kuuluu. Arvoltaan vähäisen (3000 euroa) irtaimen omaisuuden 
luovuttamisesta päättää toimintayksikön esimies. 
 
Kunnan kiinteän omaisuuden vuokraamisesta päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymien perustei-
den mukaisesti. Toimintayksikön esimies päättää hallitsemansa tilan tilapäisestä vuokraamisesta esim. 
kokouskäyttöön kunnanhallituksen määrittämien vuokraehtojen mukaisesti. Kunnan omistamien asunto-
osakkeiden vuokraamisesta päättää kunnanjohtaja. 
 

70 § 
Poistosuunnitelman hyväksyminen 
Valtuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet. 
 
Kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. 
 
Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 
 

71 § 
Rahatoimen hoitaminen 
Kunnan rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito, lainarahoitus ja 
rahavarojen sijoittaminen.  
 
Valtuusto päättää kunnan kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto päät-
tää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto 
päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.  
 
Kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä peri-
aatteita. Kunnanjohtaja päättää kuitenkin tilapäisen lainan ottamisesta valtuuston vahvistamaan enim-
mäismäärään asti. 
 
Muutoin kunnan rahatoimesta vastaa kunnanhallitus. 
 
Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa kunnansihteeri. 
 

72 § 
Maksuista päättäminen 
Valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.  
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Kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä ellei tässä hallintosäännössä 
toisin määrätä. 
 
Perustelut: Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaan palveluista ja muista suoritteista perittävien mak-
sujen yleisistä perusteista.    Kuntalain 14 § antaa valtuustolle mahdollisuuden siirtää toimivaltaansa 
alemmalle viranomaiselle maksujen yksityiskohtaisemmassa hinnoittelussa ja määräämisessä. Valtuusto 
voi päättää maksujen yleisistä perusteista esimerkiksi talousarvion yhteydessä.  
 

73 § 
Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut 
Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. 
 
Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka 
porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun 
lisäksi sivukohtainen maksu. 
 
Kunnanhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromää-
ristä. 
 
Perustelut: Julkisuuslain 34 §:n mukaan tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta, kun asiakirjasta anne-
taan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi, julkinen 
sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse ja kun asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen 
neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.  
 
Kopiosta ja tulosteista voidaan periä maksu, joka vastaa tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutuvien 
kustannusten määrää.   
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9 luku 
Ulkoinen valvonta 
 
Ulkoinen valvonta on riippumaton toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta ja sen tärkein osa on 
hallinnon ja talouden tarkastus eli tilintarkastus. Tilintarkastuksen tehtävänä on järjestelmällisen, asian-
tuntevan, riippumattoman ja eri intressitahojen edut huomioon ottavan ulkoisen valvonnan toteuttami-
nen. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimitta-
miseen. Tilintarkastajan tehtävänä on myös tarkastaa, onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä kon-
sernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. 
 
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä 
varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tar-
kastuslautakunnan keskeinen tehtävä on toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Arviointi kohdistuu sekä 
kunnan omalle toiminnalle että tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Keskeinen arvi-
oinnin kohde on kunnanhallitus. 
 

74 § 
Ulkoinen ja sisäinen valvonta 
Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muo-
dostavat kattavan valvontajärjestelmän. 
 
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat 
tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. 
 
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. 

75 § 
Tarkastuslautakunnan kokoukset 
Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan 
määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lau-
takunnan niin päättäessä. 
 
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin. 
 
Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 
Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin 15 luvun määräyksiä. 

76 § 
Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi 
Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on 

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilin-
tarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittä-
miseksi 

2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintar-
kastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä 

3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtä-
vien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla 
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Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arvi-
ointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvi-
tyksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä ha-
vainnoista. 
 

77 § 
Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät  
Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden 
noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. 
 
Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. 
 
Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. 
 
Perustelut: Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi 
tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoi-
tusta. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koske-
vista säännöksistä muuta johdu. 
 
Rekisterinpitäjänä tarkastuslautakunnalla on henkilötietolain mukaan määräytyvät rekisterinpitäjän vel-
voitteet ja vastuut. Sidonnaisuus- rekisteriin voidaan viedä vain sidonnaisuussääntelyn näkökulmasta tar-
peellisia tietoja. 
 

78 § 
Tilintarkastusyhteisön valinta 
Tilintarkastusyhteisö valitaan valtuuston päättämäksi, enintään 6 vuoden, toimikaudeksi tilikauden hallin-
non ja talouden tarkastamista varten.  
 
Perustelut: Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kilpailuttaa tilintarkastusyhteisön valinta ja tehdä valtuus-
tolle ehdotus valittavasta tilintarkastusyhteisöstä sekä valvoa tilintarkastussopimuksen noudattamista. 
Tilintarkastusyhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. 
 

79 § 
Tilintarkastajan tehtävät 
Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä. 

80 § 
Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 
Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmis-
teluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa julkishal-
linnon hyvän tilintarkastustavan kanssa. 

81 § 
Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi 
Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä. 
 
Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä kunnanhallitukselle annetta-
vassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle. 
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Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslauta-
kunnan määräämällä tavalla. 
 
Perustelut: Tilintarkastuskertomuksessa otetaan kantaa vastuuvapauden myöntämiseen tilivelvollisille. 
Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tehtävä-
alueen johtavat viranhaltijat. Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta.  
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10 luku 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntakonsernin johtamista. Sisäisellä valvon-
nalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään 
varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat 
turvataan.  
 
Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja varmentaa 
sisäisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan riittävyyttä.  
 
Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.  
 
Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonsernissa. Val-
tuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen linjaukset, tavoitteet ja osa-alueet sekä 
niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelyt.  

82 § 
Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät 
Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä 

1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat 
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tulok-

sellisesti sekä 
3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja kes-

keisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä 

 
Perustelut: Kunnanhallitus ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmällisen toimintatavan 
sekä valvoo sen toimeenpanoa ja tuloksellisuutta. Ohjeistamisessa tulee huomioida ydintoimintojen ja 
järjestelmien tunnistaminen, merkittävät ulkoistetut palvelut ja toiminnot sekä hyväksyttävän riskitason ja 
riittävien hallinnan menettelyiden määritteleminen. 
 
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä 
riskienhallinta on kunnassa  ja kuntakonsernissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneel-
la tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus    kehittää taloussuunnittelukaudella. Lautakunnat 
laativat kunnanhallitukselle omaa toimintaansa koskevat osiot, joista kunnanhallitus voi koota toiminta-
kertomukseen koko hallinnon kattavan selvityksen. 
 
 
Perustelut: Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa tulee antaa tiedot sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston toi-
mintakertomusta koskevan yleisohjeen mukaan sisäisen valvonnan selonteossa tulee kuvata sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan järjestäminen, valvonnassa havaitut puutteet sekä toimenpiteet niiden korjaa-
miseksi. Lisäksi toimintakertomuksessa on, yleisohjeen mukaan, arvioitava kunnan ja kuntakonsernin toi-
minnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävar-
muustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. 
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83 § 
Lautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät 
Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon val-
vonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 
 
Perustelut: Raportointi pitää sisällään tiedot merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä nii-
den hallinnasta. 

84 § 
Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät  
Kunnanjohtaja sekä osastopäälliköt ja toimintayksiköiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat 
alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan 
toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden 
mukaisesti. 
 
Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta. 
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III OSA  
Valtuusto 

11 luku 
Valtuuston toiminta 

85 § 
Valtuuston toiminnan järjestelyt 
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kokouk-
sen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtajat on valittu. 
 
Puheenjohtajisto valitaan 2 vuoden toimikaudeksi. 
 
Valtuustossa on kaksi - kolme varapuheenjohtajaa. 
 
Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, 
jollei valtuusto toisin päätä. 
 
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhalti-
ja. 
 
Perustelut: Kuntalain 94.3 §:ssä säädetään valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen menettelyta-
voista.  
 
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän vara-
puheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että puheenjohtajiston toimikausi on val-
tuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 
Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin vaalia ei tarvitse toimittaa.  
 
Kunnanhallituksen jäsenten toimikausi jatkuu siihen saakka kunnes valtuusto on valinnut uuden kunnan-
hallituksen. Hallintosäännön 95 §:ssä määrätään kunnanhallituksen läsnäolosta valtuuston kokouksessa. 
Kokouskutsu valtuuston ensimmäiseen kokoukseen tulee siten lähettää kunnanhallituksen jäsenille. 

86 § 
Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi 
Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. 
 
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle 
kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus. 
 
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen. 
 
Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä 
eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumis-
vaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen. 
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87 § 
Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa 
Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle valtuustoryhmään liittymisestä ja siitä 
eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen. 
 
Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuus-
ton puheenjohtajalle. 

88 § 
Istumajärjestys 
Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukai-
sesti. 
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12 luku 
Valtuuston kokoukset 
Valtuustoasioiden valmistelusta ja käsittelystä sekä valtuuston kokousmenettelyistä säädetään kuntalain 
12 luvussa.  

89 § 
Kokouskutsu 
Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous-
kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
 
Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. 
 
Kokouskutsu on lähetettävä tai saatettava sähköisesti saataville vähintään 7 päivää ennen valtuuston ko-
kousta postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien, kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs-
näolo- oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.  
 
Perustelut: Valtuuston kokoontumisesta ja kokouskutsusta säädetään kuntalain 94 §:ssä. Valtuusto ko-
koontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. 
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytä-
essä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. 
 

90 § 
Esityslista 
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään 
kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalis-
sa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. 
 
Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.  
 

91 § 
Sähköinen kokouskutsu 
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Kokouskutsu toimitetaan 
valtuutetun pyynnöstä postitse. 
 
Perustelut: Kokouskutsun, esityslistan, liitteiden ja oheismateriaalin lähettämisestä sähköisesti otetaan 
määräykset hallintosääntöön.    Mitä tässä sanotaan lähettämisestä, tarkoitetaan myös asiakirjojen saat-
tamista sähköisesti saataville. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla tietoliikenneyh-
teydellä. 
 
 

92 § 
Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla 
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla sen valmistuttua. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan 
salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa 
julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan 
verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit. 
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93 § 
Jatkokokous 
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat 
voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään 
sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta. 

94 § 
Varavaltuutetun kutsuminen 
Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on vii-
pymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä valtuuston puheenjohtajalle tai sihteerille. 
 
Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sih-
teerin on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 :§n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu. Varaval-
tuutetut kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjestystään. 
 
Perustelut: Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa 
esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama 
määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen 
ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. 
 
Valtuutetun tai varavaltuutetun siirtymisellä toiseen valtuustoryhmään kesken vaalikauden ei ole vaiku-
tusta varavaltuutettujen kutsumiseen. Varavaltuutetut määräytyvät vaalituloksen mukaan koko vaalikau-
den ajan.   

95 § 
Läsnäolo kokouksessa 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän pois-
saolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. 
 
Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän 
ole samalla valtuutettu. 
 
Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuori-
sovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa. 
 
Valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 
 

96 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestykses-
sä. 
Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat 
varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 
Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumi-
sesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle. 
 
Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen ja asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan valtuutet-
tu saapuu kesken kokouksen, tulee valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle. 
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Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäoli-
jat. 
 
Mikäli puheenjohtaja toteaa valtuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hänen on keskeytettävä tai 
lopetettava kokous. 
 
Perustelut: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on puheenjohtajan ratkaistava asia. Kuntalain 103 §:n 
mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Läsnä 
oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. 

97 § 
Kokouksen johtaminen 
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa säädetään kuntalain 102 §:ssä. 
 
Perustelut: Kuntalain 102 §:n mukaan puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyk-
sestä toimielimen kokouksessa. Jos kokouksessa läsnä oleva henkilö käytöksellään häiritsee kokouksen  
kulkua, puheenjohtajan tulee kehottaa häntä käyttäytymään asianmukaisesti. Jos kehotusta ei noudateta, 
puheenjohtaja voi määrätä henkilön poistumaan. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettä-
vä tai lopetettava kokous. 

98 § 
Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle 
Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapu-
heenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä. 

