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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KV § 52 Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava 

yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston 

työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää 

ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.  

   

 Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta -lehdessä 

sekä kunnan nettisivuilla. 

 

 Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

KV § 53 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joni Vainionpää ja Tiina Järvinen. 

  



 

 

 

KUNTAOMISTEISEN MATKAILUYHTIÖN PERUSTAMINEN 

 
KH 24.9.2018 

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

hankkeessa. Kunnassa on muutoinkin kehitetty matkailun edellytyksiä ja puitteet 

matkailun lisääntymiselle kunnassa alkavat olla kunnossa. Esittävän taiteiden  

katsomo tulee muodostamaan toiminnallisen kokonaisuuden Kanttin koulun kanssa. 

Koulua tullaan vuokraamaan etenkin ryhmämajoitukseen. Matkailu kuuluu kunnan 

toimialaan, mutta toiminta olisi tarkoituksenmukaisinta organisoida yhtiömuotoisena.  

 

 Kunnalla on tällä hetkellä kaksi tytäryhtiötä; Kiinteistöyhtiö Karvian Vuokratalot Oy 

sekä Karvian Lämpö Oy. Perustettava matkailuyhtiö keskittyisi matkailun 

koordinointiin ja se tulisi markkinoimaan sekä yritysten että yhdistysten palveluita 

matkailijoille sekä Karviaa matkailukohteena. Matkailun kehittäminen ja 

matkailijamäärien lisäys palvelee muitakin kun suoraan matkailun ympärillä toimivia 

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

hyötyvät lisäyksestä. Matkailun lisääntyminen tarjoaa mahdollisuuden myös uuden 

yritystoiminnan kehittymiselle. Kunnassa vierailevien matkailijoiden määrä on 

lisääntynyt viime vuosina, esimerkiksi Annen Taidekahvilassa on käynyt kesän 2018 

aikana noin 60.000 vierailijaa. 

 

 Matkailuyhtiö aloittaisi toimintansa vuoden alusta ja olisi kokonaan kunnan omistama. 

Yhtiön tilikausi tulisi olemaan kalenterivuosi. Yhtiölle tulee valita hallitus ja 

toimitusjohtaja sekä mahdollisesti muuta henkilöstöä. Yhtiö aloittaisi pienimuotoisesti 

ja henkilöstön palkkamenot voivat alkuvaiheessa olla korkeintaan samaa tasoa kuin 

muissa tytäryhtiössä. Osakeyhtiön perustaminen maksaa 2500 euroa.  

 

 Yhtiö tarvitsee alkupääomaa, jotta toiminta saataisiin käyntiin. Yhtiö vuokraisi 

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

pääosin erilaisten ryhmien käyttöön. Yhtiön tulee kattaa Kanttin koulurakennuksen 

tilojen vuosittaiset ylläpitokustannukset ja yhtiön henkilöstön palkkamenot. Kuluja 

aiheuttaa myös markkinointi, johon alkuvaiheessa joudutaan todennäköisesti ostamaan 

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

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

on, että yhtiö pystyisi kolmen vuoden kuluttua kattamaan Kanttin koulurakennuksen 

käyttökustannukset ja muut toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Tämän jälkeen kunta 

voi antaa yhtiölle pienen vuosittaisen avustuksen, koska yhtiö hoitaa 

elinvoimalautakunnan tehtäviä siltä osin kun se edistää matkailusta hyötyvien 

yrittäjien markkinointia. Yhtiö ei tähtää voitolliseen toimintaan vaan pyrkii 

kehittämään ja koordinoimaan matkailua.  

 

 Yhtiön osakepääomaa ja käyttöpääomaa varten tarvittava määrä tulee huomioida 

talousarviossa. Yhtiölle on valmisteltu yhtiöjärjestys ja liiketoimintasuunnitelma. 

 Liitteenä on kuvaus siitä, millainen matkailun toimintaympäristö kunnassa tällä 

hetkellä on. Yhtiön painopiste ensimmäisenä vuonna on katsomon ympäristössä, 

mutta myöhemmin toiminta tulee kattamaan koko kunnan toimintaympäristön.  

 

  



 

 

 

Liitteet: 

 

 yhtiöjärjestys 

 liiketoimintasuunnitelma 

 kuvaus matkailun toimintaympäristöstä 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus käsittelee matkailuyhtiön perustamista ja antaa evästystä 

jatkovalmisteluun. Talousarvioon varataan 102 500 euroa matkailuyhtiön 

osakepääomaksi ja käyttöpääomaksi.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle suunnitellun yhtiön toimintaa ja sen 

tavoitteita. Kunnanhallitus keskusteli asiasta. Keskustelun yhteydessä annettiin mm. 

seuraavaa evästystä: 

 

Yhtiön perustamiseen suhtauduttiin pääosin positiivisesti, jotta toiminta ja sen 

seuranta on selkeää. Edellytettiin että kunnanhallitus saisi tarkemman budjetin ja 

valmiin liiketoimintasuunnitelman. Yhtiöjärjestys tulee miettiä valmiiksi, myös esim. 

päätöksenteon osalta.  

