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Kunnanjohtajan katsaus

Tilinpäätösvuonna tapahtui toiminnan puolesta
paljon kuntaa eteenpäin vieviä asioita, mutta ta-
loudellisesti vuosi oli haastava taloudellisesti ve-
rotulojen jäätyä huomattavasti alle budjetin ja so-
siaali- ja terveydenhoitokustannusten ylityttyä
merkittävästi.

Mittava investointi on ollut Kanttiin valmistuva
esittävien taiteiden katsomo, joka tilinpäätös-
vuonna tuli sähkötöitä lukuun ottamatta valmiiksi.
Katsomohanke liittyy oleellisena osana matkailun
kehittämiseen. Tilinpäätösvuoden viimeisessä
valtuustossa tehtiin päätös kuntaomisteisen mat-
kailuyhtiön perustamisesta. Yhtiön tavoitteena on
matkailun edistäminen ja koordinointi. Yhtiö pe-
rustettiin 15.02.2019 ja sen nimeksi tuli VVilli Kar-
via Oy. Tilinpäätösvuoden lopussa valmisteltiin
hankehakemusta matkailun kehittämisestä.
Hankkeen tavoitteena on parantaa Karvian mat-
kailullisia valmiuksia ja saada työvoimaresurssia
matkailun kehittämiseen. Karvia on mukana Lau-
hanvuori-Hämeenkangas Geopark hankkeessa
yhdeksän muun kunnan kanssa.ja tilinpäätös-
vuonna eri kohteissa on tehty investointeja, jotka
ovat parantaneet infraa eri-kohteissa sekä valmis-
teltu hankehakemusta Unescolle. Hankehake-
mus jätettiin tilinpäätösvuoden loppupuolella. Molemmat matkailuhankkeet hyödyttävät laajasti
paikkakunnan yrityksiä. Matkailua hyödyttää myös loppuvuonna valmisteltu LEADER hanke pit-
kospuiden ja kodan rakentamisesta Nevalylyn ympäristöön.

Katsomohankkeen lisäksi kunta investoi olohuonehankkeeseen ja kirkonkylän alakoulun remon-
tointiin ja Karviatalon palloilusalin varastotilojen rakentamiseen. Tämän lisäksi hankittiin asunto-
osake uudesta Repo-Västilän asunto-alueelle rakennettavasta rivitalosta. Vuokratalojen omistamia
asuntoja perusparannettiin edelleen kuluneen tilikauden aikana lähinnä tekemällä huoneistore-
monttejaja Kirkkomukkaan tehdyt aidat laitettiin paikoilleen. Huoneistoremontteja on tehty poikke-
uksellisen paljon lähinnä muuttojen yhteydessä. Pesuhuoneita ja keittiöitä on uusittu tarpeen mu-
kaan. Vuokrausaste oli kohtuullinen koko tilinpäätösvuoden. Positiivista on, että kaikille tarvitsijoille
on pystytty löytämään sopivat asunnot.

Yrityskentällä oli sekä positiivista että negatiivista kehitystä. Skaalan toiminta Karviassa hiljeni mur-
to-osaan siitä, mitä se oli parhaimmalla aikaa mutta toisaalta työpaikkojen määrä muissa yrityksis-
sä lisääntyi poistumaa vastaavalla määrällä. Kunnan vuokratiloissa toiminut Finn Sermest Oy osti
toimitilansa vuoden lopussa

Elinkeinopolitiikan rooli oli edelleen keskeinen ja yritysten toimintaedellytyksiä on pyritty paranta-
maan erilaisilla avustuksilla ja koulutuksella. Yrityksille on tarjottu tietoa ajankohtaisista lakimuu-
taksista ja muista yrittäjiä koskevista muutoksista. Avustuksia on myönnetty kesätyöntekijöiden
palkkaamiseen, markkinointiin, koulutukseen ja esim. konsulttiselvityksen tekoon enintään 1000
euroa/ yritys vuodessa määrärahojen puitteissa. Avustusmäärärahaa ei käytetty täysimääräisenä
ja tiedotusta asiasta tulee jatkaa. Avustuksista merkittävin osa käytettiin markkinointiin ja kesätyön-
tekijöiden palkkaamiseen. Tilinpäätösvuonna järjestettiin yrittäjien aamukahvitilaisuuksia ja niissä
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kävi 15-20 yrittäjää kerrallaan. Yrityksiin pidettiin säännöllisesti yhteyttä ja kunnanhallituksen ja
yrittäjien hallituksen välisiä tapaamisia jatkettiin

Ennaltaehkäisevää työtä on jatkettu edellisten vuosien tapaan myös tilinpäätösvuonna. Liikunta-
toimi teki aktiivista ja monitahoista työtä kuntalaisten liikuttamiseksi. Ohjausta annettiin erilaisille
ryhmille ja myös yksilötason neuvontaa toteutettiin. Kirkonkylän alakoulun tiloihin on rakennettu
olohuone, jonka tavoitteena on tarjota tiloja ja toimintaa kaikenikäisten kuntalaisten käyttöön. Olo-
huoneeseen hankittuun leikkinurkkaukseen, l Wall peliin ja muihin tarvikkeisiin saatiin hankeavus-
tusta LEADERISTA. Tilat eivät olleet tilinpäätösvuonna vielä täysin valmiita, mutta niistä saatiin
positiivista palautetta kuntalaisilta.

Kunnan tilinpäätös oli reippaasti negatiivinen ja n. 205 0000 budjetoitua huonompi. Vuosikatekin
jäin negatiiviseksi. Vuoden 2018 verotulot laskivat 314 330 € vuoteen 2017 verrattuna ja valtion-
osuudet laskivat euromääräisesti vuoteen 2017 verrattuna 426 068 euroa. Toimintatuotot toteutui-
vat 248 000 euroa budjetoitua paremmin, mutta ostopalveluihin sen sijaan meni lähes 200 000
budjetoitua enemmän. Perusterveydenhuollon, sosiaalimenojen ja erityissairaanhoidon menot
kasvoivat 435 000 edelliseen vuoteen verrattuna, muilla hallinnonaloilla ei ollut kasvua edelliseen
vuoteen nähden.

Karvian kunta joutui vuonna 2017 ottamaan lainaa yhtenäiskouluinvestointia varten. Maksuvalmius
on säilynyt verotulojen notkahduksesta huolimatta hyvällä tasolla. Investoinnit tulisi jatkossa kui-
tenkin pitää maltillisena. Sote-uudistuksen valmistelu valtakunnan tasolla keskeytyi ja sote-
menojen kasvu muodostaa tulevaisuudessa ison riskin kuntataloudelle ja niiden hillintään olisi vält-
tämätöntä löytää keinoja.

Tarja Hosiasluoma
kunnanjohtaja
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Pohjois-Sa+akunnan seutukunta

Karvian kunta kuuluu Satakunnan maakuntaan ja siinä n. 24 000 asukkaan Pohjois-Satakunnan seutukun-
taan. Muut Pohjois-Satakunnan kunnat ovat: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää ja Siikainen. Satakunnan
maakunnan asukasluku vuodenvaihteessa 2018-2019 oli yhteensä n. 218 647 asukasta.

Väestönmuutos Pohjois-Satakunnassa

Väkiluku

Väestön muutos henk.

Väestön muutos %

2013
21 821
-1299

-5,62%

2014
21 665

-156

-0,8%

2015
19517
-2148

-9,9 %

2016
19253

-264

-1,4%

2017
19043

-210

-1,1 %

2018
18791

-252

-1,3%

Pohjois-Satakunnan kuntien asukasluvut vuosina 2014-2018

Honkajoki
Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Siikainen

31,12.2014

1 789
1 997

11 891
2493
1 591

31.12.2015

1 793
1 948

11 774
2478
1 524

31.12.2016

1 757
1 916

11 637
2449
1 494

31.12.2017

1 708
1 867

11 587
2405
1476

31.12.2018

1664
1 807

11 472
2389
1459

Työttömyysaste Pohjois-Satakunnassa vuosina 2014-2018

Honkajoki
Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Siikainen

31.12.2014

14,2
12,2
13,6
14,7
16,3

31.12.2015

13,2
11,8
14,3
17,0
16,2

31.12.2016

12,5
11,4
13,3
13,5
17,1

31.12.2017

8,7
8,5

10,8
12,8
14,1

31.12.2018

JA
-M
11,2

Al
12,8
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Asukaskohtaisia taloudellisia tunnuslukuja euroina vuosien 2015, 2016 ja 2017 tilinpäätöksistä

Honkajoki

Jämijärvi

Kankaanpää

Karvia

Siikainen

Vuosi

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Verotulot

€/as.

3351

3498

3502

3021

2811

3056

3513

3501

3441

2691

2557

2799

3039

2902

3075

Lainakanta

€/as.

1632

1 521

1811

2499

2946

3147

2921

3241

3602

o

o

1373

1 539

1 498

1440

Toimintakulut

€/as.

9750

9666

9434

6251

6374

6349

6379

6361

6363

6462

6635

6535

7401

7135

6968

Vuosikate

€/as.

229

186

191

132

-227

164

238

381

339

502

45

423

519

558

601

Tilikauden
tulos

€/as.

32

-24

2

-50

-417

-28

25

147

1

167

-287

91

143

210

220

Satakunta 2015

2016

2017

3716

3781

3866

1 875

1 949

2078

6950

6864

6851

253

443

506

-105

99

171

VÄESTÖENNUSTE, Pohjois-
Satakunta ikäryhmittäin

0-6 v

7-14 v

15-64 v

65-74 v

75-84 v

85- v

Yhteensä

2019
1213
1493

10885
3106
1644
694

19035

2029
1141
1386
9534
2788
2462

835

18146

2039
1107
1319
9193
2152
2322
1368

17461

Karvian väestöennuste 2015 - 2040

2600

2500

2400

Henkilöltä

2000

1900-

1800-
2018 2023 2028 2033 2038

Vuosi
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KARVIAN KUNNAN HENKILÖSTÖ 31.12.2018

Vakinaiset toimet ja virat
Yleishallinto
Elinkeinotoimi
(Ryhmä/)perhepäivähoitajat
Koulutoimisto
Opetushenkilöstö
Koulutyöntekijät
Kirjasto
Nuoriso-ja liikuntatoimi
Tekninen ja rakennustoimi
Talonmiehet
Jätevedenpuhdistamo
Siivoojat

YHTEENSÄ

Muut

Sijaiset, määräaikaiset, (osa-
aikaisetl 2)
Työllistetyt

2018
8
1

10,5
o

16,5
10

1
3
3
3
1
5

62,0

2018

26

1

2017
8
1

10,5
1,5

16,5
10

1
2
3
3
1
3

60,5

2017

18

1

KAIKKI YHTEENSÄ

KOKONAISPALKKASUMMA

89

2 795 630,34 €

79,5

2 828 798,41 €

Karvian kunnan henkilöstö
31.12.2018 ikäryhmittäin

Ikäryhmät

alle 30

30-39

40-49

50-59

60-64

65 ja yli

Yhteensä

Lukumäärä

7
18
17
36
10

1

89
alle30v 30-39V 40-49V 50-59v 60-64V 65-68v

Karvian kunnan henkilöstö ikäryhmittäin 31.12.2018
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KARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

KARVIAH VUOKRATALOT
tytäf^faäö

KARVIAH LÄMPÖ OY
tyär»Wo

YLEIS. IA TALOUSHALLINTO

KUHHANVftLTUUSTO

KUNNANHALLITUS

KUHNAH10HTAIA

SIVISTYSTOIMI

ELIHVOIMALAUTAKUHTA • KASVATUS-JA OPETUSLTK

VAPAA^JANLAUTAKUNTA

TARKASTUSI.AUTAKUHTA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TEKNINEN TOIMI

TEKNINEN LAUTAKUNTA
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Kunnanvaltuusto

Kunnan ylin päättävä elin on kunnanvaltuusto. Se vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee
mm. päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, hallinnon järjestämisen perusteista, talouden ja
rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio. Valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteis-
ta perittävien maksujen yleisistä perusteista, takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen ve-

lasta, se valitsee jäsenet kunnan tärkeimpiin toimielimiin, sekä hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuva-
paadesta.

Karviassa kunnanvaltuuston jäseniä on 21. Vuonna 2018 valtuusto kokoontui viisi (5) kertaa ja käsitteli kuu-
sikymmentä (60) pykälää. Kokouspäivät olivat 19.4., 25.4., 26,6., 15.11. ja 12.12.

Valtuuston kokouksissa olivat läsnä kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja pöytäkirjanpitäjänä palkanlaskija-
arkistonhoitaja Arja Honkanen / kunnansihteeri Hanna Vainionpää.

Kunnanvaltuuston vuonna 2018 päättämistä asioista voidaan mainita mm. seuraavat:

19.4. Eropyyntö teknisen lautakunnan jäsenyydestä, valtuuston kokouskutsujen ja kunnallisten kuulu-
tusten julkaiseminen, takausanomus/Karvian ratayhdistys ry, Lauhavuori-Hämeenkangas Geo-

park-hanke, lisämääräraha-anomus Kirkonkylän alakoulu, menomäärärahojen ylitykset ja tuloar-
vian alitukset sekä rahoituslaskelman poikkeamat valtuuston sitovuustasolla, avustusanomus,

kuntalais-ja valtuustoaloitteet vuodelta 2017.

24.5. Osallistuminen valinnavapauspilotointiin, kiinteistöjen myynti tarjousten perusteella/Rantala ja
Holma, päiväkodin piha-alueen uudistaminen.

26.6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen,
sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen, olohuonehanke, Saran Metsästysseura ry:n avus-

tusanomus, kuntarahoitusosuus Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön esiselvityshankkeeseen.

15.11. Lisämääräraha päiväkodin kalusteisiin, talousarvion toteutumisvertailut, hallintosäännön muutos,
Posan peruspalvelukuntayhtymän osavuosiraportti, Karvian hyvinvointikertomus/vuosittainen
raportti, lisämääräraha yhtenäiskoulun henkilöstömenoihin, veroprosenttien määrääminen, ero-

pyyntö vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä, kiinteistön myynti/Uunimäki.

Kuntaomisteisen matkailuyhtiön perustaminen, kiinteistön kauppa/Hakavainio, vuoden 2019 talo-
12.12. usarvion ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelman hyväksyminen, tilintarkastusyhteisön valin-

nan valmistelu.
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Karvian kunnanvaltuusto vuonna 2018 (kuvasta puuttuu Sami Laitila)

Karvian kunnanvaltuusto vuonna 2018

Nimi (läsnä)

Suominen Päivi (5)

Huhtaluoma Heikki (5)

Koivumäki Jyrki (5)
Kännistä Jari (5)

Aalto Kari (4)
Ervelä Mari (3)
Hautaluoma Väinö (5)

Hietaluoma Jaakko (3)

Kangas Kaija (5)
Kaskimäki Veijo (5)
Laitila Sami (4)
Louhisuo Jori (5)

Mustakoski Risto (3)

Niskala Jorma (5)
Ohrankämmen Jukka
(4)
Pukkila Esa (5)
Raita-aho Voitto (5)

Tuuliniemi Paavo (5)

Vainionpää Joni (4)

Välimäki Aarre (3)
Ylilammi Tomi (4)

Asema

puheenjohtaja

1. varapuheenjohtaja

2. varapuheenjohtaja

3. varapuheenjohtaja

Jäsen

Jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

Jäsen

Jäsen

Jäsen

jäsen

Jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

Jäsen

Puolue

Keskusta

PS
Kokoomus

SDP

SDP
Keskusta

PS
Kokoomus

Keskusta

PS
Keskusta

Keskusta

PS
Keskusta

Kokoomus

Keskusta

SDP
Keskusta

Keskusta

Vasemmistoliitto

Keskusta

Ammatti

maatalousyrittäjä

vanhempi konstaapeli, eläk

tuotantopäällikkö

myymäläpäällikkö

sähköteknikko

yrittäjä
merkonomi

maatalousyrittäjä

hankevastaava

pintakäsittelijä
myyntipäällikkö/maanviljelijä
taksiautoilija

yrittajä/puutarhuri

maatalousyrittäjä

yrittäjä
eläkeläinen

kiinteistönhoitaja

eläkeläinen/tilanhoitaja

myyntipäällikkö
maanviljelijä

yrittäjä
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Varavaltuutetut 2018

Nimi (läsnä)

Niskala Pekka (3)
Tuuliniemi Kari (1)
Lähdekorpi Marko (1)
Lamminmäki Paula
Nivus Jari
Hautaluoma Mira
Marttila Rami
Ylinen Ritva
Haavisto Jonna
Sairiala Matti
Rinne Juha
Järvinen Tiina (2)
Lintoja Turkka
Virtanen Rauni
Lentovaara Joni (2)
Hietikko Tarja
Anttila Johanna
Santahuhta Jaakko
Aho Anne
Halmela Kari
Luomanen Esko (2)

Asema

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

Puolue

KD
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta

SDP
SDP
SDP
SDP
Perussuomalaiset

Perussuomalaiset

Perussuomalaiset

Perussuomalaiset

Kokoomus

Kokoomus

Kokoomus
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Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täy-

täntöön panosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää
sen puhevaltaa. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä

muuta toimintaa.

Karvian kunnanhallituksessa jäseniä on yhdeksän, ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Vuoden ai-
kana kunnanhallitus kokoontui 15 kertaa ja käsitteli 220 pykälää. Kokouspäivät olivat 22.1., 12.2, 5.3., 26.3.,

9.4., 7.5., 28.5, 18.6, 13.8, 3.9., 24.9., 15.15., 5.11., 19.11.ja10.12.2018

Kunnanhallituksen kokouksissa läsnä olivat kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajat: Voitto
Raita-aho, Kaija Kangas, Päivi Suominen, Heikki Huhtaluoma, Jyrki Koivumäki ja Jari Kannisto. Lisäksi ko-
kouksissa mukana olivat kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjinä palkanlaskija-
arkistonhoitaja Arja Honkanen sekä kunnansihteeri Hanna Vainionpää. 1.11.2018 alkaen vs. kunnansihteeri

Kati Ojaniemi oli paikalla kunnanhallituksen kokouksissa.

Karvian kunnanhallitus vuonna 2018 (kuvasta puuttuu Hietikko Tarja ja
Järvinen Tiina)
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Kunnanhallituksen jäsenet ja henkilökoh+aiset varajäsenet v.
2018

Nimi (läsnä)

Voitto Raita-Aho (15)
Aalto Kari

Kangas Kaija (14)
Lamminmaki Paula

Ervelä Mari (11)
Laitila Sami (3)

Hietaluoma Jaakko
(13)
Ohrankämmen Juk-

ka(1)

Hietikko Tarja (12)
Mustakoski Risto (1)

Järvinen Tiina (14)
Isotalo Aila (1)

Kaskimäki Veijo (15)
Anttila Johanna

Vainionpää Joni (12)
Pukkila Esa (3)

YlilammiTomi (14)
Ala-Kantti Soile

Asema

puheenjohtaja
varajäsen

varapuheenjohtaja
varajäsen

Jäsen
varajäsen

jäsen

varajäsen

jäsen
varajäsen

jäsen
varajäsen

Jäsen
varajäsen

jäsen
varajäsen

Jäsen
varajäsen

Puolue

SDP
SDP

Keskusta
Keskusta

Keskusta
Keskusta

Kokoomus

Kokoomus

PS
PS

SDP
SDP

PS
PS

Keskusta
Keskusta

Keskusta
Keskusta

Kunnanhallituksella on lautakunnissa edustajansa. Edustajalla on lautakunnan kokouksissa puhevalta, mut-
tei oikeutta osallistua päätöksentekoon. Edustajan tehtävänä on seurata lautakunnan asioiden hoitamista ja
tuoda esiin kunnanhallituksen näkökannat. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on oikeus
osallistua lautakunnan kokouksiin ja käyttää siellä puhevaltaa, vaikka he eivät ole siellä kunnanhallituksen
edustajina.

Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa 2018

Lautakunta
Elinvoimalautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Vapaa-ajanlautakunta
Tekninen lautakunta

Kunnanhallituksen jäsen
Kaija Kangas

Jaakko Hietaluoma
Tiina Järvinen
Veijo Kaskimäki
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Palkka+oimikun+a

Palkkatoimikunta päättää virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuu-
tuksen nojalla ja sopimuspalkkaiseksi nimetyn viranhaltijan palkasta sopimisesta Kunnallisen työmarkkinalai-
toksen suostumuksella, virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanosta, virkaehtosopimuksen harkinnanva-

raisten määräysten soveltamisesta, pääsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisista paikallisneuvotteluista
sekä kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain mukaisista neuvotteluista ja virka- ja työehto-
sopimuksen mukaisesta harkinnanvaraisesta palkkaluokkiin sijoittelusta. Palkkatoimikunnan päätökset vie-
dään tiedoksi kunnanhallitukselle.

Kunnanhallituksen kahdeksi vuodeksi asettama palkkatoimikunta kokoontui vuonna 2018 kolme kertaa:
22.1., 28.5. ja 15.10. Kokouksissa on ollut läsnä myös kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma.

Palkka+oimikun+a2018

Nimi Asema

Suominen Päivi puheenjohtaja

Huhtaluoma Heikki jäsen

Raita-Aho Voitto jäsen

Vainionpää Joni jäsen

Vainionpää Hanna sihteeri / palkka-asiamies / valmistelija
Ojaniemi Kati sihteeri/palkka-asiamies/valmistelija 1.11.2018 alkaen

Yh+eis+yö+oimikun+a

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat mm. henkilöstön asemaan oleellisesti vaikuttavat palvelutoiminnan
muutokset, tutkimus- ja kehittämishankkeet, kone- ja laitehankinnat sekä olennaiset muutokset työtehtävis-
sä, töiden ja työtilojen järjestelyissä, lomautusilmoitusten antamista, virka- ja työsopimussuhteiden irtisano-
mistä tai osa-aikaistamista edeltävä asian käsittely silloin, kun toimenpiteet johtuvat hallinnollisista, taloudel-
lisistä ja tuotannollisista syistä sekä viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön taloudellista tilaa, toiminta-
ja taloussuunnitelmaa sekä talousarviota ja sen täytäntöönpanoa koskevat esitykset.

Kunnanhallituksen kahdeksi vuodeksi asettama yhteistyötoimikunta kokoontui kerran 29.10.2018

Yh+eistyötoimikun+a 2018
Nimi Asema

Raita-Aho Voitto puheenjohtaja

Ala-Rämi Sirpa JYTY:n edustaja

Välimäki Pirkko JHLn edustaja
Ylinentalo Kari JUKO:n edustaja

Vainionpää Hanna kunnansihteeri

Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja
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Työsuojelu+oimikun+a

Työsuqjelutoimikunnan ovat vuonna 2018 muodostaneet Olli Liikala, Sirpa Ala-Rämi, Kaija Kangas (kunnan-
hallituksen edustaja) ja työsupjelupäällikkö Matti Arkko. Vuonna 2018 työsuojelutoimikunta kokoontui neljä
kertaa. Kokoukset pidettiin 16.2., ti 8.5., 17.9. ja 31.10.
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Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen kuntatalous näyttää vuoden 2018 titinpäätösarvioiden valossa heikentyvän. Tulos painui vuonna
2018 negatiiviseksi peräti noin kahdessa kolmasosassa kunnista. Koko maata koskevien tilinpäätösennus-
teiden keskeiset havainnot ovat:

• Toimintamenot kasvoivat yli 3 %
• Verotulot laskivat -0,5 %

• Valtionosuudet vähenivät -0,6 %

• Vuosikate heikkeni lähes 32 %

Vuoden 2018 tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 3,3 pro-
senttiä edellistä vuotta suuremmat ja niitä oli yhteensä 36,9 miljardia euroa. Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat
4,6 prosenttia 7,5 miljardiin euroon. Toimintakuluja ja -tuottoja kasvattivat osaltaan eräät kirjausmenettelyt
kuntien ja kuntayhtymien välisissä palvelujen ostoissa. Toimintakate oli -29,1 miljardia euroa ja se puoles-
taan heikkeni 3,4 prosenttia edellisen vuoden tilinpäätöksistä.

Manner-Suomen kuntien verotulot olivat tilinpäätösarvioiden mukaan yhteensä 22,3 miljardia euroa vuonna
2018. Ne vähenivät edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna 0,5 prosenttia. Valtionosuuksia kunnat saivat
8,5 miljardia euroa. Valtionosuudet vähenivät 0,6 prosenttia. Verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva
verorahoitus oli asukasta kohden 5 613 euroa.

Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate pieneni edellisestä vuodesta 35,5 prosenttia ollen vuonna
2018 2,1 miljardia euroa. Vuosikate oli tilinpäätösarvioissa negatiivinen 38 kunnalta. Edellisenä vuonna vuo-
sikate oli tilinpäätöstietojen mukaan negatiivinen neljällä kunnalla.

Kuntien arvioiden perusteella niiden yhteenlaskettu lainakanta vuoden 2018 lopussa oli 16,7 miljardia euroa.
Asukasta kohden lainakanta oli 3 051 euroa. Lainakanta kasvoi vuotta aikaisemmasta ajankohdasta 3,8
prosenttia. Investointimenoja kunnilla oli vuoden aikana 3,6 miljardia euroa. Kasvua investointimenoissa oli
edellisvuodesta 3,4 prosenttia.

Manner-Suomen kuntayhtymien toimintakulut ilman sisäisiä eriä olivat vuonna 2018 tilinpäätösarvioiden mu-
kaan 14,7 miljardia euroa. Ulkoisia toimintatuottoja oli 15,4 miljardia euroa. Toimintakulut kasvoivat edellises-
ta vuodesta 8,3 prosenttia ja toimintatuotot 7,2 prosenttia. Vuosikate laski 15,1 prosenttia ollen 0,6 miljardia
euroa.

Kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli vuotta 2018 koskevissa tilinpäätösarvioissa 3,9 miljardia euroa,
joka oli 11,4 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden tilinpäätöstiedoissa. Investointimenot kasvoivat 2,1
prosenttia 1,2 miljardiin euroon.
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Karvian kunnan talouden ja toiminnan kehitys

Yleinen kehitys

Vuoden 2018 aikana Karvian kunnan asukasluku laski 16 hengellä. Karvian kunnan asukasluku 31.12.2018
oli 2389 asukasta. Vuoden viimeisen päivän, 31.12.2018 tilanteen mukaan Karvian kunta on 245. suurin

kunta Suomessa. Kaikkiaan kuntia oli 31.12.2018 yhteensä 311. Viimeisen kymmenen vuoden aikana asu-

kasluku on vähentynyt 12,43 % ja 20 vuoden aikana 23,16 %,

Työvoiman määrä vuonna 31.12.2018 oli 1025 henkeä. Työttömyysaste 31.12.2018 tilannekatsauksen mu-
kaan oli 9,1 %. Koko Satakunnan keskimääräinen työttömyysaste oli 10,2 %.

Talous

Vuoden 2018 verotulot laskivat 314 330 € vuoteen 2017 verrattuna, lasku 5,3 %. Kunnallisveron tuotto laski
edellisestä vuodesta 393 874 € ja yhteisöveron tuotto laski 87 983 €. Kiinteistöveroa kertyi 167 528 € enem-
man kuin vuonna 2017. Kuntien valtionosuudet alenivat 40 miljoonaa euroa (-0,5 %) vuodesta

2017. Merkittävimmät muutokset vuoden 2018 valtionosuudessa johtuivat kilpailukykysopimuksesta ja vero-
menetysten kompensaatiosta. Karviassa valtionosuudet laskivat euromääräisesti vuoteen 2017 verrattuna

426 068 euroa.

Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Kunnan verorahoitus kokonaisuudessaan (verotulot ja valtionosuudet) laskivat edelliseen vuoteen verrattu-

na. Verotulojen lasku johtuu pääosin verotilitysten rytmihäiriöstä. Edellisenä vuonna verotuloja tilitettiin liikaa
ja tilinpäätösvuonna sitten tämä oikaistiin. Myös kilpailukykysopimus ja lomarahaleikkaus laski verotuloker-
tymää. Valtionosuuksien lasku jatkuu. Kunnan menojen osalta erityisen olennaisena on pidettävä Pohjois-
Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kustannuskehitystä Karvian kunnan osalta. Vuonna 2018
Posan kustannukset ylittivät palvelusopimuksen mukaisesti n. 434 138 euroa. Erikoissairaanhoidon kustan-
nukset toteutuivat budjetoidusti. Kunta on nostanut pitkäaikaista rahoitusta vuonna 2017. Kunnalla on velkaa
3 126 316 euroa.

Kunnan henkilöstö

Kunnan henkilöstössä ei tapahtunut suuria muutoksia. Kunnan määräaikainen rakennustarkastajan virka
vakinaistettiin loppuvuodesta 2018. Suurimmat sijaistarpeet olivat kunnan koulutoimessa ja päivähoidossa.
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Arvio merki+tävimmis+ä riskeistä ja epävarmuus+ekijöis+ä sekä muista
toiminnan kehittymiseen vaiku+tavis+a seikoista

Valtakunnallisen sote ratkaisun kaaduttua sosiaali-ja terveysmenojen kehittyminen muodostaa riskin kunnan
menokehitykselle. Erityissairaanhoidon menot saattavat vaihdella suurestikin, mutta Satakunnan sairaanhoi-

topiirin talousarvio on osoittautunut hyvin todellisten kustannusten mukaiseksi lähes poikkeuksetta. PoSan
osalta varattu määräraha ylittyi vuonna 2018. Ylitystä tuli erityisesti perhepalveluissa ja erityispalveluissa.
Kunnan omalla toiminnalla pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi sosiaali- ja terveysmenojen kasvuun.
Liikuntatoimen ja terveydenhuollon yhteistyöllä on saatu kansantautien ja diabeteksen esiintyvyyttä käänty-
maan laskuun. Päihdehuollosta aiheutuneet kustannukset sen sijaan ovat edelleen noususuunnassa ja näi-

den ennaltaehkäisyyn tulee suunnata resursseja jatkossa. Perhetyöntekijän palkkaaminen on osoittautunut
hyväksi ratkaisuksi tehdä ennaltaehkäisevää työtä perheiden hyväksi.

Sote uudistuksen valmistelun pysähtyminen muodostaa ison epävarmuustekijän tulevaisuudessa. Sote me-

nojen vuosittainen kasvuvauhti on iso ja ellei sitä saada taittumaan, Yhä suurempi osuus kuntien budjetista
tulee menemään sote menoihin. Satakunnan alueella on keskusteltu vapaaehtoisesta maakunnallisesta

yhteistyöstä, mikäli lainsäädäntö ei etene. Asiaa valmistellaan ja se tulee kunnille lausuttavaksi toukokuussa
2019.

Merkittävän riskin muodostaa edelleen yleinen taloudellinen kehitys. Kaman verotulot kääntyivät laskuun,
eikä nopeaa korjausta ole tiedossa. Kuntien valtionosuuksien leikkaukset tulevat jatkumaan. Tästä aiheutuu
kunnan tulorahoituksen putoaminen euromääräisesti, mikä aiheuttaa suuria sopeuttamispaineita.

Henkilöstön tehtävät muuttuvat jatkuvasti, ja henkilöstön on oltava valmiita joustamaan ja oppimaan uutta.
Työtehtävien hoidossa on kiinnitetty huomiota varajärjestelmiin, jotta jokaiseen työtehtävään löytyisi vara-
henkilö talon sisältä esim. sairauslomien ajaksi. Henkilöstön työmäärän tulee olla sellainen, että vuosilomat
pystytään pitämään oikea-aikaisesti. Henkilöstön työssä jaksamiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota.

Karvian kunnan vahvuutena on ollut ylijäämäinen kuntatalous ja velattomuus, mutta heikkoutena on se, että
kuntatalous on riippuvaisuus valtionosuuksien määrästä. Peruspalveluiden valtionosuuteen tehdyt suuret
leikkaukset ovat vähentäneet kunnan verorahoitusta vuodelle 2016 niin paljon, ettei vastaavaa säästöä toi-
minnan kautta ollut saavutettavissa. Riittävän rahoituksen saaminen lakisääteisten palveluiden tuottamiselle
on merkittävä riski.

Matkailun kehittämiseen liittyvät toimenpiteet muodostavat positiivisen näkymän uuden yritystoiminnan syn-
tymiselle ja mahdollisesti sillä tulee olemaan positiivisia vaikutuksia väestömäärän kehittymiselle.

Ympäristötekijät

Karvian kunnan alueella on huomattavia soraesiintymiä, ja maa-ainesten otto on yksi merkittävimmistä elin-

keinomuodoista. Maa-aineslupa-asiat siirtyivät 1.7.2016 PoSan ympäristölautakunnalle. Lakeuden Vesi on

saanut vesilain mukaiset määräaikaiset tuvat pohjaveden ottoon kahdelta eri alueelta Karviasta. Prosessi
tulee etenemään lähiaikoina ja vedenoton käynnistyessä tulee seurata ympäristövaikutuksia ja vedenoton
vaikutuksia pohjaveden määrään.

Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestelmästä

Karvian kunnanvaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 15.5.2014 § 12.
Karvian kunnalla on sisäisen valvonnan ohje, jonka Karvian kunnanhallitus on hyväksynyt 16.6.2014 §:ssä

000017



128. Hallintosääntöön tehtiin kuntalain uuden 50 §:n edellyttämät muutokset 15.5.2014. Sisäinen valvonta on
kunnan omaehtoisesti suorittamaa tarkastusta, sisäistä tarkkailua ja luottamushenkilöiden toimesta tapahtu-
vaa seurantaa. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tulok-

sellistä, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita
ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan järjes-
tämisestä on vastuussa kunnanhallitus ja toimiva johto.

Sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan osa. Perinteisiä tarkastuskohteita ovat rahavara (kassat) sekä

varastot. Seuranta on kunnallishallinnossa erityisesti luottamushenkilöille kuuluva osa sisäistä valvontaa.
Seurannan keskeisiä tehtäviä ovat raportointivelvollisuuden asettaminen, raportoinnin toteutuksen valvonta,
tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu. Vuonna 2018 sisäistä valvontaa on toteutettu
toimialoittain hyväksyttyjen periaatteiden mukaan pääasiasta viranhaltijoiden toimesta.

Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat
viranhaltijat. Kaikilla tilivelvollisilla on vastuu oman toimialueensa sisäisen valvonnan toteuttamisessa ja val-
vonnan kehittämisessä. Toimialueet valvovat talousarvionsa toteutumista, saataviensa kertymistä sekä saa-

puvien laskujen oikeellisuutta. Säännölliset kehityskeskustelut, joissa kiinnitetään huomioita työntekijän it-
searviointiin, ovat myös osa sisäistä valvontaa.

Karvian kunnassa tilivelvollisia viran-Ja toimenhal+ijoi+a ovat vuonna
2018 olleet:

Yleishallinto/kunnanhallitus:
kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma
kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpää (virkavapaalla 1.11. 2018 alkaen)
vs. kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Kati Ojaniemi (1.11.2018 alkaen)

Elinkeinotoimi:
kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma

Koulutoimi:
kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpää (virkavapaalla 1.11.2018 alkaen)
vs. kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Kati Ojaniemi (1.11.2018 alkaen)
Yhtenäiskoulun osalta rehtori Arimo Koivisto
Päivähoitoja kodinhoidon tuki:
päivähoidon ohjaaja Arja Ruinu (30.9.2018 saakka)
vs. päivähoidonohjaaja Jonna Haavisto (vs,1.8.-31.10.2018)
päivähoidon ohjaaja Reetta Lepistö (24.10.2018 alkaen)

Kirjastotoimi:
Honkajoen viranhaltija, kirjastonhoitaja Minna Hautaluoma

Vapaa-aikatoimi:
liikunta-ja raittiustoimi liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämi
nuoriso-ja kulttuuritoimi nuorisosihteeri Maria Laaksoharju (28.2.2018 saakka). Tiina-Kaisa Aro-Heinilä
(1.12.2017-31.7.2018). Sirpa Ala-Rämi (1.8.2018 alkaen)

Tekninen toimi:
kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi

Työterveyshuolto:
kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpää (virkavapaalla 1.11.2018 alkaen)
vs. kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Kati Ojaniemi (1.11.2018 alkaen)

Työsuojelu:
työsuojelupäällikkö, yritysneuvoja Matti Arkko

000018



Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat
viranhaltijat. Kaikilla tilivelvollisilla on vastuu oman toimialueensa sisäisen valvonnan toteuttamisessa ja val-
vonnan kehittämisessä. Toimialueet valvovat talousarvionsa toteutumista, saataviensa kertymistä sekä saa-

puvien laskujen oikeellisuutta ja vastaavat saatavien perinnästä. Säännölliset kehityskeskustelut, joissa kiin-
uitetaan huomioita työntekijän itsearviointiin, ovat myös osa sisäistä valvontaa. Kunnanhallituksen toimialu-
eella sisäistä valvontaa on toteutettu kunnanjohtajan ja kunnansihteerin yhteistyönä. Osana sisäistä valvon-
taa kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston pöytäkirjat käydään säännöllisesti läpi ja varmistetaan päätösten
toimeenpano. Talouden toteutumisista seurataan kuukausittain. Vuosittain tarkastellaan koko toimialueen
sopimusten ajantasaisuus, viranhaltijapäätösten oikeellisuus sekä muut kunnan sisäisen valvonnan ohjeessa
määritellyt asiat. Valvonnan tulokset kirjataan ja poikkeamista raportoidaan kunnanhallitukselle. Kunnan
saatavien valvonnasta kunnanhallitus on hyväksynyt erillisen ohjeen, jonka mukaisesti saatavista on rapor-
taitu kunnanhallitukselle.

Riskienhallinnassa yhtenä tekijänä on riittävä vakuutussuoja. Vakuutusturvaa seurataan ja vakuutukset kil-
pailutetaan aika ajoin. Vakuutusturvan kilpailutus ja tarkastus on tehty vuonna 2018.

Riskien arviointia toteutetaan säännöllisin väliajoin johtoryhmän toimesta. Toimenpiteinä on ollut muun mu-
assa voimavarojen lisääminen elinkeinotoimeen sekä varautumiseen ja jatkuvuuden hallintaan liittyvään
koulutukseen osallistuminen. Kunta on osallistunut maakunnalliseen varautumiskoulutukseen. Valmiussuun-

nitelman yleinen osa ja henkilöstövaraukset on päivitetty vuonna 2018. Mm. kunnan kriisiviestintäohje on
päivitetty hiljattain. Kunnan kuntastrategia on päivitetty vuonna 2015, ja henkilöstö on sitoutettu strategian
tavoitteisiin. Kuntastrategian toteutumista seurataan säännöllisesti.

Riskejä on pyritty ehkäisemään mahdollisuuksien mukaan vakuutuksin ja ennakoivin toimenpitein. Vakuutet-
tujen kohteiden luettelo tarkistetaan vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön kanssa ja samassa yhteydessä käy-
dään riskejä läpi. Kiinteistöjen kuntoa seurataan jatkuvasti ja vuosittain varataan määräraha tarvittaviin pe-
ruskorjauksiin. Kunnan kiinteistöihin on hankittu varavoimalähteet sähkökatkojen varalle. Myös pelastus-
suunnitelmat ovat ajan tasalla kunnan kiinteistöissä.

Tietojärjestelmien osalta kunta ostaa ict- palveluiden hallinnan Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:lta riittä-
van asiantuntemuksen varmistamiseksi, jotta voidaan varmistua tietojärjestelmien häiriöttömästä toiminnas-
ta, suojaamisesta ja varmuuskopioinnista. Tietosuojavastaavan tehtävät ostetaan Suupohjan Seutupalvelu-

keskukselta ja Karvian tietosuojavastaavana toimii Petri Boren. Tietoturvapolitiikka on työn alla ja hyväksy-
tään vuonna 2019.

Karvian kunnassa on vuonna 2013 hyväksytty kunnan pienhankintaohje (päivitetty vuonna 2015), joka var-
mistaa pientenkin hankintojen dokumentoidun kilpailuttamisen. Huolellinen kilpailuttaminen edistää sekä
taloudellisten että toiminnallisten riskien ennaltaehkäisyä. Toisaalta on huomioitava, että alle hankintalain
rajojen jäävien hankintojen dokumentoitu kilpailutus kuormittaa vähäistä henkilöresurssia, saattaa nostaa
hankinnan hintaa ja riskinä on myös se, ettei hankintoja välttämättä voida tehdä omalta paikkakunnalta sil-
loinkaan kun se olisi tarkoituksenmukaista.

Koulutoimen osalta riskejä hallitaan mm. systemaattisella laatutyöllä. Oppilashuoltosuunnitelma on päivitetty.
Kunnassa on laatukäsikirja, jota päivitetään vähintään kahden vuoden välein tehtävän kokonaisarvioinnin
perusteella. Sisäisessä an/ioinnissa kiinnitetään huomiota epäkohtiin ja päätetään korjaavista toimenpiteistä.

Perheiden varhaisen tukemisen varmistamiseksi kunnassa jatkaa perhetyöntekijä, jonka palveluiden saami-
nen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta. Palvelu on perheille maksutonta. Perhetyöllä pyritään ennaltaeh-
käisemään tilanteiden kriisiytyminen ja tarjoamaan matalan kynnyksen apua perheille.
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Kunnan elinkeinotoimen palvelut hoidetaan omana työnä. Yritysasiamies ja kunnanjohtaja työskentelevät
alkavien yrittäjien ja toimimien yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi. Yrittäjille järjestetään koulutusta
ajankohtaisista asioista.

Henkilöstön systemaattinen ja riittävä täydennyskouluttaminen on merkittävä osa riskienhallintatyötä. Kun-
nassa laaditaan vuosittain henkilöstö ja koulutussuunnitelma ja suoritetuista koulutuksista raportoidaan.
Vuonna 2018 täydennyskoulutukseen on osallistunut 80,77 % työntekijöistä. Työntekijöiden työhyvinvointia
seurataan yhdessä työterveyshuollon kanssa ja mahdollisiin ongelmiin puututaan viivytyksettä. Työhyvin-
vointia on seurattu myös yhteistyössä vakuutusyhtiön kanssa. Syksyllä 2018 toteutetun hyvinvointikartoituk-
sen tuloksia on käsitelty henkilöstön kanssa ja syvällisemmin asioita käytiin läpi koulutoimen osalta. Työhy-
vinvointiin liittyvää toimintaa on järjestetty vuonna 2018.

Vuosittain tarkastellaan myös työtapaturmien määrää sekä niistä aiheutuneita sairauspoissaoloja. Tässä
yhteydessä tarkastellaan erityisesti työhön liittyviä riskejä. Vuonna 2018 työtapaturmia oli hyvin vähän (1
kpl). Erityisiä riskitekijöitä ei noussut esiin.

Lainmuutoksen myötä 1.1.2015 300 päivää työttömänä olleiden osalta kunnan maksettavaksi tuli 50 % työ-
markkinatuesta. Näillä 300 mutta alle 500 päivää työttömänä olleilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta osallistua
kuntouttavaan työtoimintaan tai muuhun aktivointiin. Työmarkkinatukiosuudesta muodostuu kustannus, jo-
hon kunta ei välttämättä pysty vaikuttamaan. Kunnan kustannuksia lisäsi myös se, että yli 1000 päivää työt-
tömänä olleiden työmarkkinatuesta kunnan maksuosuus nousi 70 %:iin. Työmarkkinatuen kuntaosuus muo-

dostaa merkittävän kustannuserän, eikä sitä kokonaan ole mahdollista poistaa.
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Käyttötalouden menot vuosina 2017 - 2018

2018 TP€ 2017 TP€

Terveydenhuollon menot 2015 - 2018

%

Tarkastuslautakunta

Kunnanhallitus

Sosiaali-ja terveydenhuolto

Elinkeinotoimi

Kasvatus- ja opetuslautakun-

ta(sis. päivähoidon)

Vapaa-ajan lautakunta

Tekninen lautakunta

YHTEENSÄ

12965

1 146 357

9 576 229

309 167

3 177 889

335 279

1 603 665

16161 551

0,08

7,09

59,25

1,91

19,66

2,07

9,92

100

13206

1 188377

9 141 235

323 673

3157507

341 400

1 626 558

15 791 956

0,08

7,53

57,89

2,05

19,99

2,16

10,30

100

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Erikoissairaanhoito

Muu terveydenhuolto

YHTEENSÄ

TP 2018

6 565 653

3010576

9 576 229

TP 2017

6 040 954

3100281

9 141 235

TP 2016

6383104

2916317

9 299 421

TP 2015

6 285 421

2 921 780

9 207 202
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TULOSLASKELMA
KARVIAN KUNTA
TULOSLASKELMA
ULKOINEN

TULOSLASKELMA
Toimintatuotot

Myyntituotot
Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

Toimintatuotot yhteensä

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet, tavarat

Avustukset

Muuttoimintakulut

Toimintamenot yhteensä

Toimintakate

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustuototja -kulut:

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Rahoitustuototja -kulut yhteensä

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman muk. poistot

Arvonalentumiset

Poistot ja arvonalentumiset yht.

Tilikauden tulos

Tilikauden ylijäämä(alijäämä)

Tp 2018
1 000 €

368
134
97

870
1470

-3592

-11 182

-756

-361

-198

-16 089

-14619

6412
7798

o
273
-40

-2

231
-179

-923

o
-923

-1102

-1 102

Tp 2017
1 000 €

394
134
76

762
1 366

-3627

-10629

-807

-481

-159

-15704

-14 339

6726
8224

o
424
-18

o
406

1017

-793

-5

-798

219
219

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/toimintakulut, %

Vuosikate/poistot, %

Vuosikate €/as

Asukasluku 31.12.

TP 2018
9,1

19,39

74,87

2389

TP 2017
8,7

127,42

423,01

2405

TP 2016
8,6

13,64

45,30

2449

TP 2015
9,3

149,73

501,62

2478

Laskentakaavat:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
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Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut -Valmistus omaan käyttöön)
Vuosikate prosenttia poistoista

= 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalennukset

Vuosikate € / asukas

= Vuosikate / asukasluvulla
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RAHOITUSLASKELMA
KARVIAN KUNTA
RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan rahavirta

Vuosikate

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät
Toiminnan rahavirta yhteensä
Investointien rahavirta

Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden juovutustulot
Investointien rahavirta yhteensä

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset

Antolainasaamisen vähennykset
Antolainauksen muutokset yhteensä

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lainakannan muutokset yhteensä

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutokset
Saamisten muutos

Korottomien velkojen muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12.

Rahavarat 1.1.

Rahavarojen muutos

Tp 2018
1 000 €

-179

-163

-341

-464

194
207
-62

-404

14
14

o
-174

-174

-69

71
581
582

422

19

2571
2553

19

Tp 2017
1 000 €

1 017

4
1 021

-3442

338
o

-3104

-2083

-11

-11

3300
o
o

o

-101

-10

-467

-579

2710

627

2553
1 926

627
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Rahoituslaskelman tunnusluvut

TP 2018 TP 2017 TP 2016 TP 2015
Toiminnan ja investointien rahavir-

ran kertymä 5 vuodelta/IOOOe
Investointien tulorahoitus, %

Lainanhoitokate

Kassan riittävyys, pv

-1980

-66,32

-0,65

55,97

-800

32,77

58,3

48,95

1 096

4,94

38,00

1 573

162,68

63,58

Laskentakaavat:

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä tilinpäätösvuodelta ja neljältä edelliseltä vuo-
delta (uusi 2013 toimintakertomuksessa). Tunnusluvulla seurataan investointien omarahoituksen

toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättynee-
nä tilinpäätösvuotena on positiivinen.

Investointien tulorahoitus, %

= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno

Lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokuiut + Lainanlyhennykset)
Kassan riittävyys, pv

= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
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TASE
KARVIAN KUNTA
TASE

1000

1001

1002
1000
1005
1010

noo
1101
1110
1130
1160
1190

1200
1201
1230
1240

1400

1460

1500

1600

1602
1630

1721
1780
1815

1830
1831

1900

A

l
1.

2.

2.

II
1.

2.

3.

4.

6.

III
1.

3.

4.

B

3.

c

11

1.

2.

1.

3.

4.

III
1.

IV

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Tietokoneohjelmistot
Muut pitkävaikutteiset menot

Aineelliset hyödykkeet
Maa-ja vesialueet

Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet_

Muut lainasaamiset
Muut saamiset

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Muut toimeksiantojen varat

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset

Myyntisaamiset
Lainasaamiset

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet

Rahat ja pankkisaamiset

31.12.2018

1 000 €

18618

15545

141
9

21
112

12882
913

9723
1 933

196
118

2521
2005

246
270

o

o

3072

501

o
15

284
143
59

1
1

2570

31.12.2017

1 000 €

19382

16257

210
9

16
185

13564
939

10289
2023

280
33

2484
1 954

246
283

o

o

3125

572

o
15

297
144
117

3
3

2550
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KARVIAN KUNTA
TASE

2000

2001

2002
2040
2050

2300

2330

2400

2401
2410
2460

2500
2510
2540
2545
2550
2570

A

l
IV
v

D

3.

E

l
2.

7.

11
2.

5.

6.

7.

8.

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma
Edellisten tilikausien yli/alijäämä
Tilikauden yli/alijäämä

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Muut toimeksiantojen pääomat

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta
Liittymismaksut ja muut velat

Liittymismaksut

Lyhytaikainen
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

31.12.2017

1 000 €

18618

13686

5214
9574

-1 102

25

25

4906

2831
2779

52

2076
347

6
929

95
699

31.12.2017

1 000 €

19382

14788

5214
9355

219

94

94

4500

3176
3126

50

1324
174

6
622

98
424

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, %

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

Velat ja vastuut % käyttötuloista
Kertynyt yli-/alijäämä, tuhatta euroa
Kertynyt yli- / alijäämä, euroa /asukas
Lainakanta 31.12., tuhatta euroa

Lainat 31.12., euroa / asukas

Lainasaamiset 31.12., tuhatta euroa

Asukasmäärä 31.12.

TP 2018
74
31
34

8472
3546
3126
1309
246

2389

TP 2017
76
28
30

9574
3981
3300
1372
246

2405

TP 2016
89

10
14

9355
3820

o
o

246
2449

TP 2015
90

9

10058
4059

o
o

246
2478

Yli-/alijäämäerien tulkinnasta:
Avaavassa taseessa 1.1.1997 on tehty 481.640 euron ylimääräinen poisto rakennuksista pe-

ruspääomaa vastaan. Samoin osakkeista on tehty arvonalennus 53.862 euroa ylimääräisenä poistona pe-

ruspääomaa vastaan. Tällä on vaikutusta yli-/alijäämän tulkintaan, koska kyseisiä poistoja ei ole tehty tulok-
seen vaikuttavasti. Ko. osakkeita kunnalla ei enää ole. Myös ko. rakennukset on kaikki jo myyty, romutettu

tai loppuun poistettu. Näin ollen avaavassa taseessa 1.1.1997 tehtyjen ylimääräisten poistojen, yht. 535.532
euroa, voidaan tulkita alentavan taseeseen tällä hetkellä kertynyttä ylijäämää.

Vuonna 2004 on siirretty Vesi-ja viemärilaitoksen liittymismaksurahasto 17.698 euroa Edel-
listen tilikausien ylijäämään, jolloin ylijäämäerä parani 17.698 euroa, joten tämän voidaan tulkita alentavan
taseeseen tällä hetkellä kertynyttä ylijäämää.
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Laskentakaavat:
Omavaraisuusaste, %
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa / asukas
= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] /Asukasmäärä

Lainakanta31.12.
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Lainat 31.12. euroa /asukas
= Edellä mainittu lainakanta jaetaan tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asu-
kasmääräilä
Lainasaamiset 31.12.
= Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset
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Kokonaistulot ja -menot vuonna 201 7 - 2018

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT
Toiminta

Investoinnit

Rahoitustoiminta

Kokonaistulot
yhteensä

Toimintatuotot

Verotulot

Valtionosuudet

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Satunnaiset tuotot

Tulorahoituksen korjauserät
- Pysyvien vastaavien
_hyödykkeiden luovutusvoitot

Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
myyntitulot

Antolainasaamisten vähennykset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Oman pääoman lisäykset

Tp 2018
1 000 €

1470
6412
7798

273

o

-163

194

207

14

16205

Tp 2017
1 000 €

1 366
6726
8224

o
424

o

o

338

o

o
3300

20378

%

6,70

33,00

10,35

0,00

2,08

0,00

0,00

1,66

0,00

0,00

16,19

100,00

MENOT
Toiminta

Investoinnit

Rahoitustoiminta

Kokonaismenot
yhteensä

Toimintakulut

- Valmistus omaan käyttöön

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Satunnaiset kulut

Tulorahoituksen korjauserät

Pakollisten varausten muutos

- Pakollisten varausten lis (+) / väh (-)
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

luovutustappiot

Investointimenot

Antolainasaamisten lisäykset

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen vähennys

Oman pääoman vähennykset

16089

40
2

464

174

16769

15704

18
o

4

3442

11
o
o

19179

81,90

0,09

0,00

0,00

17,95

0,06

0,00

0,00

100,00
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Kun+akonsernin toimin+a ja talous

TYTÄRYHTEISÖT, KUNTAYHTYMÄOSUUDET SEKÄ OSAKKUUSYHTEISÖT

Nimi

Tytäryhteistöt
Kiintoy Karvian
Vuokratalot

Karvian Lämpö Oy

Kuntayhtymät
Pohj-Sat perus-
palv. k.y.*

Satak. sairaanhoi-
topiiri
Satakuntaliitto
Vatajankosken
Sähkö
Satak. koulu-
tusk.y.