99 § 
Tilapäinen puheenjohtaja 
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan koko-
usta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 

100 § 
Esteellisyys 
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyy-
den aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava paikaltaan. Jos asia kä-
sitellään suljetussa kokouksessa, esteellisen henkilön on poistuttava kokouksesta. 
 
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi. 
Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteel-
lisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava paikal-
taan. 
 
Henkilö, jonka esteellisyyden valtuusto ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn 
vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa. 
 
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan. 
 
Perustelut: Esteellisyyttä koskevat säännökset, mm. esteellisyysperusteet ovat kuntalain 97 §:ssä ja hallin-
tolain 27 - 30 §:ssä. Esteellisyyssäännöksiä sovelletaan kaikkiin, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -
velvollisuus. 
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Kuntalain 97.5 §:n mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi toi-
mielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioin-
nissa. 
 
Esteellinen henkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn ja hänen on siirryttävä yleisölle varattuun tilaan en-
nen kyseisen asian käsittelyn aloittamista. Esteellistä henkilöä voidaan kuitenkin kuulla kokouksessa asi-
anosaisena tai asiantuntijana. 
 
Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijaisesti henkilölle itselleen. Tulkinnanva-
raisessa tilanteessa on suositeltavaa ilmoittaa esteellisyydestä ja vetäytyä asian käsittelystä. Valtuuston 
päätökseksi riittää tilanteen toteaminen. Pöytäkirjaan merkitään henkilön poistuminen esteellisenä ja pe-
rusteluna kuvataan esteellisyyden synnyttävä tilanne. Tarvittaessa valtuusto ratkaisee esteellisyyden pää-
töksellään. Päätöksen perusteluvelvollisuus perustuu hallintolain 45 §:ään. 
 
Hallintolain 29 §:n mukaan valtuutettu tai varavaltuutettu saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian 
käsittelyyn vain, jos valtuusto ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomat-
tavaa viivästystä saatavissa esteetöntä henkilöä. 

101 § 
Asioiden käsittelyjärjestys 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. 
 
Kunnanhallituksen ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos asian on valmistellut tarkastuslauta-
kunta tai tilapäinen valiokunta, tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan ehdotus on pohjaehdotus. 
 
Jos kunnanhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdo-
tustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos ehdo-
tus on peruutettu ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiassa, asia on poistettava esityslistalta. 
 
Perustelut: Kuntalain 93 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat 
lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä 
tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut.  
 
Puheenjohtaja voi päättää kokouksen keskeytyksistä. Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen 
valiokunta voi kokoontua kokoustauolla ja käsitellä uudelleen valtuuston esityslistalla olevaa asiaa, josta 
valtuusto ei ole vielä tehnyt päätöstä. Toimielin voi tällöin päättää muuttaa esityslistalla olevaa päätöseh-
dotustaan tai se voi päättää peruuttaa päätösehdotuksensa. 

102 § 
Puheenvuorot 
Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella. 
 
Puheenvuoro on selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoro-
pyyntö. 
 
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheenjohtaja voi antaa: 

1. asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryhmien suuruuden 
mukaisessa järjestyksessä 

2. puheenvuoron kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle sekä tarkastuslautakunnan ja 
tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, kun käsitellään kyseisen toimielimen valmistelemaa asiaa 
sekä 
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3. repliikki- ja kannatuspuheenvuoron 
 
Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita. 
 
Kokouspaikalla puheenvuoro on pidettävä omalta paikalta tai puhujakorokkeelta. 
 
Perustelut: Puheenvuoroista säädetään kuntalain 102 §:ssä. Toimielimen jäsenellä on puheoikeus käsitel-
tävänä olevassa asiassa. Jäsenen on puheessaan pysyttävä asiassa. Jos puhuja poikkeaa asiasta, puheen-
johtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata kehotusta, puheenjohtaja voi 
kieltää häntä jatkamasta puhetta. Jos puhuja ilmeisen tarpeettomasti pitkittää puhettaan, puheenjohtaja 
voi asiasta huomautettuaan kieltää häntä jatkamasta puhettaan. 
 

103 § 
Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi 
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmistel-
tavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on 
puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus 
hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylä-
tään, asian käsittely jatkuu.  
 
Asia, jota käsitellään ensimmäisen kerran valtuustossa eikä esityslistaa ole toimitettu kokouskutsun yh-
teydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista 
pyytää asian pöydällepanoa. Muissa tilanteissa asian pöydällepanosta päätetään enemmistöpäätöksellä. 
 
Perustelut: Asian pöydällepano tarkoittaa ”aikalisän” ottamista. Asiaa ei valmistella uudelleen ja asia tuo-
daan yleensä seuraavaan valtuuston kokoukseen samalla pohjaehdotuksella. 
 
Pöydällepanon sijasta asia voidaan palauttaa valmisteluun, esimerkiksi lisäselvitysten hankkimiseksi tai eri 
päätösvaihtoehtojen selvittämiseksi. Lisävalmistelun perusteella asia voidaan tuoda valtuustoon muutetul-
la pohjaehdotuksella. 

104 § 
Ehdotukset ja keskustelun päättäminen 
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. 
 
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskus-
telun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu. 

105 §  
Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen 
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen val-
tuuston päätökseksi. 
 
Jos puheenjohtaja toteaa valtuuston yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheen-
johtaja toteaa ehdotuksen valtuuston päätökseksi. 
 
Perustelut: Kuntalain 104 §:n mukaan jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kan-
natettu, puheenjohtaja toteaa päätöksen. 
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106 § 
Äänestykseen otettavat ehdotukset 
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena 
tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen. 
 

Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauen-
neeksi eikä sitä oteta äänestykseen. 

107 § 
Äänestystapa ja äänestysjärjestys 
Äänestys toimitetaan nimenhuudolla tai valtuuston päättämällä muulla tavalla. Äänestys toimitetaan 
avoimesti. 
 
Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää valtuuston hyväk-
syttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan: 

1. Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Voittanut eh-
dotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vas-
taan. Näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos 
äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on ase-
tettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan. 

2. Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, otetaan ensin äänestykseen määrältään suurimman eh-
dotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjes-
tyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää ää-
nestetä. 

3. Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen hyväksymi-
sestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen. 

 
Perustelut: Äänestyksestä säädetään kuntalain 104 §:ssä. Äänestys toimitetaan avoimesti, joten äänestys-
käyttäytymistä ei voida pitää salassa. Puheenjohtaja saattaa valtuuston hyväksyttäväksi äänestystavan. 
Pykälässä mainittujen lisäksi äänestystapoja ovat esimerkiksi kädennosto ja seisomaan nousu. 
 
Jos äänestyksiä on toimitettava useampia, puheenjohtaja saattaa valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjär-
jestyksen sekä tekee äänestysesityksen siten, että vastaus  ” jaa ”tai  ” ei ”ilmaisee kannanoton ehdotukseen . 

108 § 
Äänestyksen tuloksen toteaminen 
Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen. 
 
Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus tai yksimielisyys, puheenjoh-
tajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen 
todetessaan. 
 
Perustelut: Päätökseksi tulee ehdotus, joka on saanut eniten ääniä, tai äänten mennessä tasan ehdotus, 
jota puheenjohtaja on äänestänyt. Puheenjohtaja ei voi äänestää  ” tyhjää ,”jos aiemmin annetut äänet ovat 
menneet tasan.  
 
Päätöksen tekemiseen vaaditaan hyvin harvoin määräenemmistöä tai yksimielisyyttä. Kuntalain 43.3 §:n 
mukaan kunnanjohtajan irtisanomiseen tai muihin tehtäviin siirtämiseen luottamuspulatilanteessa vaadi-
taan, että päätöstä kannattaa 2/3 kaikista valtuutetuista. Kuntalain 95.2 §:n mukaan kokouskutsussa 
mainitsematon kiireellinen valmistelematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi valtuuston yksimielisellä 
päätöksellä. 
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109 § 
Toimenpidealoite 
Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hyväksyä käsiteltyyn asiaan liittyvän toi-
menpidealoitteen. Toimenpidealoite osoitetaan kunnanhallitukselle. Se ei saa olla ristiriidassa valtuuston 
päätöksen kanssa eikä saa muuttaa tai laajentaa päätöstä. 
 
Perustelut: Toimenpidealoitteella ohjataan valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa tai esitetään kunnan-
hallitukselle pyyntö selvittää tai ehkä valmistella toimenpidealoitteessa tarkoitettu asia valtuuston päätet-
täväksi. Aiemmin käytettiin termiä ”toivomusponsi”. 

110 § 
Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 
Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään 145 §:ssä. 
 
Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkir-
jan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. 

111 § 
Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille 
Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä 
kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään. Pöytäkirja on nähtävillä myös kunnanvi-
rastossa. 
 
Perustelut: Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään 
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muu-
ta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa 
pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättö-
mät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai 
valitusajan päättyessä. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
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13 luku 
Enemmistövaali ja suhteellinen vaali 
Henkilövalinnasta käytetään nimitystä vaali. Vaali toimitetaan ensisijaisesti enemmistövaalina. Suhteelli-
nen vaali voidaan toimittaa vain luottamushenkilöitä valittaessa ja valittavia täytyy olla vähintään kaksi. 
Vaali toimitetaan suhteellisena, jos riittävä osa toimielimen jäsenistä vaatii suhteellista vaalia. Laskukaava 
on kuntalaissa. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta, onko suhteellisen vaalin vaatijoita riittävästi. 
 
Suhteellisen vaalin toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin mitä kuntavaaleista säädetään.  

112 § 
Vaaleja koskevat yleiset määräykset 
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, var-
sinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia. 
 
Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimitetaan aina sul-
jetuin lipuin. Suljetussa lippuäänestyksessä äänestäjän on taitettava äänestyslippu siten, ettei sen sisältö 
ole näkyvissä. 
 
Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan valtuuston puheenjohtajalle 
puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä. 
 
Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lainvoimaisuuteen saakka. Jos 
vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä suljetussa kuoressa. 

113 § 
Enemmistövaali 
Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle tai ehdokasparille. Jos 
valittavia on enemmän kuin yksi, toimielimen jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valit-
tavia henkilöitä tai ehdokaspareja. Yhdelle ehdokkaalle tai ehdokasparille voi antaa vain yhden äänen ja 
kaikkia ääniä ei ole pakko käyttää.  
 
Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla äänten-
laskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä. 
 
Perustelut: Virkavaalissa äänen voi antaa virkaa hakeneelle ja kelpoisuusvaatimukset täyttävälle henkilölle 
riippumatta siitä, onko ko. henkilöä keskustelun aikana ehdotettu ja kannatettu. Tarvittaessa toimielin 
ratkaisee päätöksellään, onko hakijalla virkaan vaadittava kelpoisuus. 
 
Toimielinten jäsenten vaalissa ääniä voi antaa vain vaalikelpoisille ehdokkaille. Tarvittaessa toimielin rat-
kaisee päätöksellään ehdokkaan vaalikelpoisuuden. 
 
Äänestyslippuun kirjoitetaan henkilön tai henkilöiden nimet, joille ääni annetaan. 
 
Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten 
ääniä. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, varajäseniksi valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valit-
tujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Tasatilanteessa arpa ratkaisee. 
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114 § 
Valtuuston vaalilautakunta 
Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakun-
nassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 
 
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 

115 § 
Ehdokaslistojen laatiminen 
Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan tai ehdokasparin nimi kuin vaalissa on valittavia jä-
seniä ja varajäseniä. 
 
Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Vähintään kahden valtuutetun on 
allekirjoitettava ehdokaslista. Ensimmäinen allekirjoittaja toimii listan asiamiehenä, antaa listan valtuus-
ton puheenjohtajalle ja on oikeutettu tekemään siihen 117 §:ssä tarkoitetut oikaisut. 

116 § 
Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen  
nimenhuuto 
Valtuusto määrää ajankohdan, milloin ehdokaslistat on viimeistään annettava valtuuston puheenjohtajalle 
sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan. 

117 § 
Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen 
Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, valtuuston puheenjohtaja antaa ehdokaslistat 
vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, ovatko ne asianmukaisesti laaditut. Jos listassa todetaan virheitä, anne-
taan asiamiehelle tilaisuus korjata virheet vaalilautakunnan asettamassa määräajassa. 
 