 

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

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

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

kunhan yhtiö ja sen toiminta valmistellaan huolellisesti. Toiminta on mahdollista 

aloittaa lautakuntavetoisesti riittävän valmisteluajan varmistamiseksi. Rahoitus 

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

kalenteri vuoden 2019 toiminnalle esittävien taiteiden katsomossa. Nämä käsitellään 

elinvoimalautakunnassa. Markkinointia varten varattaisiin tässä vaiheessa määräraha 

willi karvia – kustannuspaikalle elinvoimalautakunnan talousarvioon. 

 
KH 19.11.2018 

§ 199 Matkailuyhtiön perustamisesta on keskusteltu matkailun kehittämisestä hyötyvien 

yrittäjien kanssa 2.10.2018. Palaverissa oli mukana elinvoimalautakunta ja yrittäjiä oli 

varsin kattavasti paikalla. Kunnanhallitus ja yrittäjien hallitus ovat käsitelleet asiaa 

8.10.2018. Yrittäjien hallitus ilmoitti suhtautuvansa myönteisesti matkailuyhtiön 

perustamiseen. Asiaa on käsitelty myös valtuustoseminaarissa 1.11.2018 ja paikalla 

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

kokopäiväinen työntekijä.  

 

 Yhtiön liiketoimintasuunnitelma esiteltiin 1.11.2018 valtuustoseminaarissa. 

Liiketoimintasuunnitelmaa on tarkennettu käydyn keskustelun pohjalta. Matkailun 

kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin voidaan hakea avustusta ELY:stä. Myös 

työntekijän palkkakulut on mahdollista sisällyttää hankkeeseen. Hankehakemus 

voidaan tehdä perustettavan yhtiön lukuun ja yhtiö tulee olla perustettuna ennen 

hankepäätöstä. Yhtiölle tulee varata riittävä pääoma ensimmäiselle toimintavuodelle. 

Mikäli hankepäätös on myönteinen, avustus tuo rahoitusta toiselle toimintavuodelle.  



 

 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että matkailun kehittämiseksi 

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

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

varataan investointiosaan 10 000 euroa matkailuyhtiön osakepääomaksi ja 90 000 

käyttöpääomaksi talousarvion käyttötalouteen kohtaan matkailun kehittäminen 

avustukset yhteisöille. Hallitus nimetään yhtiön perustamisen jälkeen kunnanhallituk-

sen antaman evästyksen pohjalta. 

 

Kunnanjohtaja laatii hankehakemuksen matkailun kehittämisestä ja hankehakemus 

laaditaan perustettavan yhtiön lukuun.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että matkailun kehittämiseksi 

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

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

varataan investointiosaan 10 000 euroa matkailuyhtiön osakepääomaksi ja 30 000 

käyttöpääomaksi talousarvion käyttötalouteen kohtaan matkailun kehittäminen 

avustukset yhteisöille. Lisäksi käyttöpääomaan varataan 60 000 euron ehdollinen 

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

nimetään yhtiön perustamisen jälkeen kunnanhallituksen antaman evästyksen pohjalta. 

 

Kunnanjohtaja laatii hankehakemuksen matkailun kehittämisestä ja hankehakemus 

laaditaan perustettavan yhtiön lukuun.  

 

KV § 54 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma käytti ensimmäisen puheenvuoron. Asiaa on 

käsitelty pitkään. Tavoitteena on, että saamme tällä edistettyä matkailua Karviassa. 

Katsomo valmistuu ensi keväänä. Karvia on mukana Lauhanvuori-Hämeenkangas 

Geopark hankkeessa. Hankehakemus on jätetty Unescolle ja evaluointi tapahtuu ensi 

keväänä. Geopark –status toteutuessaan on verrattavissa Unescon maailmanperintö-

kohteisiin. Toiminnasta hyötyvät kaikki - niin yrittäjät kuin muutkin toimijat. Meillä 

on jo tuotemerkit Karvia Design ja Willi Karvia. Käsityöläiset ovat innostuneita ja 

yrittäjät ovat myös ottaneet hyvin hankkeen vastaan.  