Yhteis-ja omis-
tusyhteysyhtei-
söt

Kotipaikka

Karvia

Karvia

Kankaanpää

Pori

Pori

Kankaanpää

Kokemäki

Kunnan
omis-

tusosuus

100%

100%

10,93%

1,32%

0,79 %

29,19%

2,06 %

* Prosentinlaskussa mukana myös osajäsenet

Konsernin
omis-

tusosuus

100%

100 %

10,93%

1,32%

0,79 %

29,19%

2,06 %

Kuntakonsernin osuus (1 000 €)

omasta
pääomasta

201

75

-1

1288

8

7368

413

vieraasta
pääomasta

1694

2497

965

1384

54

10860

92

tilikauden voi-
tosta/tappiosta

1

8

r

-43

o

379

4

(Kuitenkin osajäsenellä on rajoitettu osuus PoSan varoihin ja vastuisiin ero-ja purkamistilanteessa)

YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ

Tytäryhteisöt
- Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt
- Muut yhtiöt
Kuntayhtymät
Osakkuusyhteisöt
YHTEENSÄ

Yhdistely konsernitilinpäätökseen
Yhdistelty (kpl)

1
1
5

7

Ei yhdistelty (kpl)
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Konsernin toiminnan ohjaus

Konserniohjeen tarkoitus ja tavoi+e

Konserniohjeen tarkoituksena on edesauttaa kuntakonsernin päämäärien ja tavoitteiden toteuttamista luo-
maila yhtenäiset periaatteet kunnan määräämisvaltaan kuuluvien yhteisöjen johtamiselle ja toiminnalle.

Kunnanvaltuusto päättää kuntakonserniin kuulumisesta ja konsernin omistajapolitiikasta. Kunnanvaltuusto
hyväksyy ao. talousarviossa ja taloussuunnitelmassa kuntakonsernin toimielimille toimintatavoitteet, määrä-
rahat ja tuloarviot.

Talousarvion yhteydessä määritellään tavoitteet.

Kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet tytätyhteisöille:

Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot

Voimavarojen ohjauksessa tuloksellisuudella ja taloudellisuudella on pääpaino.

Kiinteistöyhtiön toiminnan tulee perustua tuloksellisuuteen, laillisuuteen ja hyvään hallintotapaan.

Kiinteistöyhtiön tavoitteet ovat maksuvalmiuden säilyttäminen, asuntojen käyttöasteen säilyminen nykyisellä
tasolla ja vuokrarästien pitäminen alhaisena.
Kunnan tulee yhtiön omistajana pyrkiä kiinteistöjen kunnon parantamiseen suunnitelmallisesti.

Kiinteistöyhtiö raportoi säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen
edustaja on paikalla vuokrataloyhtiön kokouksissa.

Konserniohjeessa annetaan ohjeet kunnan tytäryhtiöiden ohjauksen käytännöstä ja tytäryhtiöille asetettavis-
ta tavoitteista.

Karvian Lämpö Oy

Voimavarojen ohjauksessa tuloksellisuudella ja taloudellisuudella on pääpaino,

Lämpöyhtiön toiminnan tulee perustua tuloksellisuuteen, laillisuuteen sekä hyvään hallintotapaan. Lämpöyh-
tiön tarkoituksena ei kuitenkaan ole tuottaa voittoa.

Lämpöyhtiön tavoitteena on uusien asiakkaiden hankkiminen sekä kustannustehokas ja asiakkaalle edulli-
nen lämmön tuotanto. Lisäksi lämmön toimitusvarmuus on tärkeä seikka asiakkaiden kannalta.

Lämpöyhtiö raportoi vähintään kerran vuodessa kunnanhallitukselle. Kunnan edustaja on paikalla lämpöyhti-
on kokouksissa.

Konserniohjeessa annetaan ohjeet kunnan tytäryhtiöiden ohjauksen käytännöstä ja tytäryhtiöille asetettavis-
ta tavoitteista.

Selonteko konsernivalvonnan järjes+ämises+ä

Kuntakonsernin hallinto ja taloutta valvovat kunnanvaltuuston valitsema tarkastuslautakunta ja tilintarkas-
tusyhteisö.

Kunnanvaltuusto valitsee kunnan edustajat yhtymäkokouksiin ja -valtuustoihin.
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Karvian kunnan konserniohje on uudistettu vuonna 2017. Kunnan tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annetta-
va kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemi-
seen tarvittavat tiedot.

Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisön tulee antaa seu-
rantaa varten kunnalle vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä raportti sille asetettujen tavoitteiden toteutumi-
sesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä. Tytäryhteisölla tulee olla tätä
varten riittävät talouden- ja toiminnan seuranta- ja mittausjärjestelmät. Todennäköisesti realisoituvasta riskis-
ta on raportoiva viipymättä kunnanhallitukselle.

Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kirjanpidossa tulee noudattaa soveltuvaa yhtiöoikeudellista lainsäädän-
töä, kirjanpitolain mukaisia kirjanpito- ja tilinpäätössäännöksiä, kuntalain mukaisia konsernisäännöksiä sekä
hyvää kirjanpitotapaa.

Tytäryhteisöjen tulee toimittaa kunnan kirjanpitoon tiedot konsernitilinpäätöksen laatimista varten. Konserni-
johto antaa tarkemmat ohjeet konsernitilinpäätöksen laatimiseksi tarvittavista tiedoista, laadinta-aikataulusta,
tiedonannon määräajoista ja mahdollisesta tiedonantopohjasta tilinpäätös- ja toimintakertomustietojen ilmoit-
tamisessa.

Tieto merkittävistä asioista on tullut kunnanhallitukselle tiedoksi.

Riskienhallin+ajärjestelmien toimivuus tytäryh+eisössä

Taloudellisia ja toiminnallisia riskien tarkastelu ja ennakointi kuuluu päivittäiseen toimintaan. Vakuutuksin
turvataan riskien syntymistä. Kiinteistö Oy Vuokratalojen vakuutukset tarkistetaan ja kilpailutetaan 2018.
Ulkoalueiden hoito on kilpailutettu yhdessä kunnan kanssa ja lumenauraus ja pihanhiekoitus hoidetaan osto-
palveluna.

Kaikkiin rakennuksiin laaditun kuntokartoituksen pohjalta on tehty vuosien ajan kunnostustoimenpiteitä kiin-
taistoihin. Tulevaisuudessa kunnostustoimenpiteitä tehdään aina muuttojen yhteydessä tai mikäli jotain äkil-
lista kunnostustarvetta ilmenee. Luottotappioita on pyritty välttämään kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla.
Kaikkiin Vuokratalojen kohteisiin on laadittu pelastussuunnitelmat ja huoneistokohtaiset huolto- ja käyttö-
suunnitelmat. Vuokratalojen kohteissa tulee jatkossa säännöllisesti yhdessä kunnan rakennusmestarin
kanssa suorittaa katselmus, jossa todetaan kunnostustarpeet.

Kjin+eis+ö Oy Karvian Vuokratalojen keskeisemmät +apah+uma+ vuonna 2018

Vuokrausaste oli vuoden 2017 tapaan edellisiä vuosia heikompi. Maksuvalmiudelle se asetti haasteita yh-
dessä poikkeuksellisen ison remonttitarpeen vuoksi. Vuonna 2018 oli poikkeuksellisen paljon muuttoja ja
pitkään asuttuja huoneistoja jäi tyhjäksi. Kirkkomukkaan aiemmin tehdyt aidat asennettiin paikoilleen kesällä
2018. Liikevaihto laski hieman edellisestä vuodesta ja henkilöstömenot olivat huomattavasti edellisvuotta
isommat. Henkilöstömenojen nousu johtui suuresta remontointitarpeesta. Remontteja tekemään palkattiin
määräaikainen työntekijä. Kiinteistön hoitokulut olivat edellisvuoden tasolla muilta osin, mutta korjausmenot
olivat melkein kaksinkertaiset edelliseen vuoteen verrattuna.
Vuokrataloilla oli kolme henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa,
Kunnan vakuutukset kilpailutettiin ja vakuutusyhtiö ei kilpailutuksessa vaihtunut. Vakuutusmeklarin tarjousta
vakuutusten kilpailuttamisesta pidettiin liian suurena. Vakuutusyhtiö Pohjola tarkisti Kiinteistö Oy Vuokratalo-
jen vakuutusten hintaa ja hallitus päätti, että vakuutusyhtiötä ei vaihdeta. Kirjanpidon kilpailuttamista selvitet-
tiin, mutta ei vielä päätetty vaihtaa. Selvittelyä jatketaan yhdessä Kan/ian Lämmön kanssa.

Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen hallitus päätti anoa kunnalta suostumusta Kuntarahoituksen lainojen
lyhennysohjelman muutokseen. Kahden lainan osalta saatiin lyhennysvapaata vuodeksi. Lainojen lyhen-
nysmäärä on liian isolla tasolla huomioiden maksuvalmiuden heikentyminen, joka johtuu liian alhaisesta
vuokrausasteesta ja korkeasta remontointitarpeesta. Lyhennysohjelma on liian tiukka, eikä kestä poikkeamia
kummassakaan asiassa. Lyhennysohjelmaa tulee tarkistaa siten, että se jättää pelivaraa heikompien vuosi-
en varalle.
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ARVIO TODENNÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Remontteja jatketaan tarpeen mukaan, lähinnä muuttojen yhteydessä edelleen vuonna 2019. Tulevana
kesänä jatketaan mahdollisuuksien mukaan varastojen sekä autokatosten maalausta. Alkuvuoden 2019
näkymät vuokrausasteen suhteen ovat kohtuulliset. Asuntoja on tyhjillään pääsääntöisesti vain muuttojen ja
remontin yhteydessä. Asuntojen kunnolta vaaditaan yhä enemmän ja siistit asunnot tulevat menemään
vuokralle. Asuntojen kuntoa tulee tarkastella säännöllisesti ja maksuvaran puitteissa remontteja tulee jatkaa
myös tulevaisuudessa suunnitelmallisesti. Myös piha-alueiden viihtyisyyttä tulisi parantaa. Yhteistyö teknisen
toimen kanssa on hyvää ja sitä tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa.

Hallituksessa ovat toimineet:

Paavo Tuuliniemi, puheenjohtaja
Marja Saarivirta, varapuheenjohtaja
Olavi Visuri, jäsen
Rauni Virtanen, asukkaiden edustaja
Voitto Raita-Aho, kunnan edustaja
Tarja Hosiasluoma, toimitusjohtaja

Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy / Ari Virolainen

Karvian Lämpö Oy:n keskeisemmät tapahtumat vuonna 2018

Suomessa vuosi 2018 oli tilastollisesti keskilämpötilaltaan noin yhden asteen lämpimämpi kuin edellinen
vuosi verrattain kylmästä alkutalvesta huolimatta. Talvikuukausien kylmyydestä johtuen korkeampi keskiläm-
pötila ei kuitenkaan heijastunut lämmön myyntiin. Käyttämiemme polttoaineiden hinnat ovat pysyneet reaali-
sesti lähes samalla tasolla muutaman vuoden. Puupolttoaineiden käyttöön siirtyminen kaukolämpöyhtiöissä
on jatkunut voimakkaasti sekä turpeen käyttö vähentynyt. Kaukolämmön tuottamat päästöt ovat Suomessa
vähentyneet merkittävästi.

Vuoden aikana ei tullut uusia asiakkaita. Aktiivisia lämmönkäyttäjiä on nyt 53 kpl. Alkuvuodesta jäätymison-
gelmat aiheuttivat laitoksen polttoaineensyöttöön ongelmia. Muuten laitos on toiminut ilman toimituskatkoja
ja sen käyttö- ja ylläpitokulut ovat pysyneet maltillisina.

Tilikauden 2018 liikevaihto oli 423 293 € ja tilikauden voitoksi tuli 8 007 €. Rahavaroja oli tilikauden lopussa
140 950 € ja vastaavasti rahoitusvelkaa 1 970 000 €. Rahoituskulut olivat 5 830 €. Yhtiön maksuvalmius on
hyvä, ja maksusaatavat minimaaliset.

Lämmönhinta vuodenvaihteessa 2018/2019 (sisältäen perusmaksut) oli 81,73 €/MWh (alv 24 %), joka sijoit-
tuu valtakunnan tasolla edullisimman kolmanneksen joukkoon. (Investoinnista päätettäessä vuonna 2007
vastaavaksi energian hinnaksi laskettiin 93,47 €/MWh (alv 23 %)) Lämmönlaskutus vuonna 2018 oli 6607
MWh ja tuotanto 7719 MWh (2017 laskutus oli 6559 MWhja tuotanto 7676 MWh.), eli laskutuksessa oli lisä-
ystä 0,7 % (kun laitosta alun perin investointiin, oli laskelmissa lähtökohtana 5500 MWh laskutus). Näköpii-
rissä ei jatkossa ole kuin korkeintaan 200-500 MWh vuosikulutuslisäys uusien sopimusten kautta, kun van-
hoja öljykattila kiinteistöjä tai rivitaloja liittyy verkostoon. Arvioitu kuorman lisäys ei aiheuta lisäkapasiteetin
tarvetta. Pieni lisäkuorma olisi nykyisille kattiloille jopa suotavaa.

Vuoden 2017 aikana toteutettu mittava laajennushanke, jossa asennettiin lisa-biokattila ja sille rakennuslaa-
jennus on poistanut vara-/huippupolttoaineiden tarpeen kokonaan. Lisälaajennuksen ajoitus oli onnistunut.
Päättyneellä kaudella karkeasti noin 85 % lämmöstä tuotettiin hakkeella ja loppu turpeella. Tulevalla kaudel-
la, 2018 -2019, tullaan polttamaan puupolttoaineita sekä turvetta, jotka tulevat seutukunnan metsistä sekä
tuotantoalueilta. Varapolttoaineena on puupelletti ja kevyt polttoöljy.

Lämmöntoimitussopimus neuvoteltiin uudelleen muuttuneessa tilanteessa ja uusi sopimus tehtiin syys-
kesällä Energiapalvelu Ohrankämmen Oy:n kanssa ja se on voimassa 30.9.2022 saakka.
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Karvian Lämpö Oy:n hallituksessa ovat toimineet

Mustakoski Risto, hall. pj
Mustasilta Timo, hall. varapj.
Aalto Kari, jäsen
Honkanen Arja, jäsen
Mäkinen Sirkka, jäsen
Salonen Miia, jäsen
Ylilammi Tomi, jäsen
Kallioniemi Jaakko, kunnan edustaja

Yhtiökokouksessa 25,5.2018, Karvian kuntaa, omistajaa, edusti kunnansihteeri Hanna Vainionpää.

Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy : HT/JHT Ari Virolainen.

Karvian Lämpö Oy:n toimitusjohtaja sekä hallitus ovat vakuuttuneet, että yrityksessä ei tulevalle vuodelle
2018 ole tiedossa mitään merkittävää uhkaa talouden tai toiminnan osalla.
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KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT

KARVIAN KUNTA
KONSERNITULOSLASKELMA

Rahayksikkö EURO 1.1.-31.12.2018

1 000 €

21 937
-34 722

-11

-12797

6397
8185

9
92

-97

-12

-8

1.1.-31.12.2017

1 000 €

21 599
-34 103

-2

-12506

6711
8588

11
138
-83

-9

58

TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)

Toimintakate

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot
Muut rahoitustuotot

Korkokulut
Muut rahoituskulut

Rahoitustuototja -kulut yhteensä

Vuosikate 1 778 2852

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot

Arvonalentumiset

Tilikauden tulos

-2482

-2482

-705

-2326
-5

521

Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot

Vähemmistöosuudet

-o

. -2

-68

-265

-o

-2

-69

-233

TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ -1 040 216

Konsernin tuloslaskelman tunnusluvut

ToimintatuotoVToimintakulut, %

Vuosikate/Poistot, %

Vuosikate, euroa/asukas

Asukasmäärä 31.12.

TP 2018
63,18

71,64

744
2389

TP 2017
63,33

122,35

1185,68
2405

TP 2016
62,85

93,24

899,59
2449

TP 2015
62,26

129,33

1227,71
2478

Laskentakaavat:
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
'= 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut
Vuosikate prosenttia poistoista
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Tp 2018
1 000 €

1 778
-2

-400

1 375

-2199

194
298

-1707

Tp 2017
1 000 €

2852
-2

-225

2624

-5508

456
491

-4561

'= 100 * Vuosikate / (Suunnitelman mukaiset poistot + Arvonalentumiset)
Vuosikate € / asukas
'= Vuosikate / asukasluvulla

KARVIAN KUNTA
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta

Vuosikate

Tilikauden verot

Tulorahoituksen korjauserät

Toiminnan rahavirta yhteensä

Investointien rahavirta

Investointimenot

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Investointien rahavirta yhteensä

Toiminnan ja investointien rahavirta -331 -1 937

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0,00 -33

Antolainasaamisten vähennykset 116 1

Antolainauksen muutokset yhteensä 1 -32

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 197 3871

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -728 -634

Lyhytaikaisten lainojen muutos 62 -210

Lainakannan muutokset yhteensä -469 3 027

Oman pääoman muutokset -25 -296

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutokset 70 102

Vaihto-omaisuuden muutos 33 11

Saamisten muutos -353 -72

Korottomien velkojen muutos 443 -196

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä 192 -155

Rahoituksen rahavirta yhteensä '" 2543

Rahavarojen muutos -517 606

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 3464 3981

Rahavarat 1.1. 3981 3375

Rahavarojen muutos -517 606
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Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut
TP 2018 TP 2017 TP 2016 TP 2015 TP 2014

Toiminnan ja investointien raha-
virran kertymä 5 vuodelta/1 OOOe
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate

Kassan riittävyys, pv
Asukasluku

-2078

88,66
2,27

33,48
2389

-1 605,74

56,44
4,10

35,99
2405

190

46,23
2,75

30,79
2449

-228

119,90
5,66

42,44
2478

-2183

114,16
13,39
29,63
2493

Laskentakaavat:

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroa
Investointien tulorahoitus, %
= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno
Lainan hoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Kassan riittävyys, pv
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
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KARVIAN KUNTA
KONSERNITASE
Rahayksikkö EURO 31.

1
12.2018
000 €

105
190
294

31.12.2017
1 000 €

65
270
335

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot

Aineelliset hyödykkeet
Maa-ja vesialueet

Omistetut
Rakennukset ja rakennelmat

Omistetut
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskener hankinnat

Sijoitukset
Osakkuusyhtiöosuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset

Toimeksiantojen varat
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Muu vaihto-omaisuus
Ennakkomaksut

Saamiset
Pitkäaikaiset

Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
Muut arvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1257 1 220

14135
17301

1 743
8

620
35065

1 978
401

o
65

2444

5
o
1
6

187
o

244
2

433

10?
15
64
89

3236
o

319
337

1
102

o

3361

7878
45688

14643
17101

1 983
8

747
35702

1 900
376

1
65

2342

6
o
1
7

179
o

286
1

465

14
15
74

103

2881
116
304
341

3642

3
103

o

3876

8191
46576
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VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden voitto (tappio)

VÄHEMMISTÖOSUUS

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset

Toimeksiantojen pääomat
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Liittymismaksut ja muut velat
Laskennalliset verovelat

Lyhytaikainen
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
Laskennalliset verovelat

31.

1
12.2018

000 €

5
3

13
-1

20

214
033
495
040
703

31.12.2017

1 000 €

5
3

13

21

214
222
102
216
754

3042 2796

o
160
160

6
6

28
41

7550
430

o
4902
1489

14370

2123
122

o
69

2084
799

2174
1

7372

o
147
147

6
7

98
111

8167
506

o
4840
1421

14933

1 919
94

7
47

1 698
1 110
1 958

1
6835

21 742 21768

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 45688 46576
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Konsernitaseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste %

Suhteellinen velkaantu-

neisuus, %
Velat ja vastuut % käyt-
tötuloista
-Kertynyt ylijäämä (ali-
jäämä), 1000 €
Kertynyt ylijäämä (ali-
jäämä), €/asukas
Konsernin lainakanta
31.12., 1000€
Konsernin lainat, € /
asukas
Konsernin lainasaami-
set 31.12., 1000 €
Kunnan asukasmäärä
31.12.

TP 2018

52,05

59,35

60,96

12455

5213

10224

4280

o

2389

TP 2017

52,76

58,87

42,31

13318

5538

10694

4447

1

2405

TP 2016

55,62

51,65

53,39

12736

5200

7666

3130

2

2449

TP 2015

58,40

48,97

12562

5069

6934

2798

3

2478

TP 2014

58,26

48,20

14283

5729

7114

2853

9

2493

Laskentakaavat:

Omavaraisuusaste, %
= 100 * (Oma pääoma + Vähemmistöosuus +Konsernireservi) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot
Lainakanta31.12.
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Lainat 31.12. euroa /asukas
= Edellä mainittu lainakanta jaetaan tilinpäätösvuoden päättymispäivan mukaisella kunnan asukasmäärällä
Lainasaamiset31.12.
= Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Konsernin henkilömäärä

Tytäryhteisöjen henkilömäärä 31.12.2018

Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot
1 henkilöä

Karvian Lämpö Oy
Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa on ollut 1 henkilö
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Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsi+telys+ä Ja talouden
tasapaino+tamis+a koskevista toimenpi+eis+ä

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä teh-

tävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden alijäämä -1 102 165,78 euroa
tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Tilikauden alijäämä -1 102 165,78 euroa siirretään taseen omaan pääomaan aikaisempien vuosien yli-
/alijäämätilille. Kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä,
koska taseessa ei ole kattamatonta alijäämää.
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Talouden to+eu+uminen

Talousarvio ja sen toteutuminen

Talousarvio on jaettu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus-ja investointiosaan. Määrärahat ovat bruttomää-
räisesti sitovia. Vuoden 2018 käyttötalouden bruttokulujen talousarviosumma oli 15 925 649 euroa (sls. ta-
lousarviomuutokset) ja toimintatuottojen 1 294 404 euroa. Verorahoitus sekä muut rahoitustuotot talousarvi-
ossa olivat 14 434 469 euroa ja rahoitusmenot 42 320 euroa. Investointiosan bruttomeno talousarviomuutok-
sineen 945 041 euroa.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen bruttokulutoteuma oli 16 161 552 euroa ja toimintatuottojen toteuma 1 542 290
euroa. Verorahoitus, valtionosuudet sekä muut rahoitustuotot toteutuivat 14 482 079 euroa. Rahoitusmeno-
jen toteuma oli 42 362 euroa. Investointiosan bruttomenototeuma oli 463 512 euroa ja investointien bruttotu-
lo oli 238 650 euroa.

Tavoitteiden to+eu+uminen

Toiminnalle on asetettu tavoitteita hyvin eri tavalla eri hallinnonaloittain ja lähinnä tavoitteen asettelu tapah-
tuu hoidettavien tehtävien kautta. Määrätyt tehtävät tulee suorittaa ajallaan ja laadukkaasti. Suoritteiden
määrää ei voida käyttää tavoitteena. Tavoitteiden määrittelyssä on kiinnitetty huomiota mm. siihen, missä
ajassa tehtävä on suoritettava. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Kunnalla ei ole liikelaitoksia ja tytäryhtiön tavoitteiden määrittely on vähäistä. Tavoitteet ovat kuitenkin tytär-
yhtiöiden toimintaan nähden oikeanlaisia ja toiminnan kannalta keskeiset asiat on huomioitu. Tytäryhtiöihin
on vuoden 2009 alusta valittu kunnanhallituksen edustaja ja kunnanhallitusta informoidaan merkittävistä
tapahtumista. Konserniohjaukseen on kiinnitetty kunnassa huomioita uuden kuntalain myötä laaditun uuden
konserniohjeen myötä.
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YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA VUONNA 2018

Vuonna 2018 vietettiin Viron itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta. Viru-Nigulan kunta aloitti toimintansa uute-
na kolmesta kunnasta yhdistyneenä kuntana. Aiemmin omina itsenäisinä kuntinaan olivat toimineet, Kundan
kaupunki sekä Aserin ja Viru-Nigulan kunnat. Kuntaliitoksessa uuden kunnan nimeksi oli päätetty Viru-
Nigula, jolla oli jo paikannimenä pitkä historia takanaan.

Viru-Nigulan kunta kutsui Karviasta vieraita heinäkuussa vietettäville Kundan 20. Meri-ja perhepaiville. Kun-
nanhallitus oli päättänyt 13. - 15.7.tapahtuvalle ystävyyskuntamatkalle lähtijöiksi 12 hengen seurueen. Mat-
kalle tilattiin kuljetus Tilausliikenne Liikalalta.

Vastavuoroisesti Viru-Nigulan kunnalle esitettiin kutsu saapua Karvia-Päiville 3. - 5.8.2018. Vieraiksi saimme
12 hengen ryhmän, jossa oli suurin osa ensi kertaa meillä kylässä.

Kertomusvuoden aikana on huolehdittu kuntienvälisistä suhteista ja kuulumisia vaihdettu kirjeitse, sähköpos-
titse ja tarvittaessa myös puheluin.

Matka Viru-Nigulaan 13. -15.7.

Karviasta lähti 12 hengen ryhmä kuljettajineen
perjantaina 13.7. aamuvarhaisella kohti Viru-
Nigulaa. Laivamatka sujui mukavasti lounaasta
nauttien ja Tallinnaan saavuttiin puoli neljän ai-
kaan iltapäivällä. Matka jatkui kohti Viru-Nigulaaja
Lammasmäkeä, jonne matkalaiset majoittuivat.

Kunnanjohtaja puolisoineenja valtuuston puheen-
johtaja tulkkeineen olivat saaneet Viru-Nigulan
kunnan johdon kutsun iltaruokailuun ystävyyslaiva
Wambolalle,

Lauantaina aamiaisen jälkeen valmistauduttiin
matkaan kohti Kundan satamaa, jossa toimitettiin
Meripäivien iuhlallinen avaaminen.

,s

Satamassa odotti ystävyyslaiva Wambolajuhlavieraita.
Viru-Nigulan kunnan johto toivotti paikalle saapu-
neetjuhlavieraat tervetulleiksi Meri-ja Perhepäivil-
le. Myös ystävyyslaivaWambolan kapteeni toivotti
juhlaväen tervetulleeksi tutustumaan laivaan_

Kutsuvieraana ystävyyslaiva Wambolalla kapteenin
seurassa

Lammasmäen isäntä, Meelis Parijögi, ja Viru-
Nigulan kunnanhallituksen jäsen, Ain Tiivas, piti-
vät huolen Lammamäkeen jäävien vieraiden oh-
jelmastaja ruokailuista.
Kuntien johdon tapaamisesta Wambo]a -laivalta
palanneita odotti lämmin sauna ja iltapala yhdes-
sä paikallisten ystävien kanssa.

Ulkomaisten kutsuvieraiden edustajat toivat tervehdyk-
sensa paikalle saapuneille.
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Puheiden lomassa nähtiin myös kansantanssiesityksiä.

Juhlallisten avajaisten jälkeen siirryttiin varsinai-
selle esiintymis-ja markkinapaikalle, jossa saim-
me toritapahtuman ohella seurata musiikki-, laulu-
ja tanssiesityksiä,

Kaunis portti kutsui Meripäivien yleisöä paikalle

Erityisen kaunista katseltavaa oli moldovalaisten tans-
siesitys värikkäissä kansallispuvuissaan.

Meripäivien markkinatunnelmaan pääsi myyntiko-
jujen tarjontaan tutustuen. Oli rentouttavaa pistäy-
tyä vieressä olevalla hienohiekkaisella uimaran-
nalla tai nauttia käsityönä tehdystä jäätelöstä.

Markkinatunnelmaa Meri-ja perhepäivien torilla

Hienohiekkainen ranfa-alue

Ranta jää kumpareen taakse

Käsityönä tehtyä jäätelöä
koristeiden kanssa
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Jätettyämme Meripäivät taaksemme, matkasimme
isäntinemme Palmsen kartanoon, jonka päära-
kannukseen tutustuimme oppaan johdolla.

Palmsen kartano

/so kaapissa oleva soittorasia
.aaa

Ihasteltiin kaunista kaakeliuunia

Kartanon puutarha oli kaunis ja selkeälinjainen.
Hyvin hoidetut pensasaitaryhmät ympäröivät kar-
tanon päärakennusta ja niiden välissä kulkivat
hiekkapolut.

Päärakennuksen edessä ja takana oli kauniit ve-
rannat ja nurmikkoalueen vieressä istuinryhmiä,
joissa voi levähtää.

Hiekkakäytävät Ja taustalla valkoinen huvimaja

.. ---^ir..^-

'v^ ^

'")1«'^WI
'a^k

^y"'

Koristeellinen veranta päärakennuksen takana

Lauantai-illan päätteeksi Lammasmäessä järjes-
tettyyn yhteiseen illanviettoon saapuivat myös
muut ulkomaiset kutsuvieraat. Paikalle saapui
myös sekä entisiä että uusia ystäviämme ympäri
yhdistynyttä Viru-Nigulaa.

Viru-Nigulassa oli vieraina karvialaisten lisäksi
Moldovan Criulenin alueen maaherra seurueineen
sekä Latvian Dobelen maakunnan maaherra seu-

ruemeen.

Ruokailun lomassa käytiin vilkasta keskustelua ja
pieniä muistamisia jaettiin niin ulkomaisten vierai-
den kuin myös isäntien kesken.
Vaikka kaikilta osin ei yhteistä kieltä joka tilan-
teessa ollutkaan niin meitä yhdisti ystävyys ja
huumori.
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Illan pimetessä Lammasmäki hiljeni ja oli aika
kerätä voimia hyvillä yöunilla seuraavan päivän
paluumatkaa varten.

Sunnuntaiaamun hyvän aamiaisen jälkeen valmis-
tauduimme kotimatkalle.

Vieraat toivat muistamisia ja puheita pidettiin.

Lammasmäen isäntä, Meelis Parijögi, tuli jättämään
hyvästit kotimatkalle lähtijöille.

Pysähdyimme pikaisesti paluumatkalla Rakveren
lähellä olevassa Pöhjakeskuksessa tekemässä
viimehetken löytöjä ja sen jälkeen jatkoimme kohti
Tallinnaa. Paluumatka sujui rattoisasti ja Koto-
Karviassa olimme ennen puolta yötä.

Karvia-päivät 3. - 5.8.

Karvia-Päiville saapui 12 vierasta ystävyyskun-
nastamme, Viru-Nigulasta. Heitä odotettiin perin-
teiden mukaan perjantai-iltapäivällä ruuan kanssa
kunnantalolla.

Viru-Nigulan kunnanjohtaja Einar Vallbaumja valtuus-
ton puheenjohtaja Riho Kutsar luovuttamassa pöytäs-
tandaaria kunnanhallituksen puheenjohtajalle, Voitto
Raita-aholle

Jaettiin viikonlopun ohjelmapaketitja kasteltiin,
kuten vierailuun kuuluu, perinteiden mukaisesti

ystävyyden puu,.

Ystävyyden puun kasteluseremonia

Uuden yhdistyneen Viru-Nigulan kunnanjohtaja Einar
Vallbaum (vasemmalla) ja valtuuston puheenjohtaja
Riho Kutsar toteamassa ystävyyskuntien välistä matkaa
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Tulomuodollisuuksien jälkeen vieraat ohjattiin
majoitukseen Loma-Raisoon.

Pekka Laineen perheen kanssa oli sovittu illan-
vietosta heidän huvilallaan. Vieraiden joukossa oli
myös heille entuudestaan tuttuja henkilöitä. Me-
nomatkalla seurasimme vieraiden kanssa tovin
vanhojen ajokkien kulkueen menoa kirkonkylän
halki kohti Kirin lavaa.

Illan päätteeksi osa vieraista lähti nukkumaan ja
osa halusi vielä käväistä Kirin lavalla.

Lauantaiaamu oli varattu kunnan kiinteistöihin
tutustumiseen, sillä suurin osa vieraista oli Karvi-
assa ensimmäistä kertaa. Vieraille esiteltiin Kar-
viatalo, Kirjasto, Yhtenäiskoulu ja uusi Suomisen
pihattonavetta.
Aikataulu antoi myöden käväistä vielä Kantin esit-
tavien taiteiden katsomotyömaalla ja kirkonkylän
kauppaliikkeissä ennen kuin suuntasimme Tor-
roon Jokkis-ajoihin.

Vieraat odottelevat vanhojen ajokkien kulkueen saapu-
mistä

Paloaseman kalustoon tutustumassa. Kaman VPK:n
au-

to

J

Soittokunta musisoi perinteisesti kulkueen kärjessä

Laineet olivat lämmittäneet saunan ja kattaneet
vieraille iltapalaa. Ilta sujui rattoisasti talon tarjoi-
luista nauttien ja keskustellen. Satakunnan pelastuslaitoksen säiliöauto

Vieraat Laineiden kaunista kaarisiltaa ihailemassa Yhtenäiskoulun alueeseen tutustumassa
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Yhteiskuvaan asetuttiin Yhtenäiskoulun pihamaalle

Suomisten uutta pihattonavettaa käytiin ihmettelemässä

Tehtiin vielä pieni poikkeama päivä ohjelmaan.
Vierailimme Kanttiin rakennettavan esittävien
taiteiden katsomon työmaalla. Siellä oli työt lähes
loppusuoralla.

Vieraat ihastelivat rakennusta ja kilvan testattiin
katsomon istumamukavuutta. Todettiin rakennel-
ma mielenkiintoiseksi ja katsomo hyväksi istua.

;'i?-L^'X^M:;'..t»£:1

Askelmat todettiin myös hyväksi astua

Lipunmyyntikopin kivijalka odottaa vielä rakentajia

Tutustuttiin Kantin koulun läheisyyteen rakennet-
tuun jokavuotiseen, eri teemoin olevaan, näytte-
lyyn sekä nuorten äskettäin tekemiin hahmoihin.

Mietteitä ja odotuksia tulevasta

Pässit nurmikolla
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Pehmeä pupu

Moon Karviasta -liikkeessä tehtiin pieniä ostoja ja
voitettiin arpajaisissa

lllansuussa siirryimme vieraiden kanssa seuraa-
maan ulkomuseoalueelle Unto Monosen elämästä
kertovaa, "Kohtalon Tango"-musiikkinäytelmää.

Näytelmän päätyttyä Yhtenäiskoululla oli tarjolla
iltapalaa, jonka lomassa keskusteltiin vierailusta ja
suunniteltiin tulevaa. Heidän puoleltaan esitettiin
toivomus koulujen välisen yhteistyön kehittämi-
sestä.

Ruokaillessa keskusteltiin yhteistyömuodoista.

lltaruokailun yhteydessä jokainen vieras sai Kar-
viassa käynnistään muistoksi viikonlopun tee-
maan liittyen "Sahdintekijät" turvetaulun.

Päivä oli kaunis ja aurinkoinen. Jokkis -kisan
jälkeen Yhtenäiskoululle oli järjestetty iltapäiva-
ruokailu, minkä jälkeen nopea käynti majapaikas-
sa.

Viru-Nigulan puolelta esitettiin toive koulujen väli-
sen yhteistyön edistämisestä. Toive annettiin Yh-
tenäiskoulun vararehtori Marjo Yliluoman pohdit-
tavaksi.

Ruokailun ja keskustelutilaisuuden päätyttyä jäi
vieraille vielä vapaata aikaa viettää Kirin lavalla ja
tapahtumateltassa.

Viru-Nigulan vierailla oli sunnuntaille kireä aika-
taulu, sillä heille oli varattu laivapaikatjo iltapäivä-
laivalle. Siitä johtuen tutustuminen Karvia-Päivien
toritapahtumaanjäi todella lyhyeksi.

Aamiaisen jälkeen vieraat siirtyivät majapaikasta
kunnan keskustaan ja tekivät pikaisen torikierrok-
sen vielä keskeneräisellä torilla. Näin ollen torita-
pahtuman varsinainen ohjelmatarjonta jäi vierailta
täysin kokematta.
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Vieraat saateltiin kotimatkalle kunnantalon takaa
jo ennen kuin toritapahtuma ehti virallisesti edes
avautua.

Päätössanoiksi on lainattu Viru-Nigulan kunnanvaltuus-

ton puheenjohtaja Riho Kutsahn kiitossanat, jotka hän
kirjoitti viroksi perjantai-iltana Laineiden vieraskirjaan

"'Ystävät ovat niitä, joiden (uo^se tad-

toisi tulta. vieCä takaisin, jotta saisi
tuntea heidän vieraanvaraisuuttaan ja

ystäväCCisyyttään, olla fieidän kanssaan
yhdessä ja tuntea, että. oCet odotettu!

'Kiitämme perhettä ja %arvia.n ystäviä!

(E(a^oön ystävyys paQon vuosia!
Viru-<Nigu,lan f^unta

Näkemiin ja hyvää kotimatkaa, ystävät!
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ĉ
D
Q

m
D
<
o
3
Q
Q
c
Q
7T
c
D

L̂O

75 g-?
c
D
D

Q (75
°2- <
cf ö

Q w_ Qal!^ ^ Q
c C A-

D C

?1
LO

o
m

so
^ c< ?
m
3"
> ^
E Ö
hJ
o
00

Q



Keskusvaalilautakunta

Vuoden 2018 tammikuussa järjestettiin presidentin vaali. Presidentti saatiin valittua yhdellä äänestysker-
ralla, joten toista vaalia ei tarvinnut järjestää. Keskusvaalilautakunta kokoontui presidentin vaalin joh-
dosta viisi kertaa, joista ensimmäinen jouduttiin kuitenkin pitämään vaalin aikataulusta johtuen jo edelli-
sen vuoden joulukuussa.

Kunnanvaltuuston vuosille 2017-2021 valitsema keskusvaalilautakunta koostui varsinaisista Jäsenistä,
joita olivat Seppo Jokela, puheenjohtaja, Atte Myllyviita, varapuheenjohtaja sekä jäsenet Veijo Musta-
järvi, Yrjö Ylilammi ja Pirkko Välimäki sekä varajäsenistä, jotka kutsujärjestyksessä olivat Eija Niskala,
Harri Kontiainen, Antti Koivisto, Marita Hietakoivisto sekä Ritva Koivumäki.

Keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtäviä on hoitanut keskusvaalilautakunnan nimeämänä palkanlaski-
ja-arkistonhoitaja Arja Honkanen. Varasihteeriksi nimitettiin kunnansihteeri Hanna Vainionpää.

Toimintatulot

Toimintamenot

Netto

Suunn. muk.

poistot
Laskennan, erät

TALOUSARVIO

8000

24027

16027

TOTEUMA

4430

12788

8358

POIKKEAMA

3570

11 239

7669

TA-MUUTOS POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

Tarkastuslautakunta

Tarkas+ustoimi

Tarkastuslautakuntaan vuonna 2018 kuuluivat seuraavat kunnanvaltuuston valitsemat luottamushenki-
löt: Paavo Tuuliniemi (puheenjohtaja), Aarre Välimäki (varapuheenjohtaja), Merja Hoikka Qäsen), Han-
na-Kaisa Luomanen Oäsen) ja Ilmo Törmä Qäsen). Lisäksi kokouksissa on ollut läsnä JHTT-
tilintarkastaja Vesa Keso BDO Audiator Oy:stä.

Vuonna 2018 tarkastuslautakunta kokoontui viisi kertaa, 19.1, 13.4., 18.5., 7.9. ja 23.11.

Toimintatulot

Toimintamenot

Netto

Suunn. muk.

poistot
Laskennan, erät

TALOUSARVIO

o

14370

14 370

TOTEUMA

o

12965

12965

2699

POIKKEAMA

1405

1405

TA-MUUTOS POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.
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Kunnanhallitus

Yleishallinto

Yleishallinnon tulosalueelle kuuluvat kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien menot, kes-
kustoimiston menot, toimistotarvikevarasto, atk-palvelut, kopiokoneiden vuokrat ja huoltomaksut, työter-
veydenhuolto ja työsuojelu, verotuskustannuksien osuudet valtiolle; Kuntaliiton, Kunnallisen työmarkki-
nalaitoksen ja Satakuntaliiton osuudet, ystävyyskuntatoiminta, avustukset vesiosuuskunnille ja 4H-
yhdistykselle.

Toimintatulot

Toimintamenot

Netto

Suunn. muk.

poistot
Laskennan, erät

TALOUSARVIO

54060

-731 651

-677 591

TOTEUMA

47534

-694 841

-647 306

-11 780

182634

POIKKEAMA

6526

36810

30285

TA-MUUTOS

-15000

-15000

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

51 810

51 168

Muut yleispalvelut

Muiden yleispalveluiden tulosalueen muodostavat talous-ja velkaneuvonta, joukkoliikenne, vuokralle
annetut alueet, palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelu, vuokrataloyhtiön hoito ja muu toiminta.

Talous-ja velkaneuvonta vuonna 2018

Pohjois-Satakunnan alueella toimii kuntien yhteinen talous- ja velkaneuvoja 100 prosentin työajalla.
Virka on Karvian kunnan virka ja Karvia myy palvelut yhteistoimintasopimuksen nojalla Kihniön, Parka-
non, Jämijärven, Kankaanpään, Lavian, Siikaisten ja Honkajoen kunnille. Asiakkaita on otettu vastaan
Karvian sopimuksen mukaan ja tarvittaessa lisäksi Kankaanpäässä, Parkanossa, Kihniölläja muutaman
kerran Siikaisissa ja Jämijän/ellä. Siikaisista ja Jämijärveltä asiakkaat ovat tulleet diakoniatoimiston
kautta, jolloin tapaamiset ovat olleet siellä.

Yksityishenkilön velkajärjestelylaki on tullut voimaan 8.2.1993. Karvian kunta tarjosi yksityishenkilön
velkaneuvontapalvelut liitettäväksi kuntien väliseen kuluttajaneuvonnan yhteistoimintasopimukseen
ilman eri kustannuksia lain voimaantulon jälkeen. Alussa talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen oli
vapaaehtoista, mutta 1.9.2000 voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen muuttui lakisääteiseksi. Talous-
ja velkaneuvontalain tavoitteena on järjestää laadullisesti ja määrällisesti riittävien talous- ja velkaneu-
vontapalveluiden saatavuus koko maassa. Talous- ja velkaneuvontaa tarvitaan, jotta ylivelkaantumista
voidaan ehkäistä ja sen seurauksia korjata.

Kun asiakas ottaa yhteyttä velkaneuvontaan, kartoitetaan ensin asiakkaan kokonaistilanne ja sen jäl-
keen etsitään sopiva keino tilanteen korjaamiseksi. Sovintoratkaisu velkojien kanssa on velkajärjestely-
lain mukaan ensisijainen vaihtoehto, joten monissa tapauksissa ainakin yritetään ensin vapaaehtoisia
velkajärjestelyjä. Virallisen velkajärjestelyn hakeminen on viime sijainen keino, jota yritetään silloin, kun
muuta ei ole tehtävissä. Valitettavasti asiakkaiden ottaessa velkaneuvontaan yhteyttä on tilanne usein jo
niin haasteellinen, että monesti ainoaksi vaihtoehdoksi jää virallinen velkajärjestelyn hakeminen.

Suuntaus on myös, että koko ajan enemmän on asiakkaita, joiden auttamiseen ei välineitä ole. Mikäli
asiakkaalla ei ole työ- tai eläketuloja, ei vapaaehtoinen sopiminen veloista onnistu. Virallisen velkajär-
jestelyn saamiselle on kuitenkin tiukat edellytykset ja esteet, eikä sitä ole mahdollista saada esim. sil-
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loin, kun kyse on nuoresta työttömästä tai juuri yritystoiminnan päättäneestä työttömästä. Nykyisin
huomattavan monen velkajärjestelyn esteeksi muodostuu kevytmielinen velkaantuminen, valtaosalla
asiakkaista on ainakin vähän erilaisia pikavippejä tai kulutusluottoja. Yleinen taloustilanne on alkanut
myös näkyä talous- ja velkaneuvonnan asiakkaissa. Lomautukset ja irtisanomiset pahentavat ongelmia
entisestään. Vaikkakin yli varojen velkaantumisen syntymisen taustalla on usein pitkä prosessi, johon ei
vaikuta useinkaan tilapäinen elämäntilanteen muutos.

Uutena ryhmänä ovatkin valitettavasti tulleet esiin nuoret, joille on tullut maksuvaikeuksia ja jotka ovat
ehtineet velkaantua huomattavia määriä. Myös eläkkeellä ja eläkeiässä olevien ihmisten osuus on li-
sääntynyt velkaneuvonnan asiakaskunnassa. Eläketulot ovat pienet, jolloin rahat eivät riitä lääkkeisiin,
sairaalalaskuihin ja pahimmassa tapauksessa ruokaan.

Merkittävänä ryhmänä ovat myös henkilöt, joilla on erilaisia riippuvuuksia, esim. peliongelma tai alkoho-
liriippuvuus sekä erilaiset psyykkiset sairaudet, kuten esimerkiksi masennus ja mielialahäiriöt. Viime
vuosina alkanut pikavippien yleistyminen jatkuu edelleen. Niiden saanti on helppoa ja pikavippiä myön-
tavia firmoja löytyy runsaasti netistä. Samoin muita vakuudettomia luottoja ottaneita henkilöitä hakeutui
lukuisa määrä velkaneuvonnan asiakkaaksi.

Jonotusaika Pohjois-Satakunnan velkaneuvonnan alueella on varsin lyhyt, halutessaan asiakas saa
tapaamisajan heti, kun asiakas ja velkojat ovat toimittaneet riittävät tiedot asiakkaan tilanteen kartoitta-
miseksi. Asiakas pyritään ottamaan vastaan mahdollisimman pian, vaikka asian selvittäminen vie viikko-
ja joskus muutaman kuukaudenkin tapauksesta riippuen.

Ulosotto, työvoimatoimisto, seurakunta, kuntien sosiaalitoimistot ja esim. sairaaloiden sosiaalityöntekijät
ovat kiitettävästi ohjanneet velkaongelmaisia ottamaan yhteyttä velkaneuvontaan. Velkaneuvoja on
vieraillut työttömien ja opiskelijoiden tilaisuuksissa kertomassa velkaneuvonnan palveluista. Yhteistyö
yleisen edunvalvojan kanssa on myös lisääntynyt.

Talous- ja velkaneuvontalain 4 §:n mukaan talous- ja velkaneuvontapalveluiden järjestämisestä makse-
taan kon/aus valtion varoista niiden perusteiden mukaan, jotka kauppa-ja teollisuusministeriö Kuluttaja-
viraston esityksestä vahvistaa. Korvaus määrätään siten, että se vastaa palvelun tarkoituksen mukai-
sesta tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Viime vuonna korvaus kuntalaista kohden on ollut 0,70
euroa/asukas. Talous- ja velkaneuvonnan kustannukset kunnille ovat asukasta kohden varsin pienet ja
siitä saatava hyöty tuo säästöjä etenkin sosiaali- ja terveydenhuoltomenoihin. Toimeentulotuessahan on
huomioitava ulosottoon menevä määrä ja tämä käytännössä johtaa siihen, että toimeentulotuesta mak-
setään asiakkaan velkoja. Tällöin on taloudellisempaa selvittää, että löytyykö jokin nopeampi ja järke-
vämpi keino tilanteesta selviämiseen. Ulosotto ja muut velat myös aiheuttavat henkistä ahdistusta ja
johtavat syrjäytymiseen työelämästä ja yhteiskunnasta ja ennen pitkää aiheuttavat myös fyysisiä saira-
uksia psyykkisten ongelmien lisäksi.

Talous-ja velkaneuvonta on joutunut keskittymään pääosin syntyneiden ongelmien korjaamiseen, mutta
aina mahdollisuuksien rajoissa yritetään toimia myös ennaltaehkäisevässä mielessä.

Yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevaan lakiin tuli merkittäviä muutoksia 1.1.2015 ja samalla muuttui
myös laki talous- ja velkaneuvonnasta. Suurin muutos talous- ja velkaneuvonnan näkökulmasta on se,
että yksityiset elinkeinonharjoittajat voivat jatkossa saada velkajärjestelyn myös elinkeinotoiminnan ve-
loille. Lisäksi mm. työttömien pääsyä järjestelyn piiriin helpotettiin. Vuoden 2015 alussa esteperustetta
muutettiin siltä osin, että myös luotonantajan vastuu tulee ottaa aikaisempaa painavammin huomioon
arvioittaessa esteen mahdollisuutta. Vaikka velallisen lisävelkaantumista työttömäksi jäämisen jälkeen
voidaankin pitää ainakin osittain moitittavana, myös luotonantaja on ollut vastuuton myöntäessä luottoa
työttömälle (Kuluttajasuojalain 7 luvun 14 §). Velkajärjestelylakiin lisättiin kolmas seikka, joka tulee ottaa
huomioon arvioitaessa VJL 10 § 7 kohdan mukaista esteperustetta eli velallisen ikä. Täsmennyksen
tarkoituksena oli helpottaa nuorten pääsemistä velkajärjestelyyn, koska nuoren harkintakyky velan ta-
kaisinmaksusta selviytymiseen ei yleensä ole samalla tasolla kuin aikuisen. Yksi velkajärjestelylain tar-
kistamisen tavoite oli kaiken kaikkiaan nuorten velkajärjestelyyn pääsemisen helpottaminen.

Pohjois-Satakunnan talous- ja velkaneuvonnan järjestämistä koskeva aluehallintoviraston ja Karvian
kunnan välinen toimeksiantosopimus sanottiin irti aluehallintoviraston toimesta päättymään 31.12.2015.
Aluehallintovirasto ja kunta kävivät vuoden 2015 aikana neuvotteluja toimeksiantosopimuksen jatkosta.
Sopimus on jatkunut 1.1.2016 lähtien toistaiseksi. Karvian kunta on myös hallinnoinut 1.1.2016 tähtien

000054



myös Sastamalan ja Huittisten kaupunkien sekä Punkalaitumen kunnan alueen talous-ja velkaneuvon-
taa.

Talous- ja velkaneuvoja on osallistunut velkajärjestelylain johdosta järjestettyihin koulutustilaisuuksiin.

Talous-ja velkaneuvonnan muutokset:

Talous-ja velkaneuvonnan järjestäminen siirtyy vuoden 2019 alusta alkaen aluehallintovirastoilta sekä
kunnilta oikeusapu-ja edunvalvontapiirien tehtäväksi. Uudistuksella pyritään yhdenmukaistamaan talo-
us-ja velkaneuvonnan palveluja sekä parantamaan sähköisiä palveluja. Laki on vahvistettu 1.12.2017.
Jatkossa oikeusaputoimistot tuottavat talous- ja velkaneuvonnan palvelut. Oikeusapu- ja edunvalvonta-
piirit voivat hankkia näitä palveluja myös ostopalveluina. Uudistuksella halutaan yhtenäistää kansalais-
ten saamia talous-ja velkaneuvonnan palveluja. Tällä hetkellä mahdollisuudet saada näitä palveluja
vaihtelevat huomattavasti eri puolilla maata.

Uudistuksella tavoitteena on myös parantaa sähköisiä palveluja, sillä hyvin toimivilla sähköisillä palve-
luilla voidaan tarjota tukea varhaisessa vaiheessa ja näin ehkäistä velkaantumista. Lisäksi uudistukselle
pyritään ehkäisemään velkaantuneiden ihmisten syrjäytymistä, kun talous- ja velkaneuvonnan palveluja
tarjotaan oikeusaputoimistoissa, joista myös oikeudelliset palvelut on tarvittaessa helposti saatavavilla.
Muutoksen seurauksena talous-ja velkaneuvonnan ohjaus ja valvonta siirtyvät Kilpailu-ja kuluttajavi-
rastolta oikeusministeriölle.

Uudistuksessa talous- ja velkaneuvonnan päätoiminen henkilöstö siirtyy tietyin edellytyksin oikeusapu ja
edunvalvontapiireihin oikeusaputoimistojen palvelukseen. Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan liikkeen-
luovutusta koskevia säännöksiä. Talous-ja velkaneuvoja siirtyy Satakunnan oikeusaputoimistoon Kan-
kaanpään toimipaikkaan. Aluejakoa ei enää ole, asiakas voi halutessaan asioida missä oikeusaputoi-
mistossa tahansa.

