
  

 

I 

   KOKOUSKUTSU 

KARVIAN KUNNANVALTUUSTO         6/2019  

 

  
   

 

 

KOKOUSPAIKKA JA -AIKA:  Kunnantalo, valtuustosali 

Keskiviikkona 18.12.2019 klo 19.00  

Käsitellään kokouskutsussa luetellut asiat. 

Jouluruokailu Torrossa valtuustopäivänä klo 

15:00-17:45  

Myös lehdistön edustajat ovat tervetulleita joulu-

aterialle. 

Tervetuloa! 

Kahvitarjoilu klo 18:45 

Ennen kokousta luovutetaan luottamushenkilölle 

Kuntaliiton myöntämä Kultainen 30 v-

ansiomerkki: Merja Holkko 

 

    

 

 
Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 
nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään. Pöytäkirja on nähtävillä 
myös kunnanvirastossa viraston aukioloaikana.  
 
 
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja: 
 
Merk. Päivi Suominen 

 
Kokouskutsu on julkipantu kuulutusten ilmoitustaululle keskiviikkona 11.12.2019. 
 
Ilmoitustaulunhoitaja: Arja Tuuliniemi 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KV § 54 Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta on annettava 

yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston 

työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää 

ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.  

   

 Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta -lehdessä 

sekä kunnan nettisivuilla. 

 

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

kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

KV § 55 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 
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TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022 

 
KH 15.10.2019 

§ 149 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 

seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto 

hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka 

ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. 

 

 Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset 

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

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

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

tama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelu-

kaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). 

 

Talousarvio ja –suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee 

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

tuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen katta-

miseksi. 

 

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet 3.9.2019 § 116. 

Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi ennustetaan 3,8% (Kuntaliitto 

4.4.2019). Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. 

Lomarahojen leikkaus loppuu. Palkkojen sivukulujen %-osuudet pysynevät vuoden 

2019 tasolla. Keskushallinto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen prosenttiosuuk-

sista.  

 

Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia. 

 

Liitteet:  

• talousarvioesitysten käyttötalousosa  

• talousarvioesityksen investointiosa (teknisen ltk:n investoinnit excel-

taulukko toimitetaan investointien tarkennettua) 

• rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua) 

• tuloslaskelma (poistot puuttuvat vielä) 

  

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen sekä kasvatus- ja 

opetuslautakunnan viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa 

talousarvioehdotukset. 

 

Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja 

sen jälkeen muut talousarvion osat.  

 

PÄÄTÖS: 
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Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn.  

 

Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja 

sen jälkeen muut talousarvion osat.  

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma esitteli talousarvion toimintatuotot ja toimintakulut. 

Kulujen puolella nousua on henkilöstömenoissa erityisesti varhaiskasvatuksen ja 

koulutoimen osalta. Ostopalvelujen nousua on merkittävimmin erikoissairaanhoidossa. 

Säästöjä on haettu ja avustuksia on vähennetty. Verotulokertymän linja on maltillinen.  

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja vs. kunnansihteeri/koulutoimenjohtaja Kati 

Ojaniemi esittelivät hallinnonalojen talousarvioehdotukset. Käytiin läpi 

talousarvioehdotus tarkastustoimesta koulutoimeen.  

 

Todettiin, että kunnanhallitus palauttaa koulutoimen talousarvioesityksen kasvatus- ja 

opetuslautakunnalle ja edellyttää yhtenäiskoulun/perusopetuksen osalta noin 100 000 

euron karsintaa.  

 

 Muilta osin talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.  

 
KH 4.11.2019  § 167  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan, vapaa-

aikatoimen sekä teknisen toimen viranhaltijat esittelevät oman hallinnonalansa 

talousarvioehdotukset. 

 

Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja 

sen jälkeen muut talousarvion osat.  

 

 PÄÄTÖS: 

  

 Kunnanhallitus aloitti tämän pykälän käsittelyn pykälän 155 jälkeen vapaa-aikatoimen 

ja teknisen toimen talousarvioiden esittelyllä. 

 

Liikunta- ja raittiussihteeri Sirpa Ala-Rämi esitteli kunnanhallitukselle vapaa-

aikatoimen talousarvion käyttötalousosan sekä investoinnit. Kunnanhallitus päätti pa-

lauttaa vapaa-aikatoimen talousarvioesityksen vapaa-aikalautakunnalle ja edellyttää 

noin 10 000 euron karsintaa vuoden 2019 talousarviosummaan verrattuna.  