 

Tavoitteena on, että toimintaa voitaisiin rahoittaa hankkeen avulla. Tarkoitus on, että 

matkailuyhtiölle tulisi työntekijä. Työntekijän palkka on suurin osa yhtiön kuluista. 

Hankehakemus on helmikuun loppuun mennessä laitettava eteenpäin. Ely-keskus on 

suhtautunut positiivisesti hankkeeseen, kun sille on selvitetty, mitä hanke sisältää. 

Hankkeen eteen on tehtävä töitä. Matkailun lisääntyminen mahdollistaa uuden 

yrittäjyyden tulemista ja hyöty on hyvin laaja-alaista. Nuoret yrittäjät ovat innolla 

myös mukana.  

 

Valtuutettu Heikki Huhtaluoma kysyi perustettavan matkailuyhtiön toimitusjohtajasta 

tilanteessa jos hankerahoitusta ei saadakaan.  

 



 

 

Kunnanjohtaja vastasi, että kunnanhallitus ohjeistaa ja tulee antamaan 

omistajaohjausta ja miettii yhtiön hallitusta. Saattaa olla, että viranhaltijat tulevat 

valmistelemaan asioita alkuvaiheessa. Kunnanjohtaja itsekin voisi olla mukana 

tarvittaessa. Markkinointia tullaan tekemään. Yhtiön perustamisen kustannus on 350 

euroa. Matkailuyhtiön tehtävä on suurelta osin elinvoimatehtävä. Mahdollisesti 

myöhemmin on tulossa virkoja, johon tehtävä voidaan yhdistää.  

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuutettu Voitto Raita-aho totesi myös asiasta 

käydyn kunnon kansalaiskeskustelua. Vaikka kehityshanketta ei tulisi, niin asiaa olisi 

kuitenkin hyvä terävöittää. Tässä tilanteessa on hyvä, että perustetaan yhtiö, joka 

hoitaa matkailun edistämisen, koska matkailu ei kuulu kunnan varsinaisiin 

perustehtäviin. 

 

Valtuutettu Heikki Huhtaluoma oli sillä kannalla, että hankkeessa ei tulisi sitoutua 

siihen, että yhtiölle palkataan työntekijä. Hanketyöntekijä on asia erikseen, koska 

siihen saadaan rahat. Huhtaluoma ehdotti, että edetään omin voimin eikä palkata 

yhtiölle työntekijää, koska siihen ei ole varaa.  

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Päivi Suominen käytti puheenvuoron. Asiaa on 

pohdittu ja perusteellisesti keskusteltu. Hän itse on lähtenyt pohtimaan sitä, miksi 

matkailuyhtiö tulisi perustaa, mikä on se syy. Matkailuyhtiön tarkoitus on edistää 

vetovoimaisuutta, edesauttaa sitä, että palvelutarjonta säilyy ja houkuttaa kunnan 

ulkopuolelta tulijoita. Me itse ei välttämättä nähdä, mitä meillä on silmiemme edessä.  

Täällä on vahva kulttuuritarjonta, kaunis luonto ja omaleimainen ilmapiiri. Tämän 

esiin tuomiseksi matkailuyhtiö tulisi tekemään työtä. Kunnan tehtävänä on tukea 

yritystoimintaa. Tulevan yhtiön tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, plus -miinus tuloskin 

olisi vielä hyvä. Puheenjohtaja toivoi ja uskoi hankehakemuksen menevän läpi. 

Katsotaan, miten ensimmäinen vuosi menee ja mietitään sitten jatkoa. 

 

Valtuutettu Paavo Tuuliniemi piti ajatusta matkailuyhtiöstä hyvänä ja totesi sen olevan 

tarpeellisen. Hän ilmoitti olevansa kunnanhallituksen esityksen kannalla 

 

Puheenjohtaja Päivi Suominen totesi keskustelun päätteeksi, että valtuutettu Heikki 

Huhtaluoma on esittänyt toisenlaista kantaa kuin kunnanhallituksen esitys, mutta 

koska sitä ei ole kannatettu niin valtuusto päättää asian kunnanhallituksen esityksen 

mukaisesti.  

 

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että  matkailun 

kehittämiseksi perustetaan kunnan 100 % omistama matkailuyhtiö. Yhtiön nimeksi 

tulee Willi Karvia Oy, mikäli patentti- ja rekisterihallitus sen toiminimeksi hyväksyy. 

Talousarvioon varataan investointiosaan 10 000 euroa matkailuyhtiön osakepääomaksi 

ja 30 000 käyttöpääomaksi talousarvion käyttötalouteen kohtaan matkailun 

kehittäminen avustukset yhteisöille. Lisäksi käyttöpääomaan varataan 60 000 euron 

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

Hallitus nimetään yhtiön perustamisen jälkeen kunnanhallituksen antaman evästyksen 

pohjalta. 