Jos sama henkilö on ehdokaslistan korjaamisen jälkeenkin ehdokkaana useammalla listalla, vaalilautakun-
nan on, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen nimensä jätetään. 

118 § 
Ehdokaslistojen yhdistelmä 
Ehdokaslistojen oikaisuja varten varatun määräajan päätyttyä vaalilautakunta laatii hyväksytyistä ehdokas-
listoista yhdistelmän, johon jokaiselle ehdokaslistalle merkitään järjestysnumero. 
 
Ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista ehdokaslistojen yhdistelmä annetaan valtuutetuille tie-
doksi ja luetaan ääneen valtuustolle. 

119 § 
Suhteellisen vaalin toimittaminen 
Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan .Valtuutetut antavat nimen-
huudon määräämässä järjestyksessä valtuuston puheenjohtajalle äänestyslippunsa. 

120 § 
Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen 
Valtuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilautakunnalle, joka tutkii niiden pätevyyden sekä laskee 
ja ilmoittaa vaalin tuloksen noudattaen soveltuvin osin, mitä kuntavaaleista säädetään. 
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Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen valtuuston puheenjohtajalle, joka toteaa 
vaalin tuloksen valtuustolle.  
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14 luku 
Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus 

121 § 
Valtuutettujen aloitteet 
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä 
kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. 
 
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päät-
tää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. 
 
Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutet-
tujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun 
mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryh-
dytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

122 § 
Kunnanhallitukselle osoitettava kysymys 
Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kunnanhallitukselle kirjallisen kysymyksen kunnan toiminnasta 
ja hallinnosta. 
 
Kunnanhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään 
kahden kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä. 
 
Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään kannatettu ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta selvittä-
mään kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä, asetetaanko tilapäinen valiokunta. Muu-
ta päätöstä ei asiassa saa tehdä. 
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IV OSA 
Päätöksenteko- ja hallintomenettely 

15 luku 
Kokousmenettely 
Tässä luvussa on muiden toimielinten kuin valtuuston kokousmenettelyjä ja pöytäkirjan laatimista koske-
vat määräykset. Kuntalain 12 luvussa on päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevat säännökset.  
 
Kuntalaki mahdollistaa perinteisen kokouspaikalla pidettävän kokouksen, sähköisessä toimintaympäristös-
sä tapahtuvan kokouksen (sähköinen kokous) sekä sähköisen päätöksentekomenettelyn ennen kokousta.  
 
Pöytäkirjan perustehtäviä ovat tiedon säilytys, tiedon siirto sekä oikeussuojan ja valvonnan tarpeet. Kun-
talaissa ei säädetä pöytäkirjan sisällöstä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset pöytäkirjan 
laatimisesta, allekirjoittamisesta ja tarkastamisesta. 

123 § 
Määräysten soveltaminen 
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten kokouksissa sekä 
soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina 
hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty. 

124 §  
Kokousaika ja -paikka 
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. 
 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen 
jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 
 
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 

125 § 
Kokouskutsu 
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  
 
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähete-
tään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheisma-
teriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. 
 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättä-
mällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään vähintään 7 päivää ennen kokousta toimitus- ja kokouspäivä mu-
kaan lukien. Edellä mainitusta 7 päivän ajasta voidaan poiketa asian kiireellisyyden niin vaatiessa toimie-
limen enemmistön suostumuksella. 
 
Perustelut: Esityslistan liitteitä ja oheismateriaalia lähetetään harkinnan mukaan arvioiden toimielimen 
jäsenten tiedonsaantitarpeita.  
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126 § 
Sähköinen kokouskutsu 
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.  
 
 

127 § 
Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan  
verkkosivuilla 
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettä-
vät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voi-
daan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syys-
tä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan 
mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit. 

128 § 
Jatkokokous 
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat 
voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään 
sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta. 

129 § 
Varajäsenen kutsuminen 
Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on es-
teellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua 
varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. 
 
Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle. 
 
Perustelut: Varsinaisen jäsenen ollessa poissa tai esteellinen, paikalle saapunut varajäsen voi osallistua 
kokoukseen tai yksittäisen asian käsittelyyn, vaikka hän ei olisi saanut kutsua kokoukseen. 

130 § 
Läsnäolo kokouksessa 
Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus 
– valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kunnanhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n 
mukaan sekä 
– kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan 
tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaa-
litoimielinten kokouksissa. 
 
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.   
 
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouk-
sessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti. 
 
Perustelut: Jos toimielin antaa nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston tai vammaisneuvoston edustajalle 
läsnäolo- ja puheoikeuden lautakunnan kokouksessa, läsnäolo-oikeus on syytä rajata siten, että läsnäolo-
oikeutta ei ole silloin kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja. 
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131 § 
Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä 
Kunnanhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on 
läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen 
varajäsen tai kunnanjohtaja. 
 
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan 
eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin. 

132 § 
Kokouksen julkisuus 
 
Kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 101 §:ssä. 
       
    
Perustelut: Kuntalain 101 §:n mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos 
toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidet-
täväksi. 
 

133 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja 
päätösvaltainen. 

134 § 
Tilapäinen puheenjohtaja 
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokous-
ta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 

135 § 
Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot 
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jäsenen puheenvuoroista säädetään 
kuntalain 102 §:ssä. 
 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 

136 § 
Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely 
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpää-
töksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.  
 
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään 
vain perustellusta syystä. 
 

137 § 
Esittelijät 
Kunnanhallituksen esittelijästä määrätään 3 §:ssä.  
 
Kunkin toimielimen esittelijä on määrätty toimielimen ratkaisuvaltaa koskevassa pykälässä. 
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Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. 
 
Esittelystä tarkastuslautakunnassa määrätään 75 §:ssä. 

138 § 
Esittely 
Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.   Vaalilaissa säädetyissä vaalitoimieli-
missä asiat päätetään kuitenkin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 
 
Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään 
toimielimelle päätösehdotuksen. 
 
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut 
esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. 
 
Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman 
viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana 
eikä vaadi kannatusta. 
 
Perustelut: Esittelijän on oltava virkasuhteessa. Esittelijän velvollisuus on tehdä valmistelun perusteella 
päätösehdotus toimielimelle. Päätösehdotuksessa esittelijä ottaa asiallisen kannan päätettävänä olevaan 
asiaan. Päätösehdotuksen on oltava niin täsmällinen, että toimielin voi hyväksyä sen päätökseksi. Jos pää-
tösehdotus ei ole riittävän täsmällinen, esittelyn lainmukaisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. 
 
Pääsääntöisesti esittelijän päätösehdotukset ovat kokouskutsun mukana lähetettävässä esityslistassa. 
Esittelijä voi kuitenkin tehdä päätösehdotuksen vasta kokouksessa. Tällöin esittelijä tekee päätösehdotuk-
sen ennen kuin puheenjohtaja avaa keskustelun asiasta. 
 
Erityinen syy käsitellä asia puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä kirjataan pöy-
täkirjaan. Tavanomaisin erityinen syy on se, että sekä esittelijä että hänen sijaisekseen määrätty ovat es-
teellisiä asiassa. 

139 § 
Esteellisyys 
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyy-
den aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta.  
 
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen ratkaistavak-
si. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen es-
teellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava koko-
uksesta. 
 
Perustelut: 
 
Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn 
vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa. 
 
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan. 
 



59 (67) 

Hallintosääntö 

 
Kuntalain 97.5 §:n mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi toi-
mielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioin-
nissa. 
 
Esteellinen henkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä asian käsittelyssä. Esteellisen henkilön 
on poistuttava kokouksesta ennen kyseisen asian käsittelyn aloittamista. Esteellistä henkilöä voidaan kui-
tenkin kuulla kokouksessa asianosaisena tai asiantuntijana. 
 
Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijaisesti henkilölle itselleen. Tulkinnanva-
raisessa tilanteessa on suositeltavaa ilmoittaa esteellisyydestä ja vetäytyä asian käsittelystä. Toimielimen 
päätökseksi riittää tilanteen toteaminen. Pöytäkirjaan merkitään henkilön poistuminen esteellisenä ja pe-
rusteluna kuvataan esteellisyyden synnyttävä tilanne. Tarvittaessa toimielin ratkaisee esteellisyyden pää-
töksellään. Päätöksen perusteluvelvollisuus perustuu hallintolain 45 §:ään. 
 
Hallintolain 29 §:n mukaan luottamushenkilö saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn 
vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viiväs-
tystä saatavissa esteetöntä henkilöä. 

140 § 
Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi 
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmistel-
tavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on 
puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus 
hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylä-
tään, asian käsittely jatkuu. 
 
Perustelut: Asian pöydällepano tarkoittaa ”aikalisän” ottamista. Asiaa ei valmistella uudelleen ja asia tuo-
daan yleensä seuraavaan kokoukseen samalla pohjaehdotuksella. 
 
Pöydällepanon sijasta asia voidaan palauttaa valmisteluun, esimerkiksi lisäselvitysten hankkimiseksi tai eri 
päätösvaihtoehtojen selvittämiseksi. Lisävalmistelun perusteella esittelijä harkitsee uudelleen päätösehdo-
tuksensa. 

141 § 
Ehdotukset ja keskustelun päättäminen 
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. 
 
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskus-
telun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu. 

142 § 
Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen 
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen toi-
mielimen päätökseksi. 
 
Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheen-
johtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi. 
 
Perustelut: Kuntalain 104 §:n mukaan jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kan-
natettu, puheenjohtaja toteaa päätöksen. 



60 (67) 

Hallintosääntö 

143 §  
Äänestykseen otettavat ehdotukset 
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena 
tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen. 
 
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauen-
neeksi eikä sitä oteta äänestykseen. 

144 § 
Äänestys ja vaali 
Äänestykseen sovelletaan muilta osin, mitä 12 luvussa määrätään äänestysmenettelystä valtuustossa. 
Vaalin toimittamista koskevat määräykset ovat 13 luvussa. 

145 § 
Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpi-
täjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. 
 
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.  
 
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin: 
 
Järjestäytymistietoina 

 toimielimen nimi 

 merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksilöidään 
päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä) 

 kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset  

 kokouspaikka 

 läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä  

 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Asian käsittelytietoina  

 asiaotsikko 

 selostus asiasta 

 esittelijän päätösehdotus 

 esteellisyys ja perustelut 

 tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu 

 äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos siten, että 
kunkin jäsenen kannanotto ilmenee pöytäkirjasta 

 vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos  

 asiassa tehty päätös  

 eriävä mielipide 
 
Muuna tietoina 

 salassapitomerkinnät 

 puheenjohtajan allekirjoitus 

 pöytäkirjanpitäjän varmennus 

 merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä 
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 merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävä-
nä 

 
Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenha-
kukiellot. 
 
Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luotta-
mushenkilön tekemissä päätöksissä. 
 
Kunnanhallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta. 
 
Perustelut: Pöytäkirjaa laadittaessa tulee ottaa huomioon hallintolain 44 ja 45 §, joissa säädetään päätök-
sen sisällöstä ja perustelemisesta. Laissa on eräitä poikkeuksia päätösten perusteluvelvollisuuteen. Pää-
töksen perustelut ovat usein esityslistalla asian selostusosassa. Puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia, 
että päätösten perustelut tulevat kirjatuksi pöytäkirjaan silloin kun ne eivät ilmene esityslistasta. 
 
Jos asia on poistettu esityslistalta, pöytäkirjaan merkitään asiaotsikko ja merkintä asian poistamisesta 
esityslistalta. 
 
Kun asian käsittely on keskeytetty pöydällepanon tai palauttamisen vuoksi, pöytäkirjaan merkitään vain 
kannatettu ehdotus pöydällepanosta tai palauttamisesta, ei mahdollisia muita keskustelun aikana tehtyjä 
ehdotuksia. 
 

146 § 
Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle 
Kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituk-
sineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä  
tarkemmin säädetään.  
 
Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen 
viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. 
 
Kunnanhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa 
päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialal-
laan. 
 