 

Sirpa Ala-Rämi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.08. 

 

 Jaakko Kallioniemi saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.10 ja poistui klo 

20.46.  Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi esitteli kunnanhallitukselle tekni-

sen toimen talousarvion käyttötalousosan sekä investoinnit. Kunnanhallitus päätti va-

rata 10.000 euroa rakennusvalvonnan asiantuntijapalkkioihin kiinteistöveroselvityksen 

teettämiseksi. Willelän uimarannan kunnostukseen varattu 5000 euroa siirretään inves-

toinneista käyttötalouteen. 
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 Mari Ervelä poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.28 

 

 Kunnanhallitus päätti pitää tauon tämän pykälän käsittelyn aikana 20.47-20.55,  minkä 

jälkeen kunnanhallitus siirtyi käsittelemään pykälää 156. 

 

Kunnanhallitus päätti muuttaa kunnanhallituksen talousarviota seuraavasti: Kohtaan 

Muu keskustoimisto (001142) ICT-palvelut 30.000 euroa, kohtaan yhteispalvelupiste 

(001143) tuet ja avustukset 1.200 euroa, työterveyshuolto (001161) tuet ja avustukset 

14.500 euroa, kopiointi (001181) muut myyntituotot muilta 700 euroa ja muut myynti-

tuotot sisäiset 14.040 euroa, muu hallinto (001190) avustukset yhteisöille 5000,00 eu-

roa. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 30.10.2019 päättänyt esittää seuraa-

via muutoksia talousarvioon: Yhtenäiskoulu vakinaiset viranhaltijat 4002 vähennetään 

30.000 euroa, kohdasta 4342 ICT-palvelut vähennetään 1.000 euroa, kohdasta 4421 

oppilaiden koulukuljetus vähennetään 50.000 euroa, kohdasta 4422 oppilaiden ylimää-

räinen koulukuljetus vähennetään 5.000 euroa, kohdasta 4500 toimisto- ja koulutar-

vikkeet vähennetään 1.000 euroa ja 4510 kirjallisuus 5.000 euroa. Kohdasta kalusto 

4580 vähennetään 2.000 euroa ja kohdasta 4600 muu materiaali vähennetään 1.000 eu-

roa. Kustannuspaikalta yhtenäiskoulun keittiö kohdasta elintarvikkeet vähennetään 

5.000 euroa. Kunnanhallitus hyväksyi esitetyt muutokset. 

 

 Kunnanhallitus päätti, että elinvoimalautakunnan käyttömenoihin Willi Karvian avus-

tuksiin yhteisöille lisätään leirituvan ja Jokipirtin menoista 75 % (19.200 euroa)  avus-

tuksena Willi Karvia Oy:lle. 

 

 Kunnanhallitus päätti, että sosiaali- ja terveyspalveluihin lisätään työsuhteisten palk-

koihin 20.000 euroa kotipalvelukokeiluun. 

 

Kunnanhallitus kävi läpi kunnanhallituksen alaiset investoinnit. 

 

Muilta osin talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa. 

 
KH 25.11.2019  § 179   

 

Liitteet: 

 

• Talousarvioesitysten käyttötalousosa  

• talousarvioesityksen investointiosa  

• rahoituslaskelma  

• tuloslaskelma  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: 

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

 

 PÄÄTÖS: 
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Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä ja päätti osaltaan hyväksyä talousarvion 

2020 ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman seuraavin muutoksin:  

 

Käyttötalous: 

 

Kustannuspaikalle 001220 joukkoliikenne lisätään matkustus- ja kuljetuspalveluluiden 

ostoon 6.400 euroa kunnan ja ELY-keskuksen välisen sopimuksen mukaisesti. 

 

Elinkeinolautakunnan alle avataan uusi kustannuspaikka vieraasta voimavaraksi -

hankkeelle. Hankkeelle kirjataan menoihin 21 561 euroa ja tuloksi avustus 15 093 

euroa. 

 

Kustannuspaikalle 005121 yhtenäiskoulu lisätään asiantuntijapalkkioihin 3.500 euroa 

koulukuljetusten kilpailuttamista varten. Koulukuljetukset kilpailutetaan keväällä 

2020. 

