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Kunnanjohtajan katsaus
Tilinpäätösvuonna tapahtui toiminnan puolesta
paljon kuntaa eteenpäin vieviä asioita, mutta
taloudellisesti vuosi oli heikko verotulojen jäätyä
huomattavasti alle budjetin. Henkilöstömenot sekä
sosiaali- ja terveydenhoitokustannusten ylittyivät
merkittävästi.
Kunta perusti 15.2.2019 Willi Karvia Oy nimisen
yhtiön markkinoimaan kunnan matkailutarjontaa ja
tapahtumia. Alkuvuosi oli kiireinen ja Kulttuurikeskus Skantzin avajaisia vietettiin 25–26.5.2019.
Kesän aikana kesäteatterin esitykset keräsivät paljon yleisöä. Willi Karvia brändiä saatiin hyvin tietoisuuteen ja Karvia sai paljon positiivista näkyvyyttä.
Tämä näkyi siinä, että tyhjänä olevat asunnot alkoivat loppuvuotta kohti täyttyä.
Karvia on mukana Lauhanvuori-Hämeenkangas
Geopark hankkeessa yhdeksän muun kunnan
kanssa ja vuoden 2018 lopussa Unescolle jätetyn
hakemuksen käsittely jatkui ja kesällä 2019 evaluaattorit kävivät tutustumassa hankealueeseen.
Loppuvuonna saatiin tietää, että status oltaisiin
myöntämässä. Matkailua hyödytti myös heinäelokuussa LEADER hankkeella rakennetut pitkospuut ja kota Nevalylyn ympäristöön.
Yrityskentällä oli sekä positiivista että negatiivista kehitystä. Skaalan toiminta Karviassa on
päättymässä, mutta toisaalta työpaikkojen määrä muissa yrityksissä lisääntyi poistumaa vastaavalla määrällä. Sarvelan koulu saatiin myytyä yritystoimintaan ja Saran koulu myytiin kulttuuritoimijoille. Yrittäjäkurssilla on parisen kymmentä nuorta, joista nyt kolme on perustanut
uuden yrityksen. Elinkeinopolitiikan rooli on edelleen keskeinen ja yritysten toimintaedellytyksiä pyrittiin vuonna 2019 parantamaan erilaisilla avustuksilla ja koulutuksella. Yrityksille on
tarjottu tietoa ajankohtaisista lakimuutoksista ja muista yrittäjiä koskevista muutoksista.
Avustuksia on myönnetty kesätyöntekijöiden palkkaamiseen, markkinointiin, koulutukseen ja
myöntämällä palveluseteli enintään 1000 euroa/ yritys vuodessa määrärahojen puitteissa. Palveluseteleitä käytettiin erityisesti markkinoinnin suunnitteluun. Avustusmäärärahaa ei käytetty
täysimääräisenä. Avustuksista merkittävin osa käytettiin markkinointiin ja kesätyöntekijöiden
palkkaamiseen. Tilinpäätösvuonna järjestettiin yrittäjien aamukahvitilaisuuksia ja niissä kävi
15–20 yrittäjää kerrallaan. Yrityksiin pidettiin säännöllisesti yhteyttä ja heille laitettiin tietoa
sähköpostitse ajankohtaisista asioista.
Ennaltaehkäisevää työtä on jatkettu edellisten vuosien tapaan myös tilinpäätösvuonna. Liikuntatoimi teki aktiivista ja monitahoista työtä kuntalaisten liikuttamiseksi. Ohjausta annettiin erilaisille ryhmille ja myös yksilötason neuvontaa toteutettiin. Kirkonkylän alakoulun tiloihin rakennettu olohuone aloitti toimintansa ja siellä kokoontui erilaisia ryhmiä ja esim. karaokeillat
nousivat suosituksi. Olohuonetta vuokrattiin myös lasten syntymäpäiväjuhlien pitoon.
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Kunnan tilinpäätös oli reippaasti negatiivinen ja n. 593 500 alkuperäistä budjettia huonompi.
Lisämäärärahoja haettiin 471 000 euroa. Vuosikate jäi reilusti negatiiviseksi. Vuoden 2019 verotulot jäivät 226 479 € budjetoitua alhaisemmaksi. Toimintatuotot toteutuivat 107 200 euroa
budjetoitua huonommin ja ostopalveluihin meni lähes 284 000 budjetoitua enemmän. Perusterveydenhuollon, sosiaalimenojen ja erityissairaanhoidon menot kasvoivat edelliseen vuoteen
verrattuna ja henkilöstömenot olivat 128 000 enemmän kuin vuonna 2018.
Investointeja tehtiin 335 225 eurolla. Suurimmat investoinnit olivat teollisuushalli Anturan piha-alueen saneeraus, eläinlääkärin tilojen rakentaminen kunnantalolle entisiin lomatoimen
tiloihin, Kulttuurikeskus Skantzin viimeistelytyöt ja yhtenäiskoulun liikuntasalin uusiminen.
Vuokratalojen omistamia asuntoja perusparannettiin edelleen kuluneen tilikauden aikana lähinnä tekemällä huoneistoremontteja muuttojen yhteydessä. Vuokrausaste oli kohtuullinen
koko tilinpäätösvuoden parantuen vuoden loppua kohti. Positiivista on, että kaikille tarvitsijoille
on pystyttiin löytämään sopivat asunnot ja uusia asukkaita muutti kuntaan.
Maksuvalmius säilyi edellä mainituista seikoista huolimatta kohtuullisella tasolla. Vuonna 2020
aloitettu talouden tasapainottaminen tulee tehdä hakien säästöjä kaikkialta, huomioiden myös
pienet asiat. Kuntaliiton asiantuntijat tekevät toimenpide-ehdotuksia säästöjen löytämiseksi ja
niitä etsitään myös itse strategiatyöskentelyn yhteydessä. PoSa aloitti oman säästöohjelmansa
ja toivottavasti myös se tuo helpotusta kunnan synkkeneville talousnäkymille. Oman hyvin
merkittävän riskin taloudelle muodostaa Korona viruksen aiheuttama uhka, joka tulee vaikeuttamaan yritysten toimintaa, laskee verotuloja ja lisää terveydenhuoltokustannuksia.

Tarja Hosiasluoma
kunnanjohtaja
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Pohjois-Satakunnan seutukunta
Karvian kunta kuuluu Satakunnan maakuntaan ja siinä n. 23 500 asukkaan PohjoisSatakunnan seutukuntaan. Muut Pohjois-Satakunnan kunnat ovat: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää ja Siikainen. Satakunnan maakunnan asukasluku vuodenvaihteessa 2019 – 2020 oli
yhteensä n. 216 752 asukasta.