Perustelut: Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitet-
tyine oikaisuvaatimusohjeineen  tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä ylei-
sessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa 
pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkir-
jassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät 
henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kunnan muun kuin 
1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asian-
omainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
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16 luku 
Muut määräykset 

147 § 
Aloiteoikeus  
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toi-
mintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.  
 
Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä 
aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.  
 

148 § 
Aloitteen käsittely 
Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa 
asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista 
toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.  
 
Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimi-
valtaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla 
päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. 
 
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle 
niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä. 
 
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, aloite on kuuden kuukauden ku-
luessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi. 
 
Perustelut: Kunnanhallitus voi valmistella aloitteessa tarkoitetun asian valtuuston käsiteltäväksi omana 
asianaan tai viedä valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja aloitteiden johdosta suo-
ritetut toimenpiteet valtuuston tiedoksi listauksena vähintään kerran vuodessa. 
 
Kun valtuustolla on toimivalta aloitteessa tarkoitetussa asiassa, kunnanhallitus ei voi omalla päätöksel-
lään todeta, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, vaan valtuuston tulee voida ottaa kantaa asiaan. 
 
Kahden prosentin osuus kunnan asukasluvusta lasketaan väestötietojärjestelmän tietojen mukaan aloit-
teen saapumispäivän perusteella. 
 
Valtuutetun aloitteen käsittelystä on määräykset 14 luvussa. 

149 § 
Aloitteen tekijälle annettavat tiedot 
Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloi-
te käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. 
 
Sen jälkeen kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toi-
menpiteisiin. 
 
Perustelut: Kunnan viranomaisen tulee antaa aloitteeseen vastaus. Viranomaisella ei ole velvollisuutta 
sisällöllisesti tutkia ja ratkaista aloitteessa tarkoitettua asiaa. Aloite ei siten aina johda toimenpiteisiin. Jos 
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aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, päätökseen liitetään muutoksenhakukielto. Päätös ei tällöin sisällä 
sellaista sisällöllistä asiaratkaisua, joka voisi olla muutoksenhaun kohteena. 
 
Jos aloitteessa on useampia allekirjoittajia, ilmoitus annetaan aloitteessa ilmoitetulle yhdyshenkilölle. Jos 
yhdyshenkilöä ei ole ilmoitettu, ilmoitus annetaan ensimmäiselle allekirjoittajalle. 

150 § 
Asiakirjojen allekirjoittaminen 
Valtuuston ja kunnanhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa kun-
nanjohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varmentaa kunnansihteeri, jollei kunnanhallitus ole 
päättänyt toisin. 
 
Valtuuston ja kunnanhallituksen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa kunnanjohtaja tai kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja ja varmentaa kunnansihteeri. 
 
Muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa toimielimen esittelijä 
ja varmentaa puheenjohtaja, jollei toimielin ole päättänyt toisin. 
 
Muun toimielimen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa toimielimen esittelijä ja varmentaa puheenjoh-
taja. 
 
Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö. 
 
Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toi-
mielimen määräämä henkilö. Arkistosta annettavat asiakirjat allekirjoittaa arkistonhoitaja. 
 
Viranhaltija allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa. 
 
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 
 
Perustelut: Pykälään on koottu nimenkirjoitusta koskevat määräykset.  Toimielin voi erikseen valtuuttaa 
henkilön tai henkilöt allekirjoittamaan toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen tai sitoumuksen. 

151 §  
Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen 
Todisteellisen tiedoksiannon voi kunnan puolesta vastaanottaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, kun-
nanjohtaja sekä kunnanjohtajan valtuuttama viranhaltija. 
 
Todisteellisen tiedoksiannon voi kunnan puolesta lautakunnan toimialalla vastaanottaa lautakunnan pu-
heenjohtaja ja lautakunnan toimialan johtava viranhaltija. 
 
Perustelut: Tiedoksiannosta viranomaiselle säädetään hallintolain 58 §:ssä. Todisteellinen tiedoksianto 
kunnalle toimitetaan kunnanjohtajalle tai kunnan puhevaltaa asiassa käyttävän toimielimen puheenjohta-
jalle. Tiedoksianto voidaan toimittaa myös muulle henkilölle, joka on oikeutettu kunnanjohtajan tai toimie-
limen puheenjohtajan puolesta vastaanottamaan tiedoksiantoja. 
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17 luku 
Palkkiot 
 
 

152 § Soveltamisala  
 
Tätä hallintosäännön lukua sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten 
mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja kustannusten korvauksiin sekä soveltuvin osin kunnan viranhaltijoil-
le maksettavien KVTES:n mukaisten kertapalkkioiden maksamiseen. 
 

153 § Kokouspalkkiot  
 
Kuntalain mukaisten toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:  
 
Valtuusto 

- puheenjohtaja 75 euroa  

- jäsen 50 euroa  
 

Kunnanhallitus 

- puheenjohtaja 75 euroa  

- jäsen 50 euroa  
 

Lautakunnat 

- puheenjohtaja 75 euroa  

- jäsen 50 euroa   
 
Tarkastuslautakunta 

- puheenjohtaja 130,00 euroa  

- jäsen 130,00 euroa   
 

Toimikunnat ja muut toimielimet 

- puheenjohtaja 52,50 euroa  

- jäsen 35 euroa  
 
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan 
kultakin äänestyksen toimituspäivältä lautakunnan kokouspalkkiona 130,00 euroa. Palkkioihin sisältyy 
kultakin toimituspäivältä palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä.  
 

154 § Viranhaltijan palkkio 
 
Viranhaltijan osallistuessa toimielinten kokouksiin toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla, hänel-
le maksetaan KVTES:n II luvun 14 §:n mukainen kertapalkkio toimielimen jäsenen kokouspalkkion suurui-
sena. 
  
Toimielimen sihteerille ja kunnanhallituksen esittelijänä toimivalle maksetaan palkkio 50 %:lla korotettu-
na. 
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Kertapalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija osallistuu toimielimen kokoukseen muulloin 
kuin säännöllisenä työaikanaan (säännölliseksi työajaksi katsotaan arkipäivät klo 8-16) 
 

156 § Palkkio lisätunneilta  
 
Kokouksesta, jossa toimielimen jäsen tai varajäsen on ollut saapuvilla yli kolme (3) tuntia, suoritetaan lisä-
palkkiona 50 prosenttia peruspalkkiosta. Tarkastuslautakunnan ja vaalitoimielinten päiväpalkkioita ei kui-
tenkaan koroteta edellä mainitun säännön mukaisesti. 
 
 

157 § Kokouspalkkio kahdesta tai useammasta toimielimen kokouksesta  
 
Jos saman vuorokauden aikana pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous ja/tai katselmus tai 
toimitus, katsotaan ne kokouspalkkioita laskettaessa samaksi kokoukseksi.  
 

158 § Vuosipalkkiot  
 
Kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan kokousten ulkopuolella toimielimen toimintaan liittyvistä tehtävistä 
seuraavat vuosipalkkiot: 
 
Valtuusto  

- puheenjohtaja 825,00 euroa/vuosi 

- varapuheenjohtaja 220,00 euroa/vuosi  
 
Kunnanhallitus  

- puheenjohtaja 1.320,00 euroa/vuosi 

- varapuheenjohtaja 220,00 euroa/vuosi 
 
 
 
Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa 
kuukausi- tai vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta 
on varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta. 
 
Lisäksi kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvausta oman puhelimen 
käytöstä luottamustehtävässä 20 euroa kuukaudessa. 
 

159 § Osallistuminen toisen toimielimen kokoukseen  
 
Kun luottamushenkilö on toimielimen kokouksessa läsnä muun kuin toimielimen puheenjohtajuuden tai 
jäsenyyden perusteella, maksetaan hänelle kokoukseen osallistumisesta toimielimen jäsenen kokouspalk-
kio.  
 
Mitä 1 momentissa on määrätty, sovelletaan luottamushenkilöön, joka on asiantuntijana kutsuttu kuulta-
vaksi toimielimen kokoukseen. 
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160 § Muut kokoukset ja tilaisuudet 
 
Neuvottelukuntien ja yhteistoimintaelinten sekä muiden vastaavien kokousten kokoontumisesta makse-
taan puheenjohtajalle ja jäsenelle vastaava palkkio kuin toimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle. 
 
Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä luvussa, kunnanhallitus määrää tarvittaessa kor-
vauksen erikseen. 
 

161 § Palkkio toimituksista  
 
Toimielimen tai sen jäsenten suorittamasta tarkastuksesta, katselmuksesta tai muusta vastaavasta toimi-
tuksesta maksetaan kokouspalkkio. Edellä mainittuja toimituksia ovat esimerkiksi, rakennus- ja katukat-
selmukset sekä tarkastuslautakunnan arviointitilaisuudet. 
 
Jäsenelle maksettavan palkkion edellytyksenä on, että tehtävä perustuu toimielimen päätökseen.  
 
 

162 § Kokouksen peruuntuminen  
 
Jos toimielimen kokous ei ole laillinen tai päätösvaltainen eikä kokousta voida pitää, maksetaan paikalle 
tulleille luottamushenkilöille kokouspalkkio. 
  

163 § Luottamushenkilön palkkio sihteerin/pöytäkirjanpitäjän tehtävästä 
 
Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50%:lla korotettuna. 
 

164 § Palkkion maksamisen edellytykset 
 
Kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että luottamushenkilö on ollut läsnä koko kokouksen keston tai 
vähintään puolet kokousajasta, lukuun ottamatta peruuntunutta kokousta.  
 
Puheenjohtajan, esittelijän ja sihteerin korotetun kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että hän toimii 
tehtävässään koko kokouksen ajan lukuun ottamatta lyhytaikaisia poissaoloja kokouksesta esim. esteelli-
syyden vuoksi. 
 
Palkkion maksaminen perustuu pöytäkirjaan tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin, 
johon on asianmukaisesti merkitty kokouksen/tilaisuuden kesto, läsnäolijat ja sekä saapumiset ja poistu-
miset. 
 
Matka-aikaa kokouspaikalle ja takaisin ei lasketa kokouspalkkioon oikeuttavaksi ajaksi.  

 

165 § Palkkioiden maksaminen 
 
Palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa. 
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166 § Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaaminen  
 
Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoi-
men vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. 
Korvaus maksetaan kultakin alkavalta tunnilta, enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Korvauksen 
määrä muodostuu todistetusta ansionmenetyksestä tai kustannuksista. Korvauksen enimmäismäärä on 
17 euroa /tunti. 
 
Luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksestä työnantajan todistus, josta on käytävä ilmi, että 
luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut korvauksen hakijan työaikaa ja että hänelle ei mak-
seta siltä ajalta palkkaa. Elinkeinonharjoittajien tulee antaa vastaava kirjallinen selvitys ja vakuutus ansi-
onmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. Selvitystä ei kuitenkaan 
vaadita, jos todellinen ansionmenetys on enintään 10 euroa /tunti. 
 
Luottamustehtävien hoitamiseen katsotaan ansionmenetyksen korvauksia laskettaessa kuuluvan kokous-
aika mahdollisine kokoustaukoineen, kohtuullinen matka-aika kokoukseen ja takaisin kotoa tai työpaikalta 
sekä kokousmenettelyyn liittyvät tarpeelliset ryhmien väliset neuvottelut. 
 
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaushakemus on esitettä-
vä kolmen kuukauden kuluessa toimielimen sihteerille.  
 
Kunnan palveluksessa olevan luottamushenkilön tulee ilmoittaa hyvissä ajoin luottamustehtävän edellyt-
tämästä poissaolosta esimiehelle. Esimiehen tehtävänä on, työtilanne huomioon ottaen, antaa lupa luot-
tamustehtävän hoitamiseen. Luottamustehtävän hoitoon käytetyltä ajalta ei suoriteta palkanpidätystä.  
 

167 § Matkakustannusten korvaaminen  
 
Luottamushenkilön luottamustehtävän hoitamisesta johtuvat matkakustannukset korvataan kunnallisen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti luottamushenkilön ilmoittamien kilometrien perusteella..  
 