TALOUS- JAVELKANEUVONNAN UUDET ASIAKKUUDET KUNNITTAIN 2018:

KUNTA

Kihniö

Parkano

Jämijärvi

Kankaanpää

Siikainen

Honkajoki

Karvia

Yhteensä

VJL

3

23

7

62

10

5

9

119

Karvian kunta on hallinnoinut 1.1.2016 lähtien myös Sastamalan-Huittisten-Punkalaitumen
alueen talous-ja velkaneuvontaa. Tehtävää on hoitanut määräaikainen, osa-aikainen työntekijä.
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Muut yleispalvelut

Toimintatulot

Toimintamenot

Netto

Suunn. muk.

poistot
Laskennan, erät

TALOUSARVIO

125 300

-528811

-403511

TOTEUMA

114246

-451 517

-337 271

-72 928

-15975

POIKKEAMA

11 540

77294

66240

TA-MUUTOS

o

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

11 540

77294

-66 240
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Kunnanhallitusta koskevat tavoitteet ja mi++ari+

TehtäväfTavoite/lVlittarit

KIRJANPITO
Tavoite: Raporttien ajantasaisuus, pv edellisen
kuukauden päättymisestä
Mittari: Viive max 10 pv

PALKANLASKENTA
Tavoite: Palkka-ajojen aikataulussa pysyminen,
tilastotuotannon kehittäminen, tilastot/vuosi
Mittari: Ajoa/vuosi

KOPIOINTI
Tavoite: Edulliset kopiohinnat
Mittari: €/kopio
HENKILÖSTÖHALLINTO
Tavoite: Työympäristö viihtyisä ja turvallinen
Mittari: Työtapaturmat/vuosi
TALOUS- JA VELKANEUVONTA
Tavoite: Asiakkaiden avustaminen taloudelli-
sissa ongelmatilanteissa
Mittari: Asiakasmäärä/vuosi
NEUVONTA
Tavoite: Asiakaspalvelun tason säilyttämien
hyvällä tasolla
Mittari: Asiakaspalaute kyselyin, valituk-
seVkehut/vuosi
ARKISTO
Tavoite: Asiakirjahallinnon tehostaminen
Mittari: Arkiston ajantasaisuus

Toteutuma

Kirjanpidon raportit on jaettu hallintokunnille kah-
deksan kertaa vuonna 2018. Viive (= pv edellisen
kk:n päättymisestä) on keskimäärin 9 päivää.

41 palkka-ajoa vuonna 2018

Yhden mustavalkokopion hinta hallintokunnille on
ollut 0,06 € / kopio ja värikopion 0,15 € / kopio
vuonna 2018.

Työtapaturmia ollut vuonna 2018 kaksi.

Talous- ja velkaneuvontaan tuli 119 uutta asia-
kasta vuonna 2018

Asiakaspalautekyselyä ei ollut käytössä vuonna
2018, mutta muuten palaute on ollut positiivista.

Arkiston saattaminen ajan tasalle pitkään kestä-
neiden sijaisjärjestelyjen jälkeen aloitettiin vuonna
2012. Arkistonmuodostussuunnitelma ei ole vielä
kokonaisuudessaan valmistunut.

000057



ERIKOISSAIRAANHOITO

Toimintatulot

Toimintamenot

Netto

Suunn. muk.

poistot
Laskennan, erät

TALOUSARVIO

o

- 3 033 880

-3 033 880

TOTEUMA

30220

-3 010 576

-2 980 356

POIKKEAMA

30220

-23 304

-53 524

TA-MUUTOS POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Toimintatulot

Toimintamenot

Netto

Suunn.muk.

poistot
Laskennat!, erät

TALOUSARVIO

o

-6138910

-6138910

TOTEUMA

17856

-6 565 653

-6 547 797

POIKKEAMA

17856

-426 743

-408 887

-18785

TA-MUUTOS

o

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.
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Elinvoimalautakunnan toimintakertomus 2018

TOIMINTA

Elinvoimalautakunnan tehtävät ovat kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen, eri elinkeinojen edistämi-
nen, yleinen kehittäminen, yleisen viihtyvyyden edistäminen, kuntamarkkinointi, työmarkkinoiden kehit-
täminen, työllisyyden edistäminen sekä asiantuntijana toiminen elinkeinotoiminnan edellytysten paran-
tamiseksi.
Elinvoimalautakunnan kokouksia oli toimintavuonna 4 kertaa, ja lautakunnan yhteinen Joululounas oli
Kyläkrouvissa 21.12.2018. Elinvoimalautakunta edustaa myös monipuolista asiantuntemusta eri toimi-
aloista ja kunnan asioista, tämä auttaa paljon elinvoima-asioiden eteenpäin viemistä.

Toimintavuoden aikana pidettiin kunnassa runsaasti eri teemoilla tilaisuuksia yrittäjille ja kuntalaisille.
Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan 1.1.2018. Tästä pidettiin tammikuussa tiedotustilaisuus
kuntalaisille, uutena asiana se Keräsikin yli 50 asiasta kiinnostunutta valtuustosaliin. Helmikuussa rekry-
tointitilaisuus, johon oli kutsuttu työnantajia ja työttömiä kohtaamaan toisensa. Maaliskuussa pidettiin
koulutuksia yrittäjille Euroopan unionin yleisestä henkilötietoja koskeva tietosuoja-asetuksesta, sekä
ammattien päivä yhtenäiskoululla, jossa yrittäjät esittelivät toimintaansa oppilaille. Huhtikuussa kutsuttiin
Karvian matkailuun liittyvät yritykset kokoon keskustelemaan matkailun kehittämisestä ja yhteistyöstä.
Loppuvuonna teemoina olivat mm. maaseuturahoituksen Roadshow Lastulan pihassa ja yrityksen omis-
tajanvaihdos.

Yrittäjille järjestettiin aamukahvitilaisuuksia, myös yrittäjien ja kunnanhallituksen väliset tapaamiset jat-
kuivat. Tapaamisissa aiheena olivat laajasti elinvoiman kehittämiseen ja yritysten toiminta edellytysten
parantamiseen liittyvät asiat.

Kunnan elinvoima-asiantuntija on palvellut asiakkaita mm. yrityksen perustamis, kehittämis, yrityskaup-
pa- ja hankeneuvonta asioissa. Yhteensä yrityskontakteja elinkeinpasiantuntijalla oli toimintavuonna
noin 160 ja yrityskäyntejä noin 40 kertaa.

Matkailun kehittäminen oli yksi painopistealue viime vuonna ja sen tiimoilta järjestettiin kokoontumisia.
Kunta päätti perustaa matkailun kehittämistä varten kuntaomisteisen Willi Karvia Oy:n, jonka toiminta-
ajatuksena on luoda toimiva, hyvin palveleva toiminta ympäristö kulttuuri, luonto ja muulle matkailulle.
Matkailun kehittämissä kunta on mukana Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkki-hankkeessa. Geo-
parkon kansainvälinen ainutlaatuisten geologisten kohteiden yhteisbrändi. Geoparkit pyrkivät edistä-
maan geomatkailua, geologisen perinnön säilyttämistä, luonnontieteiden opetusta ja kestävän kehityk-
sen mukaista liiketoimintaa.

Kunnanjohtaja on myös ollut yrittäjiin aktiivisesti yhteydessä, sekä hanketoiminnan aktivaattorina. Neu-
vontatyössä on apuna ja mukana Satakunnassa olevat julkisten asiantuntija ja rahoittaja tahojen toimi-
jat, yhteistyössä karvialaisten yrittäjien hyväksi.

Kunnalla oli käytössään yritysten toiminnan tukemiseen koulutus, markkinointi-ja nuorten kesätyöllistä-
mistuki sekä palveluseteli. Kesätyöllistämistukea haettiin hyvin ja samoin markkinointiin yritykset hakivat
ahkerasti tukea. Tukimuodoista on kuitenkin hyvä edelleen tiedottaa.

Elinvoimalautakunta on ottanut hyväksi tavaksi kuukauden yrittäjän valitsemisen. Uusia kuukauden
yrittäjiä tuli toimintavuonna 12, vuodesta 2013 lähtien uusia kuukauden yrittäjiä on valittu seitsemisen-
kymmentä. Kuukauden yrittäjä saa näin positiivista julkisuutta kunnan www-sivuillaja myös usein pai-
kallislehdissä; Ylä-Satakunta ja Kankaanpään Seutu. Hyväksi todettua toimintamallia jatketaan. Lisäksi
yrittäjille jaetaan kunniakirja valinnasta.

Kankaanpään aikuiskoulutuskeskuksen seudullisen työpajan Valtin sivutoimipisteenä kunnassa toimii
Härkämäellä työllistamistarkoituksessa oleva oma työpaja, kierrätyskeskus sekä Moon Karviasta tori-
myymälä. Näillä toimilla pystytään aktivoimaan, työllistämään, pitkäaikaistyöttömiä, harjoittelijoita, kun-
toutuvia, sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän muita asiakkaita. Kunta ja työpaja teke-
vät yhteistyötä ja kunnasta kävi esim. velkaneuvoja kertomassa velkaneuvontapalveluista. Kunta on
mukana Valtin järjestämissä yhteistyökokouksissa. Työpaja on hyvä väline aktivoida työttömiä, näin
kunta myös vähentää valtiolle maksettavaa kuntaosuutta pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatukimaksu-
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jen kuntaosuuksista. Hallintokunta tekee jatkuvaa ja tuloksellista yhteistyötä muiden kunnan hallintokun-
tien kanssa.

Toimin+a-ajatus:

Elinkeinoelämän edellytysten ja kilpailukyvyn turvaaminen on kuntastrategian ja elinkeino-ohjelman
läpikäyvä menestystekijä. Kunta toimialansa osalta turvaa elinkeinoelämän hyvät toimintaedellytykset ja
kilpailukyvyn. Kehittymiselle ja kasvulle luo perustan aktiivinen maa-ja kaavoituspolitiikka. Tämän to-
teuttamisessa käytetään apuna toimintaympäristöverkon kaikkia mahdollisia toimijoita. Toimintaympäris-
to on tulevaisuudessa voimakkaassa muutoksessa, ja kunnan tulisi visioida miten nämä trendit vaikutta-
vat kunnan elinkeinojen kehittämiseen. Yhteiskunnan julkisten kehittäjäorganisaatioiden, sekä yksityis-
ten alan toimijoiden palvelut, tuet ja mahdollisuudet tulee tunnistaa ja järkiperäisesti hyödyntää Karvian
kunnan yritysten ja elinkeinoelämän hyväksi. Karvia tukee myös elinkeinopolitiikan keinoin kunnan pal-
velujen säilyttämistä, väestön vähenemisen lakkaamista, uusien yritysten ja työpaikkojen luomista. Tu-
levaisuudessa merkittävä osa kunnan energiatarpeesta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Kamasta
on muodostunut merkittävä tuulituotantoalue, turvetuotantoalueiden määrä säilyy entisellään ja bioener-
gian tuotantoa lisätään. Hyvinvointialalle on syntynyt uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

Talousarvion sitovat toimjnnallise+ja taloudelliset tavoi+teet:

kpl kpl

Uudet yritykset 15 13
Yrityskäynnit 35 40
Hankehakemukset 5 3
Uudet työpaikat 20 30 (arvio :lähde Satamittari)

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut: ( ALV 0%)

toimintamenot: Budjetti elinnvoimalautakunnalle vuodelle 2018 oli 334 748€, josta toteutui 307 806€.,
budjetista jäi käyttämättä 26 941€. Suurin toteutumatta jäänyt erä oli avustukset yhteisöille, kunnan
yritystuet jäi toteutumatta 26 941€.
Toimintatulot: Kunnan budjetti 334 748€.

Sanallinen perustelu tavoi+tejden to+eutumjsesta:

Toimintavuosi 2018 kului melko myönteisissä merkeissä yleisen taloudellisen kehityksen myötä. Metal-
lialan työpaikkojen määrä lisääntyi, Alvarin Metalli Oy sai valmiiksi toimitilojensa laajennusurakan.
Skaalan toiminta on miltei loppunut Karviassa yrityksen investoinnin Ylihärmäänja tuotannollisen toi-
minnan siirtämisen pääasiassa Ylihärmään ja Kauhavalle. Yritys on velkasaneerauksessa. Enemmistö-
osuus myytiin itävaltalaiselle IFN Holding Ag:lle lokakuussa 2017. Rakentaminen elpyi niin paikkakun-
naila kuin koko Suomessa. Perustettujen yritysten lukumäärä liikkuu vuosittain 10- 20: n kappaleen välil-
Ia, määrä on pysynyt melko vakioina. Yrityskäynnit tapahtuvat paljolti neuvonta- ja hankeasioiden mer-
Reissä. Yritysten yhteinen liikevaihto oli vuonna 2016 noin 73,5 MM€, liikevaihto on samaa luokkaa kuin
aiempina vuosina. Työllisten määrä oli kunnassa vuoden 2017 lopussa, 862 henkilöä, trendi on hitaasti
laskeva väestön vähenemisen myötä. Työttömyysaste vuoden 2017 lopussa oli 12,1 %, joka on hieman
Satakunnan keskiarvon alapuolella. (lähde: Satamittari). Kunnan omavaraisuus työpaikoissa on noin
2017 lopussa oli 87,9%.

Kokonaisuutena tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Sähköiset palvelut yrityksille ovat kehittyneet huomatta-
vasti, Yritys- Suomen verkkopalvelut tarjoavat kattavasti yrityspalveluja. Näiden palvelujen tunnetuksi
tekemiseen ja käyttöön ottamiseksi on panostettava.
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Henkilöstön määrä 31.12.2018: 2

Esittelijänä lautakunnassa toimi Tarja Hosiasluoma.

Elinvoimalautakunta kokoontui vuonna 2018 neljä kertaa

Lautakunnan kokoonpano:

henkilökohtainen varajäsen

Matti Sairiala
Pentti Malmila
Jori Nivus
Reetta Koivula
Ritva Ylinen
Olavi Visuri
Rauni Virtanen
Tarja Kallioniemi
Vuokko Luomanen

Paikalla kokouksissa olivat lisäksi yritysasiamies Matti Arkko, maaseutusihteeri Kaisamaija Ronkainen
ja kunnanhallituksen edustaja Kaija Kangas. Tämän lisäksi kahdessa kokouksessa oli nuorisovaltuuston
edustaja Mika Järvinen ja yhdessä kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho.

nimi (läsnä)

Sami Laitila (4/4)
Esko Hautakorpi (4/4)
Jorma Niskala (4/4)
Sari Vaholuoto (3/4)
Elina Salminen (3/4)
Johanna Anttila (2/4)
Malle Niemelä (4/4)
Juha Rinne (4/4)
Ari Väliaho (3/4)

asema

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Toimintatulot

Toimintamenot

Netto

Suunn. muk.

poistot
Laskennan, erät

TALOUSARVIO

o

334 748
334

748

TOTEUMA

1360

309 167

307 806

17689

POIKKEAMA

1360

25581

26942

TA-MUUTOS POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

1360

25581

26942

Investointiosa

Investointeja ei ollut.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen maaseututoimen osalta

Vuonna 2018 Karviassa haki maataloustukea 203 tilaa. Tiloista 47 harjoitti kotieläintuotantoa ja loput
kasvinviljelyä. Vuonna 2018 EU:n ja kansallisesti rahoitettuja maataloustukia myönnettiin Porin yhteis-
toiminta-alueen kautta karvialaisille viljelijöille 6 483 390 euroa.

Sopimuskuntien palvelupisteitä on pidetty aiempien vuosien tapaan. Karviassa maaseutusihteeri oli
paikalla vähintään kolme päivää viikossa, pääasiassa tiistaista perjantaihin. Palvelua kehitettiin siirty-
maila entistä enemmän sähköisten palvelujen käyttöön. Edellisen vuoden tapaan kasvulohkojen piirto-
vaatimuksen, tukiehtojen monimutkaistumisen ja pinta-alan minimivaatimusten nousun takia kevään
hakemuksista palautettiin aiempaa enemmän sähköisen tietojärjestelmän avulla. Maaseutuvirasto ei
postittanut enää hakuoppaita eikä paperisia hakulomakkeita, vaan ne olivat tulostettavista Mavin verk-
kosivuilta tai noudettavissa maaseututoimesta. Lomakkeiden noutaminen ja viljelijöiden neuvonta säh-
köisten palveluiden käytössä lisäsi asiakkaiden käyntimääriä. Tukioikeuden siirrot ja erilaiset lisäselvi-
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tykset, joita ei pysty sähköisesti tekemään olivat yleisimpiä asiakaskäynneillä hoidettavia tehtäviä. Maa-
seutuviraston sähköisen järjestelmän kautta jätettiin Karviassa päätukihaun tukihakemuksista 94 %.

Karviassa päätukihakukoulutus järjestettiin 25.4.2018. Kouluttajina olivat maaseutusihteeri Kaisamaija
Ronkainen ja maaseutuasiamies Maria Huhtamäki. Maatalouden veroilta järjestettiin helmikuussa, jossa
kouluttajana oli Eero Aaltonen Tilipalvelut Aaltosesta. Maaseutulautakunta ei järjestänyt tilavierailuret-
kiä. Okra -maatalousnäyttelymatka Oripäähän järjestettiin 4.7. ja KoneAgria näyttelymatka Tampereelle
järjestettiin 10.10.

Toimintatulot

Toimintamenot

Netto

Suunn. muk.

poistot
Laskennan.
erät

TALOUSARVIO

o

-107340

TOTEUMA

o

-87882

-5525

POIKKEAMA

o

-19458

TA-

MUUTOS

o

POIKKEAMA
MUUT.
JÄLK.

o

Maatiloille myönnettäviä avustuksia maksettiin kaikkiaan 4 938 €.
Yhteistoimintaosuus Porin kaupungille oli 74 609 €.

Karvian työpajat

Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö sr. Valtti-työpaja ylläpitää aikuisille ja nuorille suunnattua työpajatoi-
mintaa tuottaen laadukasta sosiaalisen työllistämisen palvelua. Työpajat ovat työvaltaisia ja yhteisöllisiä
oppimisympäristöjä. Valtti-työpajan toimintaa ohjaavat arvot ovat toisten kunnioittaminen, turvallisuus,
erilaisuuden hyväksyminen, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, tavoitteellisuus sekä vastuullisuus ja re-
hellisyys. Työpajatoiminta on organisoitu Valtti -työpajan puitteissa ja työtoiminnan aloina olivat Karvi-
assa Moon Karviasta tuotemyymälä ja ompelimo, kierrätyskeskus ja puuosasto.

Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön kautta työpajan valmennukseen osallistui vuonna 2018 yhteensä
351 asiakasta, joista karvialaisia 42, joista alle 29-vuotiaita nuoria oli 11. Ilman ammatillista koulutusta
heistä oli yhteensä 15 henkilöä, 36% asiakkaista. Nuorista ilman ammatillista koulutusta oli 2 henkilöä
(18%). Osa karvialaislsta osallistui pajatoimintaan Kankaanpään toimipisteissä.
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Koulutustausta n=42

Opistoasteen tutkinto;

3; 7%
Ei koulutusta; 2; 5%

Lul<io/Yo-tutl<into;3;7

%

Valtin kuntouttavat palvelut tarjosivat työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille
vuonna 2018 arjen tukea, yksilöllistä palveluohjausta, neuvontaa työllistymistä edistävään suunnitteluun
sekä työtoimintaa. Kuntouttavaan työtoimintaa osallistui 29 (2017:36) henkilöä. Kuntouttavan työtoimin-
nan osuus aleni Karviassa toimintavuoden aikana rajusti, jopa 24%, ottaen huomioon lisäksi edellisen
vuoden laskun 12%, niin lasku on huolestuttava, koska työttömyyden alenemisesta ei kuitenkaan tässä
samassa suhteessa alueella ole kysymys.

Laissa kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001 säädetään toimenpiteistä, joilla parannetaan pitkään
työttömänä olleen henkilön työllistymisvalmiuksia sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua
koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun. Kuntouttavan
työtoiminnan tarkoituksena on parantaa työnhakijan mahdollisuuksia sijoittua uudelleen työelämään ja
saada kokemusta eri ammateista. Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään parantamaan pitkäaikaistyöt-
tomien elämänhallintaa avaamalla heille väyliä työelämään tai työvoimahallinnon ensisijaisiin työllisyyttä
edistäviin toimenpiteisiin. Kuntouttava työtoiminta on sovitettava asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä
osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa.
Kuntouttavien palvelujen tavoitteena oli ehkäistä syrjäytymistä, ylläpitää työkykyä ja tukea työllistymisen
mahdollisuuksia sekä mahdollistaa mielekäs vaihtoehto työttömyydelle.

Työllisyyspoliittisen avustuksen TT-tehoa työllistämiseen -hanke toteutti työ- ja yksilövalmennusta työ-
kokeilun ja tukityöllistämisen muodossa sekä tarjosi TE-hallinnon asiantuntijoille mahdollisuuden toteut-
taa aktiivista työvoimapolitiikkaa. Valmennusjaksojen aikana toteutettiin yksilöllistä ja asiakaslähtöistä
ohjausta ja annettiin tukea työllistymiseen ja ammatinvalinta- ja koulutusvaihtoehtojen selkeyttämiseen.
Työkokeilun kautta valmennuksessa oli 5 henkilöä. Palkkatuella työsuhteessa työpajalla oli 7 henkilöä,
vammaispalveluiden kautta 2 ja opiskelijoita 1. Työpajatoiminnan piirissä jatkoi 23 henkilöä vuodelle
2019. Työpajajakson päättäneiden osalta jatkopolutuksessa onnistuttiin erinomaisesti ja valmentautujat
löysivät reittejä kohti työelämää.
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Sijoittumiset jakson päättäneet n=24

Keskeytys;!; 5
% Koulutus; 3; 16

-Palkkatyö paja;
l; 5 %

Työpajatoiminnan kehittämishankkeena toteutettiin Leader rahoituksella esiselvityshanke työpa-
jan ja harrastaja-ja ammattiteattereiden yhteistyömahdollisuuksista

Yhteistyössä Karvian kunnan ja työpajan kanssa toteutettiin esiselvityshanke teattereiden ja työpajan
välisistä yhteistyömahdollisuuksista ajalla 3.9 - 31.12.2018. Esiselvityshankkeen taustalla on Karvian
vahva voimavara - kulttuuri. Kulttuurilla ja erityisesti harrastajateatteritoiminnalla sekä musiikilla on Kar-
viassa vuosikymmenten perinteet. Karvian kunnan strategian mukaan työpajatoimintaa ja kuntouttavaa
työtoimintaa kehitetään siten, että niissä tehtävä työ on mahdollisimman mielekästä ja tuottavaa. Työpa-
jaa tulee kehittää niin, että se kannattavuutensa ja toimintansa puolesta on nykyistä lähempänä yritys-
toimintaa. Työpajan nykyiset toimintamuodot puuosaston - ompelimon ja kierrätyksen monipuoliset
mahdollisuudet mahdollistavat sopivan alustan uudenlaisen yhteistyön kehittämiselle mm. rekvisiitan
valmistukseen ja tuunaamiseen kestävän kehityksen periaatteella. Esiselvityshankkeella selvitettiin,
olisiko rekvisiitan valmistukselle, korjaukselle ja vuokraukselle tilausta lähialueen harrastajateattereissa
ja ammattiteattereissa. Työpajan konekanta ja tilat sekä ohjaajien ammattitaito mahdollistaisi tällaisen
toiminnan.

Kamalla on pitkä perinne harrastajateatteritoiminnasta ja paikkakunnalla on osaamista, joka mahdollis-
taisi työpajan hyödyntämisen uudenlaisessa toiminnassa. Esiselvityshanketta tarvittiin pohjatietojen
keräämiseksi ja tarpeiden kartoittamiseksi. Laajat vastaukset selvitykseen saatiin 14 teatterilta.
Jokainen vastanneista lähtökohtaisesta ilmoitti olevansa kiinnostunut yhteistyöstä työpajan kanssa.
Selvityksen keskeisimpänä johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että työpajan olisi kannattavaa alkaa
organisoimaan teattereiden välillä toimivaa yhteistä "rekvisiittakeskusta". Fyysisen keskuksen taustalla
voisi toimia myös yhteinen internet-sivusto, joka mahdollistaisi teattereiden välisen yhteistyön aiempaa
voimakkaammin. Teatteri työpajan toimintamuotona. Teatteritoimintaa voitaisiin hyödyntää paitsi
yhteistyönä, esimerkiksi lavastuksen huoltamisen tai rakentamisen suhteen, mutta myös sisällöllisesti
työpajan yhtenä toiminnan muotona. Tällä tarkoitetaan sitä, että työpajalla työskentelevät ihmiset oppi-
vat teatterillisen ilmaisun kautta, sekä esimerkiksi kykenevät käsittelemään elämäänsä liittyviä haastei-
ta. Työpajapedagogiikkaan voitaisiin kytkeä osallistavan ja yhteisöllisen teatterin menetelmiä, toiminta-
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tapoja ja tavoitteita. Karvialle teatteritoiminnan yhdistäminen osaksi työpajatoimintaa olisi juuri omannä-
käistä toimintaa.
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KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

KUNNAN KOULUTOIMI

Hallinto, peruskoulut, esiopetus ja koululaisten aamu-ja il+apäivä-
toimin+a

Toimin+a-ajatus:

Perusopetus
Karvian koulutoimen tavoitteena on kasvattaa karvialaisista nuorista persoonaltaan ja itsetunnoltaan
terveitä yhteistoimintaan kykeneviä nuoria, jotka oppivelvollisuutensa aikana saavuttavat omiin ky-
kyihinsä ja taipumuksiinsa verrattuna mahdollisimman hyvän tieto-ja taitotason ja suorittavat perusope-
tuksen oppimäärän sekä hakeutuvat ja pääsevät toisen asteen koulutukseen.

Esiopetusta annetaan oppivelvollisuutta edeltävänä vuotena samoin kuin pidennetyn oppivelvollisuu-
den piirissä oleville lapsille. Toiminta-ajatuksena on eheyttävä kokonaisuuksiin pyrkivä opetus ja kasva-
tus yhdessä kotien kanssa ottaen huomioon oppilaan yksilöllisen kehityksen.

Koululaisten aamu-ja il+apäivä+oimin+aa tarjottiin 1.-2. luokkalaisille sekä erityisoppilaille.
Sitä järjestettiin aamu-ja iltapäivätoimintana yhtenäiskoululla. Koulunkäyntiavustajatja ryhmäperhepäi-
vähoitaja vastasivat pääosin toiminnasta. Toiminta oli maksullista.

Lautakunnan kokoonpano:
Lautakunta kokoontui 9 kertaa.

Lautakunta 1-12/2018 (9 kokousta)
Varsinainen jäsenet (läsnä kokouksia) Varajäsenet
Haavisto Jonna pj.( 4) Salo Merja (5)
Isotalo Aila vpj (8). Untoja Turkka
Lähdekorpi Marko (9) Viitala likka
Nivus Jori (7) Tuuliniemi Teemu (1)
Halmela Kari (6) Ala-Korte Kalevi
Huhdanmäki Tuire (9) Hautaluoma Kaija
Koivuniemi Tanja (9) Kytömäki Arja

Lisäksi kokouksiin osallistui:
Hanna Vainionpää, esittelijä-pöytäkirjanpitäjä (8)
Jonna Haavisto, vs. päivähoidonohjaaja (1)
Reetta Lepistö, päivähoidonohjaaja ( 2)
Hietaluoma Jaakko, kunnanhallituksen edustaja (5)
Arimo Koivisto (3)
Nevala Mimosa (nuva) (2)
Voitto Raita-aho kunnanhallituksen pj. (1)
Tarja Hosiasluoma, kunnajohtaja (2)
Kati Ojaniemi, vs. koulutoimenjohtaja (2)

Talousan/ion sitovat toiminnalliset ja +aloudellise+ tavoj+teet:

Koulutuspalvelujen tehtävänä on tarjota lapsille tasokasta esiopetusta ennen oppivelvollisuuskoulun
alkamista sekä turvata oppilaille laadukas perusopetus. Koulutuksen tavoitteena on edistää lapsen ja
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nuoren kokonaisvaltaista kehitystä ottaen huomioon sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät asiat että tiedol-
listen valmiuksien opettaminen.

Tavoitteet

Perusopetuksen laatua arvioidaan ja toimintaa kehitetään systemaattisesti arviointitulosten pohjalta.
Laadun arvioinnissa käytetään perusopetuksen laatukäsikirjaa.
Perusopetuksen tavoitteena on taata kaikille lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen
sekä omien edellytystensä mukaiseen kehittymiseen. Tavoitteena on, että arkityö kouluissa on sujuvaa,
työviihtyvyys ja oppimistulokset hyviä.

Oppilaiden oppimista, kasvua ja hyvinvointia tuetaan suunnitelmallisella varhaisella puuttumisella sekä
ennaltaehkäisevällä toiminnalla.
Oppilaita kannustetaan ja heille annetaan valmiuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttami-
seen sekä yrittäjyyteen.
-jatkuva kehitys laadunhallinnan kautta
- yhteistyön hiominen ja lisääminen naapurikuntien kanssa opetustarjonnassa yläkoulun tuntimäärän
pudotessa
- hankkeiden käytännön toteuttaminen siten, että niillä on käytännön hyötyä koulujen opetustoiminnalle

Tavoitteena on, että oppivelvollisuuskoulun jälkeen nuorilla on selvillä jatkokoulutusmahdollisuudet ja
jatkokoulutuspaikka.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut v. 2018
(luvuissa ei kustannuslaskennallisia eriä)

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Hallinto
Peruskoulut
Esiopetus
Koulutoimi yh-
teensä 5100

Kansalaisopisto 5300

Muu koulutus 5400

Kirjastotoimi 5500

Päivähoito ja lasten kotihoi-
don tuki 5600

Kaikki yhteensä (netto)

Budjetti, netto

75292
2175851

83571

2 334 714

31200

9000

99949

579 378

3 054 241

Toteutuma, netto

43962
2 097 981

78202

2 220 145

34658

6408

95750

621 434

2 978 395

Poikkeama

31 329
77870

5369

114569

-3458

2592

4199

-42 056

75846

Käyttö%
58
96
94

95

111

71

96

107

98

Sanallinen perustelu tavojtteiden toteu+umjsesta:

Yleistä:
Tavoitteet esi-ja perusopetuksessa on voitu saavuttaa melko hyvin. Vuosi 2018 oli Karvian Yhtenäis-
koulun Opinpolun ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, jossa saman koulun alla ovat kunnan kaikki
esi- ja perusopetuksen oppilaat.

Karvia on saanut Opetushallitukselta hankerahoitusta kerhotoiminnan kehittämiseen, tasa-arvon edis-
tämiseen, tutor-toimintaan, kielenopetuksen varhentamiseen sekä koulunkäyntiavustajan palkkaami-
seen. Koulukuraattorinpalvelut sekä koulupsykologipalvelut Karvia ostaa Kankaanpään kaupungilta.
Kuraattori on yhden 1,5 päivää viikossa ja psykologi 1 päivän viikossa Karviassa.
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Sisäinen valvonta ja riskienhallinta:

Kasvatus-ja opetuslautakunta päätti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialueel-
laan kokouksessaan 6.10.2014. Päätöksen mukaan jokainen johtava viranhaltija toimittaa lautakunnalle
kirjallisen raportin sisäisen valvonnan selonteosta vuoden loppuun mennessä käsiteltäväksi. Kasvatus-
ja opetustautakunta on nimennyt keskuudestaan kolme edustajaa suorittamaan sisäistä valvontaa.
Lautakunnan edustajat sihteerinään koulutoimenjohtaja kävivät suorittamassa tarkastuksia ja haastatte-
luja. Tarkastusten raportti toimitettiin kunnanhallitukselle. Vuoden 2018 sisäisessä tarkastuksessa todet-
tiin, että edellisen toimintavuoden raporttiin kirjatut toimet on toteutettu. Teknisen toimen vastuulla ote-
vissa asioissa oli edelleen puutteita.

Sisäisessä tarkastuksessa päätettiin kiinnittää huomiota laatukäsikirjaan ja siihen liittyen aiemmin pai-
nopistealueeksi valittuun erityisopetukseen. Erityisen tuen ja tehostetun tuen suunnitelmat ovat VVilmas-
sa sekä opettajien että huoltajien nähtävillä ja pidetyistä palavereista tehdään aina VVilmaan merkintä.
Tiedon kulkuun liittyen on tehty työtä jota jatketaan.

Kasvatus-ja opetustoimen merkittävimpinä riskeinä voidaan tunnistaa edelleen uuden yhtenäiskoulun
toiminnan käynnistymiseen liittyvät toiminnalliset riskit sekä tiedon siirtymiseen erityisopettajalta aineen-
opettajalle liittyvät riskit.

Henkilöstön maara31.12.2018:
Opettajat 22 (vakituiset, määräaikaiset, sivutoimiset)
Keittiöhenkilökunta 3 (vak.)
Toimistosihteeri 1 (vak.)
Koulunkäyntiavustajat 12 (6 vak. / 6 määräaikaista)
Koulukuraattori 1,5 pv/vko (kuntien yhteinen)
Koulupsykologi 1 pv/vko (kuntien yhteinen)
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Kunnan koulutoimi v. 2018

TOIMINTATULOT

TOIMINTAMENOT

NETTO

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT (netto)

TALOUSARVIO

58240

2 303 954

2245714

TOTEUMA

100 588

2 320 733

2220145

332 283

430 693

POIKKEAMA

42348

16779

25569

TA-MUUTOS

89000

89000

POIKKEAMA
MUUTOKSEN

JÄLKEEN

72221

114569

Peruskoululaisia oli keskimäärin 193 ja heistä esioppilaita 20. Oppilasmäärä oli vähentynyt 11 oppilaalla
edellisvuoteen verrattuna. Erityisopetuksessa Kankaanpäässä oli keskimäärin 2 oppilasta. Koulukulje-
tusoppilaita oli keskimäärin 131. Päättötodistuksen saivat kaikki 9. luokan 27 oppilasta ja he saivat jat-
ko-opiskelupaikan toiselle asteelle. Henkilöstötarve oli toimintavuoden 2018 aikana arvioitua suurempi
sijaisten, perhevapaiden sekä avustajien osalta. Lisämäärärahaa tarvittiin toimintavuoden 2018 aikana
henkilöstökuluihin.

Tilastointipäivä 20.9.2018

Lv. 2017-2018

Yhtenäiskoulu

Esiopp.

20
1
9

2
20

3
22

4
16

5
21

6
19

Yht. 0-

6
127

7
27

8
24

9
15

yht. 7-
9

66

Yht. 0-

9
193

INVESTOINTIOSA

Investointeja ei ollut.
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Kansalaisopisto (Sastamalan koulu+uskun+ayhtymä, Pe+äjä-opis+o)

Toimjn+a-aja+us lyhyesti kuten talousarviossa:

Kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on vastata toiminta-alueen asukkaiden koulutuk-
sellisiin tarpeisiin sekä vaalia ja ylläpitää alueen perinteitä. Koulutus painottuu taide-ja taitoaineisiin
sekä terveyttä edistäviin aineisiin. Kansalaisopistotoimintaan kuuluu myös taiteen perusopetus.

Talousarvion sitovat toiminnallise+ja taloudelliset +avoi+tee+:

Asiakkaiden määrään ja tarpeiden muutokseen reagoivalla valmistelulla ja päätöksenteolla pyritään
varmistamaan voimavarojen riittävyys ja taloudellinen liikkumavara.

Tavoitteiden to+eutumis+a kuvaavat tunnusluvut:

Kalenterivuonna 2018 Karviassa toteutui 59 kurssia, joille osallistui 117 miestä ja 483 naista. Brutto-
opiskelijoita oli yhteensä 600. Tavoitteeksi asetetusta 1608 opetustunnista toteutui 1573.

Sanallinen perustelu tavoitteiden to+eu+umises+a:

Kurssi-ja osallistujamäärä laski edellisestä vuodesta, mutta toteutuneita tunteja oli kuitenkin edellisvuot-
ta enemmän.

Henkilöstön määrä 31.12.2018: ei henkilöstöä

v.2018

TOIMINTATULOT

TOIMINTAMENOT

NETTO

SUUNNITELMAN
MU K. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT (netto)

TALOUSARVIO

31200

31200

TOTEUMA

34658

34658

240

POIKKEAMA

3458

3458

TA-MUUTOS POIKKEAMA
MUUTOKSEN

JÄLKEEN
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Muu koulutus (musiikkiopisto)

Tojminta-ajatus lyhyesti kuten talousarviossa:

Musiikin opetusta ostetaan Kankaanpään musiikkiopistolta.

Talousarvion sitovat tojminnallisetja taloudelliset tavoi+teet:

Tavoitteena on tarjota musiikin opetusta kaikille, jotka täyttävät pääsyvaatimukset.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:

Oppilaita oli keskimäärin 8. Oppilasmäärä on kasvanut edellisestä vuodesta kahdella oppilaalla. Kiin-
nostus musiikin opetuksen lisääntymistä kohtaa näkyy myös musiikkileikkikoululaisten määrässä.

Sanallinen perustelu tavoitteiden to+eutumises+a:

Oppilaat ovat sitoutuneet aktiiviseen ja mielekkääseen opiskeluun, koska keskeyttäneitä on melko vä-
hän ja vaadittuja tasoja ja tutkintoja on suoritettu.

v.2018

TOIMINTATULOT

TOIMINTAMENOT

NETTO

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT (netto)

TALOUSARVIO

9000

TOTEUMA

6408

288

POIKKEAMA

2592

TA-MUUTOS POIKKEAMA
MUUTOKSEN

JÄLKEEN
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KIRJASTOTOIMI

TOIMINTA

Toimin+a-ajatus:

Kirjaston tehtävänä on olla kaikille avoin kulttuurin, tiedon ja sivistyksen keskus. Kirjasto tukee kokoel-
millään ja palveluillaan yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja virkistäytymi-
seen.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoit+eet:

Karvian kunta on ostanut kirjaston johtajan palvelut Honkajoen kunnalta 1.7.2016 alk. Karvian kirjasto
on osa Satakunnan yleisten kirjastojen verkostoa, Satakirjastoja. Satakirjastojen toimintaa ohjaavista
yhteisistä asioista päättää Satakirjastojen johtoryhmä, minkä jäseniä kaikki Satakirjastot ovat ja missä
kaikilla on yhtäläinen äänivalta ja edustus. Satakirjastoilla on mm. yhteiset aineisto-ja asiakasrekisteri,
verkkokirjasto, käyttösäännöt, kokoelmastrategia ja maksukäytännöt. Tavoitteena on, että asiakkaat
näkevät Satakirjastot kokonaisuutena, tehdä Satakirjastoista luonnollinen osa ihmisten elämää sekä
tarjota samat palvelut kaikille Satakirjastojen asiakkaille asuinpaikasta riippumatta. Jonkin verran tilan-
teeseen vaikuttaa kyseisen kunnan/kirjaston oma taloudellinen tilanne. Toisaalta yhteistyössä on voi-
maa ja Satakirjastoilla kimppana vaikuttavuutta esim. kilpailutustilanteissa.

Kokoelmiaan kukin Satakirjasto kehittää omatoimisesti, mutta maakunnallista kokoelmaa silmällä pitä-
en. Satakirjastqjen yhteisessä kokoelmastrategiassa annetaan käytännön tavoitteita koskien mm. han-
kintojen määrää, poistojen osuutta kokoelmista, kokoelman ikää ja ajantasaisuutta, kiertonopeutta jne.
Kokoelmien tulee olla ajantasaisia, kiinnostavia ja houkuttelevia.

Kokoelmastrategiassa mainitut kirjastojärjestelmän toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus, aineiston no-
pea liikkuminen Satakirjastojen välillä ja esim. sähköisen valikoiman kehittäminen ovat Satakirjastoissa
hyvällä telalla ja suoremmin riippuvaisia Satakirjastojen johtoryhmän päätöksistä.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:

Yleisten kirjastojen tilastojen kertomaa vuonna 2018:
kokoelmat yht. 44 977 nidettä; kirjakokoelman koko 41 344 nidettä; kirjojen määrä vähentynyt
v:een 2017 verrattuna 1,06 %
kirjahankintojen määrä 1426 nidettä (593,42 nidettä/1000 as); kirjahankinnat vähentyneet
22,03 % v:een 2017 verrattuna
kokonaislainaus 28 284 lainaa; kokonaislainaus kasvanut v:een 2017 verrattuna 4,61 %, kirja-
lainauksen kasvu 5,74 %
seutulainaus muista Satakirjastoissa kasvussa; v 2018: 2086 kpl; v 2017: 1754 kpl; v 2016:
1184 kpl
myös muihin Satakirjastoihin lähetettyjen seutulainojen määrä kasvussa: v 2018: 3569 kpl; v
2017: 2346 kpl; v 2016: 1286 kpl
tapahtumia (ml. satutunnit) 21 kpl, osallistujia yht. 132 hlöä
käyttäjäkoulutuksia (ml. kirjavinkkaus) 7 kpl, osallistujia 123 hlöä

Näyttelyitä ja tapahtumia:
Anni Hautalan taidenäyttely 5.11. - 16.11.2018
Ulla Arkon ja Anni Hautalan vierailu 6.11.2018
Pauli Kamalan runoilta 8.11.2018
Lukukoira Nalan vierailu 15.11.2018

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:

Tilastoista pistää selvimmin silmään lainausmäärän kasvu vs. uutuushankintojen määrän väheneminen.
Kirjahankintojen osalta vähennystä on tapahtunut peräti 22,03 % ed. v:een verrattuna, mutta kirjojen
lainaus on samalla lisääntynyt 5,74 %. Uutuushankintojen määrän laskua selittää kirjojen hinnannousu.
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Myös Satakirjastojen nykyinen hankintasopimus on hivenen aiempaa epäedullisempi. Silti Karviassa
päästään vielä Satakirjastojen kokoelmastrategiassa määriteltyyn tavoitteeseen uutuushankintojen vä-
himmäismäärästä, mikä on 300 - 400 nidettä /1000 as.

Lainausta on ainakin omalta osaltaan lisännyt koululaisille kehitetty lukudiplomi, jonka opettajat ovat
ottaneet innolla vastaan. Kirjastoa tehdään tutuksi lapsille myös n. kerran kk:ssa pidettävien satutuntien
avulla. Lapset ja nuoret säilyvät kirjastolle edelleen tärkeänä kohderyhmänä siitäkin syystä, että sujuvan
lukutaidon kehittyminen vaikuttaa heidän oppimistuloksiinsa myös myöhemmässä vaiheessa elämää.

Seutulainauksen suosio on Karviassa hiukan vähäisempää kuin joissakin muissa Satakirjastoissa, mut-
ta sitä voi selittää seutulainauksen vähäisen tunnettavuuden lisäksi oma laaja kokoelma. Seutulainauk-
sen tarve ja suosio lisääntyy uutuushankintojen määrän vähentyessä sekä palvelun arkipäiväistyessä ja
tullessa riittävän tutuksi paikallisille.

Kirjaston kokoelmissa on edelleen paljon vanhaa aineistoa, mikä voidaan nähdä sekä etuna että haitta-
na. Kokoelma on laaja ja monipuolinen, mutta osin vanhentunut, vie paljon tilaaja on hankala käsitellä.
Nopeat, maksuttomat seutukuljetukset mahdollistavat esim. varastoinnin aiempaa suuremman "ulkois-
tamisen" muihin Satakirjastoihin. Päävarastointivastuu Satakirjastoissa on Porilla ja Raumalla. Näihin
kokoelmiin, samoin kuin kaikkiin Satakirjastojen kokoelmiin yleensäkin, pääsee kuka tahansa karvialai-
nenkin helposti käsiksi. Kokoelmatyö jatkuu edelleen keskeisenä kehittämisen kohteena.

Tilojen viihtyisyyttä on lisätty mm. uusin kalustohankinnoin. Lisäksi kirjastoon hankittiin muutama tablet-
ti, joista yksi pyhitettiin sähköisen lehtivalikoiman käyttämiseen ja löytyy lehtienlukupöydältä.

Henkilöstön määrä 31.12.2018: kirjastovirkailija 5 pv/vko, kirjastonhoitaja 1 pv/vko. Tarvittaessa tilapäis-
ta työvoimaa esim. lomien ajan.

v.2018

TOIMINTATULOT

TOIMINTAMENOT

NETTO

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

TALOUSARVIO

840

100789

99949

TOTEUMA

1971

97722

95750

8379

51 046

POIKKEAMA

1 131

3067

4199

TA-MUUTOS POIKKEAMA
MUUTOKSEN

JÄLKEEN
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PÄIVÄHOITO JA LASTEN KOTIHOIDONTUKI

VARHAISKASVATUS, LASTEN LEIKKITOIMINTA, LASTEN KOTIHOIDON TUKI SEKA
PERHETYÖ

TOIMINTA
Toiminta-ajatus: Tarjota laadukasta varhaiskasvatusta, tukea päivähoidossa olevien lasten vanhempia
kasvatustehtävässään ja yhdessä heidän kanssaan edistää lasten tasapainoista kehitystä ja mahdollis-
taa vanhempien työssäkäynti. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen kehityksen mukaisen koko-
naisvaltaisen kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Varhaiskasvatusta oh-
jäävänä asiakirjana toimii Karvian kunnan varhaiskasvatussuunnitelma.

Karvian varhaiskasvatuksella on oma perhetyöntekijä. Perhetyö on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyö-
ta, jolla pyritään saamaan apu ajoissa sitä tarvitseviin perheisiin. Perhetyö on perheiden tukimuoto, joka
vähentää muita lastensuojelullisia toimenpiteitä.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: tavoitteena on järjestää jokaiselle hoitopaik-
kaa tarvitsevalle lapselle turvallinen hoitopaikka sekä toteuttaa laadukasta toimintaa määrärahojen puit-
teissä.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Päivähoidossa olevat lapset ikäryhmittäin 31.12.2018

Varhaiskasvatusta järjestettiin Päiväkoti Kissankimalluksessa sekä r/hmäperhe-
päiväkoti Onnimannissa.

ikä
alle 3 -vuotiaat
3-5 -vuotiaat
6 -vuotiaat

yhteensä

kokopäivähoito (yli 51)
13 lasta
48 lasta

61 lasta

osapäivähoito (alle 5 t)
1 lapsi
2 lasta
11 lasta
14 lasta

Lapsia yhteensä 75 lasta, joista 61 lasta kokopäiväistä, 14 lasta osapäiväistä.
Läsnaolopäiviä vuoden aikana 10 984
kokopäiväisiä 9636, osapäiväisiä 1348

Varhaiskasvatusta järjestettiin resurssien ja kysynnän mukaan. Päiväkodin aukiolo laajeni aamun osal-
ta, mutta iltoja ja viikonloppuja koskevaa vuorohoitoa ei järjestetty.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:

Hoitopaikka järjestyi jokaiselle varhaiskasvatusta tarvitsevalle lapselle. Karviassa ei ole rajattu lasten
subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta.

Määrärahoissa ylitystä tuli palkkojen osalta. Palkoissa ylitys johtui runsaasta sijaisten määrästä vuonna
2018.

Henkilöstön määrä 31.12.2018
Päiväkodissa
2 lastentarhanopettajaa, joista toinen sijainen
5 lastenhoitajaa, joista yksi sijainen ja yksi määräaikainen
1 keittäjä
Pariperhepäivähoidossa
2 perhepäivähoitajaa
Ryhmäperhepäivähoidossa
3 ryhmäperhepäivähoitajaa
1 avustaja
1 päivähoidon ohjaaja
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Perhetyössä 1 määräaikainen perhetyöntekijä
Lasten leikkitoiminta 1 määräaikainen ohjaaja
Lasten leikkitoimintaa järjestettiin Kirkonkylän koululla 4.6. -29.6.2018 sekä Saran koululla 2.7. -
13.7.2018. Lapsia toiminnassa oli mukana keskimäärin 13 lasta/päivä. 1 määräaikainen työntekijä.

TOIMINTATULOT

TOIMINTAMENOT

NETTO

SUUNNITELMAN
MU K. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

TALOUSARVIO

75000

650 078

575 078

TOTEUMA

96934

718368

621 434

82500

POIKKEAMA

21 934

68290

46356

TA-MUUTOS

4300

4300

POIKKEAMA
MUUTOKSEN

JÄLKEEN

-63 990

42056

INVESTOINTIOSA, investointeja ei ollut.
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Vapaa-ajan lautakunta

Liikuntatoimi

Toimin+a-ajatus:

Liikuntatoimen tehtävänä on suunnitella, kehittää sekä rakentaa uusia liikuntapaikkoja sekä vastata
hallinnassaan olevien liikuntapaikkojen kunnossapidosta, käyttövuorojen jaosta ja harrastetilojen vuok-
rauksesta. Edelleen sen tehtävänä on kannustaa ja ohjata kuntalaisia terveysliikuntaan sekä luoda val-
miudet ottamaan vastuu omasta terveydentilasta ja elämäntavoista. Hyvinvointipalvelujen suhteen lii-
kuntatoimella on koordinoijan rooli. Lisäksi liikuntatoimi tukee sekä välillisesti että suoraan avustuksin
paikkakunnan liikuntakasvatustyötä tekeviä yhdistyksiä ja kyläkuntansa liikuntaedellytyksiä kehittäviä
kyläyhteisöjä.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset +avoittee+:

Liikuntatoimen tärkein tavoite oli edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja fyysistä aktiivisuutta hen-
kilökohtaisen liikuntaneuvonnan kautta ja monin kampanjoin, kuten haastepyöräily ja-hiihto. Liikunta-
toimi keskittyi kuntastrategian mukaan ennaltaehkäisevään terveysliikuntaan, jota tehtiin omana työnä ja
poikkihallinnollisesti. Painopistealueena oli esikouluikäisten lasten uimataidon tehostettu opetus ja ter-
veyskioskin kehittäminen. Terveyskioskin palveluja tuli rummuttaaja mainostaa lisää. Terveyskioskin
tarjonnasta löytyi monipuolisia ja matalankynnyksen hyvinvoinnin palveluja, ravinto- ja terveysliikunnan
kirjallisuutta ja maksutta kokeiltavaksi liikuntavälineitä. Koska liikuntaneuvoja työskenteli vain osa-
aikaisesti, noin 20 tuntia viikossa ryhmäliikunnan ohjauksen lisäksi liikuntaneuvoja keskittyi henkilökoh-
taiseen liikuntaneuvontaan ja erityisryhmien ryhmäliikunnan ohjaamiseen.

Matalan kynnyksen liikuntapalvelujen keskiössä olivat terveysliikuntapalvelut, joihin kuuluvat muun mu-
assa terveys-ja liikuntaneuvonta, liikunnan-ja kuntosaliohjaus, kuntouttava toiminta ja liikuntavälineiden
lainaus-ja testauspalvelut (kehonkoostumus ja luuntiheysmittaukset). Kunnantalon henkilökunnan toi-
vattua TYKY toimintaa jatkettiin syksyllä ja heille ideoitiin oma liikuntakampanja. Edelleen liikuntaneuvo-
ja avusti Karvian VPK:n miehistön kuntoremonttia tehden osallistujille kuntosaliohjelmatja testaukset.
Lisäksi kuntalaisille järjestettiin keväällä ja syksyllä maksuttomia kuntotestauksia (kyykky-, vatsalihas-,
punnerrustestitja toiminnallinen eteentaivutus). Henkilökohtaisia kuntosaliohjelmia liikuntaneuvoja teki
27 ja tarvitsijoille laiteopastuksia. Iltaruskon palvelukeskuksessa ja Annakodissa tuolijumppaa oli joka
toinen tiistai. Hiihtolomalla räätälöitiin toiveesta piloxing ja kehonhuoltotunnit.

^a
Tavoitteiden to+eu+umista kuvaavat tunnusluvut:

Kertomusvuoden kohokohta oli kun, Karvia palkittiin vuoden alussa Satakunnan urheilugaalassa vuo-
den liikuttajakunnaksi. Tunnuksen arvoa lisää se, että palkinto jaettiin ensimmäisen kerran. Perustelujen
mukaan kunta on luonut alueelleen kattavan ja monipuolisen liikuntapaikkaverkoston sekä kehittänyt
rohkeasti toimintamalleja kuntalaisten liikuttamiseksi. Toiminnallaan se on edistänyt esimerkillisesti kan-
santerveyttä, terveellisiä elämäntapoja sekä kuntalaisten vastuunottoa omasta elämästä.
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Liikuntaneuvoja toimi tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa. Hän veti liikuntatuoki-
öitä päivähoidon 3-5-vuotiaille lapsille ja kesän leikkikenttätoiminnassa sekä lajiohjauksia ja kuntosali-
toimintaan yläkoulun tytöille. Liikuntaneuvoja panosti ryhmäliikunnan ohjaukseen ottaen huomioon koko
ihmisen elinkaari. Ryhmistä suosituimmat olivat äiti/vauvajumppa, kuntosalin lapsiparkki ja tasapaino-
jumppa sekä liikuntaesteisillekin sopiva kehonhuolto, curling ja bocciapiiri. Liikuntaneuvoja vastasi myös
terveyskioskin ylläpidosta, lainaustoiminnastaja terveyskuntosalin laitehuollosta omavalvonnan mu-
kaan. Jatkettiin aikaisempien terveysliikuntaryhmien liikuttamista, joita liikuntasihteeri kutsui tekstivies-
tein sekä osallisti erilaisiin yhteisöllisiin ja sosiaalisiin tapahtumiin. Monelle yksinäiselle kutsu on toivottu
henkireikä elämässä.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:

Liikuntatoimen yksilöllinen liikuntaneuvontaja panostus terveysliikuntaan ovat madaltaneet liikunnan
aloittamista ja saanut kuntalaiset liikkumaan aktiivisemmin. Kuntalaiset arvostavat maksutonta, laadu-
kasta liikuntaneuvontaa ja osaavat hyödyntää sitä. Terveyskioskin palvelut olivat vaikuttavuudeltaan
laajaa ja lainaustoiminta vilkastui merkittävästi, kun toiminnasta tehtiin lehtijuttuja sekä mainostettiin
tehokkaasti kuntatiedotteessaja sosiaalisessa mediassa. Runsaan kysynnän vuoksi terveyskioskiin
jouduttiinkin hankkimaan lisää kompakteja ilmatäytteisiä sup-lautoja. Edelleen hankittiin remontoituun ja
laajennettuun palloilusalin varastoon järjestyksen takaamiseksi useita pyörillä kulkevia telineitä alastulo-
pehmusteille, voimistelumatoilleja kuntopalloille. Keväällä kokeiltiin uutta toimintamuotoa Sampolassa.
Merja Vaskela veti suosittuja levytansseja kaksi kertaa kuukaudessa (20). Järjestettiin kolme IhaNaisten
hemmottelupäivää, jossa liikunnan lisäksi terveyssanoma. Uutuutena pyydettiin mukaan myös jokin
paikkakunnan yrittäjä.