Väestönmuutos Pohjois-Satakunnassa
Väkiluku
Väestön muutos henk.
Väestön muutos %

2019
18 424
-367
-2,0 %

2018
18 791
-252
-1,3 %

2017
19 043
-210
-1,1 %

2016
19 253
-264
-1,4 %

2015
19 517
-2148
-9,9 %

2014
21 665
-156
-0,8 %

Pohjois-Satakunnan kuntien asukasluvut 31.12. vuosina 2015–2019
Honkajoki
Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Siikainen

2019
1 620
1 739
11 286
2 342
1 437

2018
1 664
1 807
11 472
2 389
1 459

2017
1 708
1 867
11 587
2 405
1 476

2016
1 757
1 916
11 637
2 449
1 494

2015
1 793
1 948
11 774
2 478
1 524

Työttömyysaste Pohjois-Satakunnassa vuosina 2015–2019
Honkajoki
Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Siikainen

31.12.2019
9,4
9,1
11,6
10,6
14,5

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
7,4
8,7
12,5
7,8
8,5
11,4
11,2
10,8
13,3
9,1
12,8
13,5
12,8
14,1
17,1

31.12.2015
13,2
11,8
14,3
17,0
16,2
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Asukaskohtaisia taloudellisia tunnuslukuja euroina vuosien 2016, 2017 ja 2018 tilinpäätöksistä
Vuosi
Verotulot Lainakanta Toimintakulut Vuosikate Tilikauden
tulos
€/as.
€/as.
€/as.
€/as.
€/as.
1 521
9 666
186
-24
2016
3 498
Honkajoki

Jämijärvi

Kankaanpää

Karvia

Siikainen

Satakunta

2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

3 502
3 166
2 811
3 056
3 190
3 501
3 441
3 468
2 557
2 799
2 682
2 902
3 075
3 189

1 811
1 698
2 946
3 147
2 671
3 241
3 602
3 815
0
1 373
1 308
1 498
1 440
1 381

9 434
10 021
6 374
6 349
6 256
6 361
6 363
6 666
6 635
6 535
6 731
7 135
6 968
6 882

191
-496
-227
164
377
381
339
122
45
423
-75
558
601
607

2
-667
-417
-28
410
147
1
-280
-287
-91
-461
210
220
269

2016
2017
2018

3 781
3 866
3 840

1 949
2 078
2 234

6 864
6 851
7 061

443
506
152

99
171
-208

Väestöennuste

Pohjois-Satakunta ikäryhmittäin
2020

2030

2040

0-6 v

1101

887

845

7-14 v

1431

1124

1011

15-64 v

10321

8738

8024

65-74 v

3119

2741

2050

75-84 v

1698

2415

2244

85- v

673

833

1305

Yhteensä

18343

16738

15479
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Karvian kunnan henkilöstö 31.12.2019
Vakinaiset toimet ja virat
Yleishallinto
Elinkeinotoimi
(Ryhmä/)perhepäivähoitajat
Opetushenkilöstö
Koulutyöntekijät
Kirjasto
Nuoriso- ja liikuntatoimi
Tekninen ja rakennustoimi
Talonmiehet
Jätevedenpuhdistamo
Siivoojat

2019
6
0
12
16,5
10
1
3
4
3
1
5

2018
8
1
10,5
16,5
10
1
3
3
3
1
5

YHTEENSÄ

61,5

62,0

Muut
Sijaiset, määräaikaiset, (osaaikaiset 12)
Työllistetyt

2019

2018

KAIKKI YHTEENSÄ
KOKONAISPALKKASUMMA

Karvian kunnan henkilöstö
31.12.2019 ikäryhmittäin
Ikäryhmät
Lukumäärä
alle 30
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 64
65 ja yli

11
16
21
24
13
0

Yhteensä

85

23

26

2

1

86,50

89

2 965 690,16 €

2 795 630,34 €

30
25
20
15
10
5
0
alle 30 v 30 - 39 v 40 - 49 v 50 - 59 v 60 - 64 v 65 -68 v
Karvian kunnan henkilöstö ikäryhmittäin 31.12.2019
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Karvian kunnan luottamushenkilöorganisaatio
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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 suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista, takaussitoumuksen tai muun vakuuden
antamisesta toisen velasta, se valitsee jäsenet kunnan tärkeimpiin toimielimiin, sekä hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta.
Karviassa kunnanvaltuuston jäseniä on 21. Vuonna 2019 valtuusto kokoontui kuusi (6) kertaa ja käsitteli
kuusikymmentäneljä (64) pykälää. Kokouspäivät olivat 20.2., 18.4., 25.6., 3.10., 14.11. ja 18.12.
Valtuuston kokouksissa olivat läsnä kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja pöytäkirjanpitäjänä palkanlaskija-arkistonhoitaja Arja Honkanen/Miia Salonen sekä vs. kunnansihteeri Kati Ojaniemi.
Kunnanvaltuusto valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa jäljellä olevaksi
toimikaudeksi alkaen 1.7.2019. Puheenjohtajisto pysyi samana.
Valtuuston
Valtuuston
Valtuuston
Valtuuston

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
III varapuheenjohtaja

Päivi Suominen
Heikki Huhtaluoma
Jyrki Koivumäki
Jari Kannisto

Kunnanvaltuuston vuonna 2019 päättämistä asioista voidaan mainita mm. seuraavat:
20.2

Valtuuston kokouskutsujen ja kunnallisten kuulutusten julkaiseminen, lisämääräraha Nevalylyn hankkeen kunnan maksuosuutta varten, kuntalais- ja valtuustoaloitteet vuodelta 2018,
Länsi-Suomen luontomatkailu Oy:n lakkauttaminen, lisämääräraha-anomuksia vuoden 2018
keskeneräisiin hankkeisiin ja eläinlääkäritiloihin.

18.4.

Eropyyntö vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä, määräalan ostotarjous Repo-Västilän asemakaava-alueen tonteista.

25.6.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen, arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen, sidonnaisuusilmoitusten tiedoksi antaminen, Järvinet Oy:n ja Seutupalvelukeskus Oy:n
sulautuminen, kunnanvaltuuston puheenjohtajien valinta ja toimikausi, kunnanhallituksen
vaali ja toimikausi, elinvoimalautakunnan varajäsenen valinta, Anturahallin kylmä varastointitila.

3.10.

Talousarvion toteutumisvertailut, eropyyntö kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä,
lisämääräraha päiväkodin kalusteisiin, PoSan osavuosiraportti, esitys Pohjois-Satakunnan
kuntien yhteisen kuntaliitosselvityksen tekemisestä/yhteistyön lisäämisestä, Saran ja Sarvelan koulun ostotarjoukset, valtuustoaloite naisten mammografiankuvaukset Karviaan.

4.11.

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma, tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2020, kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020, takausanomus, hyvinvointikertomus.

18.12.

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2022, lisämääräraha päiväkodin henkilöstömenoihin, yhtenäiskoulun henkilöstömenoihin, esiopetuksen menoihin, PoSan
palvelusopimuksen ylitystä varten ja teknisen toimen investointeihin, vuoden 2019 investointien tilanne ja talousarvion toteutuminen, kokoomuksen valtuustoryhmän aloite Karvian kunnan talouden tervehdyttämiseksi.
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Karvian kunnanvaltuusto vuonna 2019
Nimi (läsnä)

Asema

Puolue

Ammatti

Suominen Päivi (6)

puheenjohtaja

Keskusta

maatalousyrittäjä

Huhtaluoma Heikki (5)

1. varapuheenjohtaja

PS

vanhempi konstaapeli, eläk.