 

Kunnanjohtaja laatii hankehakemuksen matkailun kehittämisestä ja hankehakemus 

laaditaan perustettavan yhtiön lukuun.  

  



 

 

 

KIINTEISTÖN KAUPPA 

 
KH 19.11.2018 

§ 201 Karvian kunta on tehnyt ostotarjouksen Esteri Hallikaisen omistamasta Hakavainio  

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

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

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

Kaupassa ei siirry tukioikeuksia.  

 

 Kiinteistö on ollut vuokrattuna viljelyskäyttöön, ja sen vuokrasopimus on päättymässä 

myyjän ja vuokralaisen keskinäisestä sopimuksesta 31.12.2018. 

 

Liitteet: 

 

 Kiinteistörekisteriote 

 Karttaote 

 Luonnos kauppakirjaksi 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

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

16.790 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se varaisi talousarvioon 16.790 euron 

määrärahan.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

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

16.790 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.  

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se varaisi talousarvioon 16.790 

euron määrärahan.  

 

KV § 55 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti varata talousarvioon 16.790 euron määrärahan 

Hakavainio –nimisen kiinteistön ( 230-405-8-93) ostoa varten kauppakirjan mukaisin 

ehdoin. 

  



 

 

 

TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2021 

 
KH 15.10.2018 

§ 172 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 

seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto 

hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka 

ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. 

 

 Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset 

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

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

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

tama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelu-

kaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). 

 

Talousarvio ja –suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee 

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

tuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen katta-

miseksi. 

 

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet 3.9.2018 § 142. 

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

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

lomarahojen 30 % leikkaus. Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen 

prosenttiosuuksista.  

 

Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia. 

 

Liitteet:  

 talousarvioesitysten käyttötalousosa  

 talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit excel-

taulukko) 

 rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua) 

 tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä) 

  

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen, kasvatus- ja 

opetuslautakunnan sekä teknisen toimen viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa 

talousarvioehdotukset. 

 

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

sen jälkeen muut talousarvion osat.  

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn.  

 



 

 

 

Kunnansihteeri esitteli lyhyesti talousarvioehdotuksen tuloslaskelmaosaa, jossa 

vuosikate tässä ehdotuksessa 77.737 euroa. 

 

Kunnansihteeri Hanna Vainionpää esitteli ja kunnanhallitus käsitteli 

kunnanhallituksen käyttötalouden. Kustannuspaikalle sisäiset palvelut/ kopiointi 

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

tilille 3153 (muut myyntituotot) 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma esitteli ja kunnanhallitus käsitteli elinkeinotoimen 

ja maaseututoimen käyttötalouden.  

 

Kunnansihteeri Hanna Vainionpää esitteli ja kunnanhallitus käsitteli opetustoimen 

käyttötalouden, päivähoidon ja vapaa-aikatoimen käyttötalouden. Museotoimen osalta 

käsittely päätettiin jättää seuraavaan kokoukseen. Kansalaisopiston osalta sisäiset 

vuokramenot 5.200 euroa päätettiin merkitä myös suunnitelmavuosille 2020 ja 2021. 

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

euroa siirretään tilille 3530 (muut tuotot) 

 

Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 

 

 
KH 5.11.2018 

§ 179  

Liitteet:   

 talousarvioesitysten käyttötalousosa  

 talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit excel-

taulukko) 

 rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua) 

 tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä) 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Teknisen toimen viranhaltija esittelee 

oman hallinnonalansa talousarvioehdotuksen. Talousarvion 2019 käsittelyjärjestys on: 

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

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä.  

 

Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi esitteli teknisen toimen hallinnonalan 

talousarvioehdotuksen käyttötalouden sekä investoinnit. Kunnanhallitus pyytää 

teknistä lautakuntaa lisäämään käyttötalousosaan valtuustosalin äänentoiston sekä 

esittämään karsinnan investointisuunnitelmaan. Teknisen toimen käyttötalous ja 

investointisuunnitelma käsitellään uudelleen seuraavassa kunnanhallituksen 

kokouksessa.  

 

Talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.  

 
KH 19.11.2018 



 

 

§ 202 Kunnanhallituksen 5.11.2018 päätöksen mukaisesti teknisen lautakunnan 

käyttötalouteen on lisätty 3000 euroa kunnantalon kalustoon valtuustosalin 

äänentoistolaitteita varten sekä 3200 euroa kirkonkylän koulun 7324 sisäiset 

vuokratulot –tilille.  