 

Vapaa-ajanlautakunnan kokouksessaan 18.11.2019 tekemän esityksen mukaisesti 

muutetaan kustannuspaikkoja seuraavasti: liikuntatoimi 006110 avustukset yhteisöille 

-1800 euroa, urheilurakennukset 006121 koneiden kunnossapito -500 euroa, valaistut 

kuntoradat 006123 rakennusmateriaali -300 euroa ja raittiustoimi 006201 koneiden/ 

laitteiden vuokrat -210 euroa. Kohdasta nuorisotoimi 006301 posti- ja kuriiripalvelut -

400 euroa, avustukset yhteisöille -2574 euroa, koneiden/laitteiden vuokrat -210 euroa 

sekä kulttuuritoimi 006400 4 painatukset/ilmoitukset -200 euroa, koulutus-/kulttuuri-

palvelut -197 euroa ja 4700 avustukset yhteisöille -990 euroa.  

 

Kustannuspaikkaa museotoimi 006420 muutetaan seuraavasti: tuntipalkat -3000 euroa, 

Kuel-maksut -504 euroa, sairasvakuutusmaksut -41 euroa, työttömyysvakuutusmaksut 

-25 euroa, tapaturmamaksut -11 euroa, rakennusten ja alueiden kunnossapito -9000 

euroa, koulutus- ja kulttuuripalvelut -700 euroa, rakennusmateriaali -1000 euroa ja 

muu materiaali -1040 euroa. 

 

Vesi- ja viemärilaitoksen talousarvio sisältää vesilaitoksen taksojen korottamisen 

vuonna 2020. 

 

Kustannuspaikalle rakennusvalvonta lisätään toimisto- ja asiantuntijapalveluihin 8000 

euroa pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimiseksi ja avustuksiin valtiolta 

4000 avustuksena suojelusuunnitelman laadintaan. 

Rakennusvalvonnan talousarvioesitys sisältää rakennusvalvonnan taksojen 

korottamisen vuonna 2020. 

 

Kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.42–19.47. 

 

Investoinnit: 

 

Kunnanhallituksen investointeihin lisätään 25.000 euroa palkanlaskennan web-

tallennuksen hankintaan. 
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Kunnanhallitus päätti, että vapaa-ajanlautakunnan esittämää investointia ns. 

leijonapuiston rakentamisesta ei lisätä vuoden 2020 investointeihin. 

 

Tavoitteisiin tytäryhtiöille lisätään Willi Karvia Oy:n tavoitteet. 

 

Kunnanhallitus päätti talousarvion käsittelyn. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuus-

tolle hyväksyttäväksi vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunni-

telman. 

 

KV § 56 PÄÄTÖS: 
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LISÄMÄÄRÄRAHA PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖMENOIHIN 

 
KOLTK 18.11.2019 § 74  

 

Päiväkoti Kissankimalluksessa henkilöstömenot ovat ylittyneet talousarvioon varatus-

ta. Ylitystä on aiheutunut muun muassa pitkistä sairaslomista aiheutuneista sijaiskus-

tannuksista, vuorohoidon järjestämisestä sekä avustajien palkkaamisesta. Avustajia on 

palkattu lasten erityisten tarpeiden vuoksi. Myös varhaiskasvatuksessa olevien lasten 

määrä on suurempi kuin talousarviossa on varauduttu, mikä on osaltaan kasvattanut 

henkilöstömenoja. 

 

Ylitystä on päiväkohdin työsuhteisten palkoissa sekä sijaisten palkoissa. Menot ovat 

ylittyneet nyt noin 91.200 euroa, ja marras-joulukuun arvioitu palkkasumma sivukui-

luineen on 65.000 euroa. 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää 156.200 euron lisämäärärahan päiväkodin henkilöstömenoihin. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Päivähoidonohjaaja Reetta Lepistö kertoi lautakunnalle päiväkodin 

henkilöstömenoista. Reetta Lepistö poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.51. 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 156.200 euron lisämäärärahan päiväkodin 

henkilöstömenoihin. 

 
KH 25.11.2019  § 182  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 156.200 euron lisämäärärahan päiväkodin 

henkilöstömenoihin. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 156.200 euron lisämäärärahan päiväkodin 

henkilöstömenoihin. 

 

KV § 57 PÄÄTÖS: 

 

 

 



91717 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä    

 Kunnanvaltuusto 18.12.2019    9 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta               Hallitus                      Valtuusto   

 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi 

Karvia     .    .         