Koivumäki Jyrki (6)

2. varapuheenjohtaja

Kokoomus

tuotantopäällikkö

Kannisto Jari (4)

3. varapuheenjohtaja

SDP

myymäläpäällikkö

Aalto Kari (5)

jäsen

SDP

sähköteknikko

Ervelä Mari (4)

jäsen

Keskusta

yrittäjä

Hautaluoma Väinö (2)

jäsen

PS

merkonomi

Hietaluoma Jaakko(3)

jäsen

Kokoomus

maatalousyrittäjä

Kangas Kaija (6)

jäsen

Keskusta

hankevastaava

Kaskimäki Veijo (4)

jäsen

PS

pintakäsittelijä

Laitila Sami (5)

jäsen

Keskusta

myyntipäällikkö/maanviljelijä

Louhisuo Jori (5)

jäsen

Keskusta

taksiautoilija

Mustakoski Risto (6)

jäsen

PS

yrittäjä/puutarhuri

Niskala Jorma (6)

jäsen

Keskusta

maatalousyrittäjä

Ohrankämmen Jukka (4)

jäsen

Kokoomus

yrittäjä

Pukkila Esa (6)

jäsen

Keskusta

eläkeläinen

Raita-aho Voitto (5)

jäsen

SDP

kiinteistönhoitaja

Tuuliniemi Paavo (6)

jäsen

Keskusta

eläkeläinen/tilanhoitaja

Vainionpää Joni (5)

jäsen

Keskusta

myyntipäällikkö

Välimäki Aarre (5)

jäsen

Vasemmistoliitto

maanviljelijä

Ylilammi Tomi (6)

jäsen

Keskusta

yrittäjä

Karvian kunnanvaltuusto v. 2019 (kuvasta puuttuu Sami Laitila)
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Varavaltuutetut 2019
Nimi (läsnä)

Asema

Puolue

Niskala Pekka (4)
Tuuliniemi Kari (1)
Lähdekorpi Marko
Lamminmäki Paula
Nivus Jori
Hautaluoma Mira
Marttila Rami
Ylinen Ritva
Haavisto Jonna
Sairiala Matti
Rinne Juha
Järvinen Tiina (4)
Lintoja Turkka
Virtanen Rauni
Lentovaara Joni (4)
Hietikko Tarja
Anttila Johanna
Santahuhta Jaakko
Aho Anne (2)
Halmela Kari
Luomanen Esko (2)

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

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,
täytäntöönpanosta 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
aikana kunnanhallitus kokoontui 14 kertaa ja käsitteli 203 pykälää. Kokouspäivät olivat 21.1., 11.2.,
11.3., 8.4., 6.5., 27.5., 17.6., 13.8., 3.9., 23.9., 15.10., 4.11., 25.11., 9.12.
Kunnanhallituksen kokouksissa läsnä olivat kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajat:
Voitto Raita-aho, Kaija Kangas, Päivi Suominen, Heikki Huhtaluoma, Jyrki Koivumäki ja Jari Kannisto.
Lisäksi kokouksissa mukana olivat kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjinä
palkanlaskija-arkistonhoitaja Arja Honkanen/Miia Salonen sekä vs. kunnansihteeri Kati Ojaniemi.
1.11.2019 alkaen kunnansihteeri Hanna Vainionpää oli paikalla kunnanhallituksen kokouksissa.
Kunnanvaltuusto valitsi jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanvaltuusto valitsi kunnanhallituksen jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajien vaalissa noudatettiin samaa menettelyä kuin valtuuston
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia valittaessa.
Kunnanhallituksen kokoonpano jäljellä olevaksi kaudeksi on seuraava 1.7.2019 alkaen:
Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Voitto Raita-Aho, pj
Kaija Kangas, vpj
Joni Vainionpää
Tomi Ylilammi
Mari Ervelä
Veijo Kaskimäki
Tarja Hietikko
Tuire Huhdanmäki
Jaakko Hietaluoma

Kari Aalto
Paula Lamminmäki
Esa Pukkila
Soile Ala-Kantti
Sami Laitila
Johanna Anttila
Risto Mustakoski
Tiina Mustasilta
Jukka Ohrankämmen

Karvian kunnanhallitus v. 2019 (kuvasta puuttuu Hietikko Tarja, Järvinen Tiina ja 1.7.2019 alkaen Tuire Huhdanmäki)
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Kunnanhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet v. 2019
Nimi (läsnä)

Asema

Puolue

Voitto Raita-Aho (14)
Aalto Kari

puheenjohtaja
varajäsen

SDP
SDP

Kangas Kaija (13)
Lamminmäki Paula

varapuheenjohtaja
varajäsen

Keskusta
Keskusta

Ervelä Mari (11)
Laitila Sami (3)

jäsen
varajäsen

Keskusta
Keskusta

Hietaluoma Jaakko (10)
Ohrankämmen Jukka(3)

jäsen
varajäsen

Kokoomus
Kokoomus

Hietikko Tarja (13)
Mustakoski Risto

jäsen
varajäsen

PS
PS

jäsen
varajäsen

SDP
SDP

jäsen
varajäsen

Kokoomus (sit.)
Kokoomus (sit.)

Kaskimäki Veijo (13)
Anttila Johanna (1)

jäsen
varajäsen

PS
PS

Vainionpää Joni (14)
Pukkila Esa

jäsen
varajäsen

Keskusta
Keskusta

Ylilammi Tomi (12)
Ala-Kantti Soile

jäsen
varajäsen

Keskusta
Keskusta

30.6.2019 saakka:
Järvinen Tiina (6)
Isotalo Aila (1)
1.7.2019 alkaen:
Huhdanmäki Tuire (5)
Mustasilta Tiina (2)

Kunnanhallituksella on lautakunnissa edustajansa. Edustajalla on lautakunnan kokouksissa puhevalta,
muttei 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 2019
Lautakunta
Elinvoimalautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Vapaa-ajanlautakunta
Tekninen lautakunta

Kunnanhallituksen jäsen
Kaija Kangas
Jaakko Hietaluoma
Tiina Järvinen 30.6.2019 saakka,
Tuire Huhdanmäki alkaen 1.7.2019Veijo Kaskimäki
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Palkkatoimikunta
Palkkatoimikunta päättää virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen
valtuutuksen nojalla ja sopimuspalkkaiseksi nimetyn viranhaltijan palkasta sopimisesta Kunnallisen työmarkkinalaitoksen suostumuksella, virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanosta, virkaehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta, pääsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisista
paikallisneuvotteluista sekä kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain mukaisista neuvotteluista ja virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta harkinnanvaraisesta palkkaluokkiin sijoittelusta.
Palkkatoimikunnan päätökset viedään tiedoksi kunnanhallitukselle.
Kunnanhallituksen kahdeksi vuodeksi asettama palkkatoimikunta kokoontui vuonna 2019 kolme kertaa:
21.1., 28.5. ja 3.9. Kokouksissa on ollut läsnä myös kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma.

Palkkatoimikunta 2019
Suominen Päivi
Huhtaluoma Heikki
Raita-Aho Voitto
Vainionpää Joni
Vainionpää Hanna
Ojaniemi Kati

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri / palkka-asiamies / valmistelija
sihteeri/palkka-asiamies/valmistelija 1.1.2019–31.10.2019

Yhteistyötoimikunta
Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat mm. henkilöstön asemaan oleellisesti vaikuttavat palvelutoiminnan muutokset, tutkimus- ja kehittämishankkeet, kone- ja laitehankinnat sekä olennaiset muutokset
työtehtävissä, töiden ja työtilojen järjestelyissä, lomautusilmoitusten antamista, virka- ja työsopimussuhteiden irtisanomista tai osa-aikaistamista edeltävä asian käsittely silloin, kun toimenpiteet johtuvat
hallinnollisista, taloudellisista 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 vuonna 2019 kaksi kertaa
3.6. ja 12.11.2019.