Liikuntasihteeri on ollut mukana Satakunnan maakuntauudistukseen tähtäävissä kehittämishankkeissa,
joissa pyritään hakemaan kustannustehokkaita ja toimivia malleja liikunnan palveluketjun (Lipake)ja
hyvinvoinnin ja terveyden (Hyte) edistämistä poikkihallinnollisesti. Niiden tavoitteena on saavuttaa ter-
veytensä kannalta liian vähän liikkuvat kuntalaiset arkiliikunnan pariin. Palveluketjun toimivuus edellyt-
tää terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisten tiivistä yhteistyötä sekä paikallisten yhdistysten ja mui-
den harrastetoimintaa järjestävien tahojen toiminnan kehittämistä ja linkittämistä osaksi kunnallista pal-
veluketjua. Avainasemassa on kolmikantayhteistyö (lääkäri-terveydenhoitaja-liikuntaneuvoja). Liikunta-
toimi on kerännyt lääkärien/terveydenhoitajien käyttöön, kunnan nettisivuiltakin saatavilla olevat matalan
kynnyksen liikunta-ja ohjauspalvelut, josta löytyvät yhteystiedot kunnan liikuntaneuvojaan sekä liikun-
nan palvelutarjonta. Lisäksi liikuntatoimen työntekijät osallistuivat varhaiskasvatusseminaariin. Liikun-
tasihteeri on antanut työpaniostaan ja osaamistaan myös matkailun ja kuntaimagon kehittämiseen sekä
VVilli Karviaja Geopark hankkeisiin.

Kertomusvuonna kunnan liikuntaedellytykset monipuolistuivat ja monet olemassa olevat liikuntapaikat
kokivat kasvojen kohennuksen. Kirkonkylän kouluun rakennettiin kaiken kansan olohuone, josta tuli heti
lapsiperheiden suosikki ja käytetty vaihtoehto pakkas-ja sadepäiviin. Olohuoneessa on nykyaikainen
lwall peliseinä ja vajaan 30 m2 leikkinurkkaus nimeltä VVilli Wekara. Sisäliikuntapaikka haastaa lapsia
kiipeilemään, ryömimään, roikkumaan, pujottelemaan, hyppimään, tasapainoilemaan sekä innostaa
liikunnan iloon, riemuun, sosiaaliseen leikkiin ja pelailuun. Se kehittää kehonhallintaan, voimaa, kette-
ryyttä, yhteispeliä, koordinaatiokykyä, mielikuvitusta, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Peliseinä lwall taas
haastaa lapsiperheiden lisäksi myös nuoret, aikuiset ja ikäihmiset. Liikuntaan aktivoiva peli innostaa,
kannustaa ja koukuttaa eri-ikäisiä pelaajia perheen pienimmistä vaariin.
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Liikuntatoimen pitkäaikainen kumppani Lions klubi oli aktiivisessa roolissa, kun kuntaan hankittiin lapsi-
perheiden, päivähoidon ja koululaisten tarpeisiin 7,5 metriä pitkä rinneliukumäki. He olivat myös apuna
sen asentamisessa. Luovutus- ja vihkiäisissä koelaskijoina toimivat yhtenäiskoulun oppilaat. Tennisken-
tille hankittiin uusi, muovitettu teräsverkkoaita huoltoportteineen. Vanhusneuvoston toiveesta ja vanhus-
tenviikon kunniaksi valmistui Kirkonkylän laavulle esteetön kulku Kirkonkylän laavulle. Ulkoiluhaasteen
liikunta-ja nuorisotoimelta saivat erityisesti liikuntaesteisten lähiomaiset sekä Iltaruskon ja Annankodion
asukkaat (25). Allekirjoitettiin uudet sopimukset maanomistajien kanssa ja perusparannettiin Saran pu-
rurata vastaamaan nykyhiihdon tarpeita. Valolatu koki melkoisen muodonmuutoksen, kun kylänväki pisti
talkoissa hösseliksi. Puunkaato-, metsänraivaus- ja maansiirtotöissä sekä muissa talkootehtävissä hääri
25 kylän naista ja miestä. Valopaalujen lamput vaihdettiin led-valoihin. Kun paikat olivat kunnossa, liik-
kumisen ja hiihtämisen riemu ja käyttöaste lisääntyvät.

Tärkein pointti liikuntapalveluissa on saada ihmiset kantamaan oma vastuunsa omasta terveydentilasta
ja elämäntavoista huomioiden koko ihmisen elinkaari. Liikunnan aloittaminen kannattaa aina ja parasta
lääkettä se on silloinkin, jos jokin elintapasairaus on jo saanut hienoisen yliotteen. Kuntosalin käyttöaste
on pysynyt hyvänä, vaikka käyttäjämäärä laskee samassa suhteessa kuin väki vähenee. Aktiivikäyttäjiä
oli kertomusvuonna 347. Käyttäjistä 164 ovat iältään 15-49 -vuotiaita ja loput 140 yli 50 -vuotiaita. Yli 70
-vuotiaista kuntosalia käytti 43 henkilöä. Laskuri kirjasi suorituksia 7407, joista puuttuu ryhmäliikkujien
merkinnät. Laskennallisen keskiarvon mukaan kuukaudessa kävijöitä oli 618 ja päivässä keskimäärin 21
henkilö. Matalan kynnyksen palveluilla edistettiin asiakaslähtöisyyttä ja saatavuutta sekä palveluiden
tuottamista vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Kuntosalikorteista ja testauspalveluluista saatiin
myyntituloja 14 685 euroa.

Vuoden pyöräilykunta jatkoi pyöräilyharrastuksen kehittämistä. Patsaskisa (6v) tuli tiensä päätökseen ja
tilalle lanseerattiin kuntalaisia ja satunnaisia matkailijoita liikuttava patsastaidepolku. Kuntalaiset tekivät
edelleen ITE-taidetta tienvarsille, joista tehtiin kartta hauskoine tarinoineen, osoite-ja koordinaattitietoi-
neen. Satakunnan haastepyöräilyssä Karviassa on perinteitä 27 vuoden ajalta. Kampanja on halvin ja
suurin kuntalaisten liikuttaja. Pyöräilystä on tehty omaleimaista, paikallista kulttuuria, josta Karvia tunne-
taan. Kampanja oli vaikuttava ja laaja, kestoltaan viisi kuukautta. Kolmannen sektorin verkoston kanssa
järjestettiin kesän aikana 22 pyöräilyn oheistapahtumaa -> osallistujia 1835.

Henkilökohtaisen pyöräilypassin käyttäjiä oli 80 ja leimoista syntyi passiin lause "Voitit VVilli Karvia su-
kat". Kymmenkunta tosiaktiivia pyöräili 5 kk:n ajan joka päivä 10 km. Kaksitoista kuntalaista kävi kaikis-
sa 22 tapahtumassa. Kolme Helena Ala-Rämi, Ville Yliluoma ja Esa Nikola suorittivat kummatkin vaati-
mukset. Virallisessa vapusta juhannukseen kisassa Karvia oli toinen. Asukaslukuun 2394 suhteutettuna
aktiivisuusprosentti oli 275,9%. Suorituksia kirjattiin nettiin ja vihkoihin kesän aikana kaikkiaan 16 193.
Karvia osallistui taas näkyvästi Satakunnan Hiihto ry:n järjestämään talven mestariliikkujakampanjaan,
kesto 2,5 kuukautta. Mestariliikkujan tittelin suoritti 8 kuntalaista vaatimusten ollessa hiihtoa 500/250
km.

Avustuksia liikuntatoimi jakoi seitsemälle eri yhteisölle. Itsenäisyysjuhlassa se palkitsi 30 nuorta urheili-
jaa. Vuoden urheilijaksi valittiin jokamiesluokan autoilua harrastava 20-vuotias Salla Salomäki. Salla on
harrastanut lajia Karvian urheiluautoilijoiden riveissä neljä vuotta ja ajanut kilpaa viimeiset pari vuotta.
Vuoden kuntoilijan sijasta lautakunta valitsi kuntoilijapariskunnan Minna ja Jari Mustakosken Sarvelasta.
Fyysisesti raskaan työn vastapainoksi he huolehtivat työkyvystään ja jaksamisesta hiihtäen, pyöräillen
ja kuntosalilla käyden. He myös kannustavat aktiivisesti vertaisiaan liikkumaan. Vuoden seuratyönteki-
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jana palkittiin Karvian urheiluautoilijoiden ja moottorikelkkakerhon puheenjohtaja Pasi Patokoski, jolle
jokamiesluokan autourheilu ja sen paikallisten olosuhteiden kehittäminen on sydämenasia.

Kertomusvuoden ohiaustoiminnat (osanottajatL

Lavis lavatanssiohjausta 2 krt/viikossa, torstaisin ja kevytversio maanantaisin (25), kokeiltiin VVillin Kan-
san viikolla äijälavista (7), suosittu seniorien tasapainojumppa 1 krt/vko (40), Äiti-A/auvajumppa 1 krVvko
(7+7), erityisryhmien kehonhuolto, curling & boccia 1 krt/vko (10), TYKY niska-selkäjumppa 1 krt/vko
(13), jumppamaraton - piloxing, kehopainoharjoittelu, Latin salo tanssi, Fascial venyttely (13), liikunta-
leikkikoulua 3-6-vuotiaille 1krt/vko (25), lasten voimistelukoulu 6-13-vuotiaille tytöille ja pojille 1 krVvko
(40), tehoryhmä Mölyapinat (5), aikuisten vaikka 1 krt/vko (23), eläkeliiton liikuntapäivä Jokipirtillä (42),
sählytreenit 10-13v pojille 1 krt/vko (12), punttikoulua 2 krt/viikossa yli 12-vuotiaille (15), lukkopainitree-
nit 1 krt/vko (5), lentopalloharjoitukset 1 krt/vko 6-12 v. ikäiset (20), nuorten ja naisten lentopallo (15),
aikuisten harrastelentopallo perjantaisin (11), kuntonyrkkeily 1 krt/vko (12), luistelu-ja kiekkokoulu 6-9-
vuotiaille (12). Kesän uimakoulut l-ll pidettiin Kauhajoen uimahallissa (52). Uimakoululaiset suorittivat
38 eri tason taitomerkkiä.

Kilpailut/Matkat (osanottajat);

Katujuoksuja oli neljät, kilpailijat/palkitut (133/44), yleisurheilukoulua (5) pidettiin aina ennen seurakiso-
jen alkua. Osakilpailuja oli kesän aikana (5), 5-17-vuotiaita kilpailijoita/palkittuja (136/28), lentopallopuu-
laakissa kuusi joukkuetta/40 ottelua (67) mestaruuden nappasi Parkano, hopeasompahiihtoja järjestet-
tiin neljät (148) sekä palkintomatka Kauhajoen Sotkaan (58), tuettiin perinteisesti erityisryhmien uinti-
matkoja; Ikaalisten uinti-ja virkistysmatka (66) ja Kurikan Moskikseen (33), hiihtolomamatka Super par-
kiin Tampereelle (48), laskettelumatka snowpark Parraan (50), koko perheen uintimatka syyslomalla
(49) Porin uimahalliin.

Kunto- ja terveysliikuntakampanjat (osanottajat');

IhaNaisten hemmottelupäivät eri liikunta-ja terveysteemoin järjestettiin kolmet (55), Kuutamohiihto ak-
selilla Alkkia-Tervatupa (65) sekä Koillis-Karvian metsästysseuran ja Alkkiankylän haastehiihdot (90),
patikkaretki Lauhavuorelleja nuotiolla kokkaillen (19), haaste kuntoilijoille kunniakierrokselle (22), avoi-
met kuntotestit kuntalaisille (7). Kesän pyöräilytapahtumat (22); haastepyöräi.lyn aloitus Honkajoki-
Karvia pyöräilymaaottelu (152), Maa-ja kotitalousnaisten haaste (101), Marjasuon pyöräilyhaaste (131),
Saran pyöräilyhaaste (90), MLL Karvian pyöräilyhaaste (105), SPR:n Karvian osaston pyöräilyhaaste
(83), Partakylän pyöräilyhaaste (83), Alkavan pyöräilyhaaste (81), Kotiseutuyhdistyksen haaste (83),
Alkkian pyöräilyhaaste (98), VPK:n palokuntanaisten haaste (98), Karvian matkailun haaste (63), Karvi-
an seurakunnan haaste (78), Annakodin pyöräilyhaaste (51), Kirin hiihtojaoston pyöräilyhaaste (90),
Kirkonkylän maatalousnaisten haaste (73), Karvian Kirin pyöräilyhaaste (67), Vanhempaintoimikunnan
haaste (54), Marttojen pyöräilyhaaste (69), Ammälä-Mattilan pyöräilyhaaste (66), Karvian Drinkers'n
pyöräilyhaaste (68) ja Satakunnan liikuttavin kunta -haaste (51). Valtakunnalliset tapahtumat; pyöräkun-
toon päivä (28) ja pyöräillen kauppaan päivä, mukana Lastulaja Sale tarjöiuneen (60) Haastepyöräilyn
palkintopyörän voitti Kari Tuuliniemi.

Toiminnan ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista valvoi sisäisesti viranhaltija. Käteisellä maksettujen
kuntosalikorttien ja osanottomaksujen seurannasta, tilityksestä vastasivat yhteisesti liikuntaneuvoja/
liikuntasihteeri ja perustui aina kirjalliseen dokumentointiin. Myös kulunvalvontaja kuntosalin käyntitilas-
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toista pidettiin kirjaa kuukausittain ja niistä raportoitiin vähintään 1-2 kertaa vuodessa lautakunnalle ja
tarvittaessa kunnanhallitukselle. Liikuntapaikkojen ja - tilojen toimintaympäristön turvallisuusriskit on
minimoitu ja päivittäin seurantaa suorittivat koko Karviatalon henkilökunta. Kameravalvontaan turvau-
duttiin valvotusti vain vahingonteon yhteyksissä. Liikuntatoimen suurimmat uhkatekijät liittyvät Sote-
palvelujen siirtyminen maakuntaan, jolloin paikallistuntemus ja yhteisöllisyys menetetään. Nykypäivänä
toiminnallinen tasa-arvoja saatavuus on varmistettu maksuttomilla harrastetiloilla. Maksujen myötä
myös osallistumishalukkuusja liikkumattomuus lisääntyvät, varsinkin kun tulotaso on maan keskiarvoa
pienempi. Varallisuuden taso ei saa olla koskaan liikuntaharrastuksen este.

Henkilöstön määrä 31.12.2018:1,2

TOIMINTATULOT

TOIMINTAMENOT

NETTO

SUUNNITELMAN
MU K. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

TALOUSARVIO

19700

180400

160700

TOTEUMA

20434

166 182

145 748

60894

170 942

POIKKEAMA

734

14218

14952

60894

170942

TA-MUUTOS POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

INVESTOINTIOSA

HANKE

Menot

Tulot

Netto

HANKE

Menot

Tulot

Netto

HANKE

Menot

Tulot

Netto

KUSTANNUS-
ARVIO

MUUTOK-
SET KUST.-
ARVIOON

TAL.ARVIO TIL1NPÄÄ-
TÖS

POIKKEAMA TA-
MUUTOK-
SET

KUST.ARV.
KÄYTETPT
31.12.2018

(Kirkonkylän) ja Sarvelan pururadan kunnostus ja valaisimien uusinta

40000

40000

40000

40000

20077

20077

19923

19923

50%

Kirkonkylän tenniskentän aidat huoltoportteineen

20000

20000

20000

20000

18560

18560

1 440,06

1 440,06

93%

93%

Olohuonehanke, kalusteet ja välineet

44750

44750

44750

44750

44837

44837

-87

-87

100%

100%

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset
Liikuntatoimi: Investoinneissa huomioitavaa, että Kirkonkylän pururadan kunnostus jäi kertomusvuonna
toteuttamatta.
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Rait+ius+oimi
Toiminta-ajatus:

Kunnan hyvinvointipalveluja koordinoivan raittiustoimen tehtävänä on aktivoida ja kannustaa terveisiin
elintapoihin erilaisin kampanjoin sekä järjestää ennaltaehkäisevää päihdevalistusta poikkihallinnollisesti
sekä alueellisen että paikallisen hyvinvointityöryhmän kanssa. Karviassa on myös pitkät yhteistyön pe-
rinteet kolmannen sektorin toimijoiden ja terveystoimen kanssa. Ehkäisevän päihdetyön keskiosaa ovat
lapset ja nuoret, mutta myös kaikki kuntalaiset koko ihmisen elinkaari huomioiden. Terveysliikuntaryh-
mien tavoite on jakaa ajankohtaista terveystietoa, saada kuntalaiset heräämään sekä kantamaan vas-
tuunsa omasta terveydentilasta ja elämäntavoista.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Laaja-alaisella yhteistyöllä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa on tarjottu nuorille
riittävästi harrastusmahdollisuuksia ja tukiverkosto, mikä estää nuorten syrjäytymistä. Päihdehaittoja
ehkäistään osallistumalla aktiivisesti alueelliseen (Posa) mielenterveys-ja päihdetyöryhmään, joka otti
vuosi sitten Pakka-toimintamallin käyttöön. "Pakka" on suomalainen sovellus päihdehaittoja ehkäiseväl-
le paikalliselle yhteistyölle, jossa painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumi-
sessa. Toiminnalla vaikutetaan ihmisten elinympäristöön sekä tuetaan lainsäädäntöä konkreettisen
tekemisen ja osallistumisen tasolle. Raittiustoimi toimii promoottorina järjestäen tarjonta-ja kysyntäryh-
mälle; oppilaille ja kaikille kuntalaisille ennaltaehkäisevää ohjausta ja päihdevalistusta. Hyvinvointipalve-
lut on siirtänyt toiminnan painopistettä häiriöiden ehkäisyyn ja hyvinvoinnin edistämiseen, koska se on
sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavampaa, kuin sairauksien hoito. Ongelmien varhainen
havaitseminen ja puuttuminen sekä ennaltaehkäisy vähentävät erikoissairaanhoidon, erityispalvelujen ja
laitoshoidon tarvetta.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:

Noudatettiin alueellisesti sovittua Pakka toiminnan vuosikelloaja kannustettiin yhteistyötahoja osallistu-
maan Pakka-koulutuksiin. Karviassa osallistuttiin kiitettävästi (5). Tiedotettiin kuntien luottamusmiehille
Pakka toiminnan periaatteista (10). Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietettiin viikolla 45. Viikon teemana
oli tänä vuonna nuoret ja nuuska. Kannustettiin ammattilaisia ottamaan nuuska puheeksi nuorten kans-
sa. Toteutettiin luento Karvian 5-9 luokkalaisille, missä tuotiin esiin nikotiinituotteiden etenkin nuuskan
terveysvaikutuksia. Mukana oli suuhygienisti. Nikotiini aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden etenkin nuo-
relleja nuuska sisältää runsaan määrän nikotiinia. Laaja, nuorena aloitettu korkeiden nikotiinipitoisten
tuotteiden käyttö on melko uusi ilmiö, joten todellinen kuva sen vaikutuksista ilmenee vasta vuosikym-
menien kuluttua. Asiasta informoitiin sekä Vilmassa että paikallislehdissä helpottamaan puheeksi otta-
mistä kotona. On tärkeää, että aikuisten esiin tuomat kielteiset asenteet ja päihteiden käyttöön puuttu-
minen viestivät nuorille välittämistä ja varhainen puuttuminen kaikkien päihteiden käyttöön estää nuoria
ajautumasta riippuvuuteen. Ohjelman mukaan kunnassa toteutettiin edelleen pikkujoulukampanja, osto-
kokeet vähittäismyyntipaikoissa ja terassikyselyt anniskelupaikoissa sekä käytiin henkilökohtaiset pa-
lautteet henkilökunnan kanssa. Järjestettiin päihdevalistustilaisuuksia oppilaille kaikkiaan (5)/osallistujia
yhteensä 600.
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Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:

Kertomusvuonna järjestettiin monia ennaltaehkäiseviä tiedotus-ja valistustilaisuuksia. Entinen koulu-ja
huumepoliisi kävi valistamassa yhtenäiskoulun oppilaita eri ikätasot huomioiden ottaen kantaa ajankoh-
taisiin asioihin ja päihdyttävien aineiden käytön seuraamuksiin. Mukana olivat omina ryhminä 3-luokka
ja eskari-ikäiset, 4-6-luokan ja 7-9-luokan oppilaat. Myös koulu- ja nuorisotyöhön perehtynyt Riku Rinne
vieraili koulussa. Hänen keskeiset viestit koskivat lasten ja nuorten maailmaa ja elämänhallintaa, jossa
tarjolla on päihdyttäviä aineita. Puheeksi otettiin myös lasten ja nuorten liiallinen tietokonepelaaminen,
internetin maailma ja koulukiusaaminen. MitäAA-on tiedotustilaisuus järjestettiin paikallisen, aktiivisen
AA-ryhmän kanssa ja kuultiin koskettavia AA-omaisten selviytymistarinoita (30). Seutukunnallisen etsi-
vien, nuorisotyöntekijöiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä valistuksen saralla.

Koulun alkajaiseksi räätälöitiin kodin, koulun ja kunnan kanssa lauantaina koulupäivä, johon myös van-
hemmat pääsivät. Karviaan ajoi 75 motoristia 64 menopelinsä kanssa kampanjoimaan koulukiusaamista
vastaan. Järjestön keulahahmo Ari Santaharju teki oppilaiden kanssa sopimuksia ja taikuri Marko Akkan
huolehti väen viihtyvyydestä. Todetuksi tuli, että erilaisuus on rikkaus ja ristiriitoja tulee. Sovittiin, että
koulu on se turvasatama, jossa ei kiusata ja sinne on hyvä tulla. Lokakuussa oli liikennekasvatuksen
vuoro. Mopo-Pete alias Petri Tuovinen kertoi vauhdikkaalla tyylillään mopoiluun, mopoautoiluun ja lii-
kenteeseen liittyvistä kysymyksistä 8-9 -luokkalaisille. Itsetuhoisesta ja pakonomaisesta juomisesta
kärsinyt, raitistunutvertaisohjaajaja luennoitsija Petri Kankaanpää ei kaunistellut tarinaansa, kun kertoi
päihderiippuvaista elämästään oppilaille. Omaa pahaa oloa ja egoa hän ilmaisi juomalla sekä manipu-
loin muita. Valehteli ja oli väkivaltainen, kuten päihderiippuvaiset tekevät. Elämä helpottuu kun kulissien
ylläpidosta ja salailun sijasta puhuu. Luento innosti vilkkaaseen vuoropuheluun nuorten kanssa. Raitis-

tuminen on mahdollista aina, lupasi Oikeahetki-tiimissä toimiva vertaisohjaaja.

Raittiustoimi oli vahvasti mukana kahdessa yhteisöllisyyttä lisäävässä'hankkeessa. SPR:n Pärjätään
yhdessä hankkeessa houkuteltiin paikallisia yhdistyksiä verkostoitumaan ja toimimaan yhdessä oman
lähiyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. Järjestettiin toiminnallisia maanantai-iltoja
kahdeksan. Teemana olivat mm. ensiapukurssit sekä lasten että ikäihmisten pienissä tapaturmissa,
kahvia ja kansanlauluja ilta, liikunnan iloja kesän haastepyöräily sekä pelit ja sosiaalinen yhdessäolo.
Etsittiin yhdessä keinoja, joiden avulla voidaan ehkäistä yksinäisyyttä, parantaa oman lähiyhteisön hy-
vinvointiaja arjen turvallisuutta. Hanke myös aktivoi ihmisiä oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin ja turval-
lisuuden vahvistamiseen ja vapaaehtoistoimintaan.

Karvia valittiin pilotiksi 5000 tekoa hankkeeseen, jonka promoottoreina toimivat Satakuntalaiset päihde-
ja mielenterveysjärjestöt. Hanke sai jatkoa ja viranhaltija kuuluu hankkeen ohjausryhmään. Arki haltuun
-hankkeessa tavoite oli edistää nuorten arjen ja elämisen taitoja niin, että koulutus ja työelämä mahdol-
listuvat. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 18-30-vuotiaat, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella
olevat nuoret aikuiset sekä muut, joilla on haasteita omassa arjessaan. Arjen lisäksi hanke tuli oman
mielekkään polun ja työnelämän löytämisessä, sosiaalisissa suhteissa ja hyvinvoinnissa. Karviassa
kiinnostuttiin vertaisohjaajakoulutuksesta ja pajatoiminnasta sekä kunnan olohuonehankkeesta, jossa
tarjottaisiin järjestölähtöisiä palveluja vastaamaan paremmin alueen väestön tarpeita. Kevään aikana
pidettiin kaikelle kansalle olohuoneen toiminnasta kuulemis-, ideointi ja starttitilaisuus, mikä poiki esiolo-
huoneessa kymmenkunta kokoontumista eri teemoin; arvot, tunteet, perinteet, ehkäisevä päihdetyö,
mielenterveysomaisen tukeminen, vuorovaikutus, voimavarat sekä saatiin juurrutettua muistikahvilatoi-
minta.
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Varsinainen olohuone valmistui kertomusvuoden lopulla. Viranhaltija oli vastuussa olohuoneen ja nuori-
sotilan kalustamisesta. Hankkeen kustannusarvio oli 44 750, johon saatiin Leader maaseudun kehittä-
misrahastosta tukea 22 375 euroa. Olohuoneen tarkoitus on toimia alustana matalan kynnyksen palve-
luille yhdistäen villisti eri ikäluokat. Yhdistävänä tekijänä ovat aktiivisuus, sosiaalisuus ja omien kykyjen
käyttö. Olohuoneen toiminnat on saavutettavissa esteettömästi matalia kynnyksiä ylittämällä ja myös
kynnys osallistua pidetään matalana. Yhteistyötahojen kanssa etsitään ja tarjotaan uusia yhteisöllisyyttä
lisääviä toimintamalleja tavoitteena torjua yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Olohuone peli-ja leikkinurk-
kauksineen on miellyttänyt niin lapsiperheitä kuin spontaaneja toimintaryhmiä ilman yhdistystoiminnan
velvoitteita.

Toiminnan ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sisäisesti valvoi viranhaltija. Raittiustoimen riskiteki-
joita ovat syrjäytyneiden nuorten ja moniongelmaisten kuntalaisten kohtaamisen vaikeus. Työttömyys ja
päihteiden käytön kasvu ovat isoimmat uhkatekijät ja huonontavat yksilön elämänlaatua. Toimintamalle-
ja ja auttamisen kanavia on haettu sekä alueellisen PAKKA-toimintamallin kautta että paikallisen hyvin-
vointityöryhmän yhteistyön ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Muutamien vuosien aikana nuor-
ten levottomuus, ilkivalta ja masentuneisuus ovat lisääntyneet. Myös ylienerg isyyttä ja käytöstapojen
puutetta esiintyy. Liekö syynä energiajuomat, televisio/tietokoneet ja kännykättai hektinen elämä per-
heissä, kun vanhemmilla on yhä vähemmän viettää yhteistä aikaa lasten kanssa.

Henkilöstön määrä 31.12.2018: 0,3

TOIMINTATULOT

TOIMINTAMENOT

NETTO

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

TALOUSARVIO

22960

22960

TOTEUIU1A

145

23919

23774

3096

POIKKEAMA

145

-959

-814

.3096

TA-MUUTOS POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN
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Nuorisotoimi

Toimin+a-aja+us:

Nuorisotoimen tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja harrastusmahdollisuuksia sekä luoda edelly-
tyksiä paikalliselle nuorisotoiminnalle ja kuulla nuoria.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset +avoi+tee+:

Lasten ja nuorten yhteisöllistä viriketoimintaa tuetaan vähintään 10;ssä ryhmässä, joihin osallistuu noin
100 lasta ja nuorta. Yhtenäiskoulun kanssa järjestetään lasten ja nuorten taidetapahtuma sekä kulttuu-
ripäiviä eri teemoista (vähintään kolme kertaa). Nuorisovaltuusto jatkaa työtään nuorten aktivoimiseksi
järjestäen vähintään neljä tapahtumaa vuoden aikana. Nuorisovaltuustolle varataan oma määräraha
nuorisotoimen budjettiin. Viranhaltija osallistuu lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän kokouksiin kaksi
kertaa vuoden aikana sekä nuorisovaltuuston kokouksiin vähintään viisi kertaa. Karvia Laulaa ja Soi -
musiikkiviikolla vähintään kaksi tilaisuutta, Karvia-Päivillä vähintään yksi tilaisuus ja Villin Kansan viikolla
vähintään viisi tilaisuutta lapsille ja nuorille. Etsivän nuorisotyön palvelujen ostamista varten Kankaan-
pään kaupungilta varataan määräraha matkakorvauksiin. Kalustomäärärahalla hankitaan välineitä nuo-
risotiloihin. Palkataan yksi nuori määräaikaisesti nuoriso-ja kulttuuritoimen tehtäviin. Lasten ja nuorten
tapahtumiin osallistuu vähintään 2000 lasta ja nuorta.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:

Nuorisosihteeri, nuorisovaltuuston jäsenet ja muutamat vapaaehtoiset yläkoulun oppilaat osallistuivat
aktiivisesti Nuorten ääni Satakunnassa tilaisuuksiin (4). Nuorisovaltuusto kokoontui ja nuorisosihteeri
osallistui lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän kokouksiin. Nuorisovaltuuston edustajat osallistuivat
aktiivisesti kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen sekä sivistys-, elinvoima- ja vapaa-ajanlautakunnan
kokouksiin. Lisäksi Nuvan jäsen Eetu Suoneva piti nuoren puheenvuoron kansallisen veteraanipäivän
juhlassa kunnantalon valtuustosalissa. Nuorisosihteeri osallistui syyskuussa Lounais-Suomen Avin nuo-
risotyön viikonloppuun Eerikkilässä.

Tapahtumaviikoilla huomioitiin lapset ja nuoret. Karvia laulaa ja soi viikolla oli 6 eri tilaisuutta, jotka
suunnattiin lapsille ja nuorille. Yhteistyössä 4H:n kanssa toteutettiin Musabaari 09.03. lapsille ja nuorille
oli myös tarjolla bändi- kansan-ja maailmanmusiikki -työpajat. Lisäksi päivähoidon ja alakoulun lapsille
järjestettiin omat konsertit. Musiikkiopiston soitinesittelykonserttiin 13.03. Karvian MLL hoiti kahvion ja
näin saatiin enemmän rekrytoitua lapsiperheitä osallistumaan tilaisuuteen. Nuorisovaltuuston kanssa
pidettiin yhteinen kuulemishetki Jokipirtillä 15.05. Tilaisuuteen oli kutsuttuna myös päättäjät. Karvia Päi-
vien yhteydessä nuorisovaltuusto järjesti nuorten bileet, johon esiintyjäksi tilattiin Pasi ja Anssi -duo.
Tilaisuus kiinnosti 110 kuulijaa. Samassa tilaisuudessa nuorisovaltuusto piti puffettiaja hoiti tilan loppu-
siivouksen.

Elokuussa yritettiin osallistua Virroilla 8.8. olleeseen 12-18-vuotiaille suunnattuun Startti -tilaisuuteen,
mutta yhtään ei ilmoittautunut ja reissu peruttiin. Syksyllä kunnanjohtaja, liikunta-ja nuorisosihteeri kävi-
vät yhtenäiskoululla kartoittamassa nuorten toiveita harrastusten suhteen. Vastausten kirjo oli laaja. Osa
toiveista mahdottomia toteuttaa. Toivottu kokkikerho saatiin käynnistettyä Elvi Vuorelan suostuttua vetä-
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jäksi. Tanssia myös toivottiin, mutta yrityksistä huolimatta ammattitaitoista ohjaajaa ei löytynyt. Piano-
opetusta ostettiin Parkanosta, Kankaanpään musiikkiopisto ei siihen pystynyt. Piano-opettaja käy kun-
nantalolla keskiviikkoisin ja oppilaita on 8. Musiikkiopisto aloitti syksyllä musiikin varhaiskasvatuksen
opetuksen ja ryhmiä syntyi 2, yhteensä lapsia on muskareissa 18. Lisäksi harmonikkaopettaja käy tors-
taisin ja hänen johdollaan opiskelee 3 ja huiluopetuksessa 4 oppilasta. Kesällä järjestettiin Karvian Teat-
teriyhdistys Ry:n kanssa kaksi eri elämysleiriä lapsille ja nuorille (25). Lisäksi 41-1 järjesti leirin ja Mirva
Valkama kuvataideleirin Tervatuvalla, jota nuorisotoimi tuki. Retkiä tehtiin 5 kappaletta. VVilli Kansa teat-
terikatselmukseen osallistui sekä Karvian lapsiteatteri, että improryhmä, johon kuului yläkouluikäisiä
nuoria. Jälkimmäinen esitys palkittiin Katselmuksen parhaana esityksenä. Etsivän nuorisotyön palvelui-
den ostamista jatkettiin ja suunniteltiin uutta nuorisotilaa Olohuoneeseen. Nuorisotoimen kesätyönteki-
jana toimi Eetu Suoneva.

Harrastusmahdollisuuksien kirjoa monipuolistui järjestämällä sirkuskoulu yhteistyössä Satasirkuksen
kanssa. Loppuvuodesta neljänä sunnuntaina (18.11.-9.12.) Karviasali täyttyi iloisista sirkusharrastajista.
Yhdessä olivat leikki-ikäiset vanhempineen ja toisessa alakoululaiset. Kolmatta ryhmää tarjottiin yläkou-
luikäisille, mutta ei saatu riittävästi osallistujia. VVillillä viikolla 4H piti Halloween discon pienemmille
lapsille ja musiikkikahvilan isommille. VVillillä viikolla tarjottiin 5 erilaista lapsille ja nuorille soveltuvaa
konserttia. Tilateatterikatselmuksen ryhmistä 4 koostui lapsista ja nuorista ja esitysten tarkoituksena oli
tavoittaa heidät.

- rt; ^if[ y^

Kohdeavustuksia jaettiin 9510 euroa 11 paikallisille toimijalle. Lisäksi tuettiin maksamalla mm. 4H:n
retkikustannuksia, arpapalkintoja, ohjelmaa iltoihin ja ilmoituskustannuksia. Harrastustoiminta jatkui
aktiivisena kolmannen sektorin toimijoiden keskuudessa. Vuoden aikana kokoontui 10 eri 4H kerhoa, 2
teatteriryhmää ja majavapartio. Lisäksi karvialaista nuorisoa toimii aktiivijäseninä teatteriyhdistyksen
Tupa-ja kesäteatteriryhmissä. Ryhmät aktivoivat yhteensä noin 150 lasta ja nuorta. Yhtenäiskoulun
kanssa ei toteutettu taidepäiviä, koska kokonaiset teemapäivät olisivat häirinneet opintokokonaisuutta.
Sen sijaan järjestettiin "ohjelmapyrähdyksiä" koulupäivien aikana (max. 1,5 oppituntia). Keväällä Kar-
viatalolla suoritettiin yhdistysten ja nuorisosihteerin voimin perjantai-illan valvontaa tavoitteena rauhoitel-
la häiriökäyttäytymistä. Nuoret tottuivat nopeasti aikuisten läsnäoloon ja kahvitarjoiluun.

Sanallinen perustelu tavoitteiden to+eu+umisesta:

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet kasvoivat ja uusia harrastajia saatiin ryhmiin.
Nuorisovaltuuston toiminta muuttui haastavaksi usean jäsenen ollessa jo jatko-opinnoissa. Nuorisotilan
rakennusprojekti viivästyi, koska tilaan ei päästy suorittamaan riittäviä korjauksia vuoden 2018 aikana.
Positiivisena lukuna oli harrastajien määrän ja mahdollisuuksien lisääntyminen, sekä erittäin suuri lapsil-
le ja nuorille suunnattujen tapahtumien määrä, jotka tavoittivat kohderyhmänsä.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta:

Lasten vähenevä määrä aiheuttaa vaikeuksia myös nuorisotyölle. Ryhmäkoot pienenevät ja mm. kult-
tuuriprojektien tuottaminen nuorten kanssa vaikeutuu. Myös kansalaisopiston tiukkana pysyvä ryhmien
osallistujien määräraja aiheuttaa ongelmia pienissä kunnissa. Joustoa ryhmäkokojen suhteen pitäisi
löytyä. Harrastustoiminnan monipuolisuutta on tuettava yhä enemmän, jotta saadaan ehkäistyä myö-
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hemmällä iällä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia. Hyvässä harrastusryhmässä kasvaa hyviä/aktiivisia
lapsia ja nuoria, joita pienet kunnat tarvitsevat, jotta talkootyökin olisi tulevaisuudessa taattu. Yhteiset
pelisäännöt pitää löytää nuorison kanssa tekemisissä oleville aikuisille, linjasta ei saisi poiketa, muuten
rajojen ja hyvän käytöksen määritteleminen on turhaa.

Henkilöstön määrä 31.12.2018: 0,5

TOIIVHNTATULOT

TOIMINTAMENOT

NETTO

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LÄSKENNÄLUSET
ERÄT

TALOUSARVIO

2000

76529

74529

TOTEUMA

9335

76465

67130

21 706

29922

POIKKEAMA

7335

64

7399

21 706

29922

TA-MUUTOS POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN
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Kulttuuritoimi

Toimin+a-ajatus:

Kulttuuritoimen tehtävänä on tukea ja kehittää kunnan kulttuuri-ja kotiseututyötä sekä vastata kotiseutu-
ja ulkomuseoalueen hoidosta ja kunnossapidosta. Tavoitteena on Kantin esittävien taiteiden katsomon
rakentamisen tukeminen ja ulkomuseoalueen rakennusten korjauksen jatkaminen. Kantin katsomoon
tulevia ohjelmia suunnittelaan. Katsomon avajaisiin tilataan alueen historiasta kertova teatteri-ja mu-
siikkiesitys. Kantin ja kirkonkylän lakkautettujen koulujen käyttöä suunnitellaan Petäjä-opiston, kolman-
nen sektorin ja nuorisovaltuuston kanssa. Kulttuuritoimi tukee kolmannen sektorin, yhtenäiskoulun, Pe-
täjäopiston ja musiikkiopiston järjestämää yhteisöllistä kuntalaisten henkistä hyvinvointia edistävää kult-
tuuritoimintaa Karviassa. Konsertti-, teatteri-ja näyttelytoimintaa jatketaan. Kotiseutumuseotaja ulko-
museoaluetta hoidetaan ja pidetään kesäaikana avoimena yleisölle. Kunnantalon alakerrassa olevaa
kotiseutuarkistoa täydennetään. Ulkomuseoalueen rakennusten korjauksiin haetaan avustusta Museovi-
rastolta.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja +aloudellise+ tavoitteet:

Tavoitteena oli tuottaa mahdollisimman monipuolisesti kulttuuritapahtumia kuntalaisten saataville ja
huomioida alle 18-vuotiaat, tarjoamalla heille ilmaisen sisäänpääsyn suurimpaan osaan tapahtumista.
Painopisteet olivat esittävien taiteiden katsomon rakentamisen tukeminen Kantin koulun alueelle, osal-
listavan toiminnan kehittäminen osaksi molempia kulttuuriviikkoja, VVilli Kansa tilateatterikatselmuksen
palauttaminen VVillin viikon ohjelmistoon yhdessä Karvian Teatteriyhdistys Ry:n kanssa, ulkomuseoalu-
een elävöittämisen suunnitteluja konserttitoiminnan jatkaminen museoalueella. Kulttuuritoimi jatkoi
kolmannen sektorin, koulujen, kansalaisopiston ja musiikkiopiston yhteisöllisen toiminnan tukemista.
Konsertti-, luento-,teatteri-ja näyttelytoimintaa jatkettiin. Kotiseutumuseotaja ulkomuseoaluetta hoidet-
tiin ja pidettiin avoinna kesällä. Kunnantalon alakerrassa olevaa kotiseutuarkistoa täydennettiin.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:

Jaettiin kulttuuritoimen kohdeavustuksia 5.000 euroa Karviassa järjestettäviin kulttuuritapahtumiin kol-
melletoista eri yhteisölle.

Karviatalon aulassa järjestettiin 6 eri näyttelyä ja kunnantalon aulassa 3 (850). Vuoden 2018 ensimmäi-
nen konsertti järjestettiin valtakunnallisena keikka-ja ystävänpäivänä 14.02. kunnantalon valtuustosalis-
sa, kun piano-opettajana toimiva Birgitta Äijäläja Tiina-Kaisa Aro-Heinilä konsertoivat yhdessä (35).
Naistenpäivää juhlistettiin etukäteen Karviasalissa 04.03. Ainojen ja Reinojen järjestäessä "Nainen on
ihana" -tapahtuman (45). Tilaisuudessa kuultiin Ainojen ja Reinojen lisäksi Naiskuoroa ja Retro poikia.
Perjantaina 09.03. käynnistyi kahdeksas Karvia laulaa ja soi -viikko, joka ensimmäistä kertaa tähtäsi
myös osallistavaan toimintaan. Viikko käynnistettiin juonellisella konsertilla Unto Monosen elämästä.
Konsertti kuultiin yhteensä 4 kertaa ensimmäisen viikonlopun aikana. Sunnuntaina 11.03. aamupäivällä
MuM Eeva- Leena Ahopelto & Ulla- Sisko Jauhiainen vetivät valtuustosalissa työpajan kansan-ja maa-
ilmanmusiikista (2). Sisko & Sisko -duo jatkoi sunnuntain ohjelmatarjontaa sunnuntai-iltana hengellisen
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kansanmusiikin-konsertilla (11). Maanantaina 12.03. Juhani Korhonen laulatti väkeä Syreenissä, An-
nakodissa, Iltaruskossa ja Kaisalassa. 12.03. Tervatuvalla kuultiin lauluja ja laulelmia fiilispohjalta, kun
karvialaiset kulttuurivoimat löivät "hynttyyt yhteen" ja pitivät yhteistapahtuman. Tilaisuudessa esiintyivät
Ainot & Reinot ja naiskuoro. Lisäksi Lauri Kuusela ja nuorisosihteeri Aro-Heinilä laulattivat yleisöä (85).

Tiistaina 13.03. pikku kakkosestakin tuttu Siina Hirvonen laulatti päiväkoti-ja alakouluikäisiä Karviasa-
lissa (100). Samana iltana oli lapsiperheille suunnattua tekemistä, kun musiikkiopisto piti valtuustosalis-
sa soitinesittelyn ja konsertin jälkeen kunnantalo muuttui soitinpoluksi, jonka pysäkeillä pääsi kokeile-
maan erilaisia instrumentteja (65). Osallistava toimintatarjonta jatkui keskiviikkona 14.03. bändipajalla
(0) ja illalla bändipaja vetäjät konsertoivat Karviasalissa Silent Stronghold -yhtyeellään (12). Karvia
laulaa ja soi - viikon tarkoituksena oli tarjota mahdollisimman laajasti eri musiikkityylejä ja torstaina oli-
kin klassisen vuoro, kun MuM Miikka Hakomäki (alttoviulu) ja Jonne Grans (kitara) konsertoivat valtuus-
tosalissa (22). Perjantaina Suomen musiikkitaivaan tähdet valtasivat loppuunmyydyn Karviasalin ja
saimme kuulla upeaa musisointia Silvennoinen- Försti- Hela -kokoonpanolta (250). Lauantaina 17.03.
laulaja ja laulujoogaaja Hanna Marsh esiintyi valtuustosalissa (9) ja sunnuntaina aamupäivällä Hanna
piti yläkoulun jumppasalissa laulujooga -tuokion (2). Musiikkiviikko päättyi sunnuntaina yhteiseen Kar-
hun kämmen lyö-voiman näytekonserttiin (120). Karviasalissa kuultiin ryhmiä Kankaanpäästä (Lieriäi-
set lapsikuoro, kansanmusiikkiyhtyeet Kapelli ja Amyrit, Pramilla -kuoro ja musiikkiopiston trumpetti -
yhtye) ja Karviasta ( Karpalo -kuoro, Karvian nuorisoseuran tanhuajaVNurkkurit, Sini Kontiainen ja Ret-

ro pojat).

Maanantaina 09.03. valtuustosalissa järjestettiin kansanlaulukahvio, jossa nuorisosihteeri laulatti kahvit-
televaa väkeä. Valtakunnallista veteraanipäivää vietettiin perjantaina 27.04. valtuustosalissa. Kirkonme-
nojen jälkeen vieraat kestittiin kunnantalolla. Tarjolla oli karjalanpaistia lisukkeineen. Nuorisosihteeriä
tarjoiluissa avusti runoryhmä Ainojen ja Reinojen vapaaehtoiset. Ruokailun jälkeen oli ohjelman vuoro ja
valtuustosalissa kuultiin karvialaista huilistia Sini Kontiaista, harmonikansoittaja Eveliina Elorantaa, Ret-
ro poikia ja runoryhmä Ainoja ja Reinoja. Eetu Suoneva piti nuoren puheenvuoron, kunnanjohtaja lausui
tervehdyssanat ja juhlapuheesta vastasi Ilpo Vuorela. Sunnuntaina 29.04. Kan/ian Pramilla-kuoro teki
vierailevan reisuun Parkanon kuoron vieraaksi.

Toukokuussa kuultiin kansanmusiikkiyhtye Kaieen ja Pramilla-kuoron yhteiskonsertti teemalla "Kevääs-
sä kajahtaa"(26). Torstaina 05.07. ukrainalaiset kasakat saapuivat esiintymään Karviasaliin (45) ja sun-
nuntaina 08.07. vietettiin perinteistä kotiseutujuhlaa. 29.07. tunnelmallinen Suutarin tyttären pihalla -
konserttikokonaisuus viihdytti lämpimässä kesäillassa yleisöä (40). Konsertissa esiintyivät hopeisen
harmonikan tuore voittaja Eveliina Eloranta, Arkussa vainaat -yhtye, naiskuoro ja Retro pojat.
Lokakuussa vietettiin vanhustenviikkoa 07.-14.10. ja viikkoon mahtui monenlaisia tapahtumia, mm. van-
husten ulkoilutusta vapaaehtoisvoimin uudelle Kirkonkylän laavulle, jossa paistettiin makkarat ja höpis-
tiin yhdessä mukavia, Retro pojat vierailivat laulamassa tuttuja sävelmiä kaikissa palvelutaloissamme,
vanhusten värikylvyistä päästiin nauttimaan Iltaruskossa ja Annakodissa, joihin käytiin viemässä myös
lastentervehdykset Karvian muskariryhmien ja eskarilaisten kanssa. Viikko huipentui esitykseen Brigitte
Bardon elämästä. Torstaina 18.10. legendaarinen Veikko Ahvenainen saapui konsertoimaan Karviasa-
liin yhdessä vaimonsa Carina Nordlundin kanssa.

Perinteistä VVillin Kansan viikkoa vietettiin 02.-11.11., erilaisia tapahtumia ja esiintyjiä oli viikon aikana
yhteensä 58 kappaletta. Kulttuuritoimen ensimmäinen tapahtuma oli lauantaina 03.11. yhdessä Teatteri
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Sampolan kanssa toteutettu Kammo ehtoo, joka keräsi valtuustosalin täyteen katsojia (120). Sunnuntai-
na 04.11. nähtiin vieraileva teatteriesitys "Lannistumaton" Karviasalissa (13). Maanantaina 05.11. oltiin
Tervatuvan lumoissa (100) jossa kuulijoita hellittiin Eveliina Elorannan harmonikkataidoilla, Ainojen &
Reinojen runoilla, Naiskuorollaja kirjailijavieras Maire Lopin hersyvillä teksteillä. Tiistaina 06.11. oli vuo-
rossa musiikkiopiston perinteinen konsertti (50). Keskiviikkona 07.11. Kaurismäen elokuvista tuttu Mar-
ko Haavisto & Poutahaukat-yhtye esiintyi Karviasalissa (60). Perjantaina 08.11. tapahtui joka kulmassa
jotain. Kunnantalo oli koristeltu juhla-asuun Flowers of life -taiteilijoiden ja Opo's Soundin toimesta.
Ohjelmaa tarjottiin kaikenikäisille, ilta alkoi musiikkikasvattaja Jesi Blomgrenin osallistavallaja ominta-
keisella tuokiolla. Katselmuksen avajaisten jälkeen valtuustosalissa raikas! ohjelma koko illan. Karvialis-
ta takuuvarmaa osaamista esitti Karvian soittokunta, Naiskuoroja Retro pojat. Illan muusta ohjelmasta
vastasi herkkä-ääninen tulkitsija Pihla heikintytär, Andien musiikkia mukaileva Komote Lamas -yhtye ja
sokerina pohjalla upea Mustat silmät-yhtye, joka villitsi koko valtuustosalin. Illan aikana yleisöä oli val-
tavasti liikenteessä (1000).

Lauantaina 10.11. kunnantalolla jatkettiin ohjelmaa, kun 4 eri artistia piti oman konserttinsa. Tilaisuuden
aloitti monitaituri Eveliina Eloranta, hänen jälkeensä kuultiin Käet ylös- lastenmusiikkiyhtyettä, sen jäl-
keen kansanmusiikkiyhtye Kaie lauloi haikeita sävelmiäja päivä päättyi Arkussa vainaat-yhtyeen Eppu
Normaali- covereihin (175). Sunnuntaina vietettiin vielä ohjelmallista isänpäivälounasta Sarantalolla(75).
Tapahtumassa esiintyivät Kaieja Arkussa Vainaat. Karvian kansanmusiikkiyhtyeen vapaaehtoiset vas-
tasivat ruuanlaitostaja tarjoiluista. Tapahtuman tuotto ohjattiin karvialaisten nuorten kulttuuristipendeihin
ja aktiivisen kulttuurikävijän palkitsemiseen. 30.11. vietettiin perinteistä joulunavausta, jossa väkeä lau-
latti Karpalot-kuoro ja muista esityksistä vastasivat musiikkiopiston Karvian oppilaat ja Karvian muskari-
ryhmät. Joulukuun 06. juhlittiin 101 -vuotiasta Suomea (200). Juhlasta vastasivat Karvian soittokunta,
Jalasjärven ja Karvian huiluyhtye, harmonikansoittaja Jaakko Lammintaustaja kankaapääläinen pianisti
Josefina Varis. Vuoden viimeisen konsertin piti tangokuningas Marco Lundberg (45).

Alkuvuoden luentosarjat Petäjä-opiston kanssa 13.02. VTT Tiina Lintunen luennoi'aiheesta "Naiset
Suomen sisällissodassa" (11). 20.3. jatkettiin sisällissodasta kertovaa luentosarjaa FTMarko Tikan lu-
ento aiheesta: "Punainen ja valkoinen terrori/ valtionrikosoikeudet" (35).

Kulttuuritoimi aloitti valtakunnallisen katselmuksen järjestämisen yhteistyössä Teatteriyhdistys ry:n
kanssa. Koska aikataulu oli kireä, kutsuttiin mukaan ryhmät; Karvian lapsiteatteri, Petäjä -opiston Par-
kanan lapsiteatteri, Karvian improryhmä, Ilmajoen nuorisoseuran nuorisoteatteri ja karvialainen Köyhän
miehen teatteri. Teema oli "Rikki". Raadissa toimivat näyttelijä Jenni Köykkä ja filosofian tohtorikoulutet-
tava Esko Harni. Esitykset olivat teemaa mukailevia, kekseliäitä ja herättivät ajatuksia. Voitto jäi Karvi-
aan ja parhaana esityksenä palkittiin Karvian improryhmän esitys.

Katsomon rakennusurakka palkittiin vuoden 2018 vuoden kulttuuritekona. Avajaisten suunnittelu aloitet-
tiin ja vastuualueet jaettiin. Nuorisosihteeri vastaa avajaisten sunnuntain ohjelmasta, jossa on tarkoitus
tuoda esiin karvialaista osaamista.