 

Investointeihin tehdyt muutokset näkyvät teknisen toimen excel-taulukosta. Poistetut 

investoinnit olivat Pienteollisuushallin valaistuksen uusiminen (20.000 e) ja Torron 

maalämpö (25.000 e).  

Poistot on lisätty.  

Pienteollisuushallin käyttökustannukset ovat edelleen talousarviossa. Investointiosassa 

on suunnitteluvuodella 2021 Pienteollisuushallin peruskorjauksia varten 50.000 euroa. 

 

Liitteet:   

 talousarvioesitysten käyttötalousosa  

 talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit excel-

taulukko) 

 rahoituslaskelma  

 tuloslaskelma  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Talousarvion 2019 käsittelyjärjestys on: 

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

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä ja päätti hyväksyä talousarvion 2019 ja 

vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman seuraavin muutoksin:  

 

Budjettivaraus talousarvion investointeihin kohtaan Kiinteä omaisuus 16790 euroa + 

57200 euroa maakauppoihin.  

 

Investoinnit Pienteollisuushallin valaistuksen uusiminen (20.000 e) ja Torron 

maalämpö (25.000 e) poistetaan.  

 

Lisätään käyttötalouteen kustannuspaikalle 007331 Torro 5000 euroa kahteen ilma-

lämpöpumppuun.  

 

Käyttötalouteen valtuustosalin äänentoistoon, Kunnantalon kalustoon lisätään 6000 

euroa.  

 

Lisätään kustannuspaikalle 006420 Museotoiminta museon piha-alueen kunnostami-

seen 7000 euroa.  

 

Talousarvioon varataan investointiosaan 10 000 euroa matkailuyhtiön osakepääomaksi 

ja 30 000 käyttöpääomaksi talousarvion käyttötalouteen kohtaan Matkailun kehittämi-

nen Avustukset yhteisöille. Lisäksi käyttöpääomaan varataan 60 000 euron ehdollinen 

summa ja tämä 60 000 euroa on sidottu myönteiseen hankepäätökseen. 

 



 

 

Kustannuspaikalle 001230 Palo- ja pelastustoimi kohdasta Muut 

yhteistoimintaosuudet 4460 vähennetään -36000 kalustonhoitajasta maksettava 

lisäkorvaus. 

 

Investointeihin kustannuspaikalle 091621 Muut osakkeet ja osuudet lisätään jäljellä 

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

 

Teknisen lautakunnan kiinteistöjen kustannuspaikkojen Kantin koulu, Torro, Jokipirtti 

tuloksi laitetaan kulujen verran vuokratuloja.  

 

Tekniseen toimeen oikaisu käyttötalouteen Uunimäen osalta tulot/menot pois. 

Investointiossa suunnitteluvuodella 2021 Pienteollisuushallin peruskorjauksia varten 

oleva 50.000 euroa otetaan pois.  

 

Kunnanhallitus päätti talousarvion käsittelyn. Kunnanhallitus esittää 

kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 

taloussuunnitelman. 

 

KV § 56 PÄÄTÖS: 

 

Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen esitti, että talousarvio esitellään ensin, 

minkä jälkeen käydään yleiskeskustelu. Valtuustoryhmät käyttävät puheenvuoronsa 

suuruusjärjestyksessä sekä sen jälkeen yksittäisten valtuutettujen puheenvuorot. 

Puheenvuorojen jälkeen tulee talousarvion yksityiskohtainen käsittely.  

 

Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 käsittelyjärjestys ja hyväksyntä 

seuraavassa järjestyksessä: 

Käyttötalous tulosalueittain, investointiosa, kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma 

sekä tavoitteet tytäryhtiöille ja sen jälkeen todetaan talousarvio tulleen hyväksytyksi. 

 

Valtuusto hyväksyi talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021  

käsittelyjärjestyksen. 

 

Puheenjohtaja antoi ensimmäisen puheenvuoron kunnanjohtaja Tarja Hosiasluo-

malle, joka esitteli valtuustolle talousarvion, mikä on 855.263 euroa alijäämäinen. 

Laskua on toimintatuotoissa, mikä johtuu siitä, että velkaneuvontatulot poistuvat 

palvelun siirtyessä valtiolle ja vuokratuotot pienenevät tehdyn kiinteistökaupan 

johdosta. Toimintakuluissa kasvua tuovat ostopalvelut ja henkilöstömenot. 