Yhteistyötoimikunta 2019
Raita-Aho Voitto

puheenjohtaja

Ala-Rämi Sirpa

JYTY:n edustaja

Välimäki Pirkko

JHL:n edustaja

Ylinentalo Kari

JUKO:n edustaja

Lamberg Katri

JUKO:n edustaja

Vainionpää Hanna

kunnansihteeri

Hosiasluoma Tarja

kunnanjohtaja

Ojaniemi Kati

kunnansihteeri

1.11.2019–31.12.2019
1.1.2019–31.10.2019
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Työsuojelutoimikunta
Työsuojelutoimikunnan ovat vuonna 2019 muodostaneet Olli Liikala, Sirpa Ala-Rämi, Kaija Kangas (kunnanhallituksen edustaja) sekä työsuojelupäällikkö, yritysneuvoja Matti Arkko (1.1.2019–8.4.2019), työsuojelupäällikkö Hanna Vainionpää (1.11.2019 alkaen) ja Kati Ojaniemi (6.5.2019–31.102019). Vuonna
2019 työsuojelutoimikunta kokoontui 5.6.2019.
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Yleinen taloudellinen kehitys
Yleisen taloudellisen kehityksen tarkastelu perustuu tilastokeskuksen 5.2.2020 ennakkoarvioon kuntien
vuoden 2019 tilinpäätöksistä, valtiovarainministeriön taloudelliseen katsaukseen talvi 2019 (69/2019) ja
Satakunnan ELY-keskuksen syksyn 2019 alueelliset kehitysnäkymät -raporttiin. Valtiovarainministeriön
taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouskasvu näyttää vielä myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua.
Vuonna 2019 yksityisen kulutuksen kasvua tuki ansiotason nousu sekä työllisyyden koheneminen. Palkkasumman kasvu jatkui, mikä ylläpiti kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen nopeaa kasvua verrattuna viime vuosiin.
Satakunnassa elinkeinoelämän näkymät olivat vuoden lopussa varovaisen optimistiset, vaikka työllisyyskehityksen hiipuminen nähtiin jo uhkana. Syksyn aikana teollisuudessa tuli julki suunnitelmia suurista
irtisanomista ja yt-neuvotteluja käynnistyi. Työttömyyskehityksestä huolimatta työvoiman saatavuus ei
kuitenkaan näytä vielä helpottuvan.
Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu. Tilastokeskuksen arvion mukaan
BKT kasvoi vuonna 2019 1 % edellisvuodesta ja seuraavina vuosina sen arvioidaan jäävän 1 % tasolle.
Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua.
Valtiovarainministeriö ennustaa, että työllisyysaste nousee vuoteen 2022 mennessä 73,6 prosenttiin
työikäisen väestön edelleen vähentyessä.
Alkuvuonna 2020 Kiinasta maailmanlaajuiseksi pandemiaksi levinnyt koronavirus ja sen vaikutukset
tulevat muuttamaan talouden ennusteita. Tässä vaiheessa koronaepidemian vaikutusten suuruus ja
kesto ovat vaikeasti ennustettavissa.
Vuotta 2019 koskevien tilinpäätösarvioiden mukaan Manner-Suomen kuntien talouden heikkeneminen jatkui. Kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta teki vuonna 2019 negatiivisen tuloksen. Toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden tilinpäätöksistä 2,4 prosenttia 37,8 miljardiin euroon. Toimintatuotot puolestaan vähenivät 4,1 prosenttia 7,2 miljardiin euroon. Toimintakate heikkeni 1,2 miljardilla
eurolla ja oli -30,3 miljardia euroa.
Manner-Suomen kunnat saivat verotuloja vuonna 2019 yhteensä 22,9 miljardia euroa, mikä tarkoitti
2,6 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat 2,1 prosenttia 8,6 miljardiin euroon. Asukasta kohti laskettuna verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus
oli keskimäärin 5 748 euroa. 1) Vuonna 2019 kuntien verotulojen kehitys oli poikkeuksellista, kun
kuntien verokertymää pienensivät tulorekisterin käyttöönotosta johtuneet ongelmat ja muutokset
ennakonpidätystavassa. Näistä seikoista johtuen arviolta noin 250 miljoonaa euroa kunnallisveroja
siirtyy tilitettäväksi vuonna 2020.
Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 1,8 miljardia euroa pienentyen edellisestä vuodesta 0,3 miljardilla eurolla. Kuntien omien arvioiden perusteella lainakanta oli vuoden 2019 lopussa 18,4 miljardia
euroa eli noin 10 prosenttia edellisvuotta suurempi. Asukasta kohti lainakanta oli 3 360 euroa. 2)
Kuntien nettoinvestoinnit kasvoivat viime vuonna vain 1,0 %, kun kasvua vuonna 2018 oli hieman yli
17 prosenttia. Vuonna 2019 nettoinvestoinnit olivat noin 2,81 mrd. euroa, kun ne edellisvuonna olivat
noin 2,78 mrd. euroa.
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Manner-Suomen kuntayhtymien tilinpäätösarviot kertovat ulkoisten toimintakulujen kasvaneen 7,4
prosenttia ja toimintatuottojen 6,5 prosenttia vuonna 2019 verrattuna edellisen vuoden lopullisiin
tilinpäätöksiin. Toimintakuluja arvioitiin olevan yhteensä 15,8 miljardia euroa ja toimintatuottoja 16,4
miljardia euroa. Vuosikate laski 0,6 miljardista 0,5 miljardiin euroon.
Kuntayhtymien lainakanta oli tilinpäätösarvioiden mukaan 17,7 prosenttia suurempi kuin edellisen
vuoden tilinpäätöksissä, yhteensä 4,6 miljardia euroa. Investointimenot kasvoivat 12,1 prosentilla 1,3
miljardiin euroon.
Hidastuva talouskasvu, hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset, väestön ikääntymisestä johtuvat
sote-menojen kasvu, suuret investointitarpeet sekä koronaepidemian aiheuttama kriisitilanne antavat
syyn olettaa vuoden 2020 olevan kuntataloudessa alijäämäinen. Kuntaliiton arvioiden mukaan koronavirus heikentää kuntataloutta vuonna 2020 vähintään 1,5 miljardilla eurolla.

1,2) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2018.
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Karvian kunnan talouden ja toiminnan kehitys
Yleinen kehitys
Vuoden 2019 aikana Karvian kunnan asukasluku laski 47 hengellä. Karvian kunnan asukasluku
31.12.2019 oli 2342 asukasta. Vuoden viimeisen päivän, 31.12.2019 tilanteen mukaan Karvian kunta on
246. suurin kunta Suomessa. Kaikkiaan kuntia oli 31.12.2019 yhteensä 311. Viimeisen kymmenen vuoden aikana asukasluku on vähentynyt 12,01 % ja 20 vuoden aikana 23,14 %.
Työvoiman määrä vuonna 31.12.2019 oli 994 henkeä. Työttömyysaste 31.12.2019 tilannekatsauksen
mukaan oli 10,6 %. Koko Satakunnan keskimääräinen työttömyysaste oli 10,7 %.
Vuoden 2019 verotulot nousivat 402 940 € eli 6,3 % vuoteen 2018 verrattuna. Kunnallisveron tuotto
nousi edellisestä vuodesta 360 679 € ja yhteisöveron tuotto 22 041 €. Kiinteistöveroa kertyi 20 221 €
enemmän kuin vuonna 2018. Myös valtionosuudet nousivat vuoden takaisesta 52 437 €.
Toimintakulut kasvoivat 583 199 € vuodesta 2018. Merkittävintä kasvu oli sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan menoissa.

Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa
Toimintatuottojen ja -menojen vähentymiseen vuodesta 2018 vaikutti ennakoidusti talous- ja velkaneuvonnan järjestämisuudistus. Vuoden 2018 loppuun Karvia järjesti kuntien yhteisen talous- ja velkaneuvonnan Pohjois-Satakunnan alueella. Karvian kunta myi yhteistoimintasopimuksen nojalla palvelija Kihniön, Parkanon, Jämijärven, Kankaanpään, Siikaisten ja Honkajoen kunnille. Vuoden 2019 alusta talousja velkaneuvonnan järjestäminen siirtyi oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtäväksi. Uudistuksessa
päätoiminen henkilöstö siirtyi oikeusaputoimistojen palvelukseen.
Erikoissairaanhoidon toimintamenot ylittyivät 225 710 euroa talousarviosta. Myös Pohjois-Satakunnan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimintakulut ylittyivät 111 477 eurolla alkuperäisestä talousarviosta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintamenoista koulutoimen menot ylittyivät noin 31 000 eurolla
ja varhaiskasvatuksen noin 172 000 eurolla alkuperäisestä talousarviosta. Sivistystoimen toimintamenojen taustalla oli henkilöstökulujen kasvu sijais- ja lisätarpeen kattamiseksi.
Vaikka verotulot ja valtionosuudet nousivat vuoden 2018 lukemista, jäivät ne 226 479 euroa budjetoitua
alhaisemmaksi. Syynä vajeelle ovat verokorttiuudistus, tulorekisterin käyttöönoton ongelmat ja verotuksen joustavaan valmistumiseen siirtyminen. Vuosikatteen heikkenemisen taustalla oli toimintamenojen
ylittyminen 586 094 eurolla vuoden 2019 alkuperäisestä talousarviosta, jossa vuosikatteeksi oli budjetoitu 46 215 euroa. Kunnan vuosikate heikkeni 397 979 euroa vuodesta 2018.
Kunta on nostanut pitkäaikaista rahoitusta vuonna 2017 ja kunnan lainakanta 31.12.2019 oli noin 2 830
522 euroa.
Kunnan tilikauden tulokseksi muodostui 1 480 332 euron alijäämä. Alkuperäinen talousarvio oli laadittu
alijäämäiseksi 886 785 euroa. Taseeseen kertynyt ylijäämä oli tilinpäätöksen 2018 tilanteessa 8 471 819
euroa ja tilinpäätöksen 2019 tilanteessa taseen ylijäämäksi kertyi 6 991 487 euroa.
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Kunnan henkilöstö
Kunnan henkilöstössä tapahtui monenlaisia muutoksia. Yritysasiamies Matti Arkko menehtyi äkillisesti
huhtikuussa, Kati Ojaniemi toimi vs. kunnansihteerinä sekä koulutoimenjohtajana 31.10.2019 saakka,
jolloin Hanna Vainionpää palasi virkavapaalta. Pitkäaikainen kirjanpitäjä Raija Jokiniemi irtisanoutui heinäkuussa ja palkanlaskija-arkistonhoitaja Arja Honkanen eläköityi marraskuusta alkaen ja hänen tilallaan aloitti Miia Salonen. Huhtikuun lopussa aloitti opiskelija Sanna Ojala harjoittelun, hän opiskelee
liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoa Satakunnan ammattikorkeakoulussa, syyskuun alusta hän
aloitti kirjanpidossa apuna. Suurimmat sijaistarpeet olivat kunnan koulutoimessa ja päivähoidossa.

Ympäristöasiat
Karvian kunnan alueella on huomattavia soraesiintymiä, ja maa-ainesten otto on yksi merkittävimmistä
elinkeinomuodoista. Maa-aineslupa-asiat siirtyivät 1.7.2016 PoSan ympäristölautakunnalle. Lakeuden
Vesi on saanut vesilain mukaiset määräaikaiset luvat pohjaveden ottoon kahdelta eri alueelta Karviasta.
Vuoden 2019 lopulla Seinäjoelle johtava vesiputkityömaa saatiin valmiiksi Karvian ja Kauhajoen rajalle
saakka. Vuonna 2020 Lakeuden veden rakennustyöt jatkuvat Karviassa.
Suomen hallitusohjelmassa on linjattu, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030
mennessä. Turpeella tuotetaan noin kuusi prosenttia Suomen energiatarpeesta, mutta Tilastokeskuksen
arvioiden mukaan turpeen poltto aiheuttaa energiasektorin päästöistä viidesosan ja koko Suomen päästöistä 12 prosenttia. Hallitus tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035. Turpeen energiakäytöstä luopuminen muodostaisi ison osan tavoitteen vaatimista päästövähennyksistä. Geologian tutkimuskeskuksen
mukaan energiaturvetuotantoon soveltuvia alueita on Karviassa 35 suolla. Tuotantoon soveltuvan alueen pinta-ala on 2795 ha ja sen käyttökelpoinen turvemäärä 55,35 miljoonaa suokuutiota. Nyt energiaturpeen käyttöä ajetaan alas sen hitaan uusiutumisen ja hiilipäästöjen takia. Turvealalla poliittisia päätöksiä turpeenkäytön suhteen odotetaan epävarmoissa tunnelmissa.

Korruption ja lahjonnan torjunta sekä tasa-arvoasiat
Kunnanhallitus on 16.6.2014 §:ssä 128 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen ja antanut siinä perusteet, joilla turvataan toiminnan lainmukaisuutta ja hyvän hallintotavan mukaisuutta.
Karvian kunnassa on joulukuussa 2019 laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka perustuu tasa-arvolakiin (1329/2014) ja yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014). Suunnitelmaa noudattamalla
edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Edellisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2017 toimenpiteiden osalta todetaan, että työhön otossa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus
toteutuvat hyvin, ja tehtäviin on tavoitteiden mukaisesti palkattu pätevin ja sopivin henkilö. Henkilöstön
liikkuvuutta ei ole juuri pystytty toteuttamaan. Kehityskeskustelut on pääosin pidetty säännöllisesti, ei
kaikilla. Koulutukseen on lähtökohtaisesti päässyt aina kaikki halukkaat.
Tarkastuslautakunta ylläpitää Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaista sidonnaisuusrekisteriä. Kunnan
päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen sidonnaisuuksien julkaisemisella on ehkäisevää vaikutusta vallan ja aseman väärinkäytön sekä vaikutusvallan väärinkäytön ilmenemiseen. Hyvän
hallinnon noudattamista ja päätöksenteon pohjautumista yhteiseen etuun voidaan tarkkailla sidosten
ollessa julkisia.