Nuorisotoimen kesätyöntekijä Eetu Suoneva piti museota auki tuttuun tapaan tiistaisin 17.-18.00ja Kar-
via Päivillä 05.08. Lisäksi museota esiteltiin muutaman kerran kesän ja alkusyksyn aikaan erityispyyn-
noista. Lisäksi pidettiin ideariihi museoalueen kehittämisestä. Ulkomuseoalueen korjausurakka ei eden-
nyt, käynnissä oli liian monta rakennus-ja korjausurakkaa, eikä miestyövoimaa riittänyt museolle.
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Musiikkiteatteri Mute esitti 09.-11.03. Unto Monosen elämästä kertovan juonellisen konsertin. Karvian
Teatteriyhdistys Ry:n Tupateatteri valmisti Karviasaliin Markku Hyvösen kirjoittaman ja Leena Koivulan
sovittaman ja ohjaaman Mimmiliigan. Teos sai kantaesityksensä 11.04. Karviassa. Esityksiä oli yhteen-
sä 10 kappaletta. Teatteri Sampola valmisti keväällä JUri Tuulekin käsikirjoittaman ja Rauni Virtasen
sovittaman ja ohjaaman rikoskomedian "Hotelli outohomma". Esitys sai ensi-iltansa 22.05. ja esityksiä
oli kaikkiaan 4 kappaletta. Ulkomuseoalueella monena vuotena teatterikansaa ilahduttanut kesäteatteri
tuotti alueelle Heikki Lundin Harmaat pantterit -trilogian viimeisen osan "Käpyhovin pelastuspalvelu".
Esitys sai ensi-iltansa 28.06. ja esityksiä oli kaikkiaan 10 kappaletta. Karvian päivien ajaksi Musiikkiteat-
teri Mute lämmitti Unto Monosesta kertovan "Kohtalon tango" -esityksen. Esityksen käsikirjoituksesta
vastasivat Jukka Pakkanen, Jorma Kairimoja Turo Unho. Sovitus ja ohjaus oli Leena Koivulan käsialaa.
Esitykset olivat ulkomuseoalueella 03.08.-06.06., yhteensä 5 esitystä. Lisäksi lokakuussa tehtiin teatteri-
retki Tampereella katsomaan musikaali "Tytöt 1918". Vierailevia teatteriesityksiä oli 2 kappaletta.

Lounais-Suomen Avilta saadun avustuksen (9500€) turvin pidettiin yhdessä nuorisotoimen kanssa ke-
säilä kaksi lasten-ja nuorten luovan toiminnan leiriä. Krupulaukuksi kotiseutujuhlassa valittiin Paavo
Tuuliniemi. Esittävien taiteiden katsomo palkittiin vuoden kulttuuritekona, lisäksi itsenäisyyspäivän juh-
Iässä palkittiin nuoria kulttuurinharrastajia ja myönnettiin stipendi ahkeralle kulttuurikävijälle, Arja Tuuli-
niemelle. Lisäksi nuorisosihteeri osallistui uuden kulttuurilain valmistelutilaisuuteen Tampereella ja Po-
rissa Satakunnan kulttuurista hyvinvointia -ryhmien tapaamisiin.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:

Vuosi sujui aktiivisissa merkeissä ja paljon uusia kulttuurimahdollisuuksia saatiin kuntalaisten ulottuville.
Tapahtumat olivat monipuolisia ja jokainen halutessaan löysi itselleen sopivaa kulttuuriantia. Aiemmasta
poiketen lasken kulttuuritoimen toimintakertomukseen ainoastaan paikallisten harrastajien, yhdistysten
ja järjestöjen järjestämiä tapahtumia, en paikallisten yritysten tai yrittäjien järjestämiä tapahtumia. Lisäk-
si jokainen tapahtuma lasketaan vain yhden kerran, joko nuoriso- tai kulttuuritoimen toimintakertomuk-
seen, paitsi kesän lasten-ja nuorten elämysleirit.

Sisäinen valvonta ja riskitekijät:

Tekniikan toimimattomuus Karviasalissa. Sinne rakentamisen* yhteydessä sattuneet virheet tulisi korjata
ja saada näin teatteritekniikka toimintakuntoiseksi. Lisäksi s.alih äänikoppiih.on"aivan liian monella va-
pää pääsy, ovet usein auki ja olen joutunut uusimaan tavaraa siel.fa kadohngiden. tilalle. Olisi myös hyvä
alkaa kouluttaa väkeä tekniikan hallintaan/vastaamaan siitä, koska äähentoistopalveluiden ostaminen •
on äärettömän kallista. Museoalueen käyttöä kulttuurin yhtenä esityspaikkänä on syytä pohtia tarkkaan.
Kaikkia konsertteja ei ole järkevää viedä esimerkiksi Skantziin, vaan olläKseen .lupnteenomaisia, tarvit- •
sevat ne intiimimmän esiintymisareenan. • ' '

Henkilöstön määrä 31.12.2018: 0,5

TOIMINTATU-
LOT

TOIMINTAME-
NOT
NETTO

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLI-
SET ERÄT

TALOUSAR-
VIO

15000

89645

74645

TOTEUMA

10783

68712

57929

16104

22793

POIKKEAMA

-4217

20933

16716

16104

22793

TA-IVIUUTOS POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset
Kulttuuritoimi: Tulot jäivät 4217,23 euroa alle arvion, koska museotoimessa ei toteutettu museoviraston
tukemaa hanketta varauksen ollessa 5000 euroa.
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TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen hallintoja suunnittelu

Toiminta-aja+us

Huolehtia kunnan omasta rakentamisesta, rakennuttamisesta, kiinteistöjen kunnossapito -ja
käyttötehtävistä sekä kunnallisteknisestä rakentamisesta-ja kunnossapitotehtävistä.

Talousarvion sitovat toiminnallise+ja taloudelliset +avoittee+:

Tuottaa toiminta-ajatuksen mukaiset palvelut käyttövuodelle myönnettyjen määrärahojen puitteissa,
sisältäen luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, teknisen toimistohenkilöiden palkka-, materiaali- ym.
toimistokulut.

Sanallinen perustelu tavoitteiden to+eu+umises+a:

Teknisen lautakunnan hallinnolle asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin toimikaudelta vain osittain.
Yllä- ja kunnossapito asiat saatiin hoidettua tyydyttävästi, mutta suurin osa investoineista jäi toteutta-
matta teknisen hallinnon kiireellisyyden vuoksi.

Hallinnon toimintamenot ylittyivät toimintakaudelle 16%:lla (16 254€). Toimintamenojen ylitys johtui pää-
sääntöisesti palkkakuluista, koska kunnanrakennusmestarille maksettiin kertakorvauksena yhtenäiskou-
lun rakennuttamis-ja valvomistehtävät vuosilta 2016-2017. Lisäksi kokousten suuri määrä näkyi koko-
uspalkkioiden nousuna, n. 3000€ ylitystä budjetoituun. Kulupuolella suhteellisesti suurin ennakoimaton
menoerä oli tekniselle osastolle vuonna 2017 hankittu tasoskanneri, jonka lasku (tekninen hallinto n. 3
400€ + rakennusvalvonta n. 3 400€) tuli toimittajasta johtuen vasta 2018.

Henkilöstön määrä 31.12.2018:

1,7 vakinaista
o 1,0 kunnanrakennusmestari
o 0,5 toimistosihteeri
o 0,2 rakennustarkastaja

HALLINTO JA SUUNNITTELU

TOIMINTATULOT

TOIMINTAMENOT

NETTO

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT

LASKENNALLISET
ERÄT

TALOUSARVIO

0€

-101 687 €

-101 687 €

TOTEUMA

36 €

-117 941 €

-117 905 €

-13 929 €

POIKKEAMA

-36 €

16 254 €

16218€

TA-MUUTOS
POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN
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LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

Toimin+a-ajatus:

Vastata liikenneväylien, yleisten alueiden ja jätehuollon käyttö -ja kunnossapitotehtävistä sekä yksityis-
teiden avustamisesta.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tuottaa seuraavat palvelut:

Asemakaavateiden -ja katuvalaistuksen käyttö- sekä kunnossapitotehtävistä huolehtiminen
Haja-asutusalueiden tievalaistuksen käyttö- sekä kunnossapitotehtävistä huolehtiminen
Leikkikenttien, puistojen ja uimarantojen käyttö- sekä kunnossapitotehtävistä huolehtiminen
Ongelma- ja hyötyjätteiden keräys ja jatkokäsittelyyn toimittaminen
Yksityisteiden rahallinen avustaminen kunnossapito-ja perusparannustöissä sekä neuvonta
tieasioissa

Tavoitteiden to+eu+umis+a kuvaavat tunnusluvut:

Yksityisteille vahvistetut avustusperusteet
Katualueiden kunnossapitäminen (katualuetta 9,0 km), tavoite 4 800 €/km

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:

Liikenneväylät:
Suurin osa liikenneväylien toimintamenoista menee katujen talvikunnossapitoon. Talvikunnossapitoker-
toja oli toimintavuonna keskimääräistä vähemmän (aurauskertoja 12kplja hiekoituskertoja Hkpl). Katu-
alueiden kunnossapitokulut olivat toimintavuonna n. 4 830 €/km (ei sisällä valaistuksen kuluja). Yleisesti
katualueet saatiin pidettyä toiminnallisten tavoitteiden mukaisessa kunnossa.

Yksityistiet:
Yksityistieavustuksia jaettiin toimikaudella yhteensä 41 342 € eli 432€ yli budjetoidun. Lähes kaikki
yksityisteiden avustukset olivat kunnossapitoavustuksia. Perusparannusavustuksia maksettiin toiminta-
vuonna yhdelle tiekunnalle (Partakylän tiekunta, sillan kunnostaminen 5000€).

Uimarannat, puistot, leikkikentät ja jätehuolto:
Uimarannat, puistot ja leikkikentät pidettiin toimikaudella toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
mukaisessa kunnossa.

Jätehuolto:
Kunnallisen jätehuollon ylläpitoa jatkettiin toimikaudella entiseen tapaan toimintasuunnitelman mukai-
sesti. Taloudellisesti jätehuolto aiheutti määrärahan reilun ylityksen (6 500€) jätteiden käsittelykustan-
nuksien osalta, koska toimintakaudella kuljetettiin jatkokäsiteltäväksi pitemmän ajanjakson aikana kerät-
tyjä ongelmajätteitä.

Yleisesti toimialueesta:
Toimialueen taloudelliset ja toiminnalliset saavutettiin toimintakaudella. Toimialueen nettototeutuma oli
toimikaudella 7,3 % (10 959€) alle budjetoidun.
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Aurauskerrat

Hiekoituskerrat

Liikenneväylien ylläpitokulut (€/km)

Yksityistieavustukset

Vuosi

2015

25

12

4 781 €

33 638 €

2016

15

13

3 529 €

36 967 €

2017

20

30

6 659 €

37 142 €

2018

12

11

4 830 €

41342 €

Keskiarvo

18

17

4 950 €

37 022 €

Henkilöstön määrä 31.12.2018:

Käsin tehtävät kunnossapitotyöt toteutetaan pääsääntöisesti omalla henkilöstöllä. Kone- ja LVISA-työt,
toteutetaan pääsääntöisesti ostopalveluina.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

TOIMINTATULOT

TOIMINTAMENOT

NETTO

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT

LASKENNALLISET
ERÄT

TALOUSARVIO

0€

-150 339 €

-150 339 €

TOTEUIVIA

1 270 €

-140 650 €

-139 380 €

-85 332 €

-25 572 €

POIKKEAMA

-1 270 €

-9 689 €

-10 959 €

TA-MUUTOS
POIKKEAMA
MUUTOKSEN

JÄLKEEN
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INVESTOINNIT

TEKNINEN LAUTAKUNTA

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

HANKE

Sampolantien asf.
Ja kev.liik.väyl
uusiminen

Menot

Tulot

Netto

HANKE

Kev.liik-väylä
Nesteen risteys-
Sähkötie

Menot

Tulot

Netto

HANKE

Kaava-alueen

katujen valaistus

Menot

Tulot

Netto

HANKE

Härkämäen te-
oli.alue kunn.tekn

Menot

Tulot

Netto

HANKE

Sampolan kentän
kunnostus

Menot

Tulot

Netto

KUSTAN-
NUS-ARVIO

-60 000 €

-60 000 €

-15 000 €

-15 000 €

-10 000 €

-10 000 €

-15 000 €

-15 000 €

-10 000 €

-10 000 €

MUUTOK-
SET
KUST.-

ARVIOON

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

TAL.ARVIO

-60 000 €

-60 000 €

-15 000 €

-15 000 €

-10 000 €

-10 000 €

-15 000 €

-15 000 €

-10 000 €

-10 000 €

TILINPÄÄ-
TÖS

-1 272 €

-1 272 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

POIKKEAMA

58 728 €

58 728 €

15 000 €

15 000 €

10 000 €

10 000 €

15 000 €

15 000 €

10 000 €

10 000 €

TA-

MUUTOK-
SET

KUST.ARV.
KÄYTETTY
31.12.2018

2,1 %

2,1 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %
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HANKE

VVilIelän uimaran-
nan kunnostami-
nen

Menot

Tulot

Netto

KUSTAN-
NUS-ARVIO

-10 000 €

-10 000 €

MUUTOK-
SET
KUST.-

ARVIOON

0€

0€

TAL.ARVIO

-10 000 €

-10 000 €

TILINPÄÄ-
TÖS

-6 622 €

-6 622 €

POIKKEAIVIA

3 378 €

3 378 €

TA-

MUUTOK-
SET

KUST.ARV.
KÄYTETTY
31.12.2018

66,2%

66,2 %

Lyhyt sanallinen kuvaus investoinneista:

Sampolantien asfaltointi ja kevyenliikenteenväylän uusiminen:
Investointi on suunniteltu kaksivuotisena; toimintakaudella 2018 investointiraha oli varattu kevyen liiken-
teen väylän rakentamiseen ja Sampolantien asfaltoinnin uusimiseen välillä Yhtenäiskoulu -Tyyni Tuuli-
on katu, ja toimintakaudella 2019 oli määrä jatkaa hanketta Sampolaan saakka. Investointi jäi kuitenkin
aloittamatta aikatauluongelmista johtuen, koska hankkeen loppusuunnittelu venyi syksyyn eikä talvea
vasten ollut enää järkevää lähteä hanketta toteuttamaan. Investointi on tarkoitus toteuttaa vuonna 2019,
jolloin tavoitteena on saneerata koko Sampolantie.
Määrärahasta käytettiin 2,1% eli 1 272€

Kevyen liikenteen väylä välille Nesteen risteys - Sähkötie:
Investointiraha oli varattu uuden KLV:n suunnittelulle Ylä-Satakunnantien viereen välille Nesteen risteys
- Sähkötie. Investointi jäi kuitenkin toteuttamatta teknisen hallinnon kiireellisyyden vuoksi. Investointi on
tarkoitus toteuttaa vuonna 2019.
Määrärahasta käytettiin 0% eli 0€

Kaava-alueen katujen valaistus:
InvestoJntirahalla oli tarkoitus saneerata Sampolantien katuvalot Sampolantien saneerauksen yhteydes-
sä. Tien saneeraus jäi toteuttamatta ja tämän vuoksi jäi myös valojen saneeraus toteuttamatta. Inves-
tointi on tarkoitus toteuttaa vuonna 2019 Sampolantien saneerauksen yhteydessä.
Määrärahasta käytettiin 0% eli 0€

Harkämäen teollisuusalueen kunnallistekniikan/infran rakentaminen:
Investointiraha oli varattu Härkämäen uuden teollisuusalueen kunnallistekniikan/infran suunnitteluun.
Investointi jäi kuitenkin toteuttamatta, koska Härkämäen teollisuusalueen kaavoitus jäi keskeneräiseksi
toimintavuonna. Investointi on tarkoitus toteuttaa vuonna 2019.
Määrärahasta käytettiin 0% eli 0€

Sampolan kentän kunnostus:
Investointiraha oli varattu Sampolan kentän viihtyvyyden parantamiseen. Investointi jäi kuitenkin toteut-
tamatta teknisen hallinnon kiireellisyyden vuoksi. Investointi on tarkoitus toteuttaa vuonna 2019.
Määrärahasta käytettiin 0% eli 0€.

VVillelän uimarannan kunnostaminen:
Investointiraha oli varattu VVillelän uimaranta-alueen kehittämisen suunnitteluun. Investointi jäi kuitenkin
osittain kesken ja investointi on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2019 aikana. Investointirahaa käytet-
tiin toimintavuonna alueen maastomittauksiin sekä VVillelän rivitalon kuntokartoitukseen.
Määrärahasta käytettiin 66,2% eli 6 622€.
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TEKNINEN LAUTAKUNTA

KIINTEISTÖT

Toimin+a-ajatus:

Tuottaa kiinteistöjen sekä maa- ja metsätilojen käyttö- ja kunnossapitotehtävät. Määräraha on varattu
29 kunnossapidettävälle rakennukselle (kerrosalaltaan n. 24 000m2 + varastotilat n. 2 700m2 =
26 700m2) sekä kunnan maa-ja metsätilojen hoitoon (n. 300 ha + joutomaa n. 112 ha).

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoit+eet:

Kiinteistöjen ja alueiden normaalit käyttökulut, pienehköt korjaustyöt ja laitehankinnat sekä siivouspal-
velut (ei PoSa:lle vuokratut kiinteistöt).

Hoitaa kunnan metsiä vuonna 2012 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:

Kiinteistöillä ylläpitokulut 40,28 €/k-m2/vuosi. Tavoite oli 39,23 €/k-mz/vuosi.

Sanallinen perustelu tavoit+eiden toteutumisesta:

Kiinteistöjen ylläpitäminen ja hoitaminen onnistui toimikaudella kohtuullisilla kustannuksilla.

Koulurakennukset:
Karvian Yhtenäiskoulu Opinpolun valmistuttua vanhat kyiäkoulut jäivät odottamaan uutta käyttöä, niitä
on pidetty yllä tarpeen vaatimalla tavalla. Sarvelan ja Saran koulut ovat myynnissä, mutta ostajaa ei ole
vielä löytynyt. Saran koulussa toimii päiväkoti, joka on luvalla hyödyntänyt mm. vanhan koulun liikun-
tasalla toiminnassaan. Kirkonkylän alakoulua on remontoitu harrastekäyttöön ja Kantin koulua valmistel-
laan matkailukäyttöön. Molemmilla kouluilla on järjestetty jonkin verran yleisötilaisuuksia ja lisäksi Kantin
koulu on toiminut katsomotyömaan talkooväen taukotilana.

Kaikkien alakoulujen osalta kiinteistöjen lämmitys-ja sähkökuluissa on ollut talousarviossa varattuun
nähden ylitystä; suhteellisesti suurin ylitys lämmityskuluissa on ollut Kantin koululla (53%) ja pienin Sar-
velassa (16%), sähkön osalta Kantin koulun sähkönkulutus on ylittänyt budjetin suhteellisesti eniten
(92%), kun taas Kirkonkylällä kulutus on ollut yli 15% pienempi kuin arvioitu. Kaikkiaan koulujen lämmi-
tyskulut ovat noin 5 300€ budjetoitua suuremmat, sähkökulujen osalta budjettiylitys on noin 1 000€.

Kantin koulun toteutuneissa kustannuksissa on kirjausvirhe, kun puunajosta aiheutuva kuluerä (n.
2 000€) on virheellisesti kirjattu koulurakennuksen kuluiksi.

Yhtenäiskoulu Opinpolun budjettiylitys johtuu virheestä henkilöstökulujen budjetin arvioinnista (n. 5
000€) sekä odotettua suuremmista sähkö-ja lämmityskuluista (sähkö 9 000€ja lämmitys 15 000€).
Kulutuksen arviointia on osaltaan häirinnyt väärin toiminut automaatio, jota on toimintavuoden aikana
korjattu.

Sote-kiinteistöt:
Iltaruskon palvelukeskuksessa määrärahan ylitystä aiheutti yhdistelmäuunin hankinta ja lääkehuoneen
viilentämiseen hankittu ilmalämpöpumppu, joiden arvo yhteensä oli noin 7 000€.

Liikuntatoimen rakennukset:
Tarran harrastekeskuksen osalta kulujen ylityksissä on palkkakuluissa 3 742€ kirjausvirhe. Torroon on
toimintakaudella hankittu uudet roskiksetja lokasäiliötä on jouduttu tyhjentämään useasti, mikä aiheut-
taa noin 1 200€ ylityksen budjettiin verrattuna. Pihamaan kunnostaminen muotoilemalla ja lisäämällä
mursketta ylitti budjetin noin 2 000€, lämmityskulujen väärinarviointi taas noin 1 400€.
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Jokipirtin toimintakuluihin sisältyy 2 000€ kirjausvirhe puunajokuluista, oikeana kirjauspaikka olisi ollut
metsätilojen hoito.

Kustannuspaikalla muut liikuntatoimen rakennukset on palkkakuluissa ylitystä 4 400€ sijaisten palkkaa-
misesta johtuen. Lisäksi urheilualueitaja niiden käyttäjien suojana toimivia pienrakennuksia on kunnos-
tettu, mikä on tuonut noin 6 000€ budjettiylityksen. Karviatalolla hissin ja liukuoven korjaus aiheutti bud-
jetin ylitystä noin 4 000€. Lisäksi sähkö-ja lämmityskulujen arviointivirhe on lisännyt kuluja noin 1 800€.

Muut omassa käytössä olevat rakennukset:
Kirjaston osalta siivoushenkilöstön sijaiskuluista on tullut 3 700€ ylitystä talousarvioon verrattuna. Pie-
nempiä ylityksiä aiheutui mm. uusien istutusten tekemisestä vanhojen, poistettujen tilalle sekä lämmi-
tyskulujen arvioinnista alakanttiin. Kirjaston iv-kanavien suunniteltu puhdistus siirtyi vuodelle 2019, mistä
aiheutui kulujen pienenemistä.

Yleisten töiden varastoa siivottiin toimintakaudella, mikä aiheutti noin 2 500€ ylityksen talousarvioon.

Yhteisten kustannusten tulot jäivät arvioitua vähäisemmiksi, koska rakennuspalveluita ei myyty ulkopuo-
lelle ennakoidun mukaisesti. Talousarviota alentaa työvaatteiden uusimisen siirtäminen sekä aiottua
pienempi kalustohankinta. Kulujen nousua taas on aiheutunut polttoaineiden hankkimisesta.

Vuokrattavat kiinteistöt:
Vanhan kunnantalon vuokratulot ovat jääneet ennakoitua yli 3 000€ pienemmiksi, koska tiloissa sijaitse-
vat toimisto ja asunto ovat olleet tyhjillään. Asunto vapautui koulun väistötilakäytöstä, jonka jälkeen sitä
remontoitiin noin 3 500€ edestä (mm. sähkötöitä).

Suomijoki-tilan tuotot jäivät noin puolelta vuodelta saamatta, kun tila oli tyhjillään. Samalta ajalta lämmi-
tyksen sähkökulut oli kuitenkin maksettava. Näistä aiheutui yhteensä noin 2 000€ huonompi tulos kuin
oli budjetoitu.

Veteraanitaloilla asuntoja oli tyhjillään, mistä aiheutui yli 3 000€ tulojen menetys. Ovien maalaukseen oli
varattu noin 5 000€, mikä jäi toimintavuonna käyttämättä. Kiinteistön lämmityskulut jäivät noin 2 900€
budjetoitua pienemmäksi, kun taas yhteispyykinpesukoneen yllättävä hajoaminen aiheutti saman suu-
ruisen lisämenon.

Vuokrarivitaloilla kirjaston lähellä vuokratulot jäivät talousarviota noin 7 400€ alhaisemmiksi, koska tiloja
oli tyhjillään. Kulupuoii pysyi talousarvion tasalla.

Vuokralle annetut muut kiinteistöt:
Teollisuushallin Antura kerrytti talousarviota 3 200€ enemmän vuokratuloja. Lämmöneristyksen paran-
taminen puhallusvillalla aiheutti 5 500€ lisäkustannuksen ja kiinteistön päädyssä olevan asunnon re-
montointiin kului talousarvioon verrattuna 8 000€ ylimääräistä.

Pienteollisuushalliin asennettiin rikkoutuneen nosto-oven tilalle uusi, mikä aiheutti 8 000€ ylimääräisen
menoerän. Kiinteistön tuotot ylittyivät 159 000€:lla, koska kiinteistö myytiin 31.12.2018 pitkäaikaiselle
vuokralaiselle.

Kierrätyskeskukseen uusittiin ulkovalaistusja lisättiin lämmöneristystä vuonna 2017, mutta toimittajista
johtuen laskut kohdistuivat vasta vuodelle 2018. Näistä tuli yhteensä noin 5 500€ lisäkulu toimintakau-
delle. Lämmityksestä tuli säästöä 1 200€

Meijeri-Villelän tuotot jäivät noin puoleen, kun osa harrasteryhmien tiloista siirrettiin Kirkonkylän alakou-
lulle ja tilat rivitalossa jäivät tyhjilieen. Kiinteistölle hankittiin uusi jäteastia ja korjattiin keramiikkauunia,
mitkä aiheuttivat yhteensä noin 1 000€ talousarvion ylityksen.

Paloasemalle rakennettiin atk-luokka koulun käyttöön, sähkötöistä ja muista rakennustöistä aiheutui
noin 2 500€ lisäkulu. Paloaseman lämmitys kulutti jonkin verran arvioitua enemmän, kun taas sähkön-
kulutuksessa on kirjausvirhe, jonka vuoksi sähkönkulutus on noin 2 800€ alhaisempi kuin arvioitu.

Härkämäen kohdalla näkyvät kulut ovat vanhoja luottotappioita.
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Maa-ja metsätilat:
Toiminnan tuotot jäivät noin 4 800€ alle arvioidun, koska ei suoritettu suurempia metsäkauppoja. Palk-
kakulut ylittivät talousarvion yli 14 000€, koska metsien siistimistä suoritettiin toimintakaudella merkittä-
van paljon omana työnä. Ostopalveluihin varattua talousarviota jäi käyttämättä noin 9 700€, koska sopi-
vien työntekijöiden löytyessä omista työntekijöistä ei ulkopuolisen metsänhoidon ostamiselle ollut niin
suurta tarvetta. Metsätilojen osalta on myös huomattava kirjausvirhe, jonka myötä 4 000€ metsänhoidon
kustannuksia on kirjattu Jokipirtin ja Kantin koulun kuluiksi.

Henkilöstön määrä 31.12.2018:

Kiinteistönhuolto:
yksi vakinainen rakennustyöntekijä/yleismies
kaksi määräaikainen rakennustyöntekijä
neljä vakinaista kiinteistönhoitajaa
kolme määräaikaista (kiinteistönhoitotyöt)
yksi puutarhatyöntekijä (kesäkausi)
neljä kesätyöntekijää (kiinteistönhoitotyöt)
Kaksi velvoitetyöllistettyä (kiinteistönhoitotyöt)
yhdeksän kuntouttavassa työtoiminnassa (kiinteistönhoitotyöt)

Siivous:
viisi kokoaikaista siivoustyöntekijää
kaksi määräaikaista siivoustyöntekijää
yksi kesätyöntekijä (siivoustyöt)
kaksi kuntouttavassa työtoiminnassa (siivoustyöt)

KIINTEISTÖT

TOIIVHNTATULOT

TOIIVHNTAMENOT

NETTO

SUUNNITELMAN
MU K. POISTOT

LASKENNALLISET
ERÄT

TALOUSARVIO

702 294 €

-1 074 112 €

-371 818 €

TOTEUMA

840 785 €

-1 140 452 €

-299 667 €

-251 638 €

446 851 €

POIKKEAMA

-138 491 €

66 340 €

-72 151 €

TA-NIUUTOS
POIKKEAMA
MUUTOKSEN

JÄLKEEN

000098



INVESTOINNIT

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KIINTEISTÖT

HANKE

Kk koulu, kiint.

peruskorjausta

Menot

Tulot

Netto

HANKE

Vanhainkoti IV-
koneiden lämmi-

tysputket

Menot

Tulot

Netto

HANKE

Yhtenäiskoulu:
liik.salin lattian
uusiminen

Menot

Tulot

Netto

HANKE

Uusi kunnantalo:
Päiväkodin pihan
parant

Menot

Tulot

Netto

KUSTAN-
NUS-ARVIO

0€

0€

-15 000 €

-15 000 €

-25 000 €

-25 000 €

-30 000 €

-30 000 €

IVIUUTOK-
SET
KUST.-

ARVIOON

-41 000 €

-41 000 €

0€

0€

0€

0€

-20 000 €

-20 000 €

TAL.ARVIO

-41 000 €

-41 000 €

-15 000 €

-15 000 €

-25 000 €

-25 000 €

-50 000 €

-50 000 €

TILINPÄÄ-
TÖS

-26 661 €

-26 661 €

0€

0€

-8 410 €

-8 410 €

-2 210 €

-2 210 €

POIKKEAMA

-14339€

-14 339 €

15 000 €

15 000 €

16 590 €

16 590 €

47 790 €

47 790 €

TA-

IV1UUTOK-
SET

KUST.ARV.
KÄYTETTY
31.12.2018

65%

65%

0,0 %

0,0 %

33,6 %

33,6 %

4,4 %

4,4 %
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HANKE

Urheilutalo: Vä-
linevaraston ja
ilmanvaihdon
rakentaminen

Menot

Tulot

Netto

HANKE

Esittävien taitei-
den katsomo

Menot

Tulot

Netto

HANKE

Palvelutalo Sy-
reeni: parkkipai-
kan saneeraus

Menot

Tulot

Netto

KUSTAN-
NUS-ARVIO

-50 000 €

-50 000 €

-250 000 €

125 000 €

-125 000 €

12 000 €

12 000 €

MUUTOK-
SET
KUST.-
ARVIOON

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

TAL.ARVIO

-50 000 €

-50 000 €

-250 000 €

125 000 €

-125 000 €

12 000 €

0€

12 000 €

TILINPÄÄ-
TÖS

-16 664 €

-16 664 €

-210 913 €

171 459 €

-39 454 €

15012€

15012€

POIKKEAMA

33 336 €

33 336 €

39 087 €

46 459 €

85 546 €

3012€

0€

3012€

TA-

MUUTOK-
SET

KUST.ARV.
KÄYTETTY
31.12.2018

33,3 %

33,3 %

84,4 %

31,6%

125,1 %

125,1 %

Lyhyt sanallinen kuvaus investoinneista:

Kirkonkylän alakoulu: Kiinteistön peruskorjausta
Investointirahalla peruskorjattiin Kirkonkylän alakoulu, jonka tilat on tarkoitus muuttaa harraste-
/kokoontumistiloiksi. Peruskorjaus sisälsi mm. tilojen pjntaremontoinnin, esteettömyyden parantamisen
(uusi inva-wcja invaluiska) ja lukituksen uusiminen (iLOQ-lukitusjärjestelmä). Kohteen rakennustyöt
tehtiin pääsääntöisesti omana työnä.
Lisäksi investointirahalla oli tarkoitus uusia käyttövesiputket, mutta käyttövesiputkien uusiminen jäi to-
teuttamatta toimintavuonna ja myös pintaremontointityöt jäivät toimintavuonna hieman kesken.
Pintaremontointitöiden loppuun saattaminen sekä käyttövesiputket uusia on tarkoitus suorittaa vuoden
2019 aikana.
Määrärahasta käytettiin 65% eli 26 661€.

Vanhainkoti: IV-koneille omat lämmitysputket
Investointirahalla oli tarkoitus rakentaa ilmanvaihtokoneille oma lämmityspiiri, koska lämmityspatterei-
den ja ilmanvaihdon lämmitys on toteutettu samalla lämmityspiirillä, mikä aiheuttaa sen, että kovilla
pakkasilla ei ilmanvaihtokoneille aina saada riittävää lämmitystehoa.
Investointi jäi toteuttamatta teknisen toimen hallinnon kiireellisyyksien vuoksi. Investointi on tarkoitus
toteuttaa vuonna 2019.
Määrärahasta käytettiin 0% eli 0€.
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Yhtenäiskoulu: Liikuntasalin lattian uusiminen
Investointirahalla oli tarkoitus uusia yhtenäiskoulun liikuntasalin lattia (n. 150m2). Hanke jäi kesken toi-
mintavuonna, koska hanketta viivästyttivät useat poikkeamat. Alkuvuodesta harkittiin väliaikaisten luok-
kätilöjen rakentamista liikuntasatiin, jonka vuoksi lattiaremonttia ei uskallettu käynnistää. Syksyllä van-
hän lattian purkamisen yhteydessä todettiin, että lattian alta poikkeavaa hajua, jonka vuoksi salin ala-
pohja päätettiin kapseloida. Lattiarakenteista ei löytynyt viitteitä kosteus- tai rakennevaurioista. Loppu-
vuodesta salin uuden lattiarakenteen toimittajalla (Ariinko Oy:llä) oli ongelmia materiaalitoimituksien
kanssa, jonka vuoksi lattian rakentaminen siirtyi vuodelle 2019, Investointirahaa käytettiin toiminta-
vuonna vanhan lattian purkamiseen sekä alapohjan kapselointiin
Määrärahasta käytettiin 33,6% eli 8 410€.

Uusikunnantalo: Päiväkodin pihan parantaminen.
Investointirahalla oli tarkoitus parantaa päiväkodin piharakennetta. Investointi jäi toteuttamatta, koska
alkuvuodesta hanketta viivästytti se, että hanketta päätettiin laajentaa uuden piha-aidan uusimisen
vuoksi ja tätä varten piti hakea lisämäärärahaa. Loppuvuodesta harkittiin mahdollisesti päiväkotitoimin-
nan siirtämistä kunnantalolta Syreenin tiloihin, (syksyllä oli tiedossa, että syreeni on mahdollisesti jää-
massa tyhjäksi vuodenvaihteessa) eikä hanketta uskallettu käynnistää tämän vuoksi. Investointi on tar-
koitus toteuttaa vuonna 2019.
Määrärahasta käytettiin 4,4% eli 2 210€.

Urheilutalo: Välinevaraston ia ilmanvaihdon rakentamineni
Investointirahalla rakennettiin välinevarasto urheilusalin näyttämön tilalle. Kohteen rakennustyöt tehtiin
pääsääntöisesti omana työnä. Hanke jatkuu vuonna 2019 urheilutalon ilmanvaihdon saneeraamisella.
Määrärahasta käytettiin 33,3% eli 16 664 €

Esittävien taiteiden katsomo:
Investointirahalla jatkettiin vuonna 2017 aloitetun katsomohankkeen rakentamista. Vuoden 2018 aikana
talkootöinä tehtiin mm. maanrakennustöitä, maavallikatsomo, lipunmyyntirakennus, sähköasennuksien
aputöitäjne. Ulkopuolisina hankintoina tehtiin mm. katsomoiden ja näyttämön sisäpuoliset rakennustyöt
(Marko Mustajärvi Oy), vesikattojen bitumikermikatteet (RTN-Katepalvelut Oy), lipunmyyntirakennuksen
teräsrakenteiden valmistus (KaMeKo Oy).
Investointi saatiin toimintavuonna 95-prosentisesti valmiiksi. Toimintavuonna saatiin pääsääntöisesti
suoritettu kaikki isoimmat hankinnat ja vuoden 2019 keväälle jäi vielä jonkin verran loppu-ja viimeistely-
töitä.
Kohde on tarkoitus ottaa käyttöön toukokuussa 2019.

Määrärahasta käytettiin toimintavuonna 84,4% eli 210 913€ (hankkeen kokonaismenot yhteensä
398 089€)
Investoinnin toteutukseen saatiin toimintavuonna 104 855€ avustusta ELY-keskukselta ja 66 605€ pe-
rintörahaa kulttuuritoimen tukemiseen, joten toimintatulot olivat yhteensä 171 459€.

Palvelutalo Svreeni: parkkipaikan saneeraus;
Investointirahalla asfaltoitiin Syreenin parkkipaikka, johon oli edellisenä vuonna tehty rakennekerroksien
uusiminen/vahvistaminen. Asfaltoinnin suoritti NCC Industry Oy.
Määrärahasta käytettiin 125,1% eli 15 012€.
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TEKNINEN LAUTAKUNTA

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Toimin+a-aja+us:

Vesi-ja viemärilaitos turvaa asemakaava-alueen n. 850 asukkaan puhtaan veden saannin ja jätevesien
lupaehtojen mukaisen käsittelyn sekä toimittaa haja-asutusalueen n. 120 talouden puhtaan käyttöve-
den.

Veden kulutus on vuosittain noin 72 000 m3 ja jäteveden laskutettava kulutus on noin 50 000m3

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoi+teet:

Vesihuoltolaitoksen peruspääoman tuottovaatimus on 0%.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:

Vesilaitos pystyi kokovuoden tuottamaan ja toimittamaan ilman häiriöitä hyvää talousvettä vesilaitoksen
asiakkaille.

Jätevedenpuhdistamoja viemäriverkosto toimivat toimikaudella hyvin ilman suurempia ongelmia. Jäte-
vedenpuhdistamon puhdistustulokset olivat hyvät ja ympäristöluvan mukaiset puhdistus-/lupaehdot saa-
vutettiin hyvin. Viemäriverkostossa on edelleen runsaasti vuotovesiä, mutta se ei ole aiheuttanut ongel-
mia laitoksen/verkoston toiminnalle.

Toimintavuonna ei rakennettu uutta/saneerattu vesihuoltoverkostoa.

Toimintavuonna vesihuoltolaitoksen toimintatulot alittuivat 2,9 % (6 671€) ja toimintamenot alittuivat 8,1
%: (11 027€), joten nettototeuma oli 4,8% (4 356€) parempi verrattaessa vahvistettuun talousarvioon.

Vuonna 2015 lakimuutoksien vuoksi tehtiin vesi-ja viemärilaitoksesta erillinen kirjanpidollinen taseyk-
sikkö.
Toimintavuonna vesi-ja viemärilaitoksen tilikauden ylijäämä oli 34 073€ (vuonna 2017 alijäämä oli -
36 749)
Vesilaitoksen tuloksen parantamiseen vaikutti henkilöstökulujen karsiminen (vesihuoltolaitoksen hoita-
jan tehtävänkuvaa laajennettiin/tehostettiin, jotta vesilaitoksen hoito-/palkkakuluja saatiin pienemmäksi).
Lisäksi vuonna 2018 päättyi viemärilaitoksesta suurempi poistoerä (n. 15 000€), mikä myös paransi
viemärilaitoksen tulosta.

Vesilaitoksen edellisten tilikausien alijäämä on kuitenkin vielä -332 203€, joten vesilaitoksen taloutta
tulee tasapainottaa jatkossakin menoja karsimalla ja mahdollisesti taksoja korottamalla.

Henkilostonmaara31.12.2018:

Yksi vakinainen vesihuoltolaitoksen hoitaja
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VESI- JA VIEMÄRILAITOS

TOIMINTATULOT

TOIMINTAMENOT

NETTO

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT

LASKENNALLISET
ERÄT

TALOUSARVIO

227 970 €

-136 898 €

91 072 €

-63 000 €

TOTEUMA

221 299 €

-125 871 €

95 428 €

-62 041 €

-2 988 €

POIKKEAMA

6 671 €

-11 027 €

-4 356 €

-959 €

TA-MUUTOS
POIKKEAMA
MUUTOKSEN

JÄLKEEN

INVESTOINTIOSA

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

HANKE

Uusi syöttövesij.
Vedenottamo-

paineenkor.asema

Menot

Tulot

Netto

HANKE

Kiinteä aggregaatti
paineen-
kor.asemalle

Menot

Tulot

Netto

KUSTAN-
NUS-ARVIO

-120 000 €

-120 000 €

-20 000 €

-20 000 €

MUUTOK-
SET
KUST.-

ARVIOON

0€

0€

0€

0€

TAL.ARVIO

-120 000 €

-120 000 €

-20 000 €

-20 000 €

TILINPÄÄ-
TÖS

0€

0€

-18 265 €

-18 265 €

POIK-
KEAMA

120 000 €

120 000 €

1 735 €

1 735 €

TA-

MUUTOK-
SET

KUST.ARV.
KÄYTEn-Y
31.12.2018

0,0 %

0,0 %

91,3 %

91,3%

Lyhyt sanallinen kuvaus investoinneista:

Uusi syöttövesiiohto vedenottamolta paineenkorotusasemalle:
Investointirahalla oli tarkoitus uusia syöttövesijohto vedenottamolta - paineenkorotusasemalle. inves-
tointijäi toteuttamatta teknisen toimen hallinnon kiireellisyyksien vuoksi. Investointi on tarkoitus toteuttaa
vuonna 2019.
Määrärahasta käytettiin 0% eli 0€

Kiinteä aaareaaatti paineenkorotusasemalle:
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Investointirahalla oli tarkoitus hankkia kiinteä varavoimakone paineenkorotusasemalle, joka automaatti-
sesti käynnistyy mahdollisen sähkökatkon tullessa ja varmistaa paineenkorotusaseman sähkönsyötön.
Investointi-rahalla hankittiin 25Kw varavoimakone ja rakennettiin perustukset varavoimakoneen suoja-
rakennusta varten.
Investointi jäi hieman kesken varavoimakoneen suojarakennuksen osalta, joka on tarkoitus rakentaa
valmiiksi vuoden 2019 aikana.
Määrärahasta käytettiin 91,3% eli 18 265€
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TEKNINEN LAUTAKUNTA

RAKENNUSVALVONTA, LIIKENNETURVALLISUUS, KAAVOITUS

Toimin+a-aja+us:

Toiminnan tavoitteena on lakisääteisen rakennusvalvonnan ja rakentajien neuvonnan kautta saavuttaa
hyvä ja taloudellinen rakentamisen taso. Tekninen lautakunta tarjoaa seuraavia palveluita kuntalaisille:

Rakennusvalvonta, kaavoitus, liikenneturvallisuus Ja haja-asutusalueenjätevesiasioiden neuvonta.

Talousarvion sitovat toimjnnallise+ja taloudelliset tavoi+teet:

Tuottaa toiminta-ajatuksen mukaiset palvelut käyttövuodelle myönnettyjen määrärahojen puitteissa,
sisältäen luottamushenkilöiden kokouspalkkiot sekä toimistohenkilöiden palkka-, materiaali- ym. toimis-
tokulut.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:

Lupia käsiteltiin vuonna 2018 seuraavasti:
rakennuslupia 34 kpl
toimenpidelupia 16 kpl
rakentamisilmoituksia 4 kpl
poikkeamislupia 3 kpl

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:

RAKENNUSVALVONTA
Maankäyttö-ja rakennuslain §12 määrittelee rakentamisen ohjauksen tavoitteiksi edistää toimivan, tur-
vallisen ja terveellisen sekä esteettisesti ja sosiaalisesti viihtyisän, tasapainoisen elinympäristön aikaan-
saamista rakentamisella, joka perustuu kestäviin, taloudellisiin ja ekologisesti toimiviin ratkaisuihin. Ta-
väitteenä on myös edistää rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoi-
taaja kunnossapitoa. Näiden tavoitteiden saavuttamisen voidaan katsoa toteutuneen toimintavuonna.

Rakennusvalvontapalvelut tuotetaan kunnan omana palveluna, rakennustarkastajan työaika on vuonna
2018 ollut 3 päivää viikossa. Rakennustarkastajan suorittamia katselmuksia on pyritty sopimaan jousta-
vasti, vastaten asiakkaiden toivomuksiin mahdollisuuksien mukaisesti. Katselmuksia suoritettiin vuoden
sikana pyynnöstä sekä rakentamisen lupiin että rakentamisen neuvontaan liittyen. Lisäksi rakennus-
hankkeisiin ryhtyneitä henkilöitä, joille myönnetyt luvat olivat päättymässä, lähestyttiin syksyllä kirjeitse
kehottaen hoitamaan puuttuvat katselmukset kuntoon.

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskeva uusi lainsäädäntö astuu voimaan lokakuussa 2019.
Tuohon määräpäivään mennessä rantojen lähellä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on oltava
päivitetty vastaamaan lain asettamaa puhdistusvaatimusta. Jätevesineuvontaa suoritettiin rakennustoi-
mistossa, ja lisäksi toimintavuoden loppupuolella järjestettiin kaikille avoin opastustilaisuus Karviatalolla
Satakunnan jätevesineuvontahankkeen asiantuntijoiden avustuksella.

Rakennuslautakunnan toimintakuluihin käytettävä määräraha oli toimintavuonna 107 388€. Kokonai-
suudessaan toimintakulut alittuivat 26,7% (28 636€) ja toimintatulot miltei kaksinkertaistuivat (27 492€).
Toimintatulojen kasvu johtui Alkkiaan rakennettavien tuulivoimaloiden lupien maksuista. Kuiupuolella
suhteellisesti suurin ennakoimaton menoerä oli tekniselle osastolle vuonna 2017 hankittu tasoskanneri,
jonka lasku tuli toimittajasta johtuen vasta 2018. Nettototeutuma alitti budjetoidun noin 45% (42 128€).

LIIKENNETURVALLISUUS
Toimintavuoden aikana Karvian oma liikenneturvallisuusryhmä kokoontui kerran keskustelemaan ajan-
kohtaisesta liikenneturvallisuustilanteesta. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi kunnan keskustan
eteläosassa Mattilan liittymässä olevaa hidastetta oikaistiin tieremontin yhteydessä ja samalla liittymään
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rakennettiin kevyen liikenteen turvallisuutta parantamaan suojatie. Keskustan alueella suoritettiin liitty-
mien raivauksia näkemien parantamiseksi.

KAAVOITUS
Karvian kunnan kaavoituspalvelut hankitaan ostopalveluna Kankaanpäästä, kaavoituksen käytännön
asioita on hoitanut aluearkkitehti Ilmari Mattila. Toimintavuoden aikana kaavoituspalveluita on tarvittu
mm. rantarakentamisen poikkeamislupiin liittyen. Härkämäen teollisuusalueen kaavan ehdotusvaiheesta
saatujen huomautusten vuoksi järjestettiin viranomaisneuvottelu, joka viivästytti kaavan etenemistä eikä
hanketta saatu käsiteltyä loppuun saakka. Kaavamuutosta jatketaan vuonna 2019.

Satakunnan toinen vaihemaakuntakaava eteni vuoden aikana siten, että joulukuussa toisen ehdotus-
vaiheen toinen aineisto asetettiin nähtäville.

Aluearkkitehtitoiminnan jatko ja kaavoituspalvelujen saatavuus heikkeni vuoden lopussa, kun aluearkki-
tehti Ilmari Mattila siirtyi Virtain kaupungin palvelukseen.

Henkilöstön määrä 31.12.2018:

0,5 vakinaista

Rakennustarkastajan toimistopäiviä Skrt/vko.

RAKENNUSVALVONTA, LIIKENNETURVALLISUUS, KAAVOITUS

TOIMINTATULOT

TOIMINTAMENOT

NETTO

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

TALOUSARVIO

14000€

-107388€

-93 388€

TOTEUMA

27 492€

-78 752€

-51 260€

-12353€

POIKKEAMA

-13492€

-28 636€

-42 128€

TA-MUUTOS POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN
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KARVIAN KUNTA

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

1.1.-31.12.2018
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Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu l

16.03.2019

12:54:26

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-12. %

Poikkeama

summa

00001101 •TARKASIUSBOIMI

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINIAKOLUT -13 206,04 -14 370

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ. -13 206,04 -14 370

7500 LASKENNALLISET ERÄT -2 588,19

8BOO TILIKAUDEN XI<I-/AI<IiTAAMA -15 794,23 -14 370

-14 370 -12 965,16 SO

O -14 370

O -14 370

-12 965,16 90

-2 698,55

-15 663,71 109

-l 404,84

-l 404,84

2 698,55

l 293,71

00001100 *** 'EASKASTUSIAUTAKONIA ***

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 lOIMINIAKOI.UT

4999 IOIMINTAKATE/JÄBMA

7500 LASKENNALLISET ERÄT

8800 TILIKAUDEN XLI-/A1I3Ä&MA

13

13

-2

15

206,

206,

588,

794,

04

04

19

23

-14

-14

-11

370

370

370

-14 370 -12 965,16 90

O -14 370 -12 965,16 90

O -14 370

-2 698,55

-15 663,71 109

-l 404,84

-l 404,84

2 698,55

l 293,71
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Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01,01.2018 - 31.12.2018

Sivu 2

16.03.2019

12:54:43

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama

2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-12,- % summa

00001210 XLEISHALLINTO

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 SOIMINTATUOTOT

4000 TOIMINTAKUMJT

4999 TOIMINTOKATB/JÄAMÄ.

59 042,62 54 060

-694 784,34 -731 651

-635 741,72 -677 591

54 060 47 534,43 B8 6 525,57

7000 Poistot ja arvonalentumiset -3 220,08 -887 000

7500 LASKENNALLISET ERÄT 186 276, 45

8800 TILIKAUDEN XLI-/AI.IJAAMÄ. -452 685,35 -1 564 591

00001310 MUUT YLEISPALVELUT

0002 KÄYTTÖTALOUS .

0050 TALOUS

3000 TOIMINIATOOIOT

-15 000 -746 651 -694 840,62 93 -51 810,38

-15 000 -692 591 -647 306,19 93 -45 284,81

-887 000 -11 779,71 1 -875 220,29

182 634,16 -182 634,16

-15 000 -1 579 591 -476 451,74 30 -I 103 139,26

4000 TOIMINTAKULUI

4999 TOIMINIAKAIE/JÄÄMÄ

116 034,34 125 300

-493 592,91 -528 811

-377 558,57 -403 511

7000 Poistot ja arvonalenturaiset -71 430,12

7500 LASKENNALLISET ERÄT -15 983,16

8800 III.IKATOEN XLI-/A1IJÄAMA -464 971,85 -403 511

00001410 E RIK .SAI R.HOI I 0/SAIR.H.l A II;

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 IOIMINIATUOTOI

4000 TOIMINTAKULUT

49S9 -tOmiNIAKM-E/JÄAMA

53 997,00

-3 100 280,94 -3 033 BBO

-3 046 283,94 -3 033 880

7500 IASKENNM.LISET ERÄT

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA -3 046 283,94 -3 033 880

00001610 S OS IAAL I -JA IERVEXSPALV

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 IOEMINTAIUOTOI

4000 TOmlNTAKULUI

4999 'TOIMINIAKATE/J&ÄMA

7500 LASKENNALLISET ERÄT

18 119,43

-6 040 954,01 -6 138 910

-6 022 834,58 -6 138 910

-21 014,79

8800 •HLIKAUDBN YLI-/W.IJÄaMA -6 043 849,37 -6 138 910

00001200 *** KONNftNHALLIIUS ***

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOIOt

4000 TOIMINTAKOLUI

247 193,39 179 360

-10 329 612,20-10 433 252

125 300 114 246,00 91 11 054,00

-528 811 -451 516,73 85 -77 294,27

O -403 511 -337 270,73 84 -66 240,27

-72 927,60 72 927,60

-15 974,62 15 974,62

O -403 511 -426 172,95 106 22 661,95

30 220,00 -30 220,00

-3 033 BBO -3 010 575,90 99 -23 304,10

O -3 033 880 -2 980 355,90 98 -53 524,10

-762,03 762,03

O -3 033 880 -2 981 117,93 98 -52 762,07

17 856,48 -17 856,48

-6 138 910 -6 565 653,18 107 426 743,18

O -6 138 910 -6 547 796,70 107 408 886,70

-18 184.81 18 784,81

O -6 138 910 -6 566 581,51 107 427 671,51

179 360 209 856,91 117 -30 496,91

-15 000 -10 448 252 -10 722 586,43 103 274 334,43
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Karvian kunta Sivu 3

16.03.2019

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 12:54:58

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2018 - 31.12.2018

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama

2017 201B muutokset muutokset 2018 01-12. % summa

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMA -10 082 418,81-10 253 892 -15 000 -10 268 892 -10 512 729,52 102 243 837,52

7000 Poistot ja arvonalentumiset -74 650,20 -887 000 -887 000 -84 707,31 10 -802 292,69

7500 LASKENNALLISET ERÄT 149-278,50 , 147112,70 -147112,70

8800 TILIKAUDEN XLI-/AI,UÄAMA -10 007 790,51-11 140 892 -15 000 -11 155 892 -10 450 324,13 94 -705 567,87
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Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen Ja budj.