                                ______________________ 
                                Pöytäkirjanpitäjä / Arkistonhoitaja   

LISÄMÄÄRÄRAHA YHTENÄISKOULUN HENKILÖSTÖMENOIHIN 

 
KOLTK 18.11.2019 § 75  

 

Yhtenäiskoululla henkilöstömenot ovat ylittymässä talousarvioon varatusta.  Ylitystä 

on aiheutunut muun muassa Joustavan perusopetuksen ryhmän perustamisesta sekä 

maahanmuuttajien valmistavan perusopetuksen opettajan palkkaamisesta. Kasvatus- ja 

opetuslautakunta on tehnyt päätöksen JOPO-ryhmän perustamisesta, mutta samassa 

yhteydessä ei varattu määrärahoja henkilöstön palkkaukseen. Ryhmässä on opettaja ja 

koulunkäynninohjaaja.  

 

Valmistavasta perusopetuksesta maksetaan oppilaskohtaista valtionosuutta, joka näkyy 

valtionosuuksissa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa eikä koulun kustannuspai-

kalla. Valtionosuus käytännössä kattaa aiheutuvat ylimääräiset kustannukset. Arvioitu 

lisämäärärahan tarve on vakinaisten viranhaltijoiden palkkoihin 50.000 euron ja työ-

suhteisten palkkoihin 30.000 euron lisämäärärahalle eli sivukuluineen tarve on 95.300 

euron lisämäärärahalle 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää 95.300 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun henkilöstömenoihin. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 95.300 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun 

henkilöstömenoihin. 

 
KH 25.11.2019   § 183  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 95.300 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun 

henkilöstömenoihin. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 95.300 euron lisämäärärahan yhtenäiskoulun 

henkilöstömenoihin. 

 

KV § 58 PÄÄTÖS: 
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LISÄMÄÄRÄRAHA ESIOPETUKSEN MENOIHIN 

 
KOLTK 18.11.2019 § 76  

 

Esiopetuksen koulukuljetukset ovat toteutuneet arvioitua suurempina, ja koulukulje-

tuksia varten tarvitaan 8.000 euron lisämääräraha. Lisäksi esiopetuksen sijaistarve on 

ollut arvioitua suurempi, mistä syytä esiopetuksen henkilöstömenoissa on tarve 6.000 

euron lisämäärärahalle. 

 

KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää 14.000 euron lisämäärärahan esiopetuksen kustannuspaikalle. 

 

PÄÄTÖS: 

 

 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kunnanhallituksen kautta 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 14.000 euron lisämäärärahan esiopetuksen 

kustannuspaikalle. 

 

 
KH 25.11.2019  § 184  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 14.000 euron lisämäärärahan esiopetuksen 

kustannuspaikalle. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuustolle, että se myöntää 14.000 euron lisämäärärahan esiopetuksen 

kustannuspaikalle. 

 

KV § 59 PÄÄTÖS: 
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LISÄMÄÄRÄRAHA POSAN PALVELUSOPIMUKSEN YLITYSTÄ VARTEN 

 
KH 9.12.2019  § 194  

 

 PoSan syyskuun toteuman perusteella laatiman tilinpäätösennusteen mukaan  

 Karvian kunnan vuoden 2019 talousarvioon varaama määräraha ei tule riittämään 

kustannuksiin. Toteuman pohjalta laaditun arvion mukaan PoSan menoihin menee 

6.079.800 euroa.  Talousarviossa PoSan menoihin varattiin 5.914.800 euroa. 

 

 Alkuvuonna 2019 kustannuksia kasvatti lastensuojelupalvelut ja toisena merkittävänä 

on vaikuttanut koko vuoden ajan vanhuspalvelukustannusten kasvaminen. 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 165.000 euron 

lisämäärärahan sosiaali- ja terveyspalveluihin menokohdalle 4302, asiakaspalveluiden 

ostot omilta kuntayhtymiltä.  

 

Lisämäärärahan määrä perustuu PoSan tilinpäätösarvioon.  

  

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 165.000 euron 

lisämäärärahan sosiaali- ja terveyspalveluihin menokohdalle 4302, asiakaspalveluiden 

ostot omilta kuntayhtymiltä.  

 

Lisämäärärahan määrä perustuu PoSan tilinpäätösarvioon.  