 

168 § Tarkemmat ohjeet 
 
Kunnanhallitus voi antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän luvun soveltamisesta.  
 
 

169 § Erimielisyyden ratkaiseminen 
 
Kunnanhallitus on toimivaltainen ratkaisemaan tämän luvun mukaisten palkkioiden ja korvausten määrän, 
mikäli niistä on syntynyt erimielisyyttä. 
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Valmistelijan esitys

Esittelijän ehdotus

Päätös

Lisätietoja antaa

Valmistelija: talousjohtaja Sampo Salo

Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 48,9% ja ulkoisista kuluista
48,8%. Toimintatuotot kasvoivat 0,9% verrattuna edelliseen vuoteen. Kulut
kasvoivat kokonaisuutena 3,0% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan.

Pääasiassa asiakkailta saatavat maksutuotot ovat laskeneet -4,6%. Jäsen-
kunnilta laskutetaan kuntaosuuksien ennakkoa kuntien talousarvion mukai-

sesti, kasvua kertymään oli 1,8 %. Kuluvan vuoden kuntien ennakkolasku-
tuksen voi todeta olevan riittämätön rahoittamaan toiminta-alueen palvelu-
tarvetta vuoden 2018 osalta. Varsinaisen talousarvion toteuttaminen muilta
osin näyttää niin ikään haastavalta saavuttaa. Toiminnassa pyritään jatku-
vasti löytämään uusia ratkaisuja kulujen kasvun hillitsemiseksi.

Kulujen osalta henkilöstökulut ovat edelleen supistuneet alkuvuoden aika-
na verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tähän vaikuttaa
henkilöstömäärän pienentyminen sekä toiminnan uudelleenorganisoimi-
nen. Asiakaspalveluiden ostot puolestaan ovat kasvaneet merkittävästi
vuoden takaiseen nähden, kasvua peräti 10,9%. Lisäksi vuokrakulut ovat
kasvaneet peräti 19,5%.

Kuntien palvelutarpeiden muutoksessa ja kustannuskehityksessä on mer-
kiitäviä eroja jäsenkuntien välillä.

Tulos osoittaa tässä vaiheessa ylijäämää 71 598 euroa. Maksuvalmius on
hyvällä tasolla. Jaksotettu budjetointi näyttää tällä hetkellä noin 360 000
euron talousar^ioylitystä ja kunnille yhteensä noin 1,5 miljoonan euron
lisälaskua,

Osavuosiraportti ja palveluiden kuntakohtainen toteutumisraportti 1.1. -
30.6.2018 merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi jäsenkunnille ja yhtymä-
valtuustolle.

Osavuosiraportti ja palveluiden kuntakohtainen toteutumisraportti 1.1. -
30.6.2018 merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi jäsenkunnille ja yhtymä-
valtuustolle.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Sampo Salo, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi
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PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. - 30.6.2018

Kustannuskehitys

Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 48,9% ja ulkoisista kuluista 48,8%. Toimintatuotot
kasvoivat 0,9% verrattuna edelliseen vuoteen. Kulut kasvoivat kokonaisuutena 3,0% verrattuna

edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Pääasiassa asiakkailta saatavat maksutuotot ovat laskeneet -4,6%. Jäsenkunnilta laskutetaan

kuntaosuuksien ennakkoa kuntien talousarvion mukaisesti, kasvua kertymään oli 1,8 %.

Kuluvan vuoden ennakkolaskutuksen voi todeta olevan riittämätön rahoittamaan toiminta-alueen

palvelutarvetta vuoden 2018 osalta. Varsinaisen talousarvion toteuttaminen muilta osin näyttää niin
ikään haastavalta saavuttaa. Toiminnassa pyritään jatkuvasti löytämään uusia ratkaisuja kulujen
kasvun hillitsemiseksi.
Kulujen osalta henkilöstökulut ovat edelleen supistuneet alkuvuoden aikana verrattuna edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tähän vaikuttaa henkilöstömäärän pienentyminen sekä toiminnan
uudelleenorganisoiminen. Asiakaspalveluiden ostot puolestaan ovat kasvaneet merkittävästi vuoden

takaiseen nähden, kasvua peräti 10,9%. Lisäksi vuokrakulut ovat kasvaneet peräti 19,5%.
Kuntien palvelutarpeiden muutoksessa ja kustannuskehityksessä on merkittäviä eroja jäsenkuntien
välillä.

Toiminta

Hallinnossa ja tukipalveluissa toiminta on mukaillut muiden tulosalueiden sisäisiä palvelutarpeita.
Alkuvuoden korkeat sairaslomamäärät ovat tasaanhineet, samoin kustannuskehitys on kääntynyt

suotuisampaan suurittaan.. Hallinnossa on edelleen valmisteltu mahdollista maakuntauudistusta,

mikä on osaltaan aiheuttanut lisäystä henkilöstökuluihin. Maakunnan talousarvion simulointi ja
sopimusmassan yhteen kerääminen ovat edelleen työllistäneet runsaasti henkilöstöä.
Tietojärjestelmien osalta effica Lifecare uudistuksen valmistelut ovat jatkuneet ja se on sitonut
merkittävästi resursseja. Myös EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR on työllistänyt
tietosuojavastaavaaja koko muuta hallintoa. Puhtauspalveluissa Pomarkun toimipisteet ovat
siirtyneet Posan omaksi toiminnaksi ja ostopalvelu kunnalta on päättynyt toukokuussa.
Ruokapalveluissa on alettu valmistautumaan Jämijärven asumispalveluyksikön tuleviin muutoksiin.

Aikus-ja perhepalveluissa Sokuryhmä (pitkäaikaistyöttömille suunnattu sosiaalinen kuntoutus)
aloitti Honkajoella toimintansa. Monialainen arviointitiimi ARVI aloitti tehtävänään käsitellä kaikki
uudet SHL:n mukaiset palvelutarpeen arvioinnit sekä lastensuojelutarpeen selvitykset.
Sivistyspalveluiden kanssa tehtävä yhteistyö lisääntyi mm. tukiluokkatoiminnallaja alueellisena
Lapetoimintana sekä perheneuvolan sektorilla Puheterapian ostopalvelua on jouduttu lisäämään
(saatavuus huono) oman toiminnan resurssin vähentyessä. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden

määrä on ollut kovassa kasvussa. Korvaushoidon asiakkaiden määrä on kaksinkertaistunut.

Vammaispalveluissa hakemusten määrät ovat jatkaneet kasvuaan. Pitkäaikaistyöttömien

aktivointiaste on ensimmäisen vuosipuoliskon osalta ollut Posassa valtakunnallisesti varsin hyvä,

kesäkuun alussa aloitettiin lisäksi kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan yhteistyökokeilu

Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön kanssa.

Palvelutarpeen arvioinnin ja lastensuojelun alkuvuosi on ollut haasteellinen. Toukokuussa aloitti
palvelualueella uusi johtava sosiaalityöntekijä. Perhetyössä asiakkuudet ovat kasvusuunnassa.
Omaa tuotantoa ei ole voitu tarjota maaliskuun 2018 jälkeen uusille asiakkaille ja on jouduttu
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merkittävin osin ostopalvelutuotantoon. Huhtikuussa aloitettiin perheneuvolan perhetyössä uuden
toimintamallin kokeilu.

Vanhuspalveluissa omaishoidontuen asiakasmäärät ovat Kankaanpään osalta kasvussa, muiden

kuntien osalta määrät ovat pysyneet ennallaan. Edelleen omaishoidon lomapäivien käyttö eri
toteutustavoin on kasvussa. Kotihoidossa suoritemäärät ovat kasvaneet Jämijärvelläja
Kankaanpäässä. Uusi perhehoitokoti aloitti toimintansa vakituisten ja lyhytaikaisasiakkaiden
hoidolla, asiakkaat ovat pääosin pomarkkulaisia. Kaikkien ympärivuorokautisten hoitopaikkojen
paikat olivat pitkälle kevääseen tehokkaassa käytössä, johtuen pitkittyneestä
influessaepidemiajaksosta. Edellisvuoteen verraten oma palvelutuotanto vähentyi Pomarkunja
Siikaisten yksiköissä. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelu lisääntyi Honkajoella ja
Jämijärvellä, muiden kuntien ostopalveluiden vähentyessä tai pysyessä ennallaan. Kankaanpään
uudisrakennukseen tulleiden lisäpaikkqjen myötä ostopalvelua saatiin hieman vähennettyä
Kankaanpääläisten asiakkaiden osalta.

Erityispalveluissa saatiin kaikki lääkärivirat täyteen alkuvuonna, myös kesän sijaisuudet saatiin
täytettyä. Jonoja lääkäripalveluihin ei ole ollut. Influenssakausi alkoi alkuvuodesta ja kesti
epätavallisen pitkään. Influenssakauden jälkeen tilanne on rauhoittunut, myös vuodeosastoilla.
Vuodeosaston kesän toimintaa rasittivat j onkin verran henkilöstön sairaslomat ja sijaisten saaminen
oli hankalaa. Päivystyksessä on kehitetty uusia työmenetelmiä tarkoituksena tehostaa palvelua
asiakasnäkökulmasta. Kesän sulkujen aikana oli virka-aikaan useampi päivystäjä samalla kertaa.
Coronarialla ilmeni kesäkuussa jonkin verran vaikeutta toimittaa lääkäreitä.
Fysioterapiassa aloitettiin suoravastaanottopilottija rajattu oikeus myöntää sairaslomia. Poliklinikan
puolella on aloitettu uuden reseptihoitajien koulutus.
Erikoislääkäritoiminta jatkui entiseen tapaan. Palveluja tuottivat lastenlääkäri, geriatri,
keuhkolääkäri, röntgenlääkäri sekä kirurgi ja uutena toimintana alkoi fysiatrin vastaanotto
Tapalan remontin suunnitteluun ja Sote työryhmiin jatkettiin osallistumista.
Suun terveydenhuollon keväällä ilmennyttä lääkärivajetta saatiin paikattua touko-kesäkuussa.
Toiminta on pyörinyt täydellä kapasiteetilla ja jonoja on saatu hillittyä. Myös suuhygienistin avoin
paikka on saatu täytettyä. Syksyn työtilanne vaikuttaa vakaalta, eikä ostolääkäripalveluille ole
todennäköisesti tarvetta.

Maksutuottoja on tullut verraten vuoden takaiseen jopa enemmän, vaikka asiamaksut ovat

pienentyneet vuoden alusta. ATK-ja telepalveluihin on tullut jo keväällä yllättäviä lisäkustannuksia
mm. Effican kuvantamisohjelmasta. Laboratoriopalveluihin on mennyt suunniteltua enemmän

kuluja biopsioiden ottojen ja viljelyiden siirryttyä pääasiassa omaksi toiminnaksi. Tämä tosin tulee
pienentämään kuntien erikoissairaanhoidon kuluja.
Suun terveydenhuollon tiloja on alettu suunnittelemaan nopealla aikataululla vasteena

sisäilmaoireiluun. Syksylle on myös alkamassa useita eri kehittämisprojekteja.

Terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun suunnitelmalliset tarkastukset ovat aikataulussa ja
suunnitelma toteutunee hyvin toisen neljänneksen perusteella. Eläinlääkinnän käyntimäärissä ei
myöskään ole muutosta edellisiin vuosiin. Asiakasvalituksia ei ole tullut ja ympäristöpalveluiden
talousarvion toteuma on kokonaisuutena hallinnassa.