Elinvoimalautakunnan budjetissa on varattu perustettavaa matkailuyhtiötä varten 

30.000 + 60.000. Willi Karvia menokohdalla on varattu markkinointiin 20.000 euroa 

ja Geoparkkiin 10.000 euroa. Verotuloissa 300.000 euron nousu vuoteen 2018 

verrattuna ja valtionosuudet kasvavat hiukan. 

 

Investoinneissa on merkittynä matkailuyhtiön osakepääomaksi 10.000 euroa ja asunto-

osakkeen ostoon 87.927 euroa. Investoinnit yhteensä 641.371 euroa sisältävät 

urheilutalon välinevaraston, päiväkodin pihan, Sampolantien asvaltoinnin ja 

kevyenliikenteenväylän sekä vesijohdon uusimisen. Tarkastustoimi on ennallaan.  

Yleishallinto sisältää ainakin kahdet vaalit, eduskunta- ja europarlamenttivaalit sekä 

mahdollisesti maakuntavaalit. Muilta osin ei muutoksia, talousarvio samoissa 

lukemissa kuin vuonna 2018.  



 

 

 

Muut yleispalvelut, talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistoon, 

erikoissairaanhoidossa nousua n. 100.000 euroa vuoteen 2018 verrattuna. Sosiaali- ja 

terveyspalvelut nousevat n. 230.000 euroa. Kunnanhallitus kokonaisuudessaan nousua 

n. 250.000 euroa.  

 

Elinkeinotoimessa nousua 90.000 euroa, mikä on varattu matkailuyhtiötä varten. 

Kyseisestä määrärahasta 60.000 euroa on ehdollista ja 10.000 euroa on varattu 

Geopark –hankkeelle. Maaseututoimessa on 5.000 euron lasku.  

 

Kunnan koulutoimi on vuoden 2018 tasolla. Kansalaisopisto ennallaan. Päivähoidossa 

nousua 13.000 euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokonaisuus, nousua 17.000 

euroa.  

Liikunta-, raittius- nuoriso- ja kulttuuritoimi ovat lähes ennallaan. Vapaa-

ajanlautakunta, kokonaisuus kasvua 7.000 euroa, minkä aiheuttavat olohuone ja 

katsomo. 

 

Tekninen hallinto: lisäystä 10.000 euroa, johtuen rakennustarkastajan työpanoksesta 

tekniselle toimelle. Liikenneväylät; lisäystä 4.000 euroa. Kiinteistöissä laskua, koska 

yksi kiinteistö on myyty. Vesilaitos; tilikauden ylijäämä hieman alempi kuin vuodelle 

2018. Rakennusvalvonta ennallaan. Tekninen lautakunta kokonaisuutena; 

toimintatuotot hieman alemmat ja kulut isommat.  

 

Liikkuvia osia ovat sosiaali- ja terveysmenot sekä verotulot. Positiivista on kuitenkin 

se, että keväällä on kuntaan rakentumassa lisää tuulivoimaa. Luvat on laitettu vireille, 

kunnanjohtaja totesi. 

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuutettu Voitto Raita-aho valotti valtuutetuille 

ulkopuolista vertailua. Vuosikate ja poistot pitäisi olla samaa luokkaa. Kassassa meillä 

on varoja 2,5 miljoonaa. Viime vuoden velka asukasta kohden oli 1.300 euroa ja ensi 

vuonna se on vähän yli 1.000 euroa/ asukas. Uusi budjetti on yli 800.000 alijäämäinen. 

3 miljoonaa euroa on erikoissairaanhoidon osuus ja PoSalle 6 miljoonaa euroa. 60 

prosenttia budjetista siirtyy maakuntahallinnolle sen toteutuessa. Palkkamenoihin on 

tullut 2,5 % lisäystä. Kunnanhallitus on yksimielisesti esittämässä tätä budjettia 

valtuustolle. Konsernitilinpäätöksessä velkaa 4.000 euroa/ asukas ja valtakunnallisesti 

6.000 euroa/asukas. Meillä ei ole nostettu maksuja ja veroprosentit ovat ennallaan, 

Voitto Raita-aho totesi. 

 

Puheenjohtaja totesi talousarvion esittelyn päättyneeksi. 

 

Keskustapuolueen ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Kaija Kangas todeten, ettei 

pidä ratsastaa maksuilla ja veroprosenteilla. Hyvä, että isot investoinnit ovat joksikin 

aikaa ohi. Pääasiassa vanhoja töitä viedään nyt päätökseen. Palkkausmenot eivät ole 

kohonneet ja meillä on hyvä henkilöstömitoitus. Vatajankosken Sähköltä tuleva 

tuloutus on vähentynyt. Korkomenot ovat kouluhankkeen myötä marginaalisen pienet. 