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

16.03.2019

12:55:04

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-12. %

Poikkeama

summa

00002100 ELINKEINOTOIMI

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 •EOIMINTATUOTOI 55 368,89

4000 TOIMINTAKULUT -232 021,70

4999 lOIMINTAKATE/JA&ylA. -176 652,81

7000 Poistot ja arvonalentumiset -221,88

7500 LASKENNALLISET ERÄT -18 103,74

8800 TILIKAUDEN XLI-/AI,IJÄ&M& -194 978,43

l 360,19 -l 360,19

-222 754 -4 654 -227 408 -221 284,09 97 -6 123,91

-222 754 -d 654 -227 408 -219 923,90 97 -7 484,10

-221,88 221,88

-12 163,34 12 163,34

-222 754 -4 654 -227 408 -232 309,12 102 4 901,12

00003100 MAASEUIUIOIMI

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOnnNTÄKUlOT

4999 IOIMINTAKATE/JABMA

7500 LASKENNALLISET ER&T

8800 TILIKAUDEN YI.I-/AI<IJÄAMA

-91 650,88 -107 340

-91 650.88 -107 340

-6 560,56

-98 2U,44 -107 340

-107 340

-107 340

-107 340

-87 882,49 82

-87 882,49 82

-5 525,40

-93 407,89 87

-19 457,51

-19 457,51

5 525,40

-13 932,11

00002000 *** ELINVOIMAIAUIAKUNTA ***

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOHtTNTAroOTOT 55 368,89

4000 TOIMINTAKULUT -323 672,58

4999 TOHCtNIAKATE/tAaMA -268 303,69

7000 Poistot ja arvonalentumiset -221/88

7500 LASKENNALLISET ERÄT -24 664,30

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -293 189,87

-330 094

-330 094

-4 654 -334 748

l 360,19

-309 166,58 92

-4 654 -334 748 -307 806,39 92

-221,88

-17 688,74

-325 717,01 97-330 094 -4 654 -334 748

-l 360,19

-25 581,42

-26 941,61

221,88

17 688,74

-9 030,99
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Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu 5

16.03.2019

12:55:20

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama

2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-12. t summa

00005100 KUNNAN KOULOSOIMI

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 IOIMINIATUOIOI 81 580,69 58 240 58 240 100 588,27 173 -42 348,27

4000 TOIMINTAKOI.UO; -2 366 561,79 -2 303 954 -83 000 -2 392 954 -2 320 733,33 97 -72 220,67

4999 TOIMINIAKATE/JÄÄMA -2 284 881,10 -2 245 .714 -89 000 -2 334 714 -2 220 145,06 95 -114 568,94

7000 Poistot ja arvonalentumiset -n0 519,60 -332 282,88 332 282,88

7500 LASKENNALLISET ERÄT -507 090,71 -430 692,71 430 692,71

8800 TILIKAUDEN YLI-/AI.IJÄÄM& -2 962 591,41 -2 245 714 -89 000 -2 334 714 -2 983 120,65 128 648 406,65

00005300 KANSALAI SOPISIO

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TCaMINTAKUUJI -24 430,69 -31 200

4999 TOIMINTAKATB/JÄBMA

7500 LASKENNALLISET ERÄT

8800 III.IKAUDEN YLI-/AIiIJ&ÄMA

00005400 MUU KOULUTUS

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKOI.UT

4999 TOIMINTAKAIE/JÄÄMA

7500 LASKENNALLISET ERÄT

8800 'TILIKAUDEN YLI-/ÄtUÄÄMA

00005500 KIRJASTOTOIMI

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTAOTOTOT

4000 TOIMINIAKOLUT

4999 TOIMINTAKATE/J&AMA

7000 Poistot ja arvonalentumiset

7500 LASKENNALLISET ERÄT

8800 IILIKAOBEN YLI-/M-IJÄMA

-24 430,69 -31 200

-24 430,69 -31 200

-31 200

-31 200

-31 200

-34 657,78 111

-34 657,78 111

-239,72

-34 897,50 112

3 457,78

3 457,78

239,72

3 697.50

-6 695,00

-6 695,00

-6 695,00

-9 000

-9 000

-9 000

-9 000 -6 408,00 71 -2 592,00

-9 000 -6 408,00 71 -2 592,00

-288,07 288,07

-9 000 -6 696,07 74 -2 303,93

2 080,34 840

-97 713,11 -100 789

-95 632,77 -99 949

-6 645,06

-41 131,38

-143 409,21 -99 949.

840 l 971,41 235 -1 131,41

-100 789 -97 721,52 97 -3 067,48

•99 949 -95 750,11 96 -4 198,89

-8 379,36 8 379,36

-51 045,63 51 045,63

-99 949 -155 175,10 155 55 226,10

00005600 EVÄHOIIO JA IAS2 KOT IH.TOKI

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 -rOIMINTATUOTOT 75 000

4000 IOIMINTAKOLUI

4999 TOIMINIAKATE/JÄÄMA

7500 LASKENNALLISET ERÄT

8BOO TILIKAUDEN YU:-/ALUAl'lMA

103 970,03

-662 106,01 -650 078 -4 300

-558 135,98 -575 07B -4 300

-64 452,86

-622 588,84 -575 078 -4 300

75 000 96 934,24 129 -21 934,24

-654 378 -718 368,37 110 63 990,37

-579 378 -621 434,13 107 42 056,13

-82 500,46 82 500,46

-579 378 -703 934,59 122 124 556,59

000112



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

16.03.2019

12:55:39

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2013 01-12. %

Poikkeama

summa

00005000 *** KASVATUS- JA OPETUSIAUTAKUNIA ***

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATOOTO-r 187 631,06 134 080 134 080 199 493,92 149 -65 413,92

4000 TOIMINTAKULUT -3 157 506,60 -3 095 021 -93 300 -3 188 321 -3 177 889,00 100 -10 432,00

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMA. -2 969 875,54 -2 960 941 -93 300 -3 054 241 -2 97B 395,08 98 -75 845,92

7000 Poistot ja arvonalentumiset -177 164,66 -340 662,24 340 662,24

7500 LASKENNALLISET ERÄT -612 674,95 -564 766,59 564 766,59

B800 TILIKAUDEN XLI-/AI.IJ&M®. -3 759 715,15 -2 960 941 -93 300 -3 054 241 -3 883 823,91 127 829 582,91
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Karvian kunta

Olkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

16.03.2019

12:55:48

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-12. t

Poikkeama

summa

00006100 tl IKUNIATOIMI

0002 KÄYTTÖTMOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMIN'EA'tUO'101 22 836,81 19 700 19 700 20 434,37 104 -734,37

4000 TOIMINIAKU1UB

4999 TOmiNTÄKATE/JAÄMA

7000 Poistot ja arvonaientumiset

7500 LASKENNALLISET ERÄT

8800 TILIKAUDEN YLI- /MJ JÄÄMÄ

-151 701,26 -180 400

-128 864,45 --160 700

-66 529,32

-115 803,57

-311 197,34 -160 700

-180 400 -166 182,39 92 -14 217,61

-160 700 -145 748,02 91 -14 951,98

-60 894,49 60 894,49

-170 946,61 170 946,61

-160 700 -377 589,12 235 216 889,12

00006200 RAITIIUSTOIMI

0002 KftYTTÖTKLOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINBATUOTOT

4000 TOIMINIAKUUn; -22 625,25 -22 960

4999 TOIMINTAKATE/JAftMA -22 625,25 -22 960

7500 LASKENNALLISET ERÄT -3 471,30

8800 TILIKAUDEN XU:-/M,UÄAMA -26 096,55 -22 960

-22 960

-22 960

-22 960

-23

-23

-3

-26

145,00

919,39

774,39

096,30

870,69

104

104

117

3

3

-145,00

959,39

814,39

096,30

910,69

00006300 NUORISOTOIMI

0002 K&YTTÖTM.OUS

0050 TALOUS

3000 TomanaiuoioT 5 408,04 2 ooo

4000 TOIMINIAKCTLUS -77 423,65 -76 529

4999 TOIMimAKAIE/JAÄMA -72 015,61 -74 529

7000 Poistot ja arvonalentumiset -21 889,56

7500 IASKENNM.LISET ER&T -25 565,45

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ. -119 470,62 -74 529

2 000 9 335,35 467

-76 529 -76 465,31 100

-74 529 -67 129,96 90

-21 705,60

-29 922,20

-74 529 -118 757,76 159

-7 335,35

-63,69

-7 399,04

21 705,60

29 922,20

44 228,76

00006400 KULTTUURITOIMI

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMtNIATUOTOT

4000 TOIMINTAKOT.DI

4999 TOIMINTAKATE/J&ÄMA

7000 Poistot ja arvonalentumiset

7500 LASKENNALLISET ERÄT

8800 TILIKAUDEN XLI-/ALIJAÄMA

19

-B9

-69

-16

-21

107

655,

650,

995,

227,

585,

807,

20

27

07

12

18

37

15

-89

-74

-74

000

645

645

645

15 000 10 782,77 72

-89 645 -68 712,17 77

-74 645 -57 929,40 78

-16 103,64

-22 792,58

-74 645 -96 825,62 130

4 217,23

-20 932,83

-16 715,60

16 103,64

22 792,58

22 180,62

00006000 *** VAPAA-AJAN IAUIAKONTA ***

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINT&TUOIOS

4000 TOmlNIAKULUI

47 900,05

•341 400,43

36 700

-369 534

36 700 40 697,49 111 -3 997,49

-369 534 -335 279,26 91 -34 254,74
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Karvian kunta Sivu

16.03.2019

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 12:56:03

EUR

Ulkoinen/Sisainen 01.01.2018 - 31.12.2018

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama

2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-12. % summa

4999 TOIMINIAKATE/ JÄÄMÄ -293 500,38 -332 834 0 -332 834 -294 581,77 89 -38 252,23

7000 Poistot ja arvonalentumiset -104 646,00 -98 703,73 98 703,73

7500 LASKENNALLISET ERÄT -166 425,50 -226 757,69 226 757,69

8800 TILIKAUDEN yLI-/MU:JÄÄMÄ. -564 571,88 -332 834 0 -332 834 -620 043,19 1B6 287 209,19
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Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu 9

16.03.2019

12:56:08

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-12. %

Poikkeama

summa

00007100 TEKNINEN HALL JA SUUNN

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATOO-rOI:

4000 IOIMINTKKUI.UT

4999 TOIMTNTAKATE/JMMA

7500 LASKENNALLISET ERÄT

8800 TILIKAUDEN Yli- /AM JÄÄMÄ

112,75

-93 714,86 -101 687

-93 602,11 -101 687

-13 402,44

-107 004,55 -101 687

00007200 LIIK.VÄYLÄT JA YL ALUEET

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 IOIMINIATUOTOI l 517,81

4000 TOIMINIAKUI.UI

4999 TOIMINTAKATE/JAÄMA

-145 845.19 -150 339

-144 327,38 -150 339

7000 Poistot ja arvonalentumiset -117 190,15

7500 LASKENNALLISET ERÄT

8800 SILIKA.UDEN YLI-/Ali JÄÄMÄ.

00007300 KIINTEISTÖT

0002 K&YTTÖTAI.OUS

0050 TAIOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

4000 TOIMINIAKOUJI

4999 TOIMINTAKAIE/JAAMA

-28 153,71

-289 671,24 -150 339

709 565,99 702 294

-l 156 781,80 -1 074 112

-447 215,81 -371 B18

7000 Poistot ja arvonalentumiset -243 325,12

7500 LASKENNALLISET ERÄT 443 538,71

8800 TILIKAUDEN XLI-/ÄLIJMIMA -247 002,22 -371 818

00007AOO VESI- JA VIEMÄ.RILAITOS

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOmiNIATUOTOI

4000 TOIMINSAKUIUT

4999 TOIMINTAKAIE/JAHMA

7000 Poistot ja arvonalentumiset

7500 LASKENNALLISET ERÄT

8800 TILIKAUDEN XLI-/ALI JÄÄMÄ

196 876,37 227 970

-153 045,01 -136 898

43 831,36 91 072

-81 229.19 -63 000

-3 540,78

-40 938,61 28 072

00007B01 R A K.V ALV, LIIK.I U R V, KAAVOITUS

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINIATUOTOI 7 007,90

4000 TOIMINTAKULUT

14 000

-77 171,37 -107 388

35,64 -35,64

-101 687 -117 940,65 116 16 253,65

O -101 687 -117 905,01 116 16 218,01

-13 928,84 13 928,84

O -101 687 -131 833,85 130 30 146,85

l 270,00 -l 270,00

-150 339 -140 649,59 94 -9 689,41

O -150 339 -139 379,59 93 -10 959,41

-85 332,43 85 332,43

-25 571,98 25 571,98

O -150 339 -250 284,00 166 99 945,00

702 294 840 785,09 120 -138 491,09

-l 074 112 -1 140 452,00 106 66 340,00

O -371 818 -299 666,91 81 -72 151,09

-251 638,08 251 638,08

446 851,57 -446 851,57

O -371 818 -104 453,42 28 -267 364,58

227 970 221 299,44 97 6 670,56

-136 898 -125 870,58 92 -11 027,42

O 91 072 95 428,86 105 -4 356,86

-63 000 -62 041,22 98 -958,78

-2 988,44 2 988,44

O 28 072 30 399,20 108 -2 327,20

14 000 27 491,59 196 -13 491,59

-107 38B -78 752,25 73 -28 635,75
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Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu 10

16.03.2019

12:56:44

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-12. %

Poikkeama

summa

4999 TOIMINTAKAIE/JÄSMA

7500 IASKENNALLISET ERÄT

8800 TILIKAUDEN YLI-/AUJÄAMA

00007000 *** TEKNINEN IAUIAKÖNIA ***

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOIOI

4000 TOIMINTAK01UT

4999 TODfflNTAKATE/JÄÄMÄ

-70 163,47 -93 3B8

-12 840,33

-83 003,80 -93 3BB

o -93 3B8 -51 260,66 55 -42 127,34

915 080,82 944 264

-l 626 558,23 -1 570 424

-711 477,41 -626 160

7000 Poistot Ja arvonalentumiset -441 744,46 -63 000

7500 LASKENNALLISET ERÄT 385 601,45

8800 TILIKAUDEN XLI-/A1IJÄÄM&. -767 620,42 -689 160

-12 353,21 12 353,21

O -93 388 -63 613,87 68 -29 774,13

944 264 1 090 881,76 116 -146 617,76

-l 570 424 -1 603 665,07 102 33 241,07

O -626 160 -512 783,31 82 -113 376,69

-63 000 -399 011,73 633 336 011,73

392 009,10 -392 009,10

O -689 160 -519 785,94 75 -169 374,06
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Karvian kunta Sivu 11

16.03.2019

Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj. 12:56:56

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2018 - 31.12.2018

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama

2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-12. % summa

00000001 KARVIAN KUNTA

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 IOIMINTATUOTOI l 453 174,21 l 294 404 1 294 404 1 542 290,27 119 -247 886,27

4000 IOIMINTAKOUJI -15 791 956,08-15 812 695 -112 954 -15 925 649 -16 161 551,50 101 235 902,50

4999 -roIMINIAKAIE/OÄÄMA -14 338 781,87-14 518 291 -112 954 -14 631 245 -14 619 261,23 100 -11 983,77

7000 Poistot ja arvonalentumiset -798 427,20 -950 000 -950 000 -923 306,89 97 -26 693,11

7500 LASKENNALLISET ERÄT -271 472,99 -272 789,77 272 789,77

8800 TILIKAUDEN XLI-/AI.UÄAMA -15 408 682,06-15 46B 291 -112 954 -15 581 245 -15 815 357,89 102 234 112,89
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Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu l

16.03.2019

13:40:29

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-12. %

Poikkeama

summa

0003 TULOSLASKEU1A

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

3200 Maksutuotot

3300 Tuet ja avustukset

3400 Muut toimintatuotot

3000 aolMINIÄTOOIOI

463 955,30 432 910

134 013,89 108 800

75 869,89 69 300

779 335,13 683 394

l 453 174,21 1 294 404

432

108

69

683

l 294

910

800

300

394

404

419

134

96

891

l 542

427,49

376,29

911,77

574,72

290,27

97

124

140

130

119

13

-25

-27

-208

-247

482,51

576,29

611,77

180,72

886,27

4000 TOIMINtAKUlTJT

4001 Henkilöstökulut -3 62-7 033,99 -3 428 563

4300 Palvelujen ostot -10 683 725,29-11 024 868

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -822 091,76 -773 590

4700 Avustukset -481 275,59 -400 705

4800 Muut toimintakulut -177 829,45 -184 969

-89 000 -3 517 563 -3 592 116,35

-4 654 -11 029 522 -11 220 791,63

-4 300 -777 890 -767 829,06

-IS 000 -415 705 -360 633,09

-184 969 -220 181,37

4000 romiNBAKULUT

4999 ICaMINIAK&TE/JAÄMA

-15 791 956,08-15 812 695 -112 954 -15 925 649 -16 161 551,50

-14 338 781,87-14 518 291 -112 954 -14 631 245 -14 619 261,23

102

102

99

87

119

101

100

74

191

-10

-55

35

235

-11

553,

269,

060,

071,

212,

902,

983,

35

63

94

91

37

50

77

5000 Verotulot

5500 Valtionosuudet

6000 Rahoitustuotot ja -kulut

6001 Korkotuotot

6100 Muut rahoitustuotot

6200 Korkokulut

6300 Muut rahoituskulut

6

8

725

224

423

-17

909,71

298,00

741,41

746,30

-78,29

6

7

72-7

707

292

-40

-2

000

469

100

800

020

300

6

7

727

707

292

-40

-2

000

469

100

BOO

020

300

6

7

411

798

272

-40

-2

580,05

230,00

953,92

018,98

342,65

95

101

93

100

•102

315

-90

19

419,

761,

100,

846,

-l,

42,

95

00

00

08

02

65

6000 Rahoitustuotot ja -kulut

6999 VUOSIKATE

7000 Poistot ja arvonalentumiset

7100 Suunnitelman mukaiset poist

7230 ArvonaXentumiset

7000 Poistot ja arvonalentumiset

8499 TILIKAUDEN TULOS

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

405

l 017

-793

-798

218

218

916,

342,

411,

015,

427,

915,

915,

82

66

56

64

20

46

46

250

166

-950

-950

-783

-783

580

758

000

000

242

242

-112

-112

-112

954

954

954

250

53

-950

-950

-896

-896

580

804

000

000

196

196

230

-178

-923

-923

-l 102

-l 102

592,

858,

306,

306,

165,

165,

29

89

89

89

78

7B

92

-332

97

97

123

123

19

232

-26

-26

205

205

987

662

693

693

969

969

,71

,89

,11

,11

,78

,78

000.119



VEROTULOJEN ERITTELY
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Toteutuma Poikkeama

Verotulot

Kunnan tulovero

Osuus yhteisöveron tuotosta

Kiinteistövero

6 727 000
5319000

706 000
702 000

6 727 000 6 41 1 580,05 -315 41 9,95

5319000 5092423,84 -226576,16

706000 615568,12 -90431,88

702 000 703 588,09 1 588,09

KUNNAN TULOVERON MÄÄRÄYTYMISEN PERUSTEET

Vuosi

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT

Yleinen kiinteistövero%

Vakit. asuinrak. vero%

Muiden asuinrak. vero%

Yleishyöd. yhteisöjen vero%

Voimalaitosten vero%

Tulovero-

prosentti

19,00

19,00

19,00

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

19,75

V.2010-2013

0,60

0,32

0,80

0,00

Verotettava tulo,

milj. euroa

34
35
36
37
37
38
39
39
39
40

V.2014 V.

0,70

0,32

0,80

0,00

2015-2016

0,80

0,37

0,80

0,00

+6'

+2

+2

+4

+2

+2

+2

+1

+1

+1

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

V.2017

0,93

0,41

0,93

0,00

V. 2018

0,93

0,41

0,93

0,00

3,10

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Toteutuma Poikkeama

Valtionosuudet 7 707 469

Kunnan peruspalvelujen
valtionosuus, ml. tasaukset 8 164 644

Opetus-ja kultt.toim. muut valtionos. -457 175

7707

8164
-457

469

644
175

7798

8226
-428

230

492
262

61
28

848
913

000120



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

16.03.2019

15:28:00

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-12. %

Poikkeama

summa

091111 Taloudenohjausoh:jelmisto

INVESTOINNIT .

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-18 467,63

-18 467,63

-15 000

-15 000

-15

-15

000

000

-15

-15

992,

992,

03

03

107

107

992,

992,

03

03

AINEETTOMAT HXODYKKEBI

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -18 467,63

INVESTOINNIT NETTO -18 467,63

-15 000

-15 000

-15

-15

000

000

-15

-15

992,

992,

03

03

107

107

992,

992,

03

03

0912U Kiinteä omaisuus

INVESTOINNIT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

3 988,08

3 988,08

44 785,78

44 785,78

-44 785,78

-44 785,78

KIINTEÄ OMAISUU

INVESTOINNIT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

3 988,08

3 988,08

44 785,78

44 785,78

-44 785,78

-44 785,78

091611 Kuntayhtymäosuudet

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-27 040,35 -26 371

-27 040,35 -26 371

26

26

371

371

-26

-26

370,

370,

72

72

100

100

-0,

-0,

28

2B

091621 Muut osa3dceet ja osuudet

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-95 920

O -95 920

95

95

920

920

-25

-25

070,

30,

040,

01

00

01

26

26

-70

-70

849,

-30,

879,

99

00

99

OSAKKEET JA OSUUDET

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-27 040,35 -122 291

-27 040,35 -122 291

-122 291

-122 291

-51 440,73

30,00

-51 410,73

42

42

-70 850,27

-30,00

-70 880,27

*** KUNNANHALLITUS ***

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-45 507,98 -137 291

3 988,08

-41 519,90 -137 291

-137 291

-137 291

-67 432,76 49

44 815,78

-22 616,98 16

-69 858,24

-44 815,78

-114 674,02
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Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu 2

16.03.2019

15:28:03

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-12. %

Poikkeama

summa

095512 Yhtenäiskoulun atk-laitteet

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-92 969,64

-92 969,64

095513 Yhtenäiskoulun kalusteet

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-146 925,29

-146 925,29

KONEET JA KALUSTO

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-239 894,93

-239 894,93

*** KASVATUS- JA OPEIUSIAUIAKUNTA ***

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -239 894,93

INVESTOINNIT NETTO -239 B94,93
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Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu 3

16.03.2019

15:28:04

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2017 201B muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-12. S

Poikkeama

summa

096412 Kk ja Saran purur val+paalujen uus/kunn

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-40 000

-40 000

-40 000

O -40 000

-20 076,61 50

-20 076,61 50

-19 923,39

-19 923,39

096413 Kk tenniskentän aidat huoltoportteineen

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-20 000

-20 000

20

20

000

000

-18

-18

559,

559,

94

94

93

93

-l

-l

440,

440,

06

06

KIINTEÄ! RAKBNI.JA IAIITEE

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-60 000

-60 000

-60 000

-60 000

-38 636,55 64

-38 636,55 64

-21 363,45

-21 363,45

096S12 Olohuonehanke, kaluatoet/välineat

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-44 750

O -44 750

-44 750

-44 750

-44 837,23 100

22 375,00

-22 462,23 50

87,23

-22 375,00

-22 287,77

KONE.E T JA KALUSTO

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITUtOT

INVESTOINNIT NETTO

-44 750 -44 750

O -44 750 -44 750

-44 837,23 100

22 375,00

-22 462,23 50

87,23

-22 375,00

-22 287,77

*** VAEAA-AJftN IAUIAKUNTA ***

INVESTOINNIT

IHVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-60 000 -44 750 -104 750

O -60 000 -44 750 -104 750

-83 473,78 80

22 375,00

-61 098,78 58

-21 276,22

-22 375,00

-43 651,22
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Karvian kunta

Ultoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

16.03.2019

15:28:05

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-12. %

Poikkeama

summa

097213 Kirkonkylän koulu, kiint. peruskorjausta

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-41

-41

000

000

-41

-41

000

000

-26

-26

660,

660,

59

59

65

65

-14

-14

339,

339,

41

41

097223 Vanhainkoti: IV-konaiden lämmitysputket

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-15 000

-15 000

-15 000

-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

-25 000

-8 410,65

-8 410,65

34 -16 589,35

34 -16 589,35

097235 Yhtenäiskoulu

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITOLOT

INVESTOINNIT NETTO

-2 828 508,73

132 000,00

-2 696 508,73

-6 576,00

-6 5-76,00

6 576,00

6 576,00

097236 Uusi kunnantalo: Päiväkodin pihan parant

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-30 000 -20 000 -50 000 -2 210,00 4 -47 •790,00

-30 000 -20 000 -50 000 -2 210,00 4 -47 790,00

097237 Kirjasto; Parkkipaikan saneeraus

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -35 264,52

INVESTOINNIT NETTO -35 264,52

097238 Urheilutalo: Välinevar,ilmanv,muut per.p

INVESTOINNIT

XNVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-50

-50

000

000 o

-50

-50

000

000

-16

-16

663,

663,

99

99

33

33

-33

-33

336,

336,

01

01

097239 Esittävien taiteiden katsomo

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -187 175,68 -250 000

INVESTOINTITOLOT 187 175,68 125 000

INVESTOINNIT NETTO O -125 000

-250 000 -210 913,01 84 -39 086,99

125 000 171 458,80 137 -46 458,80

-125 000 -39 454,21 32 -85 545,79

097241 Yhtenäisk tietov.hank 30.6.2016-6/2018

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -26 030,97

INVESTOINTITULOT 18 400,00

INVESTOINNIT NETTO -7 630,97 O

097242 Palvelutalo Syreeni: parkkipaikan saneer

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -33 198,99

INVESTOINNIT NETTO -33198,99

-12 000

-12 000

-12

-12

000

000

-15

-15

012,

012,

18

18

125

125

3

3

012,

012,

18

18

TALONRAKENNUS

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

-3 110 178,89 -382 000 -61 000 -443 000 -286 446,42

337 575,68 125 000 125 000 171 458,80

65 -156 553,58

137 -46 458,80
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Karvian kunta

Ulkoinen/sisainen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu 5

16.03.2019

l5:28;09

EHR

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama

2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-12. % summa

INVESTOINNIT NETTO -2 772 603,21 -257 000 -61 000 -318 000 -114 987,62 36 -203 012,38

097414 Sampolantien asf. -ja. kev.liik.väyl uusim

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -6 535,70 -60 000

INVESTOINNIT NETTO -6 535,70 -60 000

-60 000 -1 272,40 2 -58 727,60

O -60 000 -l 272,40 2 -58 727,60

097415 Kev.liik. väylä Nesteen riatays-Sähkötxe

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-15 000

-15 000

-15 000

O -15 000

-15 000,00

-15 000,00

097421 Kaava-alueen katujen valaistus

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000,00

O -10 000,00

097432 Härkämaen teoll.alue kunn.tekn.

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-15 000

-15 000

-15 000

O -15 000

-15 000,00

-15 000,00

097434 Sampolan lcentän kunnostus

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000,00

-10 000,00

097435 Wxllelän uimarannan kunnostaminen

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-10 000

O -10 000

-10 000 -6 621,60 66 -3 378,40

-10 000 -6 621,60 66 -3 378,40

KIINTEÄ! RAKENT.JA LAITTE

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -6 535,70 -120 000

INVESTOINNIT NETTO -6 535,70 -120 000

-120 000 -7 894,00 ^ -112 106,00

O -120 000 -7 894,00 ^ -112 106,00

097514 Traktori varusteineen

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-39 548,92

-39 548,92

KONEET JA KAI.US-rO

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-39 548,92

-39 548,92

097731 Uusi syöttövesij vedenott-pain.kor.asema

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -120 000

INVESTOINNIT NETTO O -120 000

-120 000

O -120 000

-120 000,00

O -120 000,00

097732 Kiinteä aggregaatti paineenkor. asemalle

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -20 000

INVESTOINNIT NETTO O -20 000

-20 000 -18 264,80 91 -I 735,20

-20 000 -18 264,80 91 -I 735,20
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Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen Ja budj.

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu 6

16.03.2019

15:28:14

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-12. %

Poikkeama

summa

VESIIAITOS

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-1.40 000

O -140 000

-140 000 -18 264,80 13 -121 735,20

-140 000 -18 264,80 13 -121 735,20

VESI- JA VIEMÄRII.AITOS

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-140 000

-140 000

-140 000

•140 000

-18 264,80

-18 264,BO

13 -121 735,20

13 -121 735,20

*** TEKNINEN IAUIAKONIA ***

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-3 156 263,51 -642 000 -61 000 -703 000

337 575,68 125 000 125 000

-2 818 687,83 -517 000 -61 000 -578 000

-312 605,22 44 -390 394,78

171 458,80 137 -46 458,80

-141 146,42 24 -436 853,58
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Karvian kunta Sivu 7

16.03.2019

Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj. 15:28:15

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2018 - 31.12.2018

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama

2017 2018 muutokset muutokset 2018 01-12. % summa

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -3 441 666,42 -839 291 -105 750 -945 041 -463 511,76 49 -481 529,24

INVESTOINTITULOT 341 563,76 125 000 125 000 238 649,58 191 -113 649,58

INVESTOINNIT NETTO -3 100 102,66 -714 291 -105 750 -820 041 -224 862,18 27 -595 178,82
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Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen Ja budj.

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu

16.03.2019

15:59:46

EUR

Tp BudJ Budjetin Budjetti +

2017 2018 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2018 01-12. %

Poikkeama

summa

0006 RBHOITUSIASKELMA

9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA

9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA

9320 VUOSIKATE l 01-7 342,66 166 758 -112 954

9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSER&T 3 988,08

9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA l 021 330,74 166 758 -112 954

9350 INVESTOINTIEN RBH&VIRTA

9355 INVESTOINTIMENOT -3 441 666,42 -839 291 -105 750

9360 RÄHOITUSOSOUDET INVESTOINTE 337 575,68 125 000

9365 PYS. VASTAKV. HYÖDYKK. LUOV

9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 104 090,74 -714 291 -105 750

9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA -2 082 760,00 -547 533 -218 704

53

53

-945

125

-820

-766

804

804

041

000

041

237

-178

-162

-341

-463

193

207

-62

-403

858,89

575,22

434,11

511,76

833,80

391,00

286,96

721,07

-332

-635

49

155

8

53

232

162

395

-481

-68

-207

-757

-362

',89

575,22

238,11

529,24

B33,80

391,00

754,04

515,93

9400 KAHOITUKSEH RÄEAVIRIA

9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

9411 fiNTOIAINASaBMISTEN LIS&YKSE

9415 BNTOLMN&saBMISIEN VÄHENNYS

-ll 120,00

13 569,00 -13 589,00

9410 ANTOLMNAUKSEN MUUTOKSET

9460 LMNaKBNNM MUUTOKSET

-ll 120,00

9460 LMmKBNNBN MUUTOKSET 3 300 000,00

9480 MUUT MBKSUVMMIUDEN MUUTOKSE

9461 TOIMEKSIÄNT0.3EN •VBROJEN JA -101 214,76

9483 SMMISTEN MUOTOS -10 428,88

9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -467 426,80

9480 MDÖT MÄKSOTMMIODEN MUUTOKSE -579 070,44

547 533

13 589,00 -13 589,00

9461

9465

S468

PITKÄAIKAISIEN

PITKfiMKAISIEN

LXHYIMK&ISTEN

LAINOJEN

IAINOJEN

LAINOJEN

HS

VM
MUU

3 300 000, 00

-173

721

690

223

-173

721

690

223

-173 684, 00 100

•721

-6,

223,

00

00

547 533 -173 684,00 -32 721 217,00

-69 339,66

Ti 213,85

580 551,18

582 425,37

69 339,66

-71 213,85

-580 551,18

-582 425,37

9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 2 709 809,56 547 533 547 533 422 330,37 77 125 202,63

9490 RMÄVSSOJEN MUUTOS 627 049,56 O -218 704 -218 704 18 609,30 -9 -237 313,30

9500 KASSAVARAT 31.12.

9501 K&SSAVKRAT 1.1.

9502 BAH&VÄROJEN MUUTOS

2 552 758,23

l 925 708,67

627 049,56

2 571 367,53

2 552 758,23

18 609,30

-2 571 367,53

-2 552 758,23

-18 609,30
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YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA V. 2018

KÄYTTÖTALOUSOSA
Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Kunnanhallitus

Yleishallinto

Muut yleispalvelut
Erik.sair.hoito/sair.hoitol

Sos.- ja terveyspalvelut

Elinvoimalautakunta

Elinkeinotoimi

Maaseututoimi

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kunnan koulutoimi

Kansalaisopisto

Muu koulutus

Kirjastotoimi

Päivähoito ja last.kotih.tuki

Vapaa-ajan lautakunta
Liikuntatoimi

Raittiustoimi

Nuorisotoimi

Kulttuuritoimi

Tekninen lautakunta

Tekn.hallinto ja suunnittelu

Liikenneväylät ja yl.alueet
Kiinteistöt
Vesi- ja viemärilaitos

Rak.valv., liik.turv., kaavoitus

Sitov.

Netto/

Brutto

B

B
B
B
B

B
B

B
B
B
B
B

B
B
B
B

B
B
B
B
B

h/läärä rahat

flklkuper.

talousarvio

14370

731 651
528811

3 033 880
6138910

222 754
107340

2 303 954
31 200
9000

100789
650 078

180400
22960
76529
89645

101 687
150339

1 074112
136898
107388

15812695

TA:n

muutos

15000

4654

89000

4300

112954

TA muutn

jälkeen

14370

746 651
528 811

3 033 880
6138910

227 408
107340

2 392 954
31 200
9000

100789
654 378

180400
22960
76529
89645

101 687
150339

1 074112
136898
107388

15925649

Toteutuma

12965

694 839
451 517

3010576
6565653

221 284
87883

2 320 733
34658
6408

97722
718 368

166182
23919
76465
68712

117941
140 650

1 140 452
125 871
78752

16 161 550

Poikkeama

1 405

51 812
77294
23304

-426 743

6124
19457

72221
-3458

2592
3067

-63 990

14218
-959

64
20933

-16254

9689
-66 340

11 027
28636

-235 901

Tuloarviot
<\lkuper. TA:n

talousarvio muutos

54060
125300

58240

840
75000

19700

2000
15000

702 294
227 970

14000
1 294 404

TA muutn

jälkeen

54060
125300

58240

840
75000

19700

2000
15000

702 294
227 970

14000
O 1 294 404

Toteutuma

47534
114246
30220
17857

1 360

100588

1 971
96934

20434
145

9335
10783

36
1 270

840 785
221 299
27492

1 542 289

Poikkeama

-6526

-11 054

30220
17857

1 360

42348

1 131
21 934

734
145

7335
-4217

36
1 270

138491
-6671

13492
247 885

o
o
o
ro
\0



TULOSLASKELMAOSA
Verotulot

Valtionosuudet

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot
Korkokulut

Muut rahoituskulut

INVESTOINTIOSA
Kunnanhallitus

Taloudenohjausohjelmisto

Kiinteä omaisuus
Kuntayhtymäosuudet

Muut osakkeet ja osuudet

Vapaa-ajan lautakunta
Kk ja Saran purur val+paal. uus/ki

Kk tenniskentän aidat huoltoportt.

Olohuonehanke, kalusteeVvälinee

Tekninen lautakunta

Kirkonk. koulu, kiint. peruskorj.

Vanh.koti: IV-kon. lämm. putket

Yht.koulu: liik.salin lattian uusimin
Yhtenäiskoulu
Uusi k-talo: päiväkod. pihan par

Urh.talo: välinevar, ilmanv, muut p

Esittävien taiteiden katsomo

Palv.talo Syreeni: parkkip. san.

Sampolantien asf. ja kev.liik väyl

Kev.liik. väylä Nesteen rist-Sähköl

Kaava-al. katujen valaistus

Härkämäen teoll.alue kunn.tekn.

Sampolan kentän kunnostus
Willelän uimarannan kunnostan.

O Uusi syöttövesij ved.ott-pain.kor.a

O Kiinteä aggregaatti pain.kor.asem

o

Sitov.
Netto/

Brutto

B
B
B
B
B
B

B
B
B
B

B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Määrärahat

Alkuper.

talousarvio

40020
2300

42320

15000

26371
95920

40000
20000

15000
25000

30000
50000

250 000
12000
60000
15000
10000
15000
10000
10000

120000
20000

839 291

TA:n TA muutn

muutos jälkeen

40020
2300

42320

15000

26371
95920

40000
20000

44 750 44 750

41 000 41 000
15000
25000

20 000 50 000
50000

250 000
12000
60000
15000
10000
15000
10000
10000

120000
20000

105750 945041

Toteutuma

40019
2343

42362

15992

26371
25070

20077
18560
44837

26661

8411
6576
2210

16664
210913

15012
1 272

6622

18265
463513

Poikkeama

1
-43

-42

-992,00

o
70850

19923
1 440

-87

14339
15000
16589
-6576

47790
33336
39087
-3012

58728
15000
10000
15000
10000
3378

12000C
1 735

481 528

Tuloarviot

AJkuper. TA:n

talousarvio muutos
6 727 000
7 707 469

100
292 800

14727369

125 000

125 000

TA muutn

jälkeen
6 727 000
7 707 469

100
292 800

14727369

125000

125 000

Toteutuma

6411580
7 798 230

272 954

14482764

44786

30

22375

171 459

238 650

Poikkeama

-315420

90761
-100

-19 846

-244 605

44786

30

22375

46459

113650

CM
CD



RAHOITUSOSA
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaam. vähennykset

Lainakannan muutokset

Pitkäaik. lainojen lisäys

Pitkäaik. lainojen vähennys

Lyhytaik. lainojen muutos
Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen

YHTEENSÄ

Sitov.

Netto/

Brutto

B
B

B
B
N

Määrärahat

Alkuper.

talousarvio

173690

173690
16867996

TA:n

muutos

o
218704

TA mu ut: n

jälkeen

173 690

173690
17086700

Toteutuma

173684

173684
16841 109

Poikkeama

6

6
245 591

Tuloarviot

Alkuper.

talousarvio

721 223

721 223
16867996

TA: n

muutos

218 704
218704
218704

TA muufcn
jälkeen

721 223

218704
939 927

17086700

Toteutuma

13589

563817
577 406

16841 109

Poikkeama

13589

-721 223

345113
-362 521

-245 591

o
CD
CD

0^



KARVIAN KUNTA
TULOSLASKELMA
ULKOINEN

01.01.-31.12.2018

€

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut

Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuototja -kulut

Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut

Rahoitustuototja -kulut yhteensä
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

368 453,58
134376,29
96911,77

870 286,08
1 470 027,72

-2 777 325,41

-757 026,25
-57 764,69

-11 182056,57
-756 462,94
-360 633,09
-198020,00

-16089288,95
-14619261,23

6411 580,05
7 798 230,00

272 953,92
-40018,98

-2 342,65

230 592,29
-178 858,89

-923 306,89
0,00

-923 306,89
-1 102 165,78
-1 102 165,73

01.01.-31.12.2017

€

393810,76
134013,89
75 869,89

761 954,35
1 365 648,89

-2 785 455,05

-761 804,92
-79 774,02

-10629417,39
-807 209,67
-481 275,59
-159494,12

-15704430,76
-14338781,87

6 725 909,71
8 224 298,00

423741,41
-17746,30

-78,29

405 916,82
1 017 342,66

-793411,56
-5015,64

-798 427,20
218 915,46
218 915,46
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KARVIAN KUNTA
RAHOITUSLASKELMA
ULKOINEN

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät

Toiminnan rahavirta yhteensä

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Investointien rahavirta yhteensä

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys
Antolainasaamisten vähennys

Antolainauksen muutokset yhteensä

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lainakannan muutokset yhteensä

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutokset
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

Tilinpäätös 2018 Tilinpäätös 2017
eur eur

-178858,89 1017342,66
-162 575,22 3 988,08

-341434,11 1021330,74

-463511,76 -3441666,42
193 833,80 337 575,68
207391,00 0,00

-62286,96 -3104090,74

-403721,07 -2082760,00

-11 120,00
13589,00

13589,00 -11120,00

3 300 000,00
-173684,00

-173684,00 3300000,00

-69339,66 -101214,76
71213,85 -10428,88

580551,18 -467426,80

582 425,37 -579 070,44

422330,37 2709809,56

18609,30 627049,56

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.

Rahavarat 1.1.

Rahavarojen muutos

2 571 367,53 2 552 758,23
2 552 758,23 1 925 708,67

18609,30 627049,56
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KARVIAN KUNTA
TASE
ULKOINEN

31.12.2018
€

31.12.2017
€

1000 VASTAAVAA

1001 A PYSYVÄT VASTAAVAT

18617636,60 19382274,86

15545370,40 16257404,11

1002
1000
1005
1010

noo
1101
mo
1130
1160
1190

1200
1201
1230
1240

1500

1600

1630

1721
1780
1815

l
1.

2
2.

II
1.

2.

3.

4.

6.

III
1.

3.

4.

c

lt

2.

1.

3.

4.

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Tietokoneohjelmistot
Muut pitkävaikutteiset menot

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset

Lainasaamiset
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

8
20

112

12882
912

9722
1 932

196
117

2521
2005

246
269

3072

500

15

284
142
58

1,{
530,00
918,47
003,39

471,05
596,51
756,62
843,45
449,72
824,75

447,49
486,44
372,26
588,79

266,20

898,67

000,00

497,88
591,25
809,54

2,(

8 530,00
16159,19

184933,75

13564155,41
938 865,49

10289123,21
2 022 703,04

280 268,37
33 195,30

2 483 625,76
1 954 075,71

246 372,26
283177,79

3124870,75

572 112,52

15000,00

296 695,70
143 870,40
116546,42

1830 III Rahoitusarvopaperit
1831 1. Osakkeet ja osuudet

1900 IV Rahat ja pankkisaamiset

1015,00 2505,00
1015,00 2505,00

2 570 352,53 2 550 253,23
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KARVIAN KUNTA
TASE
ULKOINEN

31.12.2018
€

31.12.2017
€

2000 VASTATTAVAA

2001 A OMA PÄÄOMA

2002 l Peruspääoma
2040 IV Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
2050 V Tilikauden ylijäämä/alijäämä

2300 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

2330 3. Muut toimeksiantojen pääomat

2400 E VIERAS PÄÄOMA

2401 l Pitkäaikainen
2410 2. Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta
2460 7. Liittymismaksut ja muut velat

Liittymismaksut

2500
2510
2540
2545
2550
2570

II
2.

5.

6.

7.

8.

Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

18617636,60 19382274,86

13686021,76 14788187,54

5214202,36 5214202,36
9573985,18 9355069,72
-1102165,78 218915,46

25 067,76 94 407,42

25 067,76 94 407,42

4 906 547,08 4 499 679,90

2830522,41 3175831,21
2778948,00 3126316,00

51574,41 49515,21

2 076 024,67 1 323 848,69
347368,00 173684,00

5896,00 6433,52
928789,29 622137,11
94 570,46 97 703,79

699 400,92 423 890,27
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KONSERNITULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Toimintakulut

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)

Toimintakate

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustuototja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot

Omistuksen eliminointierot

Arvonalentumiset

Tilikauden tulos

Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot

Laskennalliset verot

Vähemmistöosuudet

Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-)

9
91

-97

-11

-2482

01

376,11
921,71
110,78
718,84

247,25
0,00

-88,13

.01.-31.12.2018

21 936 849,72
-34 722 337,78

-11352,32

-12 796 840,39
6 396 971,73
8184955,33

-7531,81

l 777 554,86

-2 482 335,38

-704 780,52

-420,34

-l 942,47

-68 034,83

-265 161,75
-l 040 339,91

11
138
-82

-8

-2325

-5

408,48
221,34
982,07
746,29

668,63
0,00

015,64

01.01.-31.12.2017

21 599363,89
-34 103481,70

-l 775,92

-12 505 893,72
6711404,89
8 588 137,35

57 901,46
2 851 549,97

-2 330 684,27

520 865,70
-420,34

-2 376,09

-68 885,70

-233 244,15

215 939,43
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KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

2018 2017

Toiminnan rahavirta

+Vuosikate

+-Tilikauden verot

+-Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta

-Investointimenot

+Rahoitusosuudet investointimenoihin

+-Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

-Antolainasaamisten lisäykset

+Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset

+Pitkäaikaisten lainojen lisäys

-Pitkäaikaisten lainojen vähennys

+-Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutos

Korottomien velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

Rahavarojen muutos

+Rahavarat31.12.

-Rahavarat 1.1.

l 777 554,86
-l 942,47

-400 250,06

-2 198 691,85

193 833,80
298 002,54

l 375 362,33

-l 706 855,51

-331 493,18

2 851 549,97
-2 376,09

-224 934,56

-5 507 998,85

455 658,53
491 158,15

2 624 239,32

-4561182,17

-1936942,84

0,00

115927,18

197 248,34
-727 816,23

61 928,51

69 636,26
32 650,14

-352 894,03

442 536,44

3 463 944,65
3 980 991,61

115927,18

-468 639,38

-24 770,39

191 928,81
-785553,77

-517 046,96

-517 046,96

-33 436,95

l 034,74

3 870 703,10
-633 631,19

-210 099,48

102 028,63
11 114,82

-72 093,54

-196 185,46

3980991,61
3 374 544,17

-32 402,21

3 026 972,43
-296 044,40

-155 135,55

2543390,27

606 447,43

606 447,43
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KONSERNITASE 31.12.2018

VASTAAVAA 2018 2017

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Muut pitkävaikutteiset menot

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet j a kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Sijoitukset

Osakkuusyhteisöosuudet

Muut osakkeet ja osuudet

Muut lainasaamiset

Muut saamiset

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

Muut toimeksiantojen varat

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

Muu vaihto-omaisuus

Ennakkomaksut

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit

Osakkeet ja osuudet

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin

Muut arvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

37 803 311,40

294347,08

104 555,76

189791,32

35 064 933,08

l 257 460,23

14 135 028,83

17 301 374,25

1743313,69

8 194,81

619561,28

2 444 031,24

l 977 686,50

401 044,16

0,00

65 300,58

6 161,07

5 232,90

344,94

583,23

7 878 332,10

432 697,65

186851,73

243 882,83

l 963,08

3 981 689,80

89089,64

9 639,97

15 000,00

64 422,33

27,33

3892600,16

3 236 464,56

0,00

318696,38

337 439,21

103 151,57

l 035,34

102 102,35

13,88

3 360 793,07

45 687 804,57

38 378 363,85

334 503,67

64 894,28

269 609,39

35 701 735,85

l 220 060,60

14 642 941,43

17 100 553,49

l 982 723,45

8491,06

746965,81

2 342 124,34

l 899 643,17

376 143,15

l 037,43

65 300,58

6 795,38

5 772,89

390,58

631,92

8 191 062,35

465347,79

178 598,95

286 042,50

706,34

3 744 722,95

103 073,64

14459.96

15 000,00

73 613,68

3 641 649,31

2 880 805,80

115927,18

304021,33

340 895,01

105446,92

2525,13

102907,91

13,88

3 875 544,69

46 576 221,59
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VASTATTAVAA 2018 2017

OMA PÄÄOMA
Pemspääoma

Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat

Arvonkorotusrahasto

Muut omat rahastot

Edellisten kausien ylijäämä (+)/alijäämä(-)

Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-)

VÄHEMMISTÖOSUUDET

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset

Muut pakolliset varaukset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot

Lahjoitusrahastojen pääomat

Muut toimeksiantojen pääomat

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Lainat julkisyhteisöiltä

Saadut ennakot

Liittymismaksut ja muut velat

Laskennalliset verovelat

Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Lainat julkisyhteisöiltä

Lainat muilta luotonantajilta

Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat/Liittymismaksutja muut velat

Siirtovelat

Laskennalliset verovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

20 702 583,96

5214202,36

0,00

0,00

3 033 455,94

13 495 265,57

-1040339,91

3042140,82

160280,74

0,00

160 280,74

40 819,26

6 043,00

6 308,05

28 468,21

21 741 979,79

14 370 458,32

7 549 530,45

430119,88

0,00

4 902 040,67

1488767,31

7371 521,47

2 122 924,46

121 602,55

0,00

68 954,47

2084181,16

798 781,73

2 174 021,76

l 055,34

45 687 804,57

21 753 553,89

5214202,36

0,00

0,00

3 221 547,95

13 101 864,15

215 939,43

2796353,02

147142,11

0,00

147142,11

111 089,83

6263,31

6 792,52

98 034,00

21768082,73

14933251,11

8 166 680,77

506494,11

0,00

4 839 542,65

l 420 533,58

6834831,62

1919389,12

93 657,67

6 595,05

47 499,12

l 698 335,66

l 110431,00

l 957 669,76

l 254,23

46 576 221,59
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KARVIAN KUNTA 31.12.2018

KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1) ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET SEKÄ -MENETELMÄT

Jaksotusperiaatteet
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.
Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan
mukaisesti ao. tilikaudelle. Joulukuun negatiivinen tilitettävä määrä on kirjattu
kuitenkin ao. tilikauden verotulojen vähennykseksi ja siirtovelaksi.

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointi-
menoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu
ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.
Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty
tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen
perusteet.

Pysyvien vastaavien sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon.

Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan
todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä
alempaan todennäköiseen luovutushintaan.
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KARVIAN KUNTA

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

5) TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄALUEITTAIN
Ulkoiset erät

Fulosalue:
»leishallinto
Vluut yleispalvelut
Erikoissairaanhoito/Sairaanhoitolaitokset
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Elinkeinotoimi
<unnan koulutoimi
<irjastotoimi
:3äivahoito ja lasten kotihoidontuki
-iikuntatoimi
:?aittiustoimi
Muorisotoimi
Kulttuuritoimi
Tekninen hallintoja suunnittelu
Liikenneväylät ja yfeiset alueet
Kiinteistöt
\/esi- ja viemärilaitos
Rak.valvonta,liikenneturv,kaavoitus

Toimintatuotot yht.

7) VEROTULOJEN ERITTELY

Kunnan tulovero

Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Verotulot yhteensä

8) VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasays^+/^

Opetus-ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet
Valtionosuudet yhteensä

9) PALVELUJEN OSTOJEN ERITTELY

Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen osto\_
Kunnan palvelujen ostot yhteensä

Kunta
2018]

€|

23 579,03|
114246,00)

30 220,00|
17856,48|

1 360,191
99 006,25)

1 971,41]
96582,68|
19561,64)

145,00|
9335,35|

10782,77|
35,64|

1 270,00|
819496,451
197087,241
27491,59)

^470027,72]

2018|

5092423,841
615568,121
703588,091

6 411 580,051

2018|

8 226 492,00|
2487983,00)
-428262,001

7798230,001

20181

9327741,041
1 854315,531

11 182 056,57

2017

€

23654,74
116034,34
53 997,00
18119,43
55 368,89
79 998,67

2 080,34
103442,69
21 882,26

0,00
5 408,04

19655,20
112,75

1 517,81
692 185,21
165 183,62

7 007,90
^365648,89

2017

5 486 298,35
703551,47
536 059,89

6725909,71

2017

8 672 083,00
2 586 626,00
-447 785,00

8224298,00

2017

8861 031,94
1 768 385,45

10629417,39
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11) SELVFTYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA
KUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ

Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.
Kvalt. päätöksen 15.11.2012 mukaista poistosuunnitelmaa sovelletaan vuonna
2013 ja sen jälkeen valmistuviin ja hankittaviin hyödykkeisiin. Sitä ennen hankittuihin sovelletaan
edelleen kvalt. 19.12.1996 päätöksen mukaista poistosuunnitelmaa. Poistosuunnitelmassa poisto-
menetelmät ja poistoajat ovat:

Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot

Atk-ohjelmistot
Muut

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat
Asuinrakennukset
Hallinto-ja laitosrakennukset
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Talousrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, tiet, torit ja puistot
Sillat, laiturit ja uimalat
Muut maa-ja vesirakenteet

Vedenjakeluverkko
Viemäriverkko
Kaukolämpöverkko
Sähköj,, muuntoas., ulkovalaistustaitteet

19.12.1996

4

40
40
30
15
30

20
15
20
35
35

15
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset
Maakaasuverkko
Muut putki- ja kaapeliverkot
Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneetja

Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
Liikenteen ohjauslaitteet
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

Koneet ja kalusto
Rautaiset alukset
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet
Muut kuljetusvälineet
Muut liikkuvat työkoneet
Muut raskaat koneet
Muut kevyet koneet
Sairaala-, terv.huolto-yms. laitteet

Atk-laitteet
Muut laitteet ja kalusteet

Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnovarat

Arvo- ja taide-esineet

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

20
laitteet

15

(10)25%

(10)25%

(5) 35 %
(5) 35 %

15.11.2012

2
5
2

2
2

30
20
20
10
20

15
10
15
30
30
20
15
10
20
15
10
15
10
10

(15)20%
(8) 27 %
(4) 30 %
(5)30%

(10) 25 %
(5) 30 %
(5) 30 %
(3) 40 %
(3) 40 %

käytön mukainen

tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto

tasapoisto
tasapoisto

ei poistoa

tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto

tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto

menojaan nöspoisto
menojäännöspoisto
menojäännöspoisto
menojäännöspoisto
menojaan nöspoisto
menojaan nöspoisto
menojaan nöspoisto
menojäännöspoisto
menojäännöspoisto

poisto
ei poistoa
ei poistoa

ei poistoa
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Kunnanhallituksen päätöksen 22,1.2018 mukaan pienhankintaraja, jota pienemmät
pysyvien vastaavien hankinnat kirjataan kunnassa vuosikuluksi, on 5.000 euroa,
mutta teknisen lautakunnan alaisissa hankinnoissa kuitenkin 10.000 euroa.

Muut pitkävaikutteiset menot:
- Yhteisen jätteenkäsittelylaitoksen perustamisen inv.kustannuksissa (1997-2005) on käytetty
20 vuoden tasapoistoa, jolloin poistoaika ja -tapa on yhtenäinen Kankaanpään kaupungin kanssa.
Menojäännös kunnan taseessa 31.12.2018 on 4.858,82 euroa.