Tulos ja maksuvalmius

Tulos osoittaa tässä vaiheessa ylijäämää 71 598 euroa. Maksuvalmius on hyvällä tasolla.
Jaksotettu budjetointi ennakoi tällä hetkellä noin 360 0006:n talousarvioylitystä ja jäsenkunnille
yhteensä noin l,5miljoonan euron lisälaskua.
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Kuntayhtymän ulkoinen

ULKOINEN TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Jäsenkuntien maksuosuudet

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimi ntatuotot

tuloslaskelma
Tilinpäätös

2017

1936 779

48 155 232

8 135 640

415 892

930405

59 573 948

Talousarvio

2018

1645 100

50 015 161

8 155 600
310872

907 000

61033 733

Käyttö

30.6.2018

886 685

24204627

3 992 591

185 805

580346

29 850 053

Tot.%

53,90

48,40

49,00

59,80

64,00

48,90

Muutos %

-8,50

1,80

-4,60

25,10

11,50

0,90

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Henkilösivukulut

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Aineet,tan/ikk,tavarat

Avustukset

Vuokrat

muut kulut

Muuttoimintakulut

ulkoiset kulut yht

TOIMINTAKATE (ULKOINEN)

Rahoitustuototja -kulut

Muutrahoitustuotot

Muut rahoituskulut

Rahoitus

VUOSIKATE

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

19 516 976

19 185 671

-3 887 639

-1068463

-4 956102

16098229
11293 167

27391396

-2 350 600

-3 570 767

-1686992

-154997

-1841989

59 296 524

277 424

34000
-15 859

18141

295 565

-268 732

26832

26832

-20 388 908

-20 230 208

-3 873 746

-l 265 963

-5139709

-16194700

-10883680

-27 078 380

-2357436

-3 769 100

-2 218 400

-15 500

-2 233 900

-60 808 733

225 000

35000

-10000

25000

250000

-225 000

25000

25000

-9 397 718

-9 198 663

-1890589

-459 626

-2350215

-8 627 272

-5441994

-14069266

-1141898

-1813370

-1030057

-60731

-1090788

-29 664 200

185 853

25114

-11094

14020

199 872

-128275

71598

71598

46,10

45,50

48,80

36,30

45,70

53,30

50,00

52,00

48,40

48,10

46,40

391,80

48,80

48,80

82,60

71,80

110,90

56,10

79,90

57,00

286,40

286,40

0,00

-0,70

-0,50

-0,40

-0,40

10,90

1,00

6,90

-6,70

-2,60

19,50

-17,90

16,60

3,00

-76,30

28,40

272,00

-15,50

-75,00

-5,60

-89,20

-89,20
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Talous
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tulosalueittain

Hallinto ja tukipalvelut

Tulot yhteensä

Menot yhteensä

Suunn.mukaiset poistot

Netto poistojen jälkeen

Perhe-ja aikuispalvelut

Tulot yhteensä

Menot yhteensä

Suunn.mukaiset poistot

Netto poistojen jälkeen

Vanhuspalvelut

Tulot yhteensä

Menot yhteensä

Suunn.mukaiset poistot

Netto poistojen jälkeen

Erityispalvelut

Tulot yhteensä

Menot yhteensä

Suunn. mukaiset poistot

Netto poistojen jälkeen

Ympäristöpalvelut

Tulot yhteensä

Menot yhteensä

Netto poistojen jälkeen

Tilinpäätös

2017

190 184

-3 949 898

-116875

-3876590

21213 962

-20 396 808

-11825

805 330

21934531

-20364721

-56486

1513 324

15 275 701

-13 691157

-83 547

1500 998

959 570

-893 940

65630

Talousarvio

2018

168 200

-4 255 882

-110000

-4 197 682

21127 532

-20 361 209

-7000

759 323

23 050 803

-21341732

-35 000

1674 071

15 642 451

-13880837

-73 000

l 688 614

1044 747

-969 073

75674

Käyttö

30.6.2018

99984

-2000018

-56585

-1957620

10328417

-10 936 416

-4032

-612 032

11398 274

-9811492

-25 405

1561377

7 538 387

-6482838

-42 252

1013297

485992

-433 436

52556

Tot.%

58,80

47,00

51,40

46,60

48,90

53,70

57,60

-80,60

49,40

46,00

72,60

93,30

48,20

46,70

57,90

60,00

46,50

44,70

69,45

Muutos %

32,50

1,80

-5,70

2,00

9,70

-31,80

0,20

-0,30

-10,00

0,40

-2,00

1,30

-3,40

2,60
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Tuoteseurannan

Palvelut yhteensä
Perhepalvelut

Aikuispalvelut

Vanhuspalvelut

Erityispalvelut

Ympäristöpalvelut

Yhteensä

koko v. ja kesäk. 2017

Muutos 2017 ,2018

Perhepalvelut

Yhteensä

KS
Tot.

6/17

Honkajoki

322 861 €
464 953 €

69,44 %

289 548 €

kuntakohtainen toteutuminei

Käyttösuunnitelm|Toteutunut

6 073 798 €|
13 244 462 €|
17 628 203 €|
12 282 651 €|

786 047 €|
50 015 161 €|
48 155 231 €1

3,86 %

Jämijärvi

282 582 €|
589 735 €|

47,92 %|

631 561 €|

Toteutunut

3 261 462 €

7 006 072 €

7 770 828 €

5 668 586 €

358 367 €

24 065 315 €
23 260 203 €

3,46 °/

Kankaanpää

1 802 867 €
3 447 739 €

52,29 °/c

3 038 289 €

Tot %

53,70 °/

52,90 °/

44,08 °/

46,15°,

45,59 °/

48,12°,

48,30 °/

Karvia

196 989 €

380 006 €

51,84°,

248 643 €

1.1.-30.6.2018

Kunnat

maksaneet

2 939 388 €|
6 409 602 €|
8 531094 €|
5 944138 €|

380 404 €|
24 204 626 €|

Siikainen

290 274 €]
580 847 €|

49,97 %|

489 548 €|

Erototeutu-

neeseen

-322 074 €|

-596 470 €|

760 266 €|
275 552 €|

22 037 €|
139 311 €|

Pomarkku

365 889 €|
610 517 €|

59,93 %|

577 611 €|

Aikuispalvelut

Yhteensä

KS
Tot

6/17

Honkajoki

699 254 €

1 282 744 €

54,51 °/.

639 989 €

Jämijärvi

567 099 €

1 097 439 €

51,67 %

577 607 €

Kankaanpää

3 702 111 €
6 923 328 €

53,47 °/c

3 560 869 €

Karvia

812294 €

1 602 612 €
50,69 °/<

822 695 €

Siikainen

342 960 €

658 217 €

52,10 %

334 386 €

Pomarkku

882 354 €
1 eao 122 e

52,52 °/

860 700 €

Vanhuspalvelut

Yhteensä

KS
Tot

6/17

Honkajoki

614 826 €

1 386 745 €

44,34 °/.

733 574 €

Jämijärvi

869 223 €

2 057 402 €

42,25 %

856 423 €

Kankaanpää

3 655 944 €
7 861 046 €

46,51 °/«

3 524 334 €

Karvia

1 136 043 €
2 462 345 €

46,14°,

1 108 505 €

Siikainen

654 474 €

1 701 276 €

38,47 °/o

793 861 €

Pomarkku

840 313 €
2 159 390 €

38,91 "/

884 108 €

Erityispalvelut

Yhteensä

KS
Tot

6/17

Honkajoki

456 628 €

1 068 159 €
42,75 °/o

475 405 €

Jämijärvi

537 415 €
1 203 301 €

44,66 %

573 379 €

Kankaanpää

3 077 468 €
6 626 123 €

46,44 "k

3 113 031 €

Karvia

674 812 €

1 220 474 €

55,29 °/<

553 616 €

Siikainen

367 567 €
925 252 €

39,73 °/c

378 637 €

Pomarkku

554 695 €
1 239 342 €

44,76 °/

624 877 €

Ympäristöpalvelut

Yhteensä

KS
Tot.

6/17

Honkajoki

28 589 €

80 919 €
35,33 °/«

33 057 €

Jämijärvi

43 926 €

97 574 €

45,02 °/.

40 178 €

Kankaanpää

134 404 €
289 615 €

46,41 °/.

119966 €

Karvia

48 962 €

118 570 €
41,29°,

48 495 €

Siikainen

34 166 €
61 770 €

55,31 °/<

28 485 €

Pomarkku

15343^
32 572 ^
47,10°,

14 540 <

Merkikarvia

52 976 €

105 025 €
50,44 %

45 714 €

Palvelut yhteensä
Yhteensä

Ennakkolaskutus

Toteutuma %

Osuus kustannuksista:

Käyttösuunnitelmaosuus

Kunnat maksaneet

Ero toteutuneeseen

6/17

Honkajoki

2 122 158 €

4 283 502 €

49,54 %

8,82 %

8,85 %

2141751 €
19 593 €

2 026 412 €

Jämijärvi

2 300 245 €
4 833 000 €

47,59 %

9,56 %

9,98 %

2 416 500 €
116 255 €

2 350 753 €

Kankaanpää

12 372 795 €
23 855 352 €

51,87 %

51,41 %

49,28 %

11927 676 €
-445119 €

11714133 €

Karvia

2 869 099 €

5 784 000 €

49,60 °/.

11,92%

11,95%

2 892 000 €
22 901 €

2 659 337 €

Siikainen

1 689 442 €
3 927 400 €

43,02 %

7,02 %

8,11 %

1963 700 €
274 258 €

1818 966 €

Pomarkku

2 658 594 €
5 621 000 €

47,30 %

11,05%

11,61 %

2 810 500 €
151906 €

2 644 890 €

Merikarvia

52 976 €
105 000 €

50,45 %

0,22 %

0,22 %

52 500 €
-476 €

45 714 €
Muutos 2017/2018 4,72% -2,15% 5,62% 7,89% -7,12% 0,52% 15,89%
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SOTE-PALVELUJEN KUSTANNUS- JASUORITETIETOJA, ns. KALLIIT TUOTTEET, tammi-kesäkuu 2018 / 2017,
Tuote nro Nimi