20

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Väestön määrä jatkaa laskuaan ollen 2030 TK:n ennusteen mukaan 2162 asukasta ja vuonna 2040 ennusteen mukaan 2027 asukasta.
Kunnan väestön määrällä ja ikärakenteella sekä sosiaalistaloudellisilla tekijöillä on iso vaikutus niin palveluiden kysyntään ja kustannuksiin kuin tulopohjaankin, nyt ja huomenna. Karvian väestöllinen ja taloudellinen huoltosuhde on Manner-Suomen kuntien toiseksi heikoimmassa viidenneksessä, eikä tilanne
näytä juurikaan muuttuvan seuraavaan kymmeneen vuoteen. Vuonna 2019 myös luonnollinen väestömuutos oli negatiivinen: syntyneitä 18 ja kuolleita 46. Tässä kohden merkityksellistä on Karvian kyky
houkutella kuntaan uusia asukkaita, erityisesti työikäistä väestöä ja lapsiperheitä.
Ikärakenteen muutos ei kuitenkaan merkitse kunnan talouden olennaista vaikeutumista, mikäli palveluverkko voidaan sopeuttaa ennakoituihin muutoksiin, sillä supistuvien ikäluokkien kustannusten laskulla
pystytään pitkälti kattamaan kasvavien ikäluokkien kustannusten lisäys.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä
muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista
Maaliskuussa 2020 Suomen hallituksen COVID-19 viruksen torjumiseksi esitetyt rajoituskeinot näyttävät
jatkuvan ainakin toukokuun loppuun asti. Viruksen leviämisen torjumiseksi asetetut toimintarajoitukset
ovat lamauttaneet monen alan yritystoiminnan lähes täysin ja työttömyys tulee nousemaan ennätyslukemiin. Rajoitustoimien jatkuminen voi tulla syventämään talouden heikkenemistä maailman laajuisesti
jopa ennalta näkemättömän paljon. Koronavirus tuhoaa kuntataloutta kahdesta suunnasta: verotulot
supistuvat ja terveydenhuoltomenot kasvavat. Kuntaliiton arvion mukaan koronakriisi heikentää kuntataloutta vuonna 2020 ainakin 1,5 miljardia euroa.
Koronaviruksen torjunnassa kuntien palvelut ovat etulinjassa ja valtion lupaus on ollut, että kunnat selviävät kasvavista tehtävistään. Koronakriisin vuoksi valtioneuvosto on välittöminä toimenpiteinä esittänyt lisätalousarvion mm. yritysten rahoitustilanteen tueksi, sote-hallinnonalan lisämenoihin, työmarkkinoiden joustoihin ja työttömyysturvan parantamiseen.
Koronaviruksen leviämisen torjumiseksi tehdyt valtakunnalliset linjaukset tulevat näkymään kunnan
taloudessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja sivistystoimessa vielä pitkään epidemian jälkeenkin. Kevään
2020 aikana kiireettömät sote-palvelut on siirretty tulevaisuuteen, mikä aiheuttaa palveluiden kysynnän
ruuhkautumista myöhemmin sekä aiheuttanee palveluiden lisätarvetta hoidon lykkääntyessä. Perusopetuksen järjestäminen etäopetuksena keväällä 2020 lisännee oppimisen tuen tarvetta perusopetuksen
palautuessa tavanomaiseen muotoon. Myös yleinen talouden heikkeneminen tulee todennäköisesti aiheuttamaan erilaisia sosiaalisia ongelmia ihmisille. Kevään 2020 poikkeavalla, erityisesti tiheästi asuttuihin kaupunkeihin ja niiden ympäryskuntiin voimakkaimmin vaikuttavalla tilanteella voidaan nähdä myönteisiäkin vaikutuksia pienten kuntien ja maaseutualueiden yleiselle hyväksyttävyydelle ja olemassa olon
oikeutukselle.
Ennen koronavirustakin kunnan sosiaali- ja terveysmenot ovat olleet riski talouden tasapainolle. Maakuntauudistus kaatui ja uuden hallituksen soteuudistus käynnistyi tilinpäätösvuonna. Sosiaali- ja ter-
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veyspalveluiden tarve ja kustannukset ovat pitkään olleet suurin ratkaiseva tekijä kuntataloudessa. Mikäli uudistus toteutuu ja palvelut siirtyvät maakunnan vastuulle ja rahoitettavaksi, merkitsee se erittäin
suurta muutosta myös rahoitusjärjestelmään. Tällä hetkellä on esitetty arvioita, joiden mukaan kuntien
jäljellejäävä rahoitus voisi riittää palveluiden tuottamiseen, mutta esimerkiksi investoinnit ja lainanhoito
osoittautuisivat erittäin haastaviksi.
Kunnan omalla toiminnalla pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi sosiaali- ja terveysmenojen kasvuun. Liikuntatoimen ja terveydenhuollon yhteistyöllä on saatu kansantautien ja diabeteksen esiintyvyyttä kääntymään laskuun. Päihdehuollosta aiheutuneet kustannukset sen sijaan ovat edelleen noususuunnassa ja näiden ennaltaehkäisyyn tulee suunnata resursseja jatkossa. Perhetyöntekijän palkkaaminen on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi tehdä ennaltaehkäisevää työtä perheiden hyväksi. Vuoden
2020 talousarvioon varattiin rahaa kunnan oman vanhustyöntekijän palkkaamiseksi ennaltaehkäisemään
mm. erikoissairaanhoidon tarvetta.
Merkittävän riskin muodostaa edelleen yleinen taloudellinen kehitys. Karvian verotulot kääntyivät laskuun, eikä nopeaa korjausta ole tiedossa. Valtakunnallisesti tarkasteltuna kunnan verotulot asukasta
kohden on maan alhaisimpia. Kuntien valtionosuuksien leikkaukset tulevat todennäköisesti jatkumaan.
Tästä aiheutuu kunnan tulorahoituksen putoaminen euromääräisesti, mikä aiheuttaa suuria sopeuttamispaineita.
Karvialaiset yritykset edustavat monipuolisesti eri toimialoja, mutta yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä.
Karvialla kolmen suurimman yhteisöveronmaksajan osuus on noin 45 % kaikista yhteisöveronmaksajista. Tämä voi sisältää taloudellisen riskin kunnan elinvoimasta jatkossa, riippuen siitä ovatko kyseessä
olevat veronmaksajat myös hyviä työllistäjiä.
Karvian työpaikkakehitys on ollut huolestuttava, viime vuosina työpaikoissa on ollut vähenevä trendi.
Työpaikkaomavaraisuuteen ja uusien työpaikkojen syntymiseen pitääkin kiinnittää huomiota. Yksi merkittävä suoraan ja välillisesti työllistävä elinkeino Karviassa on energiaturpeen tuotanto. Valtakunnallisesti turvetuotannon luomilla työpaikoilla on merkitystä etenkin korkean työttömyysasteen alueilla, näin
myös Karviassa. Nykyisen hallitusohjelman tavoitteena on energiaturpeen käytön puolittuminen vuoteen
2030 mennessä. Turpeen käytön voimakas valtakunnallinen vähennys tulee vaikuttamaan Karvian kokonaistyöllisyyteen negatiivisesti.
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 niin paljon, ettei vastaavaa säästöä toiminnan kautta ole ollut saavutettavissa. Riittävän rahoituksen saaminen lakisääteisten palveluiden tuottamiselle on merkittävä riski.
Kunnan henkilöstön tehtävät muuttuvat jatkuvasti, ja henkilöstön on oltava valmiita joustamaan ja oppimaan uutta. Työtehtävien hoidossa on kiinnitetty huomiota varajärjestelmiin, jotta jokaiseen työtehtävään löytyisi varahenkilö talon sisältä esim. sairauslomien ajaksi mutta pienellä henkilöstöllä järjestelmä
on edelleen helposti haavoittuva. Tehtävien kuormittumista on lisäsi hallinnon henkilökunnan vähentyminen. Henkilöstön työmäärän tulisi olla sellainen, että vuosilomat pystytään pitämään oikea-aikaisesti.
Osalla henkilöstöä vuosilomia on pitämättä. Henkilöstön työssä jaksamiseen tulee edelleen kiinnittää
huomiota. Matkailun kehittämiseen liittyvät toimenpiteet muodostavat positiivisen näkymän uuden yritystoiminnan syntymiselle ja mahdollisesti sillä tulee olemaan positiivisia vaikutuksia väestömäärän kehittymiselle.
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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 128. Hallintosääntöön tehtiin kuntalain uuden 50 §:n edellyttämät muutokset 15.5.2014. Sisäinen
valvonta on kunnan omaehtoisesti suorittamaa tarkastusta, sisäistä tarkkailua ja luottamushenkilöiden
toimesta tapahtuvaa seurantaa. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että kunnan toiminta on
taloudellista ja tuloksellista, 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 järjestämisestä 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 2019 sisäistä valvontaa on
toteutettu toimialoittain hyväksyttyjen periaatteiden mukaan pääasiassa viranhaltijoiden toimesta.
Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen
johtavat viranhaltijat. Kaikilla tilivelvollisilla on vastuu oman toimialueensa sisäisen valvonnan toteuttamisessa ja valvonnan kehittämisessä. Toimialueet valvovat talousarvionsa toteutumista, saataviensa
kertymistä sekä saapuvien laskujen oikeellisuutta. Säännölliset kehityskeskustelut, joissa kiinnitetään
huomioita työntekijän itsearviointiin, ovat myös osa sisäistä valvontaa.