Nyt on liki 900.000 euroa alijäämäinen. On otettu tietoisesti hallittu riski. 

Henkilöstösuunnitelmissa on otettava huomioon töiden uudelleen suunnittelu – mitä 

voidaan tehdä toisin. Ei säästetä itseämme hengiltä. Hallintokunnat ovat hyvin 

valmistelleet budjettinsa, Kaija Kangas kiitteli. 

 



 

 

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Heikki Huhtaluoma, joka 

totesi, että valtionosuudet nousevat ensi vuonna ja samoin verotulot. Asukasmäärä 

laskee. Kiky –sopimusmenot nousevat. Posalle on annettu pyydetyt eurot. 

Perhepalvelussa lastensuojelumenoissa on nousua. Parkanolle maksetaan 

terveyskeskuskäynneistä. Oman perhetyöntekijän palvelut on hyvä asia. 

Koulukustannukset ovat nousseet. Koulutyössä tuen tarvitsijoita on suhteellisen suuri 

määrä, 12 avustajaa, mikä tuntuu isolta määrältä. Koulujen myynti, niistä pitäisi 

jollakin tavalla päästä luopumaan. Budjetti on alijäämäinen, mikä ei ole hyvä asia. 

Heikki Huhtaluoma antoi budjetin tekijöille ja eri hallintokunnille kiitokset budjetin 

laadinnasta.  

 

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Jaakko Hietaluoma, joka  ei 

iloinnut liki 900.000 euron alijäämäisestä budjetista, mutta totesi, että jos tarkasti 

eletään niin viidessä vuodessa vuosikate tasaantuu. Ennen kaikkea Hietaluomaa 

askarrutti huoltosuhde, koska väestö vanhenee. Budjetti on laadittu tiukasti. Jos 

taloutta ei saada korjattua, niin keinona on palveluiden leikkaaminen. Tarkkana pitää 

olla ja pyrkiä 0-tulokseen, Hietaluoma korosti.  

 

SDP ja Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Jari Kannisto, joka 

totesi, että vuosikatteen 0-raja on vielä77.000 plussan puolella. Poistot syövät 

edellisten vuosien ylijäämää. Vuosikate on konkreettista rahaa. Niin kauan, kun 

olemme plussan puolella niin pystymme elämään. Valtiovallan puolelta tulee oikaisua. 

Valtionosuudet ovat olleet suuremmat ja verotulot pienemmät. Hyviä työpaikkoja 

tulisi saada kuntaan. Investointien puolella on asioita jäänyt toteuttamatta, Jari 

Kannisto totesi. 

 

Yksittäisen valtuutetun puheenvuoron käytti valtuutettu Jorma Niskala. Alijäämä on 

hirmuinen. Olisi pitänyt tehdä marraskuulla veron korotus, mutta ei sekään hyvältä 

tunnu. Sosiaalimenot ovat suurimmat menot ulkopuolelle. Koulupuolella tehdään 

hyvää työtä. Luokkia on jaettu pienempiin ryhmiin, josta annettiin kiitosta. 

Henkilöstörakenteen suhteen pitää olla tarkkana, kun henkilöstömuutoksia tulee. Jos 

mennään maakuntapuolelle, verotulot vähenevät ja poisto-osuus on miljoonan 

luokkaa. Ei ole paljon pelivaraa elinkeinotoiminnan lisäämiseen. Vaalit ovat tulossa 

keväällä. Kovia paineita on valtionosuuden suhteen, miten se tulee säilymään, Jorma 

Niskala pohti.  

 

Valtuutettu Mari Ervelä poistui tässä vaiheessa kokouksesta kellon ollessa 20.00.  

 

 

Puheenjohtaja Päivi Suominen totesi yleiskeskustelun loppuun käydyksi.  

 

Käyttötalous tulosalueittain  sivut  1 – 34 Hyväksyttiin 

Investointiosa  sivut  1 – 8 Hyväksyttiin 

Kunnan tuloslaskelma  sivut  1 Hyväksyttiin 

Rahoituslaskelma  sivut  1 Hyväksyttiin 

Tavoitteet tytäryhtiöille  sivut, viimeinen sivu Hyväksyttiin 

 

Puheenjohtaja totesi Karvian kunnan talousarvion vuodelle 2019 ja 

taloussuunnitelman 2020 – 2021 suunnitelmavuosineen tulleen näin hyväksytyksi. 
  



 

 

 

TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINNAN VALMISTELU 

 
Tarkltk23.11.2018 

§ 10  Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelu kuuluu 

tarkastuslautakunnalle (KuntaL93 § ja 121 §). Tarkastuslautakunnan edellä 

mainittuihin valmistelutehtäviin kuuluu mm. tilintarkastusyhteisön valintaa koskevan 

päätösehdotuksen valmistelu.  