2110
Perhep.

Nettokus-

tannukset

Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut

Suorite: 0-6vuotiaat

TP 2016
904334

TP 2017
863071,52

TA 2018
971118

tot. 6 ,2018

428997
2018
2017

Suoritteiden toteutuma

Honkajoki

111
118

Jämijärvi

127
132

Kankaanpää

815
821

Karvla

133
132

Pomarkku

136
139

SJJkaJnen

80
82

Yhteensä

1402
1424

1-6/2018 mr-käyttö%: 44,2 -5,9 -3,8 -0,7 0,8 -2,2 -2,4 -1,5

2120
Perhep.

Nettokus-

tannukset

Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut

Suorite: 7-17-vuotiaaat

TP 2016
711575

TP 2017
653736,35

TA 2018
744964

tot. 6 ,2018

464863

Suoritteiden toteutuma

2018
2017

Honkajoki

175
177

Jämijärvi

218
224

Kankaanpää

1310
1313

Ka rvi a

240
251

Pomarkku

278
296

aikainen

151
155

Yhteensä

2372
2416

1-6/2018 mr-käyttö%: 62,4 m-% -1,1 -2,7 -0,2 -4,4 -6,1 -2,6 -1,8

2210
Perhep.

Nettokus-

tannukset

Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut

Suorite: asiakkaita / kk

TP 2016
1089339

TP 2017
1093764,38

TA 2018
1173162

tot. 6,2018

577477

Suoritteiden toteutuma

2018
2017

Honkajoki

17,7

11,7

Jämijärvi

15,3

16

Kankaanpää

101,7

89,8

Karvia

10,8

6

Pomarkku

35,0

33,5

Siika t nen

28,0

15,3

Yhteensä

208,5

172,3

1-6/2018 mr-käyttö%: 49,2 51,0 -4,2 13,2 80,6 4,5 83,0 21,0

2310
Perhep.

Nettokus-

tannukset

Lastensuojelun perhehoito

Suorite: hoitovuorokausi lkm

TP 2016
588447

TP 2017
720272,64

TA 2018
748 926

tot. 6 ,2018

356450

Suoritteiden toteutuma

2018
2017

Honkajoki

362
362

Jämijärvi

905
905

Kankaanpää

2776
3123

Ka rvi a

o
o

Pomarkku

362
278

Siikainen

543
254

Yhteensä

4948
4922

1-6/2018 mr-käyttö%: 47,6 0,0 0,0 -11,1 0,0 30,2 113,8 0,5

2320
Perhep.

Nettokus-

tannukset

Lastensuojelun laitospalvelut

Suorite: hoitovuorokausi lkm

TP 2016
1452180

TP 2017
1473565,56

TA 2018
1489865

tot. 6/2018

982373

Suoritteiden toteutuma

2018
2017

Honkajoki

566
73

Jämijärvi

175
362

Kankaanpää

1875
1203

KarvJa

201
101

Pomarkku

344
153

Siika J nen

362
600

Yhteensä

3523
2492

1-6/2018 mr-käyttö%: 65,9 m-% 675,3 -51,7 55,9 99,0 124,8 -39,7 41,4

3120
Aikuisp.

Nettokus-

tannukset

Aikuisneuvola

Suorite: käynti lkm

TP 2016
1581068

TP 2017
1598082,01

TA 2018
1415770

tot. 6 ,2018

712545

Suoritteiden toteutuma

2018
2017

Honkajoki

1893
1744

Ja mi järvi

1579
1315

Kankaanpää

2958
2615

Karvia

1743
1608

Pomarkku

1928
1563

SJikainen

1240
1260

Yhteensä

11341
10105

1-6/2018 mr-käyttö%: 50,3 8,5 20,1 13,1 8,4 23,4 -1,6 12,2

3415
Aikuisp.

Nettokus-

tannukset

Foistaiseksi voimassaolevat vammaispalvelut

Suorite; palvelut 1000 eur

TP 2016
3184933

TP 2017
3391159,53

TA 2018
3 395 760

tot. 6 ,2018

1698 971

Suoritteiden toteutuma

Z018
2017

Honkajoki

203,1

156,9

Jämijärvi

124,4

133,2

Kankaanpää

839,3

860,2

Karvia

194,7

178,0

Pomarkku

185,3

176,8

Siikainen

38,2

45,5

Yhteensä

1585,0

1550,6

1-6/2018 mr-käyttö%: 50,0 29,5 -6,7 -2,4 9,4 4,8 -16,2 2,2

3420

Nettokus-

tannukset

Kehitysvammapalvelut

Suorite: asiakkaat lkm

TP 2016
972521

TP 2017
1034656,45

TA 2018
965 610

tot. 6 ,2018

572187

Suoritteiden toteutuma

2018
2017

Honkajoki

14,83

13,67

Jämijärvi

5,83

6

Kankaanpää

61
63,83

Karvia

12,67

14,67

Pomarkku

11,83

13,83

Siikainen

3,5

2,83

Yhteensä

109,66

114,83

1-6/2018 mr-käyttö%: 59,3 8,5 -2,8 -4,4 -13,6 -14,5 23,7 -4,5

3430
Aikuisp.

Nettokus-

tannukset

Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut

Suorite: asumisvuorokausi kpl

TP 2016
4395238

TP 2017
4703772,23

TA 2018
4684560

tot. 6 ,2018

Z 384 915

Suoritteiden toteutuma

2018
2017

Honkajoki

1441
1395

Jämijärvi

2143
2021

Kankaanpää

10701
10419

Karvia

2416
2349

Pomarkku

3386
3319

Siikainen

1277
1064

Yhteensä

21364
20567

1-6/2018 mr-käyttö%: 50,9 m-5< 3,3 6,0 2,7 2,9 2,0 20,0 3,9
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4210

Nettokus-

kannukset

Kotihoito

Suorite: kotihoidon työtunnit

TP 2016
4166095

TP 2017
4217858,34

TA 2018
4527447

tot. 6 ,2018

1989 314

Suoritteiden toteutuma

2018
2017

Honkajoki

7481
8207

Ja mi Järvi

6619
6496

Kankaanpää

41233
40443

Karvia

10452
11237

Pomarkku

10244
12541

Siikainen

7539
9945

Yhteensä

83568
88869

1-6/2018 mr-käyttö%: 43,9 1,9 2,0 -7,0 -18,3 -24,2 -6,0

4330
Vanhusp.

Nettokus-

tannukset

Tehostettu palveluasuminen (oma tuotanto)

Suorite: asumisvuorokausi kpl

TP 2016
6 303 506

TP 2017
6347183,86

TA 2018
6633829

tot. 6 ,2018

2866297

Suoritteiden toteutuma tammi-elokuu

2018
2017

Honkajoki

o
2935

Jämijärvi

6602
7418

Kankaanpää

8109
6940

Karvia

6861
6904

Pomarkku

4612
5046

Siikainen

4468
4776

Yhteensä

30652
34019

1-6/2018 mr-käyttö%: 43,2 m-% -100,0 -11,0 16,8 -0,6 -8,6 -6,4 -9,9

Tuote nro

4350
Vanhusp.

Nettokus-

tannukset

Nimi

Tehostettu palveluasuminen (ostopalvelut)

Suorite: asumisvuorokausi kpl

TP 2016
3 226 816

TP 2017
3613049,19

TA 2018
3981016

tot. 6 ,2018

1899 488

Suoritteiden toteutuma

2018
2017

Honkajoki

4254
1238

Ja mi Järvi

245
181

Kankaanpää

16033
17320

Karvia

1644
1660

Pomarkku

20
o

Siikainen

86
181

Yhteensä

22282
20580

1-6/2018 mr-käyttö%: 47,7 0,0 35,4 -7,4 -1,0 0,0 -52,5 8,3

suo
Erityisp.

Nettokus-

tannukset

Lääkäriajanvarausvastaanotto

Suorite: käynnit (l) ja puhelut (0,3) kpl
TP 2016
2463254

TP 2017
2533869,01

TA 2018
2569984

tot. 6 ,2018

1076620

Suoritteiden toteutuma

2018
2017

Honkajoki

764
860

Jämijärvi

910
1240

Kankaanpää

4312
4795

Ka rvi a

1184
1309

Pomarkku

1333
1676

Siikainen

716
752

Yhteensä

9219
10632

1-6/2018 mr-käyttö%: 41,9 -11,2 -26,6 -10,1 -9,5 -20,5 -4,8 -13,3

5120
Erityisp.

Nettokus-

tannukset

Päivystys-ja kiireellisten vastaanotto

Suorite: käynnit (l) ja puhelut (0,3) kpl
TP 2016

1094750
TP 2017

1124146,68

TA 2018
1201508

tot. 6,2018

578 907

Suoritteiden toteutuma

2018
2017

Honkajoki

597
655

Jämijärvi

620
541

Kankaanpää

5242
5060

Ka rvi a

511
402

Pomarkku

473
388

Siikainen

356
373

Yhteensä

7799
7419

1-6/2018 mr-käyttö%: 48,2 -8,9 14,6 3,6 27,1 21,9 -4,6 5,1

5210
Erityisp.

Nettokus-

tannukset

Suun terveydenhuolto

Suorite: käynnit, kpl

TP 2016
1866380

TP 2017
1849563,62

TA 2018
1878 327

tot. 6 ,2018

852905

Suoritteiden toteutuma

2018
2017

Honkajoki

1315
1341

Jämijärvi

1315
1220

Kankaanpää

8296
7957

Ka rvi a

1455
1537

Pomarkku

1381
1561

Siikainen

1150
1153

Yhteensä

14912
14769

1-6/2018 mr-käyttö%: 45,4 -1,9 7,8 4,3 -5,3 -11,5 -0,3 1,0

5410
Erityisp.

Nettokus-

tannukset

Vuodeosastohoito (sairaala)

Suorite: hoitopäivä, kpl

TP 2016
5 286 801

TP 2017
5186846,01

TA 2018
5280796

tot. 6 ,2018

2521705

Suoritteiden toteutuma

2018
2017

Honkajoki

730
833

Ja mi järvi

925
1091

Kankaanpää

4468
5116

Ka rv] a

1246
1004

Pomarkku

811
1139

Siikainen

564
728

Yhteensä

8744
9911

1-6/2018 mr-käyttö%: 47,8 m-% -12,4 -15,2 -12,7 24,1 -28,8 -22,5 -11,8



Hyvinvointikertomus 

vuosittainen raportti 2018 



Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat, 

luottamushenkilöt, työryhmät): 

 

Työryhmä 

Karvian hyvinvointikertomuksen työryhmässä ovat olleet johtavat viranhaltijat kunnanjohtaja Tarja 

Hosiasluoma, kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpää, liikuntasihteeri Sirpa Ala-

Rämi, nuorisosihteeri Tiina-Kaisa Aro-Heinilä sekä vs. päivähoidonohjaaja Jonna Haavisto. 

Peruspalvelukuntayhtymää on edustanut Päivi Koskela.  

 

 

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi 

 

TALOUS JA ELINVOIMA 

 

Karvian kuntatalous on haasteiden edessä. Vuonna 2016 tulos oli 702.000 euroa alijäämäinen. 

Vuonna 2017 tulos saatiin käännettyä 219.000 euroa ylijäämäiseksi. Tähän olivat syynä mm. säästöt 

henkilöstökuluissa, hyvin kertyneet verotulot sekä maltilliset sote-kustannukset. Taseessa on 

kertynyttä ylijäämää asukasta kohden 3.981 euroa. Vuoden 2018 talousarvio on kuitenkin jouduttu 

laatimaan yli 700.000 euroa alijäämäisenä tippuvan verorahoituksen ja kasvavien menojen vuoksi. 

 

Kuntalaisten taloudellinen tilanne ei toimeentulotokiasiakkaiden määrää vertailtaessa ole muuttunut 

merkittävästi. Kotitalouksien pienituloisuusaste on hieman laskenut vuodesta 2015 vuoteen 2016, 

mutta on muuta Pohjois-Satakunnan seutukuntaa korkeampaa. 

 

Toimeentulotukea saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 
 

% Suunta Vertailu 

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä, 

euroa/asukas 

 



 

Väestö 

% Suunta Vertailu 

Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista 

 

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 

 

Koulutustasomittain 

 

 

Koulutustaso on nousussa, mutta silti muuhun Pohjois-Satakuntaan tai vertailukuntiin nähden 

alhainen. 

 

 

Lapsiperheet, % perheistä 

 

Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta 



 

Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta 

 

 

Karvian kunnan väkiluku on pitkään laskenut tasaiseestin. n. 20-50 asukkaan vuosivauhdilla. 

Asukasluvun lasku on samankaltaista kaikissa vertailukunnissa. Karvian nettomuutto on vain 

lievästi negatiivista. Kunnassa kuitenkin 

kuolee vuosittain n. 20-30 ihmistä enemmän kuin syntyy. 

 

Väestöennuste 2030 

 

 

 

Huoltosuhde, demografinen 

 

Työllisten osuus väestöstä on noussut vuodesta 2015 vuoteen 2016 (2016 35,8 %), mutta on 

Pohjois-Satakunnan keskiarvoa (2016 37,3%) alhaisempi. 

 

 

 

 

 



 

Väestö 31.12. 

 

 

 

 

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET 

Elämänlaatu ja osallisuus 

% Suunta Vertailu 

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 

 

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 

Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista 

 
 

 

 

 

 



Opiskelu, työ ja toimeentulo 

% Suunta Vertailu 

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä 

 
 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

% Suunta Vertailu 

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista 

 

 

Päivähoito 

% Suunta Vertailu 

Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

 

 

 

 

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET – 

 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattoreista monet pohjaavat peruskoulun 4. ja 5. luokkalaisille 

sekä 8. ja 9. luokkalaisille joka toinen vuosi tehtävään kouluterveyskyselyyn. Edellisen kerran 

kysely on Karviassa tehty vuonna 2017. 

4-5 - luokkalaisten kyselytuloksista selviää mm. seuraavaa: 

Perheillä on riittävästi yhteistä aikaa koko maata ja myös koko maakuntaa enemmän, myös 

vuorovaikutus vanhempien kanssa koetaan vertailukuntia avoimemmaksi. 



Erittäin tyytyväisiä elämäänsä on valitettavasti vertailukuntia vähemmän, mutta toisaalta lähes 

kaikki kuitenkin vähintään tyytyväisiä elämäänsä. 