- Suupohjan Seutuverkko Oy;n (valokuitu) laajakaistaverkon rakentaminen 2010-2011:
Poistotapa 10 vuoden tasapoisto. Menojäännös kunnan taseessa 31.12.2018 on 107.144,57 euroa.
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13) PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT JA -TAPPIOT

Muut toimintatuotot
Maa-ja vesialueiden luovutusvoitot
Uunimäki-ja Mono-

kiinteistöjen luovutusvoitto
Luovutusvoitot yhteensä

Muut toimintakulut
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot

Luovutustappiot yhteensä

2018

7 508,20

155067,02
162 575.22

0,00
0,00

2017

0,00

0,00
0,00

3 988,08
3 988,08

15) YHTEISMÄÄRÄT MUIHIN RAHOITUSTUOTTOIHIN SISÄLTYVISTÄ TUOTOISTA, JOTKA ON
SAATU OSUUKSISTA MUISSA YHTEISÖISSÄ

2018 2017
€ €

Osinkotuotot muista yhteisöistä 2360,00 2180,00
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 1124,25 1124,25
Ylijäämän palautus -tulot kuntayhtymiltä 266 235,90 418 082,00
Yhteensä 269720,15 421386,25
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KARVIAN KUNTA
TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 31.12.2018

19) TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI

Aineettomat ja aineelliset

Poistamaton hankintameno 1.1

Lisäykset tilikauden aikana

Rahoitusosuudet tilikaudella

Vähennykset tilikauden aikana

Siirrot erien välillä

Tilikauden poisto

Arvonalenn. ja niiden palaut.

Aktivoidut korkomenot

Poistamaton hankintameno 31.

Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31.12.

Olennaiset lisäpoistot

hyödykkeet

12.

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat Muut Ennakko-

oikeudet pitkävaikutteiset maksut

menot

8 530,00 201 092,94

15992,03

-84163,11

8530,00 132921,86

8530,00 132921,86

Yhteensä

209 622,94
15992,03

-84163,11

141 451,86

141 451,86

Maa-ja

vesialueet

938 865,49

-26 268,98

912 596,51

912596,51

Rakennukset

10289123,21

23 239,99

-18516,80

-571 089,78

9 722 756,62

9 722 756,62

Aineelliset hyödykkeet

Kiinteät

rakenteet ja

laitteet

2 022 703,04

71 913,53

-161 773,12

1 932 843,45

1 932 843,45

Koneet ja Muut

kalusto aineelliset

hyödykkeet

280 268,37

44 837,23
-22 375,00

-106280,88

196449,72

196449,72

Ennakko-

maksut ja

kesk-er.h.

33195,30

256 088,25
-171 458,80

117824,75

117824,75

Yhteensä

13564155,41

396 079,00

-193 833,80

-44 785,78

0,00

-839 143,78

12882471,05

12882471,05

(—5 Maa-ja vesialueet 31.12.2018 sisältää kiinteistöjen valokuituliittymismaksuja 25.904,03 euroa.
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Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet Osakkeet

tytäryhtiöt omistusyht.

yhteisöt

Osakkeet ja osuudet

Kuntayhtymä- Muut Yhteensä

osuudet osakkeet ja

osuudet

Jvk-, muut lainasaamisetja muut saamiset

Jvk-laina- Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä

saamiset tytäryhtiöt kuntayhtymät muut

yhteisöt

Hankintameno 1.1.

Lisäykset
Vähennykset

Siirrot erien välillä

i Hankintameno 31.12.

iArvonalennukset

lArvonkorotukset

|Kioanpitoan/o31.12.

222 656,25

222 656,25

1 582 054,55
26 370,72

149364,91 1954075,71
25 070,01 51 440,73

-30,00 -30,00

1 608 425,27 174 404,92 2 005 486,44

475 721,26

-13589,00

462 132,26

53 828,79 529 550,05'

-13589,00

53828,79 515961,05

222 656,25 1 608 425,27 174 404,92 2 005 486,44 462132,26 53828,79 515961,05

Saamiset tytäryhtiöiltä 31.12.2018 sisältää lämpöliittymismaksuja 215.760,00 euroa.

Saamiset muilta yhteisöiltä 31.12.2018 sisältää sähköliittymismaksuja 53.828,79 euroa.

o
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KARVIAN KUNTA 31.12.2018

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

20-22) TYTÄRYHTEISÖT, KUNTAYHTYMÄOSUUDET SEKÄ OSAKKUUSYHTEISÖT

Nimi

Tytäryhteisöt
Kiint.oy Karvian Vuokratalot
Karvian Lämpö Oy

Kuntayhtymät
Pohj-Sat peruspalveluk.y.

Satak sairaanhoitop. k.y.

Satakuntaliitto k.y.
Vatajankosken Sähkön k.y.
Satak koulutusk.y.

Kotipaikka

Karvia
Karvia

Kankaanpää
Pori
Pori
Kankaanpää
Kokemäki

Kunnan

omistus-

osuus

100
100

10,93
1,32
0,79

29.19
2,06

%
%

%
%
%
%
%

Konsernin

omistus-

osuus

100
100

%
%

Yhteensä

10,93
1,32
0,79

29.19

2,06

%
%
%
%
%

Yhteensä

osuus

omasta

pää-

omasta

201
75

276

-1

1288
8

7368
413

9076

vieraasta

pää-

omasta

1694
2497
4191

965
1384

54
10860

92
13355

tilikauden
voitosta/
tappiosta

1
8
9

1 X)
-43

o
379

4
341

Osakkuusyhteisöt sekä muut omistusyhteysyhteisöt

x) Prosentinlaskussa mukana myös osajäsenet.
(Kuitenkin osajäsenellä on rajoitettu osuus Posan varoihin ja vastuisiin ero- ja purkamistilanteessa)

23) ERIKSEEN PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET SAAMISET TYTÄRYHTEISÖILTÄ,
KUNTAYHTYMILTÄ, JOISSA KUNTA ON JÄSENENÄ SEKÄ
OSAKKUUS- JA MUILTA OMISTUSYHTEYSYHTEISÖILTÄ

Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Yhteensä

Saamiset kuntayhtymiltä,
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

2018
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

39260
39260

joissa kunta on jäsenenä
56899
33326
90225

Pitkäaik. Lyhytaik.

21 821
21 821

67990
93576

161 566

Saamiset yhteensä 0,00 129 486 0,00 183 388

24) SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät

Satak sairaanh.piirin palvelumaksujen palautus
Kelan korvaus työterveydenhuollosta
Palkkatuet Ely-keskukselta
Muut tulojäämät

Tulojäämät yhteensä
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä

2018

33 326,40
14 725,70
2 200,21
8 557,23

58 809,54
58 809,54

2017

93576,19
13436,02
2791,23
6 742,98

116546,42
116546,42
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KARVIAN KUNTA
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 31.12.2018

25) TASE-ERÄKOHTAINEN ERITTELY OMAN PÄÄOMAN ERIEN LISÄYKSISTÄ JA
VÄHENNYKSISTÄ SEKÄ SIIRROISTA NÄIDEN ERIEN VÄLILLÄ TILIKAUDEN AIKANA

Oman pääoman erittely 2018 2017

Peruspääoma 1.1. 5214202,36 5214202,36
Lisäykset 0,00 0,00
Vähennykset 0,00 0,00

Peruspääoma 31.12. 5214202,36 5214202,36

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 9 573 985,18 9 355 069,72
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 9573985,18 9355069,72

Tilikauden yiijäämä/alijäämä -1102165,78 218915,46

Oma pääoma yhteensä 13686021,76 14788187,54

27) TASE-ERIEN MUKAAN ERITEU-Y TIETO SELLAISISTA PITKÄAIKAISEEN
VIERMSEEN PÄÄOMAAN KUULUVISTA VELOISTA, JOTKA ERÄÄNTYVÄT
MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA

2018 2017

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 389 476,00 1 736 844,00

30) ERIKSEEN PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET VELAT TTTÄRYHTEISÖILLE,
KUNTAYHTYMILLE, JOISSA KUNTA ON JÄSENENÄ,
JA OSAKKUUS- SEKÄ MUILLE OMISTUSYHTEYSYHTEISÖILLE

Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Velat tytäryhteisöille

Ostovelat
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä

Ostovelat
Siirtovelat

30431,46

628 588,08
0,00

659 0^9,54

29 714,47

377 086,30
14 833,00

421 633,77

33) SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT
2018 2017

Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot

Valtionosuusennakot
Menojäämät

Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen
jaksotukset
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen
jaksotukset
Korkojaksotukset
Verotilitysvelka
Muut menojäämät

Lyhytaikaiset siirtovelat

45851,76

353 636,20

7 200,00
16812,28

264010,70
11 889,98

699 400,92

699400,92

29101,55

354101,85

2 700,00
17746,30

0,00
20 240,57

423 890,27

423 890,27
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KARVIAN KUNTA 31.12.2018

VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA
JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

38) VUOKRAVASTUUT
2018 2017

Vuokravastuut yhteensä,

vastuut voimassa 31.12.2022 asti

- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

- sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet

Leasingvastuut yhteensä (ilman arvonlisäveroa)
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

Yhteensä

Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon
mukaisia vastuita.

39-40) VASTUUSITOUMUKSET

2018 2017

312
78

79
26

391

000
000

o

548
016

548

,00

,00

,00

,00

,00

,00

390
78

79
19

469

000,00
000,00

0,00

989,00
896,00

989,00

Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma

Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma

4150000,00
2785312,00

870 000,00
312 586,90

VASTUU KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN TAKAUSVASTUISTA

Kunnan osuus takauskeskuksen

takausvastuista 31.12. €

Kunnan osuus takauskeskuksen

kattamattomista takausvastuista 31.12. €
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus

takauskeskuksen rahastosta 31.12. €

2018

13718551,00

0,00

8813,54

4617150,00
2976195,32

790 000,00
268 369,30

2017

13709894,00

0,00

9061,07

41) MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT

Arvonlisäveron palautusvelvollisuus
Arvonlisäverolain mukaan uudisrakentamis- tai perusparantamismenoista vähennyksenä tai
palautuksena käsiteltyyn arvonlisäveroon liittyy 1.1.2008 alkaen kymmenen vuoden
oikaisuvelvollisuus, mikäli kiinteistön tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu palautukseen tai
vähennykseen oikeuttamattomaksi. Kiinteistöinvestoinnista tehdyn vähennyksen oikaise-
mistä koskevia lain säännöksiä sovelletaan, kun kiinteistö luovutetaan tai sen käyttötarkoitus
muuttuu 1.1.2008 tai sen jälkeen.
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42)

KARVIAN KUNTA
HENKILÖSTÖÄ, TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA JA
INTRESSITAHOTAPAHTUMIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.
Vakinaiset toimet ia virat
Yleishallinto
Elinkeinotoimi
Päivähoito
Koulutoimisto
Opetushenkilöstö
Koulutyöntekijät
Kirjasto
Nuoriso- ja liikuntatoimi
Tekninen toimisto ja rakennustoimisto
Talonmiehet
Jätevedenpuhdistamo
Siivoojat

Yhteensä
Muut
Sijaiset, määräaikaiset, joista osa-aikaisia 12
Työllistetyt

2018

8,0

1,0

10,5
0,0

16,5
10,0

1,0

3,0

3,0

3,0

1,0

5,0

62,0

26,0

1,0

2017

8,0

1,0

10,5
1,5

16,5

10,0
1,0

2,0

3,0

3,0

1,0

3,0

60,5

18,0
1,0

3

3

592

21
613

2018

116,35

749,85
866,20

3

3

627

34
66-?

2017

033,99

474,57
508,56

Kaikki yhteensä 31.12. 89.0 79,5

43) HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja
aineellisiin hyödykkeisiin
Henkilöstökulut yhteensä

44) LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOISTA PERITH- JA TILITETYT
LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT

Karvian Kokoomus r.y.

Keskustan Karvian kunnallisjärjestö ry
Karvian Perussuomalaiset ry

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä

45) TILINTARKASTAJAN PALKKIOT
2018 2017

2018
714,05

1 990,04
415,87

3119,96

2017
707,00

1 736,29
300,19

2 743,48

Tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Tilintarkastajan lausunnot
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
Palkkiot yhteensä

5 034,00
0,00

3401,00
8435,00

4 498,00
164,00

3 362,00
8024,00
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46) TIEDOT KUNNAN JA SEN INTRESSITAHOIHIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ
LIIKETOIMISTA

Kunta on antanut kokonaan omistamalleen tytäryhteisö Kiinteistö Oy Karvian
Vuokrataloille v.1981-1998 yhteensä 246.372,26 euroa lainaa, joka 31.12.2018
on avoimena. Lainoista on 18.500,67 korotonta ja muille lainoille on myönnetty
korkovapaus v. 2020 saakka.

Kunnanjohtajan kanssa on tehty kuntalain mukainen vuosittain päivitettävä
johtajasopimus, jossa on sovittu 6 kuukauden palkan suuruisesta erokorvauksesta.
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KARVIAN KUNTA

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2018

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty molemmat tytäryhteisöt sekä kaikki kunta yhtymät, joissa kunta on
jäsenenä.

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt
Nimi

Tytäryhteisöt
Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot
Karvian Lämpö Oy

Kuntayhtymät
Pohjois-Satakunnan peruspalvelu kuntayhtymä (PoSa)
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Satakuntaliitto kuntayhtymä
Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä
Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu)

Kotipaikka

Karvia
Karvia

Kankaanpää
Pori
Pori
Kankaanpää
Kokemäki

Kunnan

Dmistus-
osuus %

100
100

10,93

1,32
3,79
29,19
2,06

Konsernin omistus-

osuus %

100
100

10,93
1,32
0,79
29,19
2,06

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet
Konsernlyhtelsöjen keskinäiset tuotot ja kulut, mukaanlukien kiinteistövero, sekä saamiset ja velat on
vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä
saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaisia pysyviin vastaaviin
sisältyviä sisäisiä katteita ei ole.

Polstoeroja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan
pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa,
vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä.

Keskinäisen omistuksen elimlnolnti

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen
eliminoinnlssa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuudet

Vähemmlstöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta

pääomasta konsernitaseessa. Tytäryhteisöissä ei ole vähemmistöjä.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kunnan tytäryhteisön Kiint.oy Kar/ian Vuokratalojen käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman
mukaisiksi ja tilikaudelle kohdistuva polstovajaus oikaistu tilikauden suunnitelman mukaisissa poistoissa ja
edellisten tilikausien kertynyt poistovajaus edellisten tilikausien yli- tai alijäämissä. Ko. suunnitelman
mukaisissa poistoissa on otettu huomioon vuonna 2013 voimaantullut kunnan muuttunut poistosuunnitelma.
Kunnan tytäryhteisö Karvian Lämpö Oy:llä on oma ennalta laadittu poistosuunnitelma, jota yhtiö noudattaa

kirjatessaan pysyvien vastaavien poistoja.
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Aikaisempia tilikausia koskevien vlrtieiden käsittely tilinpäätöksessä

Aikaisempia tilikausia koskevia virheitä ei ole.

KONSERNITULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄALUEITTAIN

Yleishallinto
Muut yleispalvelut
Erikoissairaanhoito/Sairaanhoitolaitokset

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Elinkeinotoimi
Opetus
Kirjastotoimi
Päivähoito ja lasten kotihoidontuki
Liikuntatoimi
Raittiustoimi
Nuorisotoimi
Kulttuuritoimi
Tekninen hallinto ja suunnittelu
Liikenneväylät ja yleiset alueet
Kiinteistöt
Vesi- ja viemärilaitos
Lämpö-]a sähkölaitos
Rak.valvonta.liikenneturv.kaavoitus
Toimlntatuotot yht.

2018 2017

23 579,03
114039,18

4578130,35
6091565,13

1 360,19
187 738,08

1 971,41
96 582,68
19561,64

145,00
9 335,35

10782,77
35,64

1 270,00
1 421 325,29

156 147,05
9 157 175,48

66 105,45
2^936849,72

23 654,74
113913,75

4 474 808,79
5902117,01

55 368,89
186877,73

2 080,34
103420,83
21 882,26

5 408,04
19655,20

112,75
1 517,81

1 299 894,77
131 480,82

9 226 843,43
30 326,74

21 599 363,89

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

Kunta
Satakunnan koulutuskuntayhtymä, yksikköhintarahoitus

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOS

Eläkevastuutl.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella

Eläkevastuut31.12.

Potilasvahinkovakuusmaksu Satakunnan shp 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella

Potilasvahlnkovakuusmaksu Satakunnan shp 31.12.

KONSERNITASEEN VASTAAVIA JA VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDO-

SIIRTOSMMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät

Kelan korvaus työterveyshuollosta
Shp, palvelumaksujen palautus
Saamatta olevat tuotantotuet
Päästäoikeudet
Muut tulojäämät

Lyhytaikaiset silrfosaamiset yhteensä

2018 2017

7 798 230,00
386 725,33

8 184 955,33

2018

0,00

o
0,00

147142,11
13 138,63

160280.74

8 224 298,00
363 839,35

8 588 137,35

2017

212,51

-212,51
0,00

128504,70
18637,41

147142,11

2018 2017

23100,78
33 326,40
64 458,26
12931,53

203 622,24
337 439,2^

22358,11
93 576,19
94 743,44
11 224,57

118992,70
340 895,01
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OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

Peruspääoma 1.1.=31.12.

An/onkorotusrahasto

Muut omat rahastot
Käyttörahaston pääoma 1.1.

Siirrot rahastoon
Ylijäämän palautus

Käyttörahaston pääoma 31.12
Ylikurssirahaston pääoma 1.1.

Siirrot rahastoon
Siirrot rahastosta

Ylikurssirahaston pääoma 31.12.

Kehittämisrahaston pääoma 1.1.
Siirrot rahastoon
Siirrot rahastosta

Kehittämisrahaston pääoma 31.12.
SVOP1.1.

Siirrot rahastoon
Siirrot rahastosta

SVOP31.12.

Muut omat rahastot yhteensä 31.12.

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.
Siirrot rahastoista

Siirrot rahastoihin
Lisäykset
Vähennykset

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.

Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Muutokset ed. vuoden tilinpäätöksessä Vatajankosken Sähkö

Oma pääoma yhteensä

2018

5214202,36

0,00

2259821,14
72 774,23

-266271,18
2066324,19

896 682,05
0,00

-484,09
896 W, 96

65 044,75
0,00
0,00

65044,75
0,00

5 889,03
0,00

5889,03
3 033 455,94

13317803,58
266 755,27
-78 663,26

-10630,01
13495265,57

-1 040 339,91

20 702 583,96

2017

5 214 202,36

0,00

2626391,24
51 512,44

-418082,53
2259821,14

896 374,00
308,06

0,00
896 682,05

65 044,75
0,00
0,00

65 044,75
65 044,75

0,00
0,00

65 044,75
3 221 547,95

12735797,14
418 082,53
-51 820,49

0,00
-195,04

13101864,15

215939,43

21 753 553,89

ERITTELY OLENNAISITA PAKOLLISIIN VARAUKSIIN MERKITYISTÄ ERISTÄ

Omat eläkkeet
Potilasvahinkovakuutusmaksu
Yhteensä

2018

160 280,74
160280,74

2017

147142,11
147142,11

MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

Pitkäaikaiset
Liittymismaksut ja muut velat

Liittymismaksut
Muut velat

Pitkäaikaiset liittymismaksut Ja muut velat yhteensä
Lyhytaikaiset

Liittymismaksut ja muut velat
Liittymismaksut
Muut velat

Lyhytaikaiset liittymismaksut ja muut velat yhteensä

SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot

Menojäämät
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset
Korkojaksotukset

Muut menojäämät
Slirtovelat yhteensä

2018

4 902 040,67
0,00

4 902 040,67

174 598,00
624183,73
798781,73

2018

238 106,63

1 301 460,45
20 705,74

613748,94
2174021,76

2017

4 839 542,65
0,00

4 839 542,65

161 009,00
949 422,00

1 110431,00

2017

178449,78

1 286 798,67
23 384,41

469 036,91
1957669,76
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KONSERNIN VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIED01

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ KIINTEISTÖIHIN 2018

Lainat rahoitus- ja vakuuslaitoksilta
Vakuudeksi annetut kiinnitykset

Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä

VAKUUDET

Omasta puolesta annetut vakuudet
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Pantatut arvopaperit
Yhteensä

Muiden puolesta annetut vakuudet
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Pantatut arvopaperit
Yhteensä

Vakuudet yhteensä

VUOKRA VASTUUT

Vuokravasfuut
Vuokravastuut yhteensä
-seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
-sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet

Leasingvastuut yhteensä
-seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
-siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut

Yhteensä

Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

VASTUUSITOUMUKSET

Järjestelyjen tarkoitus

Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma

Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma

VASTUU KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN TAKAUSVASTUISTA

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.

MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT

Järjestelyjen tarkoitus

Sopimusvastuut
Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset
-seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus

Johdannaissopimukset
Sähköjohdannaissopimukset, Forwardit

Kohde-etuuden arvo
Käypä arvo

Koronvaihtosopimukset

Arvonlisäveron palautusvastuu

1 299 356,43
1313201,75
1 313201,75

2018

2018

1 644 067,21
21 970,26

3 597 574,40
1249081,34
1 459 500,00

15395,97

2017

1 432 373,70
1 446 219,02
1 446 219,02

2017

2 931 224,55
2 959,87

2 934 184,42

0,00
238 244,25
238 244,25

3172428,67

2018

411721,97
110468,22

0,00
178222,65
59 534,33

0,00

589 944,61

2 931 224,55
2 959,87

2 934 184,42

0,00
345,75
345,75

2934530,17

2017

563 723,86
110004,96

0,00
162313,67
45 725,58

0,00

726 037,53

2017

6 070 203,28
4 349 807,24

870 000,00
312 586,90

2018

13718551,00

8813,54

2018

6 537 353,28
4 478 784,82

790 000,00
268 369,30

2017

13709894,00

9061,07

2017

92418,90
4 809,89

3 235 585,20
176245,26

21 486,71
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Karvian kunta
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA
Kirjanpidollinen taseyksikkö
Ulk/Sis

Tilinpäätös Tilinpäätös
2018 2017

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana

Palvelujen ostot
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Eiäkekulut
Muut henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut

Muut rahoitustuotot
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

220 697,18
602,26

-80 574,98

-31 552,29

-49 022,69

-43251,03
-34 544,83

-8 0^3,22

-692,98

-62041,22
-62 04^,22

-2 044,57

33 387,64
685,20

685.20

34 072,84

196471,37
405,00

-93 592,19

-32 623,00

-60 969,19

-58 882,39

-47269,69

-•,0266,87

-1 345,83

-81 229,19
-81229.19

-570,43

-37 397,83
648,55

648,55

-36 749,28
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Karvian kunta
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA
Kirjanpidollinen taseyksikkö
Ulk/Sis

Tilinpäätös Tilinpäätös
2018 2017

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja an/onalentumiset

Rahoitustuotot ja -kulut

Toiminnan rahavirta yhteensä

Investointien rahavirta

Investointimenot

Investointien rahavirta yhteensä

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta

Korottomien velkojen muutos muilta

Muut maksuvalmiuden muutokset yht.

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

+/-

+

+/-

+/-

+/-

+/-

33
62

96

-18

-18

77

-13
-76

12
-77

-77

387,64
041,22
685,20
114,06

264,80
264,80
849,26

331,00
963,83
445,57
849,26
849,26

-37

81

44

44

-10

-41

7
-44

-44

397,83
229,19
648,55
479,9^

0,00
0,00

479,91

311,56
486,95
318,60
479,91
479,91

0>00 0,00
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Karvian kunta
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TASE
Kirjanpidollinen taseyksikkö
Ulk/Sis

VASTAAVAA

A PYSYVÄT VASTAAVAT

lt Aineelliset hyödykkeet
1. Maa-ja vesialueet

2. Rakennukset
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet
4. Koneet ja kalusto
6. Ennakkomaksut ja keskener hankinnat

C VAIHTUVAT VASTAAVAT

II Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
1. Myyntisaamiset
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä
4. Muut saamiset

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA

l Peruspääoma
IV Edell. tilikausien ylijäämä (alijäämä)
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

E VIERAS PÄÄOMA

l Pitkäaikainen
9. Liittymismaksut ja muut velat

II Lyhytaikainen
7. Ostovelat
8. Velat kunnalta
9. Muut velat
10. Siirtovelat

Tilinpäätös
31.12.2018

eur

1434105,67

1279019,92

1 279 019,92
23731,28

292 634,60
947415,04

8 942,32
6 296,68

155085,75

155 085,75

155085,75

1 434 105,67

1 247 995,00

1 580198,65
-366 276,49

34 072,84

186110,67

51 574,41
51 574,41

134 536,26
29 862,53
81 547,72
17 552,23
5 573,78

Tilinpäätös
31.12.2017

eur

1464551,09

1 322 796,34

1 322 796,34
23731,28

309151,04
971 694,10

11 923,24
6 296,68

141 754,75

141 754,75

141 754,75

1464551,09

1 213922,16

1 580 198,65
-329 527,21

-36 749,28

250 628,93

49 515,21
49515,21

201 113,72
8461,41

158511,55
26 633,96
7 506,80
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KARVIAN KUNTA

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

KARVIASSA 8. HUHTIKUUTA 2019

KARVIAN KUNNANHALLITUS

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ:

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Kamassa . .2019

BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö

Vesa Keso

Tilintarkastaja, JHTT
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Karvian kunta

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA V. 2018

Tilinpäätöskirja
Tase-erittelyt

Pääkirja
* talousarviotilit
* tasetilit

Talousarvion toteutumisvertailu

Palkkalaskelmat
Palkkakirjanpitoerittelyt
Palkkojen hinnoittelulistat
Virallinen päiväkirja
Konsemitilinpäät. yhdistelylaskelmat

sidottuna
paperilla

paperilla
paperilla
paperilla
paperilla
paperilla
paperilla
paperilla
paperilla

LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITTEIDEN LAJEISTA V. 2018
Tositteet säilytetään paperilla
001 Muistiot
009 Pysyvien vastaavien tositteet
010 Tiliotetositteet
021 Myyntireskontra, viitesuoritukset
040 Ostoreskontra, suoritukset

301 Palkat
401 Ostolaskut, sähköinen kierrätys
Laskutustositteet:

601 Sekalaiset laskut
618 Vuokrat
620 Sähkömaksut
701 Koul. aamu- ja ip.toiminnan maksut

750 Lasten päivähoitomaksut
760 Vapaa-ajan ltk:n maksut
802 Risusavottapuumaksut

806 Rakennuslupamaksut
807 Jätteenkäsittelymaksut
809 Vesi- ja jätevesiliitt.maksut
844 Vesi- j a j ätevesimaksut
Konsenutilinpäätöstositteet
Liitetietotositteet
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KARVIAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2018 ARVIOINTIKER-
TOMUS
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1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA

1.1. Kokoonpano

Kuntalain 121.1§:n mukaan kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Valtuusto on kokouksessaan 5.6.2017 valinnut tarkastuslautakuntaan seuraavat

jäsenet Ja varajäsenet:

Varsinainen iäsen
Paavo Tuulinierm
Aarre Välimäki
Merja Hoikka
Hanna-Kaisa Luomanen

Ilmo Törmä

(5)
(4)
(1)
(0)
(5)

Henk.koht.varaiäsen

Pekka Niskala
Hilma Välimäki
Marita Hietakoivisto
Esko Luomanen
Sinikka Myllyviita

(0)
(1)
(4)
(5)
(0)

Suluissa on esitetty osallistumiskerrat kokouksiin. Kokouksia on ollut 5 kpl.

Tarkastuslautakunnan jäsenillä ole ollut seuraavia ns. pysyviä esteellisyyksiä.

1.2. Tehtävät, toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko
valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä
onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tuloksellisuutta tarkastellaan laajasti toiminnan onnistuneisuutena, arvioiden
miten hyvin kunta täyttää tehtävänsä asukkaiden palvelujen tuottajana.

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen,
jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa
tilinpäätöksen yhteydessä.

Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin amointikertomus
antaa aihetta (KunL 121.5S).

1.3. Yhteys ti lintarkastajaan

Kunnan tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy
vastuullisena tilintarkastajanaan JHT Vesa Keso.

1.4. Toimintamuodot

Tarkastuslautakunta on käsitellyt kuntalain ja hallintosäännön edellyttämiä
asioita tilivuodelta 2018 vuosille 2017-2020 hyväksytyn arviointisuunnitelman



mukaisesti. Vuoden 2018 painopistealueena on ollut elmvoimalautakunnan alaiset
toiminnot (elinkeinotoimi ja maaseututoimi) sekä johtamisjärjestelmän, omista-
jaohjauksen ja konserniohjauksen valvonnan, järjestämisen ja toimivuuden arvi-
o1nt1.

Jokaiseen tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja ja
kunnansihteeri selvittämään ajankohtaisia kunnan toimintaan ja talouteen
liittyviä asioita. Jokaisessa kokouksessa on ollut myös työohjelman mukainen
amointiteema.

Kunnanjohtajan ja kunnansihteerin lisäksi toimintavuoden aikana kokouksissa on
ollut kuultavina yirtysneuvoja ja kunnanrakennusmestari.

Tarkastuslautakunta on saanut selvityksiä johtavien viranhaltijoiden toimesta
kunnan toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Viranhaltijoiden
täytettäväksi on annettu arviointilomake, joka on liitteineen toimitettu ennen
kokousta tarkastuslautakunnan jäsenille.

Osana arviointityötä tarkastuslautakunta seuraa kunnan toimielinten ja johtavien
viranhaltijoiden toimintaa. Lautakunta on keskinäisellä työnjaolla sopinut eri
toimielinten hallinnon seuraamisesta.

Lautakunnan jäsenten hallinnon seurantavastuu on seuraava:

Lautakunta Tarkastuslautakunnan jäsen
Kunnanhallitus kaikki
Elinvoimalautakunta Jäsen Hanna-Kaisa Luomanen
Kasvatus- ja opetuslautakunta Jäsen Merja Hoikka
Tekninen lautakunta Jäsen Aarre Välimäki
Vapaa-ajanlautakunta Jäsen Ilmo Törmä

Osana arviointityötä tarkastuslautakunta teki 17.5.2019 kokouksen yhteydessä
tutustumiskäynnin esittävien taiteiden katsomolle.



2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEKÄ TOIMINNAN TULOKSELLISUUDEN JA
TARKOITUKSENMUKAISUUDEN ARVIOINTI

2.1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä
tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi

Tarkastuslautakunta on suorittanut sille kuuluvaa arviointityötä edellä tässä
arvioimtkertomuksesa esitetyillä tavoilla.

Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan hallintokuntien toiminta on
olennaisilta osin ollut valtuuston päättämien tavoitteiden mukaista.
Osana arviointityötä tarkastuslautakunta on kartoittanut kuntastrategian
toteutmista. Karvian kunnan kuntastrategia vuosille 2016 - 2019 on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 14.12.2015.

Kartoitus on tehty tarkastuslautakunnan kokouksessa 7.9.2018 kunnanjohtajan
antaman arviointilomakkeen ja suullisen esityksen perusteella.
Arvioinitilomakkeella oli esitettynä kuntastrategian tavoitteita sekä niiden
saavuttamiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja tehtoimenpiteiden vaikutuksia.

Tarkastuslautakunta katsoo, että kuntastrategia ohjaa kunnan toiminnan
suunnittelua ja johtamista. Tarkastuslautakunta katsoo myös, että
kuntastrategian tavoitteet ovat suurelta osin toteutuneet.

Kuntastrategian taloudellisena tavoitteena on esitetty vakaalla pohjalla oleva
talous ja ettei lainaa oteta käyttötalouden ylläpitoon. Tämän tavoitteen osalta
tarkastuslautakunta kuitenkin toteaa, että vuoden 2018 tilinpäätöksessä
vuosikate on ollut negatiivinen -178 858,89€. Kunnan vahvasta kassasta johtuen
käyttötalouden menot on kuitenkin voitu vuonna 2018 kattaa kassavaroja
käyttämällä eikä lainaa ole tarvinnut nostaa käyttötalouden menoihin.

Kuntastrategian mukaisista toimepiteistä ja toimenpiteiden positiivisista
vaikutuksista huolimatta tavoite väestömäärän säilymisestä vähintään nykyisenä
on jäänyt toteutumatta. Tämän tavoitteen osalta tarkastuslautakunta toteaa,
että väestömäärän vähentymiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset voivat
näkyä vasta pidemmän ajan kuluttua. Voidaan myös olettaa, että ilman tehtyjä
toimenpiteitä väestömäärän laskeminen olisi voinut olla tähänastista suurempaa.

Kokouksessa 23.11.2018 tarkastuslautakunnalle esiteltiin kunnan
johtamisjärjestelmä sekä omistajaohjauksen ja konserniohjauksen valvontaan ja
järjestämiseen liittyviä asioita. Esillä oli mm. konserniasioiden raportointi ja
konsernijohdon tytäryhteisöille antamat toimintaohjeet. Samassa kokouksessa
kartoitettiin myös elinvoimalautakunnan toimintaa yirtysneuvojan antaman
kirjallisen ja suullisen raportin muodossa. Tarkastuslautakunnalle selvitettiin
yritysneuvojan toimenkuvan sisältöä sekä elinvoiman kehittämiseksi tehtyjä
toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia.



Kokouksessa 18.1.2019 elinvoimalautakunnan toimintaa on arvioitu erityisesti
strategian tavoitteiden valossa. Saatujen kirjallisten ja suullisten selvitysen
perusteella tarkastuslautakunta katsoo, että elinvoimalautakunnan toiminta on
ollut kuntastrategian tavoitteiden mukaista.

Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan kasvatus- ja

opetuslautakunnan alaisessa toiminnassa erilaisten vertailujen käyttämisen
hyödyt on tiedostettu. Vertailujen hyödyntämistä rajoittavana tekijänä on tuotu
esille ajan puute.

Tarkatuslautakunta pitää tärkeänä, että erilaisia vertailuja hyödynnetään
toiminnan kehittämisessä ia iohtamisessa. Tarkastuslautakunta korostaa
suunnitelmallisuuden merkitystä vertailujen tekemisessä.

Kasvatus- ja opetustoimen alaisessa toiminnassa on hyödynnetty erilaisia
asiakaskyselyitä. Myös asiakaskyselyiden osalta tarkastuslautakunta korostaa
suunitetmallisuuden merkitystä.

Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan suurimmat haasteet kasvatus-

ja opetustoimessa on ollut päivähoidon ja yhtenäiskoulun toimintakulttuurien
luomisessa.

Tarkastuslautakunta on vuoden 2017 arviointikertomuksessa nostanut esille
johtamistyön resurssien riittävyyden ja muutosten toteutumisen
suunnitelmallisen seurannan. Tuolloin tarkastuslautakunta on todennut myös,
että suuret muutokset mahdollistavat useita hyötyjä. Näiden hyötyjen
toteutuminen mahdollisimman suurina edellyttää riitävää panostusta
johtamistyöhön.

Tarkastuslautakunta korostaa edelleen riittävien lohtamistoimenpiteiden ja
seurannan merkitystä. Seurannassa korostuu mm. erilaisen t.yöilmapnrikyselyiden

ja kehityskeskusteluiden merkitys.

Teknisen toimen arviointi on tehty tarkastuslautakunnan kokouksessa 17.5.2019.
Amointi tehtiin kunnanrakennusmestarin toimittaman kirjallisen aineiston ja
suullisen esityksen perusteella.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota alhaiseen investointien
toteutumisprosenttiin, 49% talousarviosta. Käytettävien resurssien tuloksellisen
ia tarkoituksenmukaisen käytön kannalta on tärkeää, että kunnanhallitus
valmistelee valtuustolle valmisteluresursseihin nähden realistisen
investointisuunnitelman.

Tarkastuslautakunnan saaman selviyksen mukaan kiinteistönhuoltoa varten on
hankittu sähköinen huoltokirja, jonka avulla voidaan paremmin aikatauluttaa



huoltoja ja seuraamaan niiden toteutumista. Sähköisen huoltokirjan avulla
pystytään myös yleisesti paremmin seuraamaan rakennusten kuntoa ja
suunnittelemaan niiden korjaustarpeita. Huoltokirjan käyttöönottoa on
hidastanut henkilöstöresurssin vähyys.

Tarkastysl^utak^ pitää tärkeänä, että sähköiseen huoltokirjaan ja sen
hyödyntämiseen liittyvät suunnitelmat toteutetaan.

Tarkastuslautakunta toteaa, että jatkuva asiakaspalveluvalmius estää loissain
tapauksissa työajan tarkoituksenmukaisen käyttämisen. Tarkastuslautakunta
suosittelee, että kunnanhallitus huomioi asiakaspalvelun laaiuden vaikutuksen
tarkoituksenmukaiseen työajan käyttöön.

2.2. Koko kuntaa koskevat taloudelliset tavoitteet

Tilinpäätöksen mukaan tuloslaskelman osoittama vuosikate oli -179 t€, joka on
233 t€ vähemmän kuin talousarviossa. Tilikauden alijäämä oli 1,1 M€, joka on 206
t€ suurempi kuin talousarviossa. Investointimenojen toteutuma oli 464 t€, joka
on 49 % budjetoidusta.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota käyttötalouden huolestuttavaan
kehitykseen.

Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan investointimenojen alhainen
toteutumaprosentti johtuu suurelta osin valmisteluresursseihin nähden suuresta
investointisuunnitelmasta. Tarkastuslautakunta kiinnittää kunnanhallituksen
huomiota sen vastuuseen valmistella valtuustolle valmisteluresursseihin nähden
realistinen investointisuunnitelma. Ylimitoitettu investointisuunnitelma
yaarantaa valtuuston budiettivaUan toteutumisen.

3. KUNTAKONSERNI

Toimintakertomuksessa on tehty selkoa kuntakonserniin kuuluvista yhtiöistä.
Toimintakertomuksen sivuilla 30-34 on esitetty konserniohjeen tavoitteita ja
annettu selonteko konsernivalvonnan järjestämiestä.

Konsernitilinpäätöksen mukaan tilikauden alijäämä on 1,0 M€ ja lainakanta
4 280€/asukas. Konsernin suhteellinen vetkaantuneisuus on 59,35 %. Konsernin

kertynyt ylijäämä on 5 213€/asukas.

Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnusluku ylittää ns. kriisikuntakriteerin.
Konsernitilinpäätöksen muut tunnusluvut eivät täytä erityisen vaikeassa asemassa
olevien kuntien kriteerejä.



4. YHTEENVETO

Tarkastuslautakunta on suorittanut lakisääteisen arviointitehtävänsä ja jättää
vuoden 2018 arviointikertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Hallituksen tulee antaa valtuustolle arviointikertomuksessa esille nostetuista
asioista KunL 121.5S mukainen lausunto.

Kamassa 17.5.2019
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TILINTARKASTUSKERTOMUS 2018

Karvian kunnanvaltuustolle

Olemme tarkastaneet Karvian kunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.-31,12.2018. Tilinpäätös sisältää kunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja
niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi
tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslasketman,
konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kunnanhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
tilikaudelta. Kunnanhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan järjestämisestä. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat tilinpäätöksen
laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta,
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten ja määräysten mukaisesti. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet selkoa kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä
konsernivalvonnan järjestämisestä.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet
toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan
järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän
varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.
Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme
tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisältä olennaisia
virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.

Kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty
asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot
tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Karviassa 17.5.2019

BDQ^Aydia^or Oy, tilintarkastusyhteisö

BDO Audiator Oy (Y-tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen BDO-konsemifn. Emoyhtio BDO Oy on itsenäinen jäsen BDO International Lfmitedissä ja kuuluu
kansainvälisten itsenäisten BDO-jäsenyhtiöiden verkostoon.



Alustayat paätöstekstiehdotukset Suupohjan Seutupalvelukeskus Ov:n osakkeenomistajina
olevien kuntien/kaupunkien osalta (perustuen käsittelyjärjestvkseen):

A) Vaihtoehto, jossa päätökset tehdään kaksivaiheisesti eli ensin hallituksessa ja sen jälkeen
vielä valtuustossa:

1. Ensimmäinen vaihe kunnan/kaupunain hallituksessa

[ j § Järvinet Oy:n ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautuminen

Järvinet Oy ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy ovat selvittäneet ja suunnitelleet
toimintojensa yhdistämistä, minkä tavoitteena on mm. paremmin turvata yhtiöiden

tuottamat palvelut kunnille, säilyttää osaava henkilöstö ja työpaikat yhdistymisen myötä
syntyvässä yhtiössä saavuttaen samalla kustannustehokkuutta ja synergiaetuja.
Osapuolet ovat selvittäneet yhdistymisvaihtoja ja yhdistymisen toteuttamisvaihtoehdoksi
on valikoitunut kombinaatiosulautuminen, josta yhtiöiden hallitukset ovat laatineet

sulautumissuunnitelman.

Käytiin läpi sulautumissuunnitelma liitteineen.

Samassa yhteydessä käytiin läpi sulautumisen yhteydessä perustettavan yhtiön
osakassopimusluonnos.

Todettiin, että varsinainen lopullinen osakeyhtiölain edellyttämä sulautumispäätös
tehdään vielä erikseen myöhemmin sulautuvan Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n

yhtiökokouksessa. Todettiin lisäksi, että päätökset osakassopimuksen hyväksymisestä ja
allekirjoittamisesta sekä uuden sulautumisen yhteydessä perustettavan yhtiön
toimielimistä tehdään lopullisesti sulautumisesta päättävän yhtiökokouksen jälkeisessä
perustettavaa yhtiötä koskevassa osakkeenomistajien kokouksessa.

Edellä mainittuja sulautumiseen osallistuvia yhtiöitä koskevia tulevia päätöksiä varten
päätettiin esittää kunnanvaltuustolle xx kunnan/kaupungin osalta hyväksyttäväksi

seuraavat päätösehdotukset:

Päätettiin ehdottaa kunnanvaltuustolle sulautumisen ja osakassopimuksen hyväksymistä
oheisten liitteiden mukaisena. Todettiin ja hyväksyttiin nimenomaisesti, että

sulautumissuunnitelmassa mainittu vastikeosakkeiden jako vastaa etukäteen yhteisesti
sovittua periaatetta siitä, että vastikeosakkeet jakautuvat tasan (50%/50% molempien
sulautuvien yhtiöiden kesken niiden osakkeenomistajille) huolimatta siitä, että

arvonmääritykset eivät osoita täysin vastaavaa tasajakoa. Päätettiin myös ehdottaa, että
hyväksyntäpäätösten myötä ilmoitetaan, että sulautuvan Suupohjan Seutupalvelukeskus
Oy: n osakkeenomistajana xx kunta/kaupunki luopuu OYL 16 luvun 13 §: n mukaisesta

oikeudestaan vaatia osakkeiden lunastusta sulautumisesta päättävässä

yhtiökokouksessa.

Päätettiin ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi sulautumisen yhteydessä syntyvän uuden
yhtiön hallitukseen nimettäväksi jäseneksi xx kunnan/kaupungin osalta [henkilön nimi] ja
hänen varajäseneksi [henkilön nimi] [TAI: osakassopimuksessa mainittujen

pienosakkaiden yhteisiksi hallituksen jäseniksi yhdessä pienosakkaina olevien tahojen

kanssa sovitut xxxx hänen varajäsenenään xxxx sekä xxxx hänen varajäsenenään xxxx].

Päätettiin ehdottaa valtuustolle, että xx kunnan/kaupungin edustajaksi Suupohjan
Seutupalvelukeskus Oy:n sulautumisesta päättävään yhtiökokoukseen sekä



sulautumisen yhteydessä perustettavaa yhtiötä koskevaan osakkeenomistajien
kokoukseen nimetään [henkilön nimi] ja että edustajalle annetaan ohjauksena seuraavaa:

Järvinet Oy:n sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa hyväksytään

sulautuminen oheisen sulautumissuunnitelman mukaisena ja päätetään
sulautumisesta osakeyhtiölain mukaisesti.
Sulautumisen yhteydessä perustettavaa yhtiötä koskevassa osakkeenomistajien

kokouksessa a) päätetään hyväksyä ja allekirjoittaa osakassopimus ja b)
kokouksessa tehdään perustettavan yhtiön toimielinvalinnat

sulautumissuunnitelman ja osakassopimuksen mukaisesti siten, että xx
kunnan/kaupungin osalta osakkeenomistajien kokouksessa uuden sulautumisen

yhteydessä syntyvän yhtiön hallitukseen esitetään nimettäväksi yyyy ja hänen
varajäsenekseen yyyy [TAI: osakassopimuksessa mainittujen pienosakkaiden
yhteisiksi hallituksen jäseniksi yhdessä pienosakkaina olevien tahojen kanssa

sovitut xxxx hänen varajäsenenään xxxx sekä xxxx hänen varajäsenenään xxxx].

Lisäksi päätettiin esittää valtuustolle, että se valtuuttaa em. nimetyn edustajan:

tarvittaessa äänestämään edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti sulautuvan
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautumisesta päättävässä

yhtiökokouksessa ja sulautumisen yhteydessä perustettavaa yhtiötä koskevassa

osakkeenomistajien kokouksessa.
hyväksymään mahdolliset osakassopimuksen teknisluontoiset muutokset sekä
allekirjoittamaan sulautumisen yhteydessä syntyvää uutta yhtiötä koskeva
osakassopimus välittömästi päätöksenteon jälkeen.

ryhtymään tarvittaessa muihinkin toimiin (ml. asiakirjojen allekirjoitukset)
sulautumisprosessin eteenpäin viemiseksi ja toteuttamiseksi edellä kuvatulla
tavalla.

2. Toinen vaihe valtuystossa

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti hyväksyä sulautuminen liitteenä olevien

asiakirjaluonnosten mukaisena. Hyväksyttiin nimenomaisesti, että
sulautumissuunnitelmassa mainittu vastikeosakkeiden jako vastaa etukäteen yhteisesti
sovittua periaatetta siitä, että vastikeosakkeet jakautuvat tasan (50%/50% molempien
sulautuvien yhtiöiden kesken niiden osakkeenomistajille) huolimatta siitä, että
arvonmääritykset eivät osoita täysin vastaavaa tasajakoa. Samalla päätetiin hyväksyä

sulautumisen yhteydessä perustettavan yhtiön osakassopimus liitteenä olevan
luonnoksen mukaisena.

Näin ollen xx kunnan/kaupungin valtuuston hyväksymänä sulautuvan Suupohjan

Seutupalvelukeskus Oy: n yhtiökokouksessa xx kunta/kaupunki puoltaa varsinaisen
sulautumispäätöksen tekemistä ja tarvittaessa äänestää sulautumispäätöksen

hyväksymisen puolesta. Lisäksi osakassopimuksen hyväksymisen myötä xx
kunnan/kaupungin osalta voidaan sulautumisen yhteydessä perustettavaa yhtiötä
koskevassa osakkeenomistajien kokouksessa hyväksyä ja allekirjoittaa sitä koskeva

osakassopimus.

Edellä mainittujen hyväksyntäpäätösten myötä päätettiin myös ilmoittaa, että sulautuvan
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy: n osakkeenomistajana xx kunta/kaupunki luopuu OYL

16 luvun 13 §:n mukaisesta oikeudestaan vaatia osakkeiden lunastusta sulautumisesta
päättävässä yhtiökokouksessa.



Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti sulautumisen yhteydessä syntyvän uuden

yhtiön hallitukseen nimettäväksi henkilöksi xx kunnan/kaupungin osalta [henkilön nimi] ja
hänen varajäseneksi [henkilön nimi] [TAI: osakassopimuksessa mainittujen

pienosakkaiden yhteisiksi hallituksen jäseniksi yhdessä pienosakkaina olevien tahojen
kanssa sovitut xxxx hänen varajäsenenään xxxx sekä xxxx hänen varajäsenenään xxxx].

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdottama [henkilön nimi] kunnan/kaupungin edustajaksi
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautumisesta päättävään yhtiökokoukseen sekä

sulautumisen yhteydessä perustettavaa yhtiötä koskevaan osakkeenomistajien

kokoukseen. Hallituksen ehdottaman mukaisesti annetaan edustajalle ohjauksena
seuraavaa:

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautumisesta päättävässä
yhtiökokouksessa hyväksytään sulautuminen oheisen sulautumissuunnitelman

mukaisena ja päätetään sulautumisesta osakeyhtiölain mukaisesti.
Sulautumisen yhteydessä perustettavaa yhtiötä koskevassa osakkeenomistajien

kokouksessa a) päätetään hyväksyä ja allekirjoittaa osakassopimus ja b)
kokouksessa tehdään perustettavan yhtiön toimielinvalinnat

sulautumissuunnitelman ja osakassopimuksen mukaisesti siten, että xx

kunnan/kaupungin osalta osakkeenomistajien kokouksessa uuden sulautumisen
yhteydessä syntyvän yhtiön hallitukseen esitetään nimettäväksi yyyy ja hänen
varajäsenekseen yyyy [TAI: osakassopimuksessa mainittujen pienosakkaiden
yhteisiksi hallituksen jäseniksi yhdessä pienosakkaina olevien tahojen kanssa

sovitut xxxx hänen varajäsenenään xxxx sekä xxxx hänen varajäsenenään xxxx].

Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa em. nimetty edustaja:

tarvittaessa äänestämään edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti sulautuvan

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautumisesta päättävässä
yhtiökokouksessa ja sulautumisen yhteydessä perustettavaa yhtiötä koskevassa

osakkeenomistajien kokouksessa.
hyväksymään mahdolliset osakassopimuksen teknisluontoiset muutokset sekä

allekirjoittamaan sulautumisen yhteydessä syntyvää uutta yhtiötä koskeva

osakassopimus välittömästi päätöksenteon jälkeen.

ryhtymään tarvittaessa muihinkin toimiin (ml. asiakirjojen allekirjoitukset)
sulautumisprosessin eteenpäin viemiseksi ja toteuttamiseksi edellä kuvatulla
tavalla.

B) Vaihtoehto, jossa hallitus voi hyväksyä alla esitetyt asiat (ei tarvetta valtuustokäsittelylle):

[ ] § Järvinet Oy:n ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy.n sulautuminen

Järvinet Oy ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy ovat selvittäneet ja suunnitelleet
toimintojensa yhdistämistä, minkä tavoitteena on mm. paremmin turvata yhtiöiden

tuottamat palvelut kunnille, säilyttää osaava henkilöstö ja työpaikat yhdistymisen myötä
syntyvässä yhtiössä saavuttaen samalla kustannustehokkuutta ja synergiaetuja.
Osapuolet ovat selvittäneet yhdistymisvaihtoja ja yhdistymisen toteuttamisvaihtoehdoksi
on valikoitunut kombinaatiosulautuminen, josta yhtiöiden hallitukset ovat laatineet

sulautumissuunnitelman.

Käytiin läpi sulautumissuunnitelma liitteineen.



Samassa yhteydessä käytiin läpi sulautumisen yhteydessä perustettavan yhtiön
osakassopimusluonnos.

Todettiin, että varsinainen lopullinen osakeyhtiölain edellyttämä sulautumispäätös

tehdään vielä erikseen myöhemmin sulautuvan Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n
yhtiökokouksessa. Todettiin lisäksi, että päätökset osakassopimuksen hyväksymisestä ja

allekirjoittamisesta sekä uuden sulautumisen myötä perustettavan yhtiön toimielimistä
tehdään lopullisesti sulautumisesta päättävän yhtiökokouksen jälkeisessä perustettavaa

yhtiötä koskevassa osakkeenomistajien kokouksessa.

Edellä mainittuja sulautumiseen osallistuvia yhtiöitä koskevia tulevia päätöksiä varten

tehtiin xx kunnan/kaupungin osalta seuraavat päätökset:

Päätettiin hyväksyä sulautuminen liitteenä olevien asiakirjaluonnosten mukaisena.
Todettiin ja hyväksyttiin nimenomaisesti, että sulautumissuunnitelmassa mainittu
vastikeosakkeiden jako vastaa etukäteen yhteisesti sovittua periaatetta siitä, että

vastikeosakkeet jakautuvat tasan (50 % molempien sulautuvien yhtiöiden kesken niiden

osakkeenomistajille) huolimatta siitä, että arvonmääritykset eivät osoita täysin vastaavaa
tasajakoa. Samalla päätetiin hyväksyä sulautumisen yhteydessä perustettavan yhtiön

osakassopimus liitteenä olevan luonnoksen mukaisena.

Näin ollen xx kunnan/kaupungin hallituksen hyväksymänä sulautuvan Suupohjan
Seutupalvelukeskus Oy:n yhtiökokouksessa xx kunta/kaupunki puoltaa varsinaisen
sulautumispäätöksen tekemistä ja tarvittaessa äänestää sulautumispäätöksen

hyväksymisen puolesta. Lisäksi osakassopimuksen hyväksymisen myötä xx

kunnan/kaupungin osalta voidaan sulautumisen myötä perustettavaa yhtiötä koskevassa
osakkeenomistajien kokouksessa hyväksyä ja allekirjoittaa sitä koskeva osakassopimus.

Edellä mainittujen hyväksyntäpäätösten myötä päätettiin myös ilmoittaa, että sulautuvan
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n osakkeenomistajana xx kunta/kaupunki luopuu OYL

16 luvun 13 §:n mukaisesta oikeudestaan vaatia osakkeiden lunastusta sulautumisesta
päättävässä yhtiökokouksessa.