 

Kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan 

enintään kuuden tilikauden (= kalenterivuosi) tarkastamista varten. Tilintarkastajan 

tehtävä jatkuu siihen saakka, kun tilintarkastuskertomus toimikauden viimeiseltä 

tilikaudelta on käsitelty. 

 

BDO Audiator Oy:n kanssa tehty tilintarkastussopimus päättyy vuoden 2018 

tarkastukseen. Sopimus on sisältänyt myös tarkastuslautakunnan sihteeripalvelun. 

 

Ehdotus: 

 

Tarkastuslautakunta keskustelee tilintarkastusyhteisön valinnan valmistelusta. 

 

Päätös: 

 

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että nykyistä BDO Audiator Oy:n 

kanssa vuosille 2017-2018 tehtyä tilintarkastussopimusta jatketaan vuosille 2019-

2020. Sopimus sisältää myös tarkastuslautakunnan sihteeripalvelun. 

 

KV § 57 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksestä, että nykyistä BDO 

Audiator Oy:n kanssa vuosille 2017-2018 tehtyä tilintarkastussopimusta jatketaan 

vuosille 2019-2020. Sopimus sisältää myös tarkastuslautakunnan sihteeripalvelun. 

  



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KV § 58  

 

Muita asioita ei ollut. 

  



 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

KV § 59 
 

 

Kunnanvaltuustolle tuotiin tiedoksi Karvian ystävyyskunnan, Viru-Nigulan, 

onnittelutervehdys 101 itsenäisyyspäivän johdosta. Karvian kunnalle kaikkea hyvää 

vuodelle 2019! 

 

Muistutettiin Torrossa 18.12.2018 järjestettävästä jouluruokailusta, johon otettiin 

ilmoittautumisia. Lehdistön edustajille ilmoitettiin, että he ovat myös tervetulleita 

yhteiselle jouluaterialle. 

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja, Voitto Raita-aho kiitti valtuutettuja, 

kunnanhallitusta ja viran- ja toimenhaltijoita kuluneesta vuodesta. Kunnanjohtajalle 

annettiin tehtäväksi viedä kiitokset henkilöstölle. Kunnanhallituksen tehtävänä on 

valmistella asioita. Positiivista on se, että valmisteltaessa asioita on käyty vilkasta 

keskustelua. Tietosuojalaki kuitenkin velvoittaa, ettei voi kaikkea valmistelun alla 

olevaa heti julkaista. Lopuksi Raita-aho toivotti kaikille Hyvää Joulua! 

 

Valtuuston vanhimpana valtuutettuna ja Karvian Krupulaukkuna Paavo Tuuliniemi 

käytti puheenvuoron, jossa totesi paljon tapahtuneen. Kunnassa on yhtenäiskoulu, 

jossa lapset saavat maailman parasta opetusta niin teknisesti kuin muutenkin, omassa 

kunnassa ja tutussa ympäristössä. Teatterin osalta Tuuliniemi antoi kiitokset 

talkooporukalle. Paljon on puhuttu yhtiön perustamisesta. On hyvä asia, että käydään 

keskustelua. Meillä on kaikki palvelut olemassa. Annen Taidekahvilassa käy paljon 

väkeä. Olisi hyvä, että kävijät poikkeaisivat myös täällä muuallakin. Geopark: Ihmiset 

haluavat olla luonnossa ja meillä on paljon muutakin, kirkko, urheilutalo, kirjasto 

Torro, katsomo pururatoineen ja ympäristöineen. Uskaliasta toimintaa, mutta jos ei 

mitään uskalleta tehdä, niin emme mitään saakaan. Meidän pitää uskaltaa elää. 

Päätteeksi Tuuliniemi kiitti niin kunnanhallitusta, viranhaltijoita kuin valtuutettujakin. 

”Olette meidän rikkaus, suuret kiitokset”. 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma osoitti kiitoksensa myös luottamushenkilöille ja 

omalle henkilöstölleen.  

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Päivi Suominen antoi kiitoksensa luottamushenki-

löille ja henkilöstölle. Erityiskiitokset hän halusi vielä esittää kunnanjohtaja Tarja 

Hosiasluomalle siitä, minkälaisen kuvan hän antaa kunnastamme ja tekee sen täydellä 

sydämellä.  

 

Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja Päivi Suominen toivotti: Hyvää Joulun aikaa 

kaikille.  

  



 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KV § 60 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus kuntalain mukaisesti.  

 

 