Karvialaiset lapset kokevat verrokkeja selvästi enemmän yhteisöllisyyttä, he kokevat vahvasti 

olevansa osa niin lähiyhteisöä, kouluyhteisöä kuin luokkayhteisöäkin. Myös osallisuuden tunne 

koulun asioiden suunnittelussa on muita korkeampaa. Kaikilla on vähintään yksi hyvä kaveri, eikä 

itseään usein yksinäiseksi tuntevia ole. Lapset kokevat terveydentilansa keskimääräistä 

paremmaksi, mutta toisaalta erilaisia ns. flunssan oireita (yskää, tukkoisuutta jne) koetaan muita 

enemmän. Mielialaan liittyviä ongelmia on keskimääräistä vähemmän. Karviassa on vertailukuntiin 

nähden vähän lapsia, jotka jättäisivät aamupalan tai vihannekset syömättä. Myös vähintään tunnin 

päivässä liikkuvia on koko maan keskiarvoa enemmän. 

Tupakkatuotteiden osalta vastaukset ovat hälyttäviä, 4-5 luokkalaisista 14,6 prosenttia on Käyttänyt 

jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta vähintään kerran. Sen sijaan riippuvuus netistä on 

keskimääräistä vähäisempää. 

 

Lapset pitävät koulunkäynnistä, eivätkö koe suuria vaikeuksia oppimisessa. Luokassa uskaltaa 

sanoa mielipiteensä, ja opettajien koetaan olevan kiinnostuneita lasten asioista. Koulukiusaamista 

on hieman verrokkeja vähemmän. 

8. ja 9. luokkalaisten kyselystä selviää, että perheen yhteinen ilta-ateria on keskiarvoa yleisempää. 

Perheen taloudellinen tilanne koetaan koko maahan verrattuna keskimäärin huonommaksi, mikä 

perustuukin alueen todelliseen alhaiseen tulotasoon. Läheiset ystävyyssuhteet ovat koko maata 

yleisempiä. Koulukiusaaminen (kokenut kiusamista vähintään kerran viikossa) on valitettavasti 

tässä ikäryhmässä lisääntynyt, ja myös koko maata yleisempää. Uuden yhtenäiskoulun 

toimintakulttuurin toivotaan ehkäisevän kiusaamista. 

 

Koululaisten koettu terveys on yleisesti ottaen valitettavasti heikentynyt vertailuvuoteen 2013, 

mutta koko maata sekä Satakuntaa parempaa. Jopa 11 % vastaajista kokee vähintään kohtalaista 

ahdistuneisuutta. Ylipaino on vertailussa vähentynyt ja vertailussa enää vähän muita korkeammalla. 

Myös vapaa-ajalla liikkuminen on vertailussa muita vähäisempää. 

Oppilashuollon tukea on koettu saatavan keskimääräistä huonommin, mikä on johtunut 

resurssipulasta koulukuraattorin ja koulupsykologin osalta. 

Karvialaisista 3-5 - vuotiasta lapsista on päivähoidossa n. 69 % prosenttia. Se, että iso osa lapsista 

on varhaiskasvatuksen piirissä takaa tasaisemmat edellytykset koulun aloitukseen. 

 

Lastensuojelun sijoituksessa karvialaisia on ollut hyvin vähän. Myös lastensuojelun avohuollon 

tukitoimien piirissä olevien lasten osuus on sekä naapurikuntia että koko maata alhaisempi. 

Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien lasten määrä ei juuri ole muuttunut viime vuosina. 

 

 

 

 

NUORET JA NUORET AIKUISET 

Elämänlaatu ja osallisuus 

 

 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-

vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 



 

 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

% Suunta Vertailu 

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta 

 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 
 

 

 

 

NUORET JA NUORET AIKUISET - Yhteenveto 
Karviassa ei ole toisen asteen oppilaitoksia, joista tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista saisi suoraan. 

Pienen otannan vuoksi karvialaisten osuutta lähiseudun oppilaitosten kyselyjen tuloksista ei 

julkaista. 

Karvialaisista 17-24 vuotiasta nuorista koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus on valitettavasti 

jälleen kasvanut. Nuorisotyöttömyys on vertailukuntien alhaisin, ja viiden vuoden tarkastelussa 

hyvässä laskussa. 

 

TYÖIKÄISET 

Elämänlaatu ja osallisuus 

% Suunta Vertailu 

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä 



 

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

Sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä 

 
 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

% Suunta Vertailu 

Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä 

 

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä 

 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 



 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

% Suunta Vertailu 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä 

 

 

 

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 25 - 64-vuotiaat / 

1 000 vastaavanikäistä 

 
 

 

TYÖIKÄISET - Yhteenveto 
Mielenterveysperusteisesti sairaspäivärahaa saavien määrä vaihtelee vuosittain paljonkin 1000 

asukasta kohti kunnan pienen asukasluvun vuoksi. Luku on kuitenkin pysynyt alhaisempana kuin 

muissa samankokoisissa kunnissa keskimäärin. Samoin on sairauspäivärahan osalta myös 

kokonaisuudessaan. Määrä näyttäisi kuitenkin pysyvän keskimäärin verrattain pienenä. 

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleviem 25-64 vuotiaiden osuus Karviassa on laskenut ja on 

verrokkikuntia alhaisempi. Työikäisistä 25-64 vuotiaista pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden 

osuus on verrattaen pieni. 

Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä vaihtelee, mutta alle koko maan saman kokoisten kuntien 

keskiarvon. Keskimääräinen eläkkeellejäämisikä on noussut, ja samankokoisten kuntien keskiarvoa 

selvästi korkeampi. 

Perusterveydenhuollon lääkärikäyntejä karvialaisilla on merkittävästi keskimääräistä enemmän, 

mutta seutukuntaan verrattuna kohtuullisesti. Päihteiden vuoksi on karvialaisia työikäisiä ollut 

viime vuosina keskimääräistä hieman vähemmän hoidettavana. 

 



IKÄIHMISET 

Elämänlaatu ja osallisuus 

% Suunta Vertailu 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % 

vastaavanikäisestä väestöstä 

 
 

Opiskelu, työ ja toimeentulo 

% Suunta Vertailu 

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 

 

Keskimääräiset kokonaiseläkkeet, omaa eläkettä saavat, eur/kk 

 

 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

% Suunta Vertailu 

Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä 

 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 



 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

% Suunta Vertailu 

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä 

väestöstä 

 

Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 

31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

 
 

 

IKÄIHMISET - Yhteenveto 
Kotona asuvien yi 75- vuotiaiden osuus on laskussa ja vertailukuntien alhaisimpia-. Yksinasuvia 

tästä väestöstä on n. 47 %, ylittää samankokoisten kuntien keskiarvon. Kotona asuvista säännöllisen 

kotihoidon piirissä on kasvanut yli samankokoisten kuntien keskiarvon. 

 

65-vuotta täyttäneistä täydellä kansaneläkkeellä on noin 1,5 %, määrä on laskenut. Keskimääräinen 

kokonaiseläke jää merkittävästi samankokoisten kuntien keskiarvosta, mutta on seutukunnan 

keskitasoa.  

 

KAIKKI IKÄRYHMÄT 

Elämänlaatu ja osallisuus 

% Suunta Vertailu 

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, % 



 

Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu 

 
 

 

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

% Suunta Vertailu 

 

 

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta 

 

Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset / 1 000 asukasta 

 

 

 

Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000 asukasta 



 

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot / 10 000 asukasta 

 

Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1 000 asukasta 

 
 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

% Suunta Vertailu 

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta 

 

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas 

 

 



 

Muut palvelut 

% Suunta Vertailu 

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot 

 
 

 

KAIKKI IKÄRYHMÄT - Yhteenveto 
Karvialaisten sairastavuus on laskussa, samankokoisiin kuntiin nähden keskimääräisellä tasolla. 

Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokustannukset ovat olleet nousussa viiden vuoden 

tarkastelulla, mutta noususta huolimatta samaa tasoa kuin saman kokoluokan kunnissa keskimäärin 

ja myös useita seutukunnan kuntia alhaisemmat. Kuntalaisten käynnit erikoissairaanhoidossa ovat 

olleet jyrkässä nousussa, vuonna 2015 elokuun loppuun mennessä avokäyntejä oli 2952, kun niitä 

vuonna 2018 on elokuun loppuun mennessä kertynyt 3990. 

 

Rikosten määrä on ollut vertailukuntiin nähden alhaisella tasolla viime vuosina. 

Perheiden välisistä tuloeroista kertova Gini-kerroin osoittaa, että perheiden välisen tuloerot ovat  

Karviassa vertailukuntien keskimääräisellä tasolla.  

 

2 Hyvinvointisuunnitelmaa toteuttavat toimenpiteet vuonna 2018 

 

Hyvinvointisuunnitelmassa yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on lasten ja nuorten syrjäytymisen 

ehkäisy. Toimenpiteitä tämän eteen on vuonna 2018 tehty suunnitelman mukaisesti. 

 Perhetyöntekijä ja erityislastentarhanopettaja ovat pystyneet tukemaan lapsiperheitä ja lapsia 

erilaisissa haasteissa jo varhaisessa vaiheessa. 

 Kaikilla on ollut oikeus ja mahdollisuus halutessaan kokopäiväiseen päivähoitoon 

 leikkikenttätoiminta kesällä 2018 tavoitti ison joukon lapsia 

 Kiusaamisen vastainen toimintakulttuuri kouluissa, Kiva – tiimien toiminta 

 Koulun toimintakulttuuria kehitetään siten, että Jokaisen oppilaan omien vahvuuksien 

etsiminen ja tukeminen, positiivisen vahvistaminen toteutuu 

 Peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten yhteydenpito Opon toimesta. 

 Monipuolista harrastustoimintaa on järjestetty eri tahojen toimesta. Musiikinopetusta on 

saatu järjestettyä myös paikkakunnalle. 

 Nuorille järjestettiin valvottuja perjantai-iltoja maalis-toukokuussa. Vanhalle alakoululle 

ollaan tekemässä nuorisotilaa, jonka suunnitteluun ja toteuttamiseen nuoret on otettu 

mukaan. 

 Nuorisovaltuuston toimintaa aktivoidaan edelleen 

 

Päihteidenkäytön vähentämiseksi on  

 järjestetty oppilaiden ja nuorten valistustilaisuuksia 

 Pakka-toimintamalli käytössä 



 AA-kerhon toiminta Karviassa 

 Päihdehoitopalveluista on tiedotettu 

 

Hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi on  

toteutettu  

 laadukkaat liikuntapaikat lähellä kuntalaisia 

 monipuolinen liikuntatarjonta, henkilökohtaista liikuntaneuvontaa 

 toteutettu erilaisia terveysliikuntakampanjoita, kuten haastepyöräily ja –hiihto 

 Luontoliikuntakohteiden kehittäminen ja tunnetuksi tuominen, erityisesti geopark – hanke 

 perheitä on  perhetyön avulla opastettu turvalliseen, itsenäiseen arkeen 

 lasten ja nuorten arkielämän taitojen opettaminen pienestä pitäen kunnan 

kasvatuspalveluissa 

 Nuorten ja lasten toiveita harrastusmahdollisuuksista kartoitettiin syksyllä 2018, ja toiveiden 

mukaisia harrastusryhmiä on lähdetty toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. 

 Yrittäjyyskasvatus perusopetuksessa lähtenyt hyvin käyntiin myös yhtenäiskoulussa 

 tapaturmien ehkäisyä tukevat liikuntaryhmät (tasapainojumppa) 

 vapaa-aikatoimi ja karvialaiset yhdistykset ovat kokoontuneet/ kokoontumassa yhdessä 

kehittämään toimintaa 

 kunta aktiivisesti osallistaa kolmatta sektoria esim. valmiussuunnittelussa 

 olohuoneen rakentaminen yhteisöllisyyden tukemiseksi ja monenlaisen hyvinvointia 

tukevien toimintojen tilaksi 

 kunta on ollut aktiivisesti mukana syrjäytymisen ehkäisyä tukevissa hankkeissa, kuten 

SPR:n hanke pärjätään yhdessä, Satasoten Satakunnan tulevaisuus lapsissa, järjestöhanke 

5000 tekoa yms. 



OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY 

 

Karvian kunnanvaltuusto on käsitellyt kertomuksen xx.xx.2018 

 

 