 

KV § 60 PÄÄTÖS: 
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VUODEN 2019 INVESTOINTIEN TILANNE JA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 
 

Tekn. ltk. § 58 

 

Karvian kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talousarvion toteutumista seura-

taan ja raportoidaan. Talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta voi-

daan toeta, että käyttötalouteen myönnetyistä määrärahoista 30.9.2019. mennessä on 

käytetty 68,1% (1 119 1172€) ja tuloja on kertynyt 64,9 % (318 366€).  

Investointeihin myönnetyistä määrärahoista 30.9.2019 mennessä on käytetty 35,2% 

(203 026€). 

Oheismateriaalina lautakunnalle käyttötalouden ja investointien toteutuminen ajalla 

1.1.-30.9.2019. 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen talousarvion toteutumisesta ajalla 

1.1.- 30.9.2019. 

Tekninen lautakunta esittää kunnanvaltuustolle arvion kuluvana vuotena toteutumatta 

jäävistä investointihankkeista. 

 

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen talousarvion toteutumisesta ajalla 

1.1.-30.9.2019.  

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle listauk-

sen kuluvan talousvuoden aikana toteutuneista ja toteutumatta jäävistä investoinneista 

sekä niiden kulurakenteesta marraskuun lopussa. 

 

 
Tekn. ltk. 3.12.2019 § 64 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanvaltuustolle selvityksen kuluvana vuonna toteutu-

matta jäävät investoinnit. 

 Oheismateriaalina lautakunnalle investointien tämän hetkinen toteutuma. 

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta esittää kunnanvaltuustolle selvityksen kuluvana vuonna toteutu-

matta jäävistä investoinneista. Tekninen lautakunta kiinnittää jatkossa huomiota sii-
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hen, että talousarvioon hyväksytyt investoinnit saadaan paremmin toteutettua talousar-

viovuoden aikana. 

KH 9.12.2019  § 198  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanval-

tuustolle selvityksen kuluvana vuonna toteutumatta jäävistä investoinneista. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanval-

tuustolle selvityksen kuluvana vuonna toteutumatta jäävistä investoinneista. 

 

KV § 61 PÄÄTÖS: 
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LISÄMÄÄRÄRAHA TEKNISEN TOIMEN INVESTOINTEIHIN 

 
Tekn. ltk. 3.12.2019 § 65 

 

Esittävien taiteiden katsomon valmistuessa keväällä 2019 koko Kulttuurikeskus 

Skantzin alueella tehtiin mittavia muutostöitä, joiden valmiiksi saattaminen oli tehtävä 

nopealla aikataululla, ja joista näin koitui lisäkustannuksia, joihin ei 

suunnitteluvaiheessa ollut varauduttu. Lisäkustannuksia tuli mm. pihanparannustöistä 

vanhan koulun alueella ja pysäköintialueen rakentumisesta sekä ulkorakennuksen 

tyhjäys- ja korjaustöistä, jotka olivat välttämättömiä tapahtumaravintolan 

rakentamiseksi. Kustannuksia syntyi mm. maa-aineksista, sekalaisista pientarvikkeista 

(roskikset, liikennemerkit, viheralueiden istutuksia ym.) ja palkkakuluista. Kuten 

katsomorakentamisessa, myös näissäkin töissä talkootyön määrä oli suuri, mutta 

kiireellisen aikataulun vuoksi oli turvauduttava myös palkattuihin työntekijöihin. 

Lisämäärärahan tarve on 21 000,00€. 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että se 

myöntää 21 000,00€ lisämäärärahan esittävien taiteiden katsomon investoinnille. 

  

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että se 

myöntää 21 000,00€ lisämäärärahan esittävien taiteiden katsomon investoinnille. 

 Tekninen lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kohteen alkuperäiset suunnitelmat 

ovat olleet puutteellisia ja suunnitelmat matkan varrella muuttuneet, mikä on osaltaan 

vaikuttanut siihen, että investoinnin talousarvio on ylittynyt. 

 
KH 9.12.2019  § 199  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanval-

tuustolle. että se myöntää 21 000,00€ lisämäärärahan esittävien taiteiden katsomon in-

vestoinnille. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää kunnanval-

tuustolle, että se myöntää 21 000,00 euron lisämäärärahan esittävien taiteiden katso-

mon investoinnille kulttuurikeskuksen alueen parannustöihin. 

 

KV § 62 PÄÄTÖS: 
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ILMOITUSASIAT 

 

 

KV § 63 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KV § 64 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus kuntalain mukaisesti.  

 

 