Karvian kunnassa tilivelvollisia viran- ja toimenhaltijoita ovat vuonna 2019
olleet:
Yleishallinto/kunnanhallitus:
kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma
vs. kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Kati Ojaniemi (31.10.2019 saakka)
kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpää (1.11.2019 alkaen)
Elinkeinotoimi:
kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma
Koulutoimi:
vs. kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Kati Ojaniemi (31.10.2019 saakka)
kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpää (1.11.2019 alkaen)
Yhtenäiskoulun osalta rehtori Arimo Koivisto
Päivähoito ja kodinhoidon tuki: päivähoidon ohjaaja Reetta Lepistö
Kirjastotoimi:
Honkajoen viranhaltija, kirjastonhoitaja Minna Hautaluoma
Vapaa-aikatoimi:
liikunta- ja raittiustoimi sekä nuoriso- ja kulttuuritoimi liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämi
Tekninen toimi:
kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi
Työterveyshuolto:
vs. kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Kati Ojaniemi (31.10.2019 saakka)
kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpää (1.11.2019 alkaen)
Työsuojelu:
työsuojelupäällikkö, yritysneuvoja Matti (8.4.2019 saakka)
työsuojelupäällikkö, vs. kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Kati Ojaniemi (6.5.2019–31.10.2019)
työsuojelupäällikkö, kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpää (1.11.2019 alkaen)
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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 valvonnan kehittämisessä. Toimialueet valvovat talousarvionsa toteutumista, saataviensa
kertymistä sekä saapuvien laskujen oikeellisuutta ja vastaavat saatavien perinnästä. Säännölliset kehityskeskustelut, joissa kiinnitetään huomioita työntekijän itsearviointiin, ovat myös osa sisäistä valvontaa.
Kunnanhallituksen toimialueella sisäistä valvontaa on toteutettu kunnanjohtajan ja kunnansihteerin
yhteistyönä. Osana sisäistä valvontaa 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 raportoitu kunnanhallitukselle.
Riskienhallinnassa yhtenä tekijänä on riittävä vakuutussuoja. Vakuutusturvaa seurataan ja vakuutukset
kilpailutetaan aika ajoin. Vakuutusturvan kilpailutus ja tarkastus on tehty vuonna 2018.
Riskien arviointia toteutetaan säännöllisin väliajoin johtoryhmän toimesta. Toimenpiteinä on ollut muun
muassa voimavarojen lisääminen elinkeinotoimeen sekä varautumiseen ja jatkuvuuden hallintaan liittyvään koulutukseen osallistuminen. Kunta on osallistunut maakunnalliseen varautumiskoulutukseen.
Valmiussuunnitelman yleinen osa ja henkilöstövaraukset on päivitetty vuonna 2018. Mm. kunnan kriisiviestintäohje on päivitetty vuonna 2019. 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. Vakuutettujen kohteiden luettelo tarkistetaan vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön kanssa ja samassa yhteydessä käydään riskejä läpi. Kiinteistöjen kuntoa seurataan jatkuvasti ja vuosittain varataan määräraha
tarvittaviin peruskorjauksiin. Kunnan kiinteistöihin on hankittu varavoimalähteet sähkökatkojen varalle.
Myös pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla kunnan kiinteistöissä.
Karvian kunnassa on vuonna 2013 hyväksytty kunnan pienhankintaohje (päivitetty vuonna 2015), joka
varmistaa 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 silloinkaan 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. Vuosittain järjestettävässä sisäisessä arvioinnissa kiinnitetään huomiota epäkohtiin ja päätetään korjaavista toimenpiteistä.
Perheiden varhaisen tukemisen varmistamiseksi kunnassa jatkaa perhetyöntekijä, jonka palveluiden
saaminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta. Palvelu on perheille maksutonta. Perhetyöllä pyritään
ennaltaehkäisemään tilanteiden kriisiytyminen ja tarjoamaan matalan kynnyksen apua perheille. Vuonna
2019 talousarvioon tehtiin varaus myös vanhustyöntekijän palkkamenolle ennaltaehkäisevään työhön.
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Kunnan elinkeinotoimen palvelut hoidetaan omana työnä. Kunnanjohtaja työskentelee yritysasiantuntijana alkavien yrittäjien ja toimivien yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi. Yrittäjille järjestetään
koulutusta ajankohtaisista asioista.
Henkilöstön systemaattinen ja riittävä täydennyskouluttaminen on merkittävä osa riskienhallintatyötä.
Kunnassa laaditaan vuosittain henkilöstö ja koulutussuunnitelma ja suoritetuista koulutuksista raportoidaan. Työntekijöiden työhyvinvointia seurataan yhdessä työterveyshuollon kanssa ja mahdollisiin ongelmiin puututaan viivytyksettä. Työhyvinvointia on seurattu myös yhteistyössä vakuutusyhtiön kanssa.
Työhyvinvointiin liittyvää liikuntatoimintaa on järjestetty vuonna 2019.
Vuosittain tarkastellaan myös työtapaturmien määrää sekä niistä aiheutuneita sairauspoissaoloja. Tässä
yhteydessä tarkastellaan erityisesti työhön liittyviä riskejä. Vuonna 2019 työtapaturmia oli viisi tapausta.
Lainmuutoksen myötä 1.1.2015 300 päivää työttömänä olleiden osalta kunnan maksettavaksi tuli 50 %
työmarkkinatuesta. Näillä 300 mutta alle 500 päivää työttömänä olleilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta
osallistua kuntouttavaan työtoimintaan tai muuhun aktivointiin. Työmarkkinatukiosuudesta muodostuu
kustannus, johon kunta ei välttämättä pysty vaikuttamaan. Kunnan kustannuksia lisäsi myös se, että yli
1000 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta kunnan maksuosuus nousi 70 %:iin. Työmarkkinatuen kuntaosuus muodostaa merkittävän kustannuserän, eikä sitä kokonaan ole mahdollista poistaa.

Tietoturvan ja tietosuojan raportti vuodelta 2019
Vuoden 2019 aikana tietoturvaa ja tietosuojaa on toteutettu ja suunniteltu alueellisessa SUTItyöryhmässä sekä sisäisesti SUTI-yhteyshenkilön toimesta, joka on tarpeen mukaan ollut yhteydessä
tietosuojavastaavaan sekä järjestänyt tapaamisia tarpeen mukaan. Tietoturvan ja tietosuojan toteuttamista on tehty sisäisesti, SUTI-ryhmän koordinoimien toimenpiteiden kautta.