Päätettiin sulautumisen yhteydessä syntyvän uuden yhtiön hallitukseen nimettäväksi

jäseneksi xx kunnan/kaupungin osalta [henkilön nimi] ja hänen varajäseneksi [henkilön
nimi] [TAI: osakassopimuksessa mainittujen pienosakkaiden yhteisiksi hallituksen
jäseniksi ja heidän varajäseniksi yhdessä pienosakkaina olevien tahojen kanssa sovitut

xxxx hänen varajäsenenään xxxx sekä xxxx hänen varajäsenenään xxxx].

Päätettiin nimetä [henkilön nimi] kunnan/kaupungin edustajaksi Suupohjan
Seutupalvelukeskus Oy: n sulautumisesta päättävään yhtiökokoukseen sekä
sulautumisen yhteydessä perustettavaa yhtiötä koskevaan osakkeenomistajien

kokoukseen ja antaa edustajalle ohjauksena, että

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautumisesta päättävässä
yhtiökokouksessa hyväksytään sulautuminen oheisen sulautumissuunnitelman
mukaisena ja päätetään sulautumisesta osakeyhtiölain mukaisesti.
Sulautumisen yhteydessä perustettavaa yhtiötä koskevassa osakkeenomistajien

kokouksessa a) päätetään hyväksyä ja allekirjoittaa osakassopimus ja b) tehdään
perustettavan yhtiön toimielinvalinnat sulautumissuunnitelman ja

osakassopimuksen mukaisesti siten, että xx kunnan/kaupungin osalta

osakkeenomistajien kokouksessa uuden sulautumisen yhteydessä syntyvän
yhtiön hallitukseen esitetään nimettäväksi yyyy ja hänen varajäsenekseen yyyy
[TAI: osakassopimuksessa mainittujen pienosakkaiden yhteisiksi hallituksen



jäseniksi xxxx hänen varajäsenenään xxxx sekä xxxx hänen varajäsenenään
xxxx].

Lisäksi päätettiin valtuuttaa em. nimetty edustaja:

tarvittaessa äänestämään edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti sulautuvan

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautumisesta päättävässä
yhtiökokouksessa ja sulautumisen yhteydessä perustettavaa yhtiötä koskevassa

osakkeenomistajien kokouksessa
hyväksymään mahdolliset osakassopimuksen teknisluontoiset muutokset sekä
allekirjoittamaan sulautumisen yhteydessä perustettavaa uutta yhtiötä koskeva
osakassopimus välittömästi päätöksenteon jälkeen.

ryhtymään tarvittaessa muihinkin toimiin (ml. asiakirjojen allekirjoitukset)
sulautumisprosessin eteenpäin viemiseksi ja toteuttamiseksi edellä kuvatulla
tavalla.

Huomioittehan, että nämä päätöspykälät on lähtökohtaisesti laadittu sillä oletuksella, että
sulautumissuunnitelma sekä osakassopimus hyväksytään ensimmäisten luonnosten mukaisina. Mikäli
asiakirjoihin halutaan tehdä muutoksia, tulee päätökset muotoilla vastaavasti. Sulautumissuunnitelman

osalta on hyvä huomioida, että sen sisältö on tarkkaan osakeyhtiölaissa säädelty, joten siihen ei voida
tehdä mitä tahansa muutoksia. Kun sulautumissuunnitelma on lähetetty rekisteröitäväksi PRH:lle, ei

siihen enää voi tehdä muutoksia, joten suunnitelma on siinä vaiheessa lopullinen.

Päätöksissä on hyvä tarvittaessa valtuuttaa joku henkilö viimeistelemään asiakirjat ja allekirjoittaa ne
kunnan puolesta, jotta asiaa ei tarvitse käsitellä uudelleen toimielimessä.
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Osakassopimus

Seutunet Oy
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Seutunet Oy:n osakassopimus

1. Osapuolet

1.1. Kauhajoen kaupunki (Y-tunnus: 0178718-3);

1.2. Teuvan kunta (Y-tunnus: 0182734-1);

1.3. Alajärven kaupunki (Y-tunnus: 0177619-3)

1.4. Lappajärven kunta (Y-tunnus: 0180516-9);

1,5. Soinin kunta (Y-tunnus: 0182637-3);

1.6. Vimpelin kunta (Y-tunnus: 0184318-1);

1,7. Isojoen kunta (Y-tunnus: 0178071-5);

1.8. Karijoen kunta (Y-tunnus: 0178498-6);

1.9. Suupohjan Koulutuskuntayhtymä (Y-tunnus: 0973712-1);

1.10. Evijärven kunta (Y-tunnus: 0177804-1);

1.11. Järviseudun Koulutuskuntayhtymä (Y-tunnus: 1807931-9);

1.12. Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8);

1.13. Kuortaneen kunta (Y-tunnus: 0180117-6);

1.14. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen (Y-tunnus: 2071277-7);

1.15. Millespakka Oy (Y-tunnus: 1067730-6);

1.16. Kauhavan Vesi Oy (Y-tunnus: 1627902-6);

1.17. Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä (Y-tunnus: 1078732-9);

1.18. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (Y-tunnus: 2204227-9);

1.19. Karvian kunta (Y-tunnus: 0133735-0);

1.20. Suupohjan Kehittäni isyhdistys ry (Y-tunnus: 1082564-7);

1.21. Isonkyrön kunta (Y-tunnus: 0178131-2);

1.22. Ahtärin kaupunki (Y-tunnus: 0184622-7); sekä

1.23. Seutunet Oy ("Yhtiö", Y-tunnus:).

1.1. - 1.22. jäljempänä yhdessä "Osakkaat" ja kukin erikseen "Osakas"

1.1. -1.23. jäljempänä yhdessä "Osapuolet" ja kukin erikseen "Osapuoli"
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2. Yleistä

2.1 Sopimuksen tausta

2.1.1 Seutunet Oy:n toimialaan kuuluvat ICT -alan palvelut, verkkopalvelut, puhelinvaihdepalvelut sekä talous-

ja henkilöstöhallinnon palvelut, tilitoimistopalvelut sekä näihin liittyvät asiantuntijapalvelut ja muut hallinnon
tukipalvelut. Lisäksi Yhtiön toimialaan sisältyvät hankintapalvelut ja sijaistietokannan ylläpitopalvelu. Yhtiö

toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoittamassa mielessä
omistajiensa sidosyksikkönä ja harjoittaa pääosan toiminnastaan omistajiensa kanssa. Yhtiö voi omistaa

kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa sijoitustoimintaa ja arvopaperikauppaa.

2.1.2 Yhtiö perustetaan Järvinet Oy:n ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautumisen seurauksena

sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä (jäljempänä "Sulautuminen"),

2.2 Sopimuksen tarkoitus ja Osapuolten tavoitteet

2.2.1 Tämän osakassopimuksen ("Sopimus") tarkoituksena on turvata Yhtiön toimintaedellytykset sekä Yhtiön

kehittäminen sopimalla Yhtiön osakkeiden omistuksesta, mahdollisesta osakkuudesta luopumisesta, Yhtiön

rahoituksesta, hallinnosta sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista Yhtiötä ja toisiaan kohtaan.

2.2.2 Yhtiön liiketoiminnan harjoittamisessa noudatetaan yhtiökokouksen vahvistamaa liiketoimintasuunni-

telmaa. Liiketoimintasuunnitelmaan tehdään säännöllisiä tarkistuksia ja sitä muutetaan tarvittaessa kulloinkin

yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Osakkaat pyrkivät myötävaikuttamaan ja tukemaan Yhtiön toiminnan

kehittymistä liiketoimintasuunnitelman asettamien tavoitteiden mukaisella tavalla. Osakkaat edellyttävät Yhtiön

hallitusta huolehtimaan Yhtiön kannattavasta, kustannustehokkaastaja laadukkaasta toiminnasta.

2.2.3 Osapuolet pyrkivät yksimielisyyteen Yhtiön toimintaa ja kehittämistä koskevissa päätöksissä.

3. Yhtiön omistus

Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlajisia. Osakkeiden omistus jakaantuu Sulautumisen täytäntöönpanon

rekisteröintihetkellä seuraavalla tavalla:

Kauhajoen kaupunki

Teuvan kunta

Alajärven kaupunki

Lappajärven kunta

Soinin kunta

Vimpelin kunta

Isojoen kunta

Karijoen kunta

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä

Evijärven kunta

Järviseudun Koulutuskuntayhtymä

osakkeet

25573

13738

9844

9844

9844

9844

4788

2756

2522

2031

2031

osuus %

25,57 %

13,74%

9,84 %

9,84 %

9,84 %

9,84 %

4,79 %

2,76 %

2,52 %

2,03 %

2,03 %
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Kauhavan kaupunki

Kuortaneen kunta

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Millespakka Oy

Kauhavan Vesi Oy

Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä

Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Karvian kunta

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Isonkyrön kunta

Ähtärin kaupunki

YHTEENSÄ

2031

2031

2031

234

156

125

125

125

125

125

78

100000

2,03 %

2,03 %

2,03 %

0,23 %

0,16%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

0,08 %

100%

4. Yhtiön rahoitus ja varojen käyttö

4.1 Osakkailla ei ole tämän Sopimuksen perusteella velvollisuutta osallistua mahdollisiin Yhtiön osakeanteihin,

oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin/optioiden merkintään eikä antaa Yhtiölle lainaa eikä Yhtiön vastuiden

puolesta takauksia tai vakuuksia. Mikäli Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, pyritään se järjestämään

rahoituslaitoksista normaalein ehdoin Yhtiön omin vakuuksin.

4.2 Yhtiössä voidaan järjestää myös muille kuin Osakkaille suunnattu osakeanti, jonka tarkoituksena on Yhtiön

omistuspohjan laajentaminen. Osakkaat sitoutuvat kutsumaan yhtiökokouksen koolle käsittelemään

osakeannin tai muun annin toteuttamista, mikäli se on tarpeen Yhtiön rahoitusaseman turvaamiseksi tai Yhtiön

omistuspohjan laajentamiseksi. Selvyyden vuoksi todetaan, että Osakkailla ei ole tällaisessakaan tilanteessa

velvollisuutta merkitä osakkeita tai muita arvopapereita, mutta heillä on siihen oikeus.

5. Osakekirjat ja panttauskielto

5.1 Osakkeista ei ole laadittu osakekirjoja.

5.2 Yhtiön osakkeita tai osakkeisiin liittyviä todistuksia tai muita asiakirjoja eivät Osakkaat saa pantata, eikä

osakkeisiin liittyviä oikeuksia muutoinkaan saa luovuttaa tämän Sopimuksen vastaisesti. Panttauskielto ei

koske osakkeiden antamista pantiksi Yhtiölle itselleen Yhtiön Osakkaalta olevan saatavan vakuudeksi.

5.3 Yhtiön osakkeiden luovutuksesta on sovittu jäljempänä kohdassa 11 .

6. Päätöksenteko yhtiökokouksessa ja yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluvat asiat

6.1 Yhtiökokousten koollekutsumisessa, kokouskäytännössä ja päätöksenteossa noudatetaan kulloinkin

voimassaolevaa osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä.

6.2 Osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä tehdä päätöksiä yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta

osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisesti.

6.3 Yhtiökokous päättää seuraavista Yhtiön ja sidosyksikköaseman kannalta merkittävistä asioista:
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- Yhtiön strategian vahvistaminen ja muuttaminen

- Periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä muutos yhtiön toiminnassa

- Tytäryhtiöiden perustaminen

- Yrityskaupat ja merkittävä osakeomistuksen hankinta

- Normaaliin toimintaan nähden merkittävät ja poikkeukselliset sopimukset ja yritysjärjestelyt

- Poikkeukselliset tai varsinaisen toiminnan ulkopuoliset investoinnit ja niiden rahoitus

- Pääomarakenteen merkittävä muuttaminen

- Ohjausryhmien asettaminen ja tehtävät

- Ohjausryhmän jäsenten ja varajäsenten sekä ohjausryhmien puheenjohtajien ja

varapuheenjohtajien valinta

- Sellaisten muiden muutosten tekeminen yhtiössä, jotka voisivat vaikuttaa

sidosyksikköasemaan

7. Yhtiön hallinto ja tilintarkastus

7.1 Yhtiön hallitus

7.1.1 Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsee Yhtiön hallituksen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen säännösten mukaisesti noudattaen

kuitenkin seuraavia tässä Sopimuksessa mainittuja hallituksen jäsenten lukumäärää, kokoonpanoa ja

toimielinten valintoja koskevia määräyksiä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu 10 varsinaista jäsentä ja heille kullekin henkilökohtainen varajäsen, ellei erikseen

yksimielisesti toisin päätetä.

Uusi hallitus valitaan kahden vuoden välein varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi

päättyy ja uuden jäsenen toimikausi alkaa uuden jäsenen valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä.

Ensimmäinen Sulautumisen yhteydessä (ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa) tapahtuva Yhtiön toimielinten

valinta (hallituksen jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja) toteutetaan kuitenkin

sulautumissuunnitelmassa mainitun mukaisesti Yhtiön osakkeenomistajien kokouksessa välittömästi sen

jälkeen kun varsinaiset Sulautumista koskevat osakeyhtiölain mukaiset sulautumispäätökset sulautuvien

yhtiöiden yhtiökokouksissa on tehty. Kyseisessä osakkeenomistajien kokouksessa päätökset tehdään

noudattaen tässä Sopimuksessa yhtiökokoukselle asetettuja hallituksen jäsenten lukumäärää, kokoonpanoa

ja toimielinten valintoja koskevia määräyksiä. Näin valittu Yhtiön ensimmäinen hallitus toimii Sulautumisen

täytäntöönpanosta lukien kahden tilikauden jälkeen pidettävään varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen

saakka, jossa yhtiökokouksessa tässä Sopimuksessa sovitun käytännön mukaan valitaan seuraava hallitus.

Osakkaat sitoutuvat käyttämään yhtiökokouksessa äänioikeuttaan siten, että seuraavat hallituksen

kokoonpanoa koskevat määräykset toteutuvat:

Yhtiön osakkeiden omistusosuuden perusteella laskettuna kahdeksan suurinta Osakasta saavat kukin nimetä

hallitukseen yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen, jotka yhtiökokouksessa valitaan ja

vahvistetaan.

Mikäli useammalla Osakkaalla on saman suuruinen omistusosuus, on etuoikeus sillä Osakkaalla, joka on ollut

Yhtiön osakkaana kauemmin.
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Ne Osakkaat, joilla ei ole oikeutta edellä mainitulla tavalla nimetä hallituksen jäsentä ("Pienosakkaat"),

nimeävät yhdessä kaksi hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Pienosakkaat voivat

kokoontua yhtiökokouksen ulkopuolella päättämään siitä, ketkä yhtiökokouksessa nimetään Pienosakkaiden

yhteisiksi edustajiksi hallitukseen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Kauhajoen kaupungin nimeämä henkilö.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Alajärven kaupungin nimeämä henkilö.

Koska Yhtiö toimii Yhtiön Osakkaina olevien hankintayksiköiden sidosyksikkönä suhteessa omistajiinsa, tulee

Yhtiökokouksen hallituksen jäsenten valintaa koskevassa päätöksenteossa varmistaa, että Yhtiön kaikilla

osakkailla on edustus hallituksessa joko oman tai yhteisten edustajien kautta.

Yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanon muuttamisesta, mikäli omistuksessa tai muissa olosuhteissa

tapahtuvat muutokset sitä edellyttävät. Tällaisten yksittäisten muutosten osalta muutoksista hallituksen

jäsenyyksiin voidaan päättää tarvittaessa myös ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajien

kokouksessa noudattaen edellä määrättyjä periaatteita.

7.1.2 Hallituksen kokoukset

Kutsu Yhtiön hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Päätöksenteko Yhtiön hallituksessa tapahtuu osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja tämän Sopimuksen
määräämällä tavalla. Hallituksen jäsenten äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallitus voi

tehdä päätöksiä myös kokoontumatta, edellyttäen, että kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät
allekirjoituksellaan tehdyn päätöksen. Hallituksen kokoukseen voi osallistua sähköisiä välineitä käyttäen ja

hallitus voi pitää sähköpostikokouksen.

Hallituksen jäsenelle voidaan maksaa kohtuullinen korvaus yhtiökokouksen päättämien perusteiden

mukaisesti.

7.2 Yhtiön toimitusjohtaja, raportointi ja tehtävänjako hallituksen kanssa

7.2.1 Yhtiön hallitus huolehtii, että toimitusjohtajan kanssa laaditaan toimitusjohtajasopimus viipymättä

valinnan jälkeen.

7.2.2 Yhtiölle voidaan valita myös varatoimitusjohtaja.

7.2.3 Yhtiön hallitus määrittelee hallituksen ja toimitusjohtajan välisen vastuunjaon ja siihen liittyvän

toimitusjohtajan raportointivelvollisuuden hallitukselle ja Osapuolille.

7.2.4 Toimitusjohtajan on saatettava kaikki vaikutuksiltaan olennaiset sopimukset ja muut liiketoimet Yhtiön

hallituksen tietoon ja käsiteltäväksi Yhtiön hallituksessa ennen tällaisiin liiketoimiin ryhtymistä.

7.3 Tilintarkastus

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan

hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

8. Yhtiön palvelut

Yhtiön tavoitteena on tuottaa palvelut omakustannushintaan Yhtiön Osakkaille. Yhtiökokous päättää Yhtiön

keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Osakkaat solmivat erilliset palvelusopimukset Yhtiön kanssa.
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9. Immateriaalioikeudet ja tietotaito

Yhtiön toiminnan yhteydessä syntyneet tai myöhemmin syntyvät tekijänoikeudet ja sen lähioikeudet,

tavaramerkit, patentit, hyödyllisyysmallioikeudet ja muut immateriaalioikeudet sekä tekninen osaaminen ja

tietämys ja kaikki Yhtiön toiminnassa tai niiden toimintaan liittyen syntynyt materiaali ja niihin liittyvät oikeudet
("Immateriaalioikeudet") kuuluvat Yhtiölle ja Yhtiöllä on täydet oikeudet näiden Immateriaalioikeuksien
edelleen luovutukseen ja näiden Immateriaalioikeuksien kohteiden muuttamiseen.

Kaikki Immateriaalioikeudet pyritään suojaamaan parhaalla mahdollisella tavalla kohtuullisin kustannuksin.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä sopimuskohta ei rajaa työntekijöiden lainmukaista oikeutta korvaukseen

työsuhdekeksinnöistä.

10. Muutokset Yhtiön toiminnassa

Mikäli Yhtiöstä tulee markkinaehtoinen toimija tai mikäli Yhtiön asemassa tai toiminnassa tapahtuu muita

sellaisia muutoksia, joiden johdosta Yhtiön yhtiöjärjestystä ja/tai tätä Sopimusta tulee muuttaa, sitoutuvat

Osapuolet myötävaikuttamaan siihen, että Yhtiön yhtiöjärjestystä ja/tai tätä Sopimusta muutetaan vastaamaan

Yhtiön kulleistakin tilannetta viipymättä.

11. Osakkeiden luovuttaminen

11.1 Yleistä

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastus- ja suostumuslausekkeet, joiden säännöksiä sovelletaan soveltuvin

osin kaikkiin Yhtiön osakkeiden luovutuksiin.

Lainmukainen ja sitova osakkeiden luovutus kolmannelle voi tapahtua ainoastaan tämän Sopimuksen ehtojen

mukaisesti ja yhtiöjärjestystä noudattaen.

Mikäli joku Osakkaista haluaa luopua osakkeistaan, tulee tämän tarjota osakkeitaan ensisijaisesti muiden

Osakkaiden ja toissijaisesti Yhtiön ostettavaksi.

Mikäli Osakkaat luovuttavat osakkeensa kokonaan tai osittain tai Yhtiö laskee liikkeelle osakkeita tai

osakeinstrumentteja tämän Sopimuksen ulkopuoliselle osapuolelle, tulee luovutuksensaajan tai merkitsijän

sitoutua noudattamaan tätä Sopimusta. Uuden osakkaan mukaantulo Sopimukseen voidaan toteuttaa myös

erillisellä liitteellä, ilman, että tätä Sopimusta tarvitsee päivittää ja allekirjoittaa uudelleen.

11.2 Lunastushinta

Lunastushinta on sekä vastikkeellisessa että vastikkeettomassa saannossa siirtäjän ja siirronsaajan sopima

hinta, yhden osakkeen lunastushinnan ollessa kuitenkin enintään Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen

mukainen osakekohtainen osuus Yhtiön omasta pääomasta sen jälkeen kun kyseisen tilinpäätöksen

vahvistaneen yhtiökokouksen päättämä mahdollinen osinko on ensin huomioitu.

12. Salassapito

12.1 Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toistensa ja Yhtiötä koskevan luottamuksellisen tiedon.

Luottamuksellisena tietona pidetään kaikkea tähän Sopimukseen, Yhtiöön tai Osapuoliin tai näiden toimintaan

liittyvää tietoa, joka ei ole yleisessä tiedossa. Luottamuksellisen tiedon salassapitovelvollisuus sitoo Osapuolta

vielä senkin jälkeen, kun se on lakannut olemasta tämän Sopimuksen Osapuoli.

12.2 Salassapitovelvoite ei koske sellaista tietoa, jonka Osapuoli on lain nojalla velvollinen saattamaan

julkiseksi.
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13. Tätä Sopimusta ja siihen liittyviä erimielisyyksiä koskevat määräykset

13.1 Yleisvelvoite

Osapuolet sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja toimimaan

yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota tämän Sopimuksen ja sen

tarkoituksen noudattaminen edellyttää.

Osapuolet vakuuttavat, etteivät ole tehneet eivätkä tämän Sopimuksen voimassa ollessa tule tekemään muuta

osakassopimusta tai muita sopimuksia, joissa sovittaisiin tässä Sopimuksessa säännellyistä tai niihin

vaikuttavista asioista ristiriitaisesti tämän Sopimuksen ehtojen kanssa.

13.2 Muutosten tekeminen Sopimukseen

Muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti Osapuolten yksimielisellä päätöksellä. Suulliset

muutokset ovat mitättömiä.

13.3 Sopimuksen voimassaolo

13.3.1 Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kaikki Osakkaat ovat sen allekirjoittaneet. Tämä Sopimus

hyväksytään Yhtiötä sitovaksi Yhtiön ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

13.3.2 Tämä Sopimus on voimassa Osakkaiden osalta niin kauan kuin Yhtiön Osakkaita on enemmän kuin

yksi. Yhtiön osalta tämä Sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä Sopimus on lakannut olemasta

voimassa Osakkaiden osalta.

13.3.4 Tämä Sopimus lakkaa kaikissa tilanteissa olemasta voimassa, jos Yhtiön koko osakekanta myydään

tai Yhtiö sulautuu.

13.3.5 Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän Sopimuksen ehtojen vastainen osakkeiden luovutus ei vapauta

luovuttajaa Sopimuksen mukaisista velvoitteista ja toisaalta, että tämän Sopimuksen mukainen osakkeiden

luovutus siten, että luovuttaja ei enää omista osakkeita, johtaa siihen, että luovuttaja ei ole enää tämän

Sopimuksen Osapuoli eikä luovuttajalla ole enää tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksia.

13.4 Muut sopimukset ja tulkinta

13.4.1 Tämä Sopimus liitteineen käsittää Osapuolten välisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen

kokonaisuudessaan. Aiemmat Osapuolten välillä mahdollisesti solmitut osakassopimukset tai muut suulliset

tai kirjalliset välipuheet tämän Sopimuksen sääntelemissä asioissa ovat mitättömiä. Yhtiöjärjestys on

ensisijainen tähän Sopimukseen nähden.

13.5 Sopimuksen siirtäminen ja osittainen pätemättömyys

13.5.1 Tätä Sopimusta ei voida siirtää ilman kaikkien Osapuolten suostumusta.

13.5.2 Mikäli osa tästä Sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismää-

räyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on Sopimus muilta osin yhä voimassa, kuitenkin

niin, että mikäli lopputulos olisi kohtuuton tai muuttaisi Osapuolten alkuperäistä sopimustahtoa, Osapuolet

sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Sopimuksen muuttamisesta siten, että Osapuolten yhteinen alkuperäinen

sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti.

13.6 Sopimusrikkomuksetja sopimussakko

13.6.1 Jäljempänä tässä kohdassa "Sopimusrikkomuksella" tarkoitetaan sellaista tämän Sopimuksen

olennaista rikkomista, jota ei ole korjattu kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun loukattu

Osakas on rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle huomauttanut tai sellaista olennaista sopimusrikkomusta, joka
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ei ole korjattavissa. Velvollisuutta maksaa sopimussakkoa ei kuitenkaan ole, jos sopimusrikkomus on

aiheutunut muusta kuin tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta ja on vaikutuksiltaan vähäinen.

13.6.2 Sopimusrikkomukseen syyllistyvän Osapuolen on maksettava sopimussakkoa. Sopimussakko on

100.000 euroa per rikkomus. Sopimussakko maksetaan loukatulle Osakkaalle Osakkaan osakkeenomistuksen

suhteessa [jos useita loukattuja Osakkaita) tai loukatun Osakkaan niin vaatiessa Yhtiölle.

13.6.3 Sopimussakon maksaminen ei poista rikkoneen Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin

kuin vahinko ylittää sopimussakon määrän.

13.7 Erimielisyydet ja Sovellettava laki

13.7.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

13.7.2 Tästä Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti

neuvotteluteitse.

13.7.3 Erimielisyydet, joista Osapuolet eivät pääse neuvotteluratkaisuun, ratkaistaan Etelä-Pohjanmaan

käräjäoikeudessa.

14. Sopimuskappaleet

Tätä Sopimusta on laadittu 23 samasanaista kappaletta, yksi kullekin Osapuolelle.

[Paikka], _kuun _ päivänä 2019

Kauhajoen kaupunki Teuvan kunta

[Nimi]
[Asema]

[Nimi]
[Asema]

Alajärven kaupunki Lappajärven kunta

[Nimi]
[Asema]

[Nimi]
[Asema]

Kauhajoen kaupunki Ahtärin kaupunki

[Nimi]
[Asema]

[Nimi]
[Asema]
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Soinin kunta Vimpelin kunta

[Nimi]
[Asema]

Isojoen kunta

[Nimi]
[Asema]

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä

[Nimi]
[Asema]

Järviseudun Koulutuskuntayhtymä

[Nimi]
[Asema]

Kuortaneen kunta

[Nimi]
[Asema]

Karijoen kunta

[Nimi]
[Asema]

Evijärven kunta

[Nimi]
[Asema]

Kauhavan kaupunki

[Nimi]
[Asema]

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

[Nimi]
[Asema]

Millespakka Oy

[Nimi]
[Asema]

Kauhavan Vesi Oy

[Nimi]
[Asema]

[Nimi]
[Asema]

10
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Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä

[Nimi]
[Asema]

Karvian kunta Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

[Nimi] [Nimi]
[Asema] [Asema]

Isonkyrön kunta

[Nimi]
[Asema]

Allekirjoittanut Yhtiö on tutustunut tähän Sopimukseen ja sitoutuu noudattamaan Sopimuksen määräyksiä

siinä määrin kuin ne koskevat Yhtiötä.

[Paikka], _kuun _ päivänä 2019

Seutunet Oy

[nimi]

Hallituksen puheenjohtaja

11



SEUTUNET OY YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Seutunet Oy ja sen kotipaikka on Alajärvi.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialaan kuuluvat ICT -alan palvelut, verkkopalvelut, puhelinvaihdepalvelut sekä talous-ja
henkilöstöhallinnon palvelut, tilitoimistopalvelut sekä näihin liittyvät asiantuntijapalvelut ja muut
hallinnon tukipalvelut. Lisäksi toimialaan sisältyvät hankintapalvelutja sijaistietokannan
ylläpitopalvelu. Yhtiö toimii omistajiensa yhteishankintayksikkönä ja sen tehtävänä on tarjota ja
kehittää sekä tukea osakasyhteisöjen talous- ja henkilöstöpalveluja, tieto- ja viestintäteknisiä
palveluja ja toimintaa. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa
sijoitustoimintaa ja arvopaperikauppaa.

3 § Yhtiön toiminta, tarkoitus ja osakkaat
Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016)
tarkoittamalla tavalla omistajinaan olevien hankintayksiköiden sidosyksikkönä.

Yhtiö voi tarjota palveluja muille kuin omistajinaan oleville hankintayksiköille vain siinä määrin kuin
voimassa oleva hankintalainsäädäntö sen mahdollistaa vaarantamatta yhtiön asemaa edellä
mainittuna sidosyksikkönä.

Yhtiön osakkeenomistajina voi olla vain kuntia, kuntayhtymiä, maakuntia sekä maakuntien,
kuntien, ja/tai kuntayhtymien omistamia yhtiöitä tai muita yksiköitä, jotka ovat kulloinkin voimassa
olevan hankintalainsäädännön mukaisia hankintayksiköitä.

4 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kymmenen (10) ja enintään kuusitoista (16) jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet.

5 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

6 § Toiminimenkirjoitusoikeudet
Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle
prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi
valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajat
valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

8 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään
kaksi viikkoa ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkittyihin tai muuten yhtiön tiedossa
oleviin osoitteisiin postitetuilla kirjeillä tai sähköpostiviesteillä.

9 § Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä



1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot,
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen osoittaman voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

Valittava tarvittaessa
6. hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
7. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

8. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa on valvottava muille
kuin omistajille suuntautuvan myynnin määrää.

11 § Yhtiökokouksen päätettävät yhtiön kannalta tärkeät asiat
Yhtiökokous päättää seuraavista yhtiön ja sidosyksikköaseman kannalta merkittävistä asioista:

Yhtiön strategian vahvistaminen ja muuttaminen
Periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä muutos yhtiön toiminnassa
Tytäryhtiöiden perustaminen
Yrityskaupat ja merkittävä osakeomistuksen hankinta
Normaaliin toimintaan nähden merkittävät ja poikkeukselliset sopimukset ja yritysjärjestelyt
Poikkeukselliset tai varsinaisen toiminnan ulkopuoliset investoinnit ja niiden rahoitus
Pääomarakenteen merkittävä muuttaminen
Ohjausryhmien asettaminen ja tehtävät
Ohjausryhmän jäsenten ja varajäsenten sekä ohjausryhmien puheenjohtajien ja
varapuheenjohtajien valinta
Sellaisten muiden muutosten tekeminen yhtiössä, jotka voisivat vaikuttaa
sidosyksikköasemaan.

12 § Omien osakkeiden hankkiminen
1. Yhtiöllä on velvollisuus osakkeiden hankkimiseen osakkeenomistajalta ja osakkeenomistajalla
on velvollisuus luovuttaa osakkeet, jos osakkeenomistaja siirtyy hankkimaan yhtiön toimialan
mukaisia palveluita muilta kuin sidosyksikkönä toimivalta yhtiöltä.
2. Omien osakkeiden hankkimisesta päättää yhtiön hallitus.
3. Hankittavista osakkeista maksettava hinta määräytyy vastaavasti kuin yhtiöjärjestyksen
kohdassa 13 § mainittu lunastushinta.
4. Omien osakkeiden hankkimiseen käytetään ensisijaisesti voitonjakoon käytettävissä olevia
varoja ja toissijaisesti sidottua omaa pääomaa osakeyhtiölain osakepääoman alentamista
koskevien säännösten mukaisesti.

13 § Lunastusoikeus
Osakkeenomistajilla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake
seuraavilla ehdoilla.

1) Osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain,
jos kukaan osakkeenomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan.

2) Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja lukuun ottamatta sulautumiseen, jakautumiseen tai
yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa, eikä saantoa, jossa vastaanottajana on yhtiön
osakkeenomistaja.

3) Lunastushinta on sekä vastikkeellisessa että vastikkeettomassa saannossa siirtäjän ja
siirronsaajan sopima hinta, yhden osakkeen lunastushinnan ollessa kuitenkin enintään yhtiön



viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen osakekohtainen osuus yhtiön omasta pääomasta sen
jälkeen kun kyseisen tilinpäätöksen vahvistaneen yhtiökokouksen päättämä mahdollinen osinko on
ensin huomioitu.

4) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon
kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on
ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitus on
toimitettava kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.

5) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon
kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön
lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle seitsemän (7) viikon kuluessa siitä, kun
osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

6) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava
osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden
suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

7) Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta
lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on
osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta
maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle.

14 § Lunastusoikeus osakkaan asemassa tapahtuvan muutoksen perusteella
Mikäli yhtiön osakkeenomistajan toiminnassa tai rakenteessa tapahtuu sellaisia muutoksia, että se
ei enää täytä 3 §:ssä osakkeenomistajille asetettuja vaatimuksia, on yhtiöllä oikeus lunastaa
osakkeenomistajalta tämän osakkeet. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa muutoksista yhtiön
hallitukselle viipymättä sen tultua tietoiseksi muutoksista. Lunastushinta määräytyy vastaavasti
kuin yhtiöjärjestyksen kohdassa 13 § mainittu lunastushinta.

15 § Suostumuslauseke
Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin tarvitaan yhtiön hallituksen suostumus. Mikäli suostumus
annetaan, sovelletaan lisäksi 13 §:n mukaista lunastusoikeutta.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön
kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen.

Suostumus voidaan myöntää vain sellaisille yksiköille, jotka täyttävät 3 §:ssä osakkeenomistajille
asetetut vaatimukset.

Suostumuslauseke ei koske olemassa olevien osakkeenomistajien välisiä osakkeiden siirtoja.



SULAUTUMISSUUNNITELMA

Järvinet0y:n

ja

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy: n

välillä
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Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitukset ovat tänään laatineet seuraavan sulautumissuunnitel-

man, jonka mukaan sulautuminen toteutettaisiin seuraavasti:

Järvinet Oy ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy (jäljempänä yhdessä "Sulautuvat Yhtiöt") sulautuvat

selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että

1) Sulautuvien Yhtiöiden kaikki varat ja velat siirretään selvitysmenettelyttä perustettavalle vastaanotta-

valle yhtiölle Seutunet Oy: lie (jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö"); ja

2) Sulautuvat Yhtiöt purkautuvat ja Sulautuvien Yhtiöiden osakkeenomistajat saavat vastikkeena perus-

tettavan Vastaanottavan Yhtiön uusia osakkeita.

Sulautumisessa noudatetaan osakeyhtiölain (624/2006, jäljempänä "OYL") 16 luvun säännöksiä ja su-

lautuminen on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 aja 52 b §:n säännösten mu-

kainen. Sulautuminen on OYL 16:2.1:n 2 kohdassa tarkoitettu kombinaatiosulautuminen.

Sulautuvien Yhtiöiden varojen ja velkojen siirtymisestä Vastaanottavalle Yhtiölle sekä muista sulautu-

misessa noudatettavista periaatteista ja menettelytavoista määrätään tässä sulautumissuunnitelmassa.

1. Tiedot Sulautumiseen osallistuvista yhtiöistä

Vastaanottava yhtiö:

Toiminimi: Seutunet Oy

Osoite: Järvikatu 1, 62900 ALAJÄRVI
Kotipaikka: Alajärvi

Sulautuva yhtiö:

Toiminimi: Järvinet Oy
Y-tunnus: 1788352-4

Osoite: Järvikatu 1, 62900 ALAJÄRVI
Kotipaikka: Alajärvi

Sulautuva yhtiö:

Toiminimi: Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy

Y-tunnus: 1736476-7

Osoite: Teknologiapuisto 1, 61800 KAUHAJOKI
Kotipaikka: Teuva

2. Sulautuminen

Järvinet Oy ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy sulautuvat kombinaatiosulautumisella perustettavaan

Seutunet Oy:öön, jolle Vastaanottavana Yhtiönä siirtyvät kaikki Sulautuvien Yhtiöiden varat ja oikeudet

ja joka ottaa vastatakseen kaikki Sulautuvien Yhtiöiden velat ja velvoitteet.

1(8)
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3. Sulautumisen syy

Sulautumisen syynä on paikallisten palveluiden turvaaminen ja synergiaetujen saavuttaminen yhdistä-

maila kaksi samalla toimialalla toimivaa yhtiötä.

4. Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestys

Ehdotus perustettavan Vastaanottavan Yhtiön Seutunet Oy:n yhtiöjärjestykseksi ilmenee Liitteestä 1 .

5. Vastaanottavan Yhtiön toimielinten ja tilintarkastajan valinta

Vastaanottavan Yhtiön hallitukseen ehdotetaan valittavaksi kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja heille

kaikille henkilökohtaiset varajäsenet.

Perustettavan Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja

ja varapuheenjohtaja valitaan siten, että Sulautuvien Yhtiöiden osakkeenomistajat kokoontuvat perus-

tettavaa Vastaanottavaa Yhtiötä koskevaan osakkeenomistajien kokoukseen (myöhemmin "Osakkeen-

omistajien kokous") tekemään päätöksen edellä mainituista Yhtiön toimielimistä. Perustettavan Vas-

taanottavan Yhtiön tilintarkastaja valitaan noudattaen samaa menettelyä.

Osakkeenomistajien kokous kokoontuu ja em. valinnat tehdään ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.

Edellä mainitun Osakkeenomistajien kokouksen kutsuu koolle osakeyhtiölain yhtiökokouskutsulle ase-

tettuja säännöksiä soveltuvin osin noudattaen Sulautuvien Yhtiöiden hallitukset. Osakkeenomistajien

kokous järjestäytyy ja kokousta koskien noudatetaan soveltuvin osin osakeyhtiölain yhtiökokoukselle

asetettuja säännöksiä.

Vastaanottavan Yhtiön hallituksen toimielinten ja tilintarkastajan valitsevasta Osakkeenomistajien ko-

kouksesta laaditaan pöytäkirja (noudattaen soveltuvin osin osakeyhtiölain 5 luvun 23§:n yhtiökokouksen

pöytäkirjalle asetettuja säännöksiä), joka toimitetaan ennen sulautumisen täytäntöönpanoa rekisterivi-

ranomaiselle.

Jos edellä mainitussa Osakkeenomistajien kokouksessa valittu Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsen

tai varajäsen eroaa tai tulee estyneeksi ennen sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä, kutsutaan

koolle uusi Osakkeenomistajien kokous päättämään Vastaanottavan Yhtiön hallituksen täydentämisestä

uudella jäsenellä vastaavin tavoin kuin ensimmäinen Osakkeenomistajien kokous. Uusi tilintarkastaja

valitaan tarvittaessa vastaavasti.

Perustettavan Vastaanottavan Yhtiön toimitusjohtajan valitsee Vastaanottavan Yhtiön hallitus, joka kut-

sutaan koolle toimitusjohtajan valitsemista varten välittömästi sulautumisen täytäntöönpanon tapahdut-

tua.

6. Perustettavan Vastaanottavan Yhtiön osakepääoma ja osakkeet

Perustettavan Seutunet Oy:n osakepääomaksi ehdotetaan rekisteröitäväksi 200.000 euroa sulautumi-

sen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Perustettavassa Vastaanottavassa Yhtiössä on 100

000 kappaletta osakkeita. Kukin osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa. Kaikki osakkeet ovat

samanlajisia. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
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7. Sulautumisvastike

Sulautumissuunnitelman allekirjoitushetkellä Sulautuvalla Järvinet Oy:llä on yhteensä 640 ulkona ole-

vaa osaketta, jakautuen seuraavasti:

Alajärven kaupunki

Soinin kunta

Vimpelin kunta

Lappajärven kunta

Evijärven kunta

Järviseudun koulutuskuntayhtymä

Kauhavan kaupunki

Kuortaneen kunta

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Millespakka Oy

Kauhavan Vesi Oy

Ähtärin kaupunki

126

126

126

126

26

26

26

26

26

3

2

1

19,7%

19,7%

19,7%

19,7%

4,1 %

4,1 %

4,1 %

4,1 %

4,1 %

0,5 %

0,3 %

0,2 %

Sulautumissuunnitelman allekirjoitushetkellä Sulautuvalla Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:llä on yh-

teensä 100 000 osaketta jakautuen seuraavasti:

Kauhajoen kaupunki

Teuvan kunta

Isojoen kunta

Karijoen kunta

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä

Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Karvian kunta

51146

27475

9575

5511

5043

250

250

250

51,1 %

27,5 %

9,6 %

5,5 %

5,0 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %
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Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Isonkyrön kunta

250

250

0,3 %

0,3 %

Sulautumisvastikkeena Sulautuvien Yhtiöiden osakkeenomistajat saavat Vastaanottavan Yhtiön uusia

osakkeita. Sulautumisvastikkeen antaminen tässä sulautumissuunnitelmassa esitetyllä tavalla johtaa

siihen, että sulautumisen jälkeen Vastaanottavan Yhtiön omistusosuudet jakautuvat seuraavasti:

Kauhajoen kaupunki

Teuvan kunta

Alajärven kaupunki

Lappajärven kunta

Soinin kunta

Vimpelin kunta

Isojoen kunta

Karijoen kunta

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä

Evijärven kunta

Järviseudun Koulutuskuntayhtymä

Kauhavan kaupunki

Kuortaneen kunta

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Millespakka Oy

Kauhavan Vesi Oy

Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä

Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

osakkeet

25573

13738

9844

9844

9844

9844

4788

2756

2522

2031

2031

2031

2031

2031

234

156

125

125

osuus %

25,57 %

13,74%

9,84 %

9,84 %

9,84 %

9,84 %

4,79 %

2,76 %

2,52 %

2,03 %

2,03 %

2,03 %

2,03 %

2,03 %

0,23 %

0,16%

0,13%

0,13%
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Karvian kunta

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Isonkyrön kunta

Ahtärin kaupunki

125

125

125

78

0,13%

0,13%

0,13%

0,08 %

Sulautumisvastikkeena annetaan Vastaanottavan Yhtiön liikkeelle laskemia uusia osakkeita. Sulautu-

vien Yhtiöiden osakkeenomistajat saavat omistamiansa osakkeiden mukaisessa suhteessa yhteensä

satatuhatta (100 000) uutta Vastaanottavan Yhtiön osaketta. Sulautumisen jälkeen Vastaanottavalla

Yhtiöllä on satatuhatta (100 000) ulkona olevaa osaketta.

Sulautumisvastikkeena ei käytetä rahaa.

Sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden määrät on määritelty Sulautuvien Yhtiöiden osakkeiden

arvostuksista tehtyjen erillisten arvostuslaskelmien perusteella. Sulautuvien Yhtiöiden hallitukset pitävät

ehdotettua vastiketta ja sen jakoperusteita oikeina ja perusteltuina eikä vastikkeen jakoon liity olennaisia

arvostusongelmia.

Sulautumisvastike jaetaan välittömästi sulautumisen täytäntöönpanon tultua rekisteröidyksi. Vastaanot-

tavan Yhtiön osakkeista ei sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä anneta osakekir-

joja. Osakkuus Vastaanottavassa Yhtiössä on merkittävä sen osakasluetteloon heti sulautumisen täy-

täntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Osakkeenomistajista tulee täysivaltaisia osakkeenomistajia

välittömästi sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintihetkellä.

Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

8. Optio-oikeudetja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Sulautuvat yhtiöt eivät ole antaneet OYL 16:3.2 §:n 7 kohdassa tarkoitettuja optio-oikeuksia tai muita

osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

9. Selvitys Sulautuvien Yhtiöiden varoista, veloista ja omista pääomista ja niiden arvostamiseen

vaikuttavista seikoista

Sulautuvan Järvinet Oy:n varat ovat 932275,67 euroa, velat 615548,51 euroa ja oma pääoma

316 727,16 euroa tilinpäätöksen (vahvistamaton) per 31.12.2018 mukaan. Tarkempi erittely Sulautuvan

Järvinet Oy:n varoista, veloista ja omasta pääomasta perustuen tilinpäätökseen (vahvistamaton) per

31.12.2018 on esitetty liitteessä 2.

Sulautuvan Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n varat ovat 855 755,96 euroa, velat 616 614,48 euroa

ja oma pääoma 239 141,48 euroa tilinpäätöksen (vahvistamaton) per 31.12.2018 mukaan. Tarkempi

erittely Sulautuvan Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n varoista, veloista ja omasta pääomasta perus-

tuen tilinpäätökseen (vahvistamaton) per31.12.2018 on esitetty liitteessä 2.
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Varat on arvostettu kirjanpitoarvoon ja niiden arvostamisessa on noudatettu kirjanpitolain (1336/1997

muutoksineen) säännöksiä ja hyvän kirjanpitotavan periaatteita. Varat on arvostettu varovaisuuden pe-

riaatetta noudattaen enintään varojen todennäköiseen luovutushintaan.

Muita erityisiä seikkoja, jotka vaikuttaisivat Vastaanottavalle Yhtiölle siirrettävän omaisuuden arviointiin,

ei ole Sulautuvien Yhtiöiden hallituksen tiedossa.

10. Selvitys sulautumisen kirjanpidollisesta käsittelystä ja sulautumisen vaikutuksesta vastaan-

ottavan yhtiön taseeseen

Vastaanottava Yhtiö kirjaa sulautumisessa vastaanotetut varat ja velat niiden kirjanpitoarvoista. Sulau-

lumisessa Vastaanottavan Yhtiön osakepääomaksi merkitään 200.000,00 euroa. Sulautuvien yhtiöiden

osakepääoman määrä sekä muu sidottu oma pääoma, joka ylittää 200.000,00 euroa, kirjataan Vastaan-

ottavassa yhtiössä kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Sulautumisen oletetut vaikutukset Vastaanottavan Yhtiön taseeseen on esitetty liitteessä 2 käyttäen

Sulautuvien Yhtiöiden kirjanpidon kuukausiajojen per 31.12.2018 kirjanpitoarvoja.

11. Pääomalainat

Sulautuvalla Järvinet Oy:llä ei ole OYL 12 luvun mukaisia ja OYL 16:3.2 §:n 11 kohdassa tarkoitettuja

pääomalainoja.

Sulautuvalla Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:llä ei ole OYL 12 luvun mukaisia ja OYL 16:3.2 §:n 1 1

kohdassa tarkoitettuja pääomalainoja.

12. Omistussuhteet

Sulautuvilla Yhtiöillä ei ole OYL 16:3.2 §:n 12 kohdassa tarkoitettua osakeomistusta.

13. Yrityskiinnitykset

PRH:n yrityskiinnitysrekisterin rasitustodistuksen mukaan Sulautuvan Yhtiön Järvinet Oy:n omaisuuteen

kohdistuu sulautumissuunnitelman allekirjoitushetkellä seuraavat yrityskiinnityslaissa (634/1984 muu-

toksineen) ja OYL 16:3.2 §:n 13 kohdassa tarkoitetut yrityskiinnitykset:

Lkm

3

No

1-3

Hakija

Järvinet Oy

Yrityskiinnityksiä yhteensä

ä pääoma (EUR)

50.000,00

Antamispäivä

26.09.2016

150.000,00

Sulautuvan Yhtiön Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n omaisuuteen ei sulautumissuunnitelman alle-

kirjoitushetkellä kohdistu yrityskiinnityslaissa (634/1984 muutoksineen) ja OYL 16:3.2 §:n 13 kohdassa
tarkoitettuja yrityskiinnityksiä.
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14. Tilintarkastajan lausunto

Osakeyhtiölain 16 luvun 4 pykälässä tarkoitetuksi sulautumissuunnitelmasta lausunnon antavaksi tilin-

tarkastajaksi nimetään PricewaterhouseCoopers Oy.

15. Vastaanottavan Yhtiön tilikausi

Vastaanottavan Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2020.

16. Yhtiöiden johdolle ja tilintarkastajille sulautumisen johdosta suoritettavat erityiset edut ja

oikeudet

Sulautuvien Yhtiöiden hallitusten jäsenille ja toimitusjohtajille ei makseta mitään korvausta sulautumi-

seen liittyen. Sulautuvien Yhtiöiden tilintarkastajille ja sulautumissuunnitelmasta lausunnon antavalle

tilintarkastajalle maksetaan korvaus normaalin laskutuskäytännön mukaan.

Sulautuvien Yhtiöiden hallitusten jäsenille, toimitusjohtajille, tilintarkastajille tai sulautumissuunnitel-

masta lausunnon antavalle tilintarkastajalle ei anneta mitään erityisiä OYL 16:3.2 §:n 14 kohdassa tar-

koitettuja etuja ja oikeuksia.

17. Työntekijät

Sulautuvien Yhtiöiden työntekijät siirtyvät sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Vas-

taanottavalle Yhtiölle työsopimuslain (55/2001 muutoksineen) 1:10 §:stä ilmeneviä periaatteita noudat-

taen entisin työsuhteen ehdoin ja ns. vanhoina työntekijöinä.

Sulautumiseen Osallistuvat Yhtiöt hoitavat yhdessä yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain

(334/2007 muutoksineen) edellyttämät menettelyt.

18. Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden oikeus päättää muista kuin tavanomaiseen liiketoimin-

taan kuuluvista järjestelyistä sulautumisen aikana

Sulautuvilla Yhtiöillä on oikeus päättää sulautumissuunnitelman allekirjoittamisen ja sulautumisen täy-

täntöönpanon rekisteröimisen välisenä aikana myös muista kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuulu-

vista järjestelyistä, jotka vaikuttavat yhtiöiden omiin pääomiin tai osakkeiden määriin.

19. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta

Sulautuminen tulee voimaan sinä päivänä, jona sulautumisen täytäntöönpano merkitään kaupparekis-

teriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2019, mutta sulautu-

misen täytäntöönpanoajankohta voidaan pyytää myös tätä aikaisemmaksi tai myöhemmäksi.

7(8)



LUONNOS

20. Valtuutus

Kaupparekisterilomakkeella ilmoitettu asiamies valtuutetaan tekemään rekisteriviranomaisen mahdolli-

sesti edellyttämät teknisluontoiset korjaukset kaupparekisterilomakkeisiin, sulautumissuunnitelmaan ja

sen liitteisiin.

21. Sulautumissuunnitelman kappaleet

Tämä sulautumissuunnitelma on laadittuja allekirjoitettu neljänä (4) samanlaisena kappaleena, yksi (1)

kullekin sulautumiseen osallistuvalle yhtiölle ja yksi (1) rekisteriviranomaiselle.

Seinäjoella _._.2019

Järvinet0y:n hallitus:

XXX,

Hallituksen valtuuttamana

Suppupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n hallitus:

XXX,

Hallituksen valtuuttamana

LIITTEET
1) Ehdotus Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestykseksi
2) Selvitys Sulautuvien Yhtiöiden varoista, veloista ja omista pääomista sekä sulau-

tumisen vaikutuksesta Vastaanottavan Yhtiön taseeseen
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VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Muut pitkävaikutteiset menot

Yhteensä

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Yhteensä

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

Yhteensä

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTMVAT

^/aihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

Muu vaihto-omaisuus

Yhteensä

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

Muut saamiset

Muut menoennakot (siirtosaamiset)

Siirtosaamiset

Yhteensä

Rahat ja pankklsaamiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

/ASTAAVAA YHTEENSÄ

IÄRVINETOY

U.12.2018

8 479,2;

57 500,5'

65 979,7:;

36 890,8;

280 408,3(

317 299,1'

450,OC

450,OC

383 728,92

125 602,3E

680,OC

126 282,3S

399 972,77

o,oc

0,00

22 291,59

422 264,36

0,00

548 546,75

932 275,67

SUUPOHJAN

SEUTUPAtVELUKESKUS

3Y

31.12.2018

0,0(

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,0(

0,01

0,01

0,0(

0,0(

0,0(

283 527,4(

7 OOO.OC

o,oc

2 300,3]

292 827,71

562 928,1£

855 755.9E

855 755,9£

YHTEENSÄ

8 479,2;

57 500,5'

65 979,7:

36 890,8;

280 408,3(

317 299,li

450,0(

450,01

383 728,9:

125 602,3[

680,0(

126 282,3!

683 500,2;

7 000,OC

o,oc

24 591,9C

715 092,13

562 928.1E

1404302,71

1788031,63

:UMINOINNIT

0,0(

o,oc

o,oc

o,oc

0,00

0,00

0,00

:UUSIOTASE

31.12.2018

8 479,23

57 500,54

65 979,77

36 890,85

280 408,30

317 299,15

450,00

450,00

383 728,92

125 602,39

680,00

126 282,39

683 500,23

7 000,00

0,00

24 591.90

715 092,13

562 928,19

1404302,71

1788031,63

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman

rahasto

Edellisten tilikausien voitto/tappio

Tilikauden voitto/tappio

Yhteensä

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Pankki shekkiljmiitti

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Yhteensä

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

107 520,OC

o,oc

253 236,0£

-44 028,92

316 727,16

104 908,01

236 820,31

86 924,93

186 895,26

615 548,51

932 275,67

100 000,00

0,00

135 907,57

3 233,91

239 141,48

0,00

149 429,02

179 479,20

287 706,26

616 614,48

855 755,96

207 520,00

0,00

389 143,65

-40 795,01

555 868,64

104 908,01

386 249,33

266 404,13

474 601,52

1232162,99

1788031,63

-7 520,00

7 520,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

7 520,00

389 143,65

-40 795,01

555 868,64

104 908,01

386 249,33

266 404,13

474 601,52

l 232162,99

1788 031,63