1. Tietosuojavastaava
Tietosuojavastaavan palvelut tuottaa Suupohjan seutupalvelukeskus palvelusopimuksen kautta. Sopimuksella on sovittu mitä palvelu sisältää. Vähimmäisvaatimuksena on pidetty EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaista velvoitetta organisaation tietosuojavastaavan tehtävien määrittelyssä.
Päätös tietosuojavastaavan palvelujen ostamisesta tehty keväällä 2018 kunnanhallituksessa.
Tietosuojavastaava toiminut alueellisen tietosuojatyöryhmän (SUTI) puheenjohtajana 12.2.2018 alkaen.
Ryhmän tarkoitus on mahdollistaa tietosuojatyön alueellinen yhteistyö ja helpottaa tietosuoja-asioiden
toteuttamista organisaatioissa yhteistyön avulla.

2. Henkilöstön koulutukset
Henkilöstöä on koulutettu vuonna 2018 käyttäen hyväksi Juhta-Vahti-hankkeen tuottamaa tietosuojaaiheista videota sekä siihen liittyvää netissä suoritettavaa testiä. Tälle koulutukselle on etsitty vuoden
2019 aikana erilaisia vaihtoehtoja, mutta Juhta-Vahti -hankkeen materiaalit antavat toistaiseksi perustiedot nykyisistä vaatimuksista, kun ne yhdistetään henkilöstön lähikoulutukseen.
Henkilöstöä ja organisaation johtoa on koulutettu tai infottu vuoden aikana tietosuojavastaavan toimesta. Näitä koulutuksia on toteutettu ryhmittäin mm. samoissa työtehtävissä toimiville henkilöille. Tietosuojavastaavan tapaamisia on myös järjestetty tarpeen mukaisesti mm. silloin, kun on nähty tarve lisätiedolle eri tietosuoja-asioissa.
Henkilöstöä on ohjeistettu tarpeen mukaan sähköpostin tai puhelimen välityksellä sekä henkilökohtaisten tapaamisten ja perehdytysten kautta. Näissä tilanteissa on yleensä paneuduttu sillä hetkellä akuuttiin aiheeseen.
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Tietosuojavastaava kävi loppuvuodesta 2019 kertomassa tietosuoja- ja tietoturvapolitiikasta valtuutetuille valtuustonjäsenten näkökulmasta.

3. Dokumentaatio
Alueellinen tietoturva- ja tietosuojapolitiikka on tehty syksyllä 2019 aikana ja se on hyväksytty käyttöön
kunnanhallituksessa 4.11.2019 § 160 sekä lisätty nettisivuille yleisesti nähtäväksi. Henkilöstön tietoturvaohjeet on samoin tehty ja hyväksytty kunnanhallituksessa 4.11.2019 § 160. Politiikka sisältää myös
toimintatapoja erilaisissa tietoturvan ja tietosuojan häiriötilanteissa. Näiden ohjeiden perusteella voidaan
arvioida millaisia toimenpiteitä missäkin tapauksessa tulee kyseeseen ja niiden tarkoituksena on määrittää samanlaiset toimintatavat eri toimialueille, samalla määritellään erilaiset vastuualueet viranhaltijoille.
Rekisterien kartoitusta ja eri tietojärjestelmien sisältämien henkilötietojen määrää sekä laatua on tarkasteltu pitkin vuotta, näiden järjestelmien osalta työ on jatkuvaa, vaikka suurimmat työt näitä koskien on
jo tehty.

4. Tietoturvan käytännön toimenpiteitä
ICT on toteuttanut 2019 mm. seuraavat:
Windows palomuurien käyttöönotto työasemilla
Roskapostin suodatuksia parannettu
Ddos-hyökkäysten parempi torjunta (ddos-scrubber)
Admin-tunnusten siivoukset
MFA:n ottaminen käyttöön hallintatunnuksilla

5. Muuta huomioitavaa
Tietosuojavastaava on osallistunut Judo-hankkeen työpajoihin osallistuminen verkkoyhteyden kautta.
Näiden työpajojen kautta on saatu runsaasti tietoa erilaisista tietoturvaan ja tietosuojaan vaikuttavista
asioista sekä työkaluja sisäisen dokumentaation luomiseen ja toiminnan kartoittamiseen.

Käyttötalouden menot vuosina 2018 – 2019
2019 TP €

%

2018 TP €

%

13 167

0,08

12 965

0,08

Kunnanhallitus

1 113 787

6,65

1 146 357

7,09

Sosiaali- ja terveydenhuolto

9 748 657

58,22

9 576 229

59,25

409 586

2,45

309 167

1,91

3 177 889

19,66

Tarkastuslautakunta

Elinkeinotoimi
Kasvatus- ja opetuslautakunta
(sis. päivähoidon)
Vapaa-ajan lautakunta
Tekninen lautakunta
YHTEENSÄ

3 429 801

20,48

317 154

1,89

335 279

2,07

1 712 598

10,23
100

1 603 665

9,92

16 161 551

100

16 744 751
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Terveydenhuollon menot 2016 – 2019
TP 2019

TP 2018

TP 2017

TP 2016

Sosiaali- ja terveydenhuolto

6 383 637

6 565 653

6 040 954

6 383 104

Erikoissairaanhoito

3 365 020

3 010 576

3 100 281

2 916 317

9 576 229

9 141 235

9 299 421

Muu terveydenhuolto
YHTEENSÄ

–
9 748 657
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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
Muut toimintakulut
Toimintamenot yhteensä
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut:
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset yht.
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)

Tp 2019
1 000 €

Tp 2018
1 000 €

311
119
117
643
1191

368
134
97
870
1 470

-3 720
-11 430
-820
-420
-275
-16 665
-15 474
6815
7 851

-3 592
-11 182
-756
-361
-198
-16 089
-14 619
6 412
7 798

0
268
-36
-0,2
232
-577

0
273
-40
-2
231
-179

-903
0
-903
-1 480
-1 480

-923
0
-923
-1 102
-1 102
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Tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot/toimintakulut %
Vuosikate/poistot, %
Vuosikate, euroa/asukas
Asukasmäärä

TP 2019

TP 2018

TP 2017

TP 2016

7,1
-64
-246
2342

9,1
-19
75
2389

8,7
127
423
2405

8,6
14
45
2449

Laskentakaavat:
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
Tp 2019
1 000 €

Tp 2018
1 000 €

-577

-179

90
-487

-163
-341

-409
1,6
69
-338
-825

-464
194
207
-62
-404

0
0

14
14

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Pitkäaikaisten lainojen vähennys

0
- 347

0
-174

Lainakannan muutokset yhteensä

- 347

-174

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

- 2,7
88
-340
-314
-662

- 69
71
581
582
422

-1487

19

1084
2571

2571
2553

KARVIAN KUNTA
RAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
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 lisäykset
Antolainasaamisen vähennykset
Antolainauksen muutokset yhteensä

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
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Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta/1000€
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Asukasmäärä

TP 2019

TP 2018

TP 2017

TP 2016

TP 2015

- 3 980

- 1 980

- 800

1 096

1 573

- 141
-1,4
23
2342

- 66,32
-0,65
55,97
2389

32,77
58,3
48,95
2405

4,94
38,00
2449

162,68
63,58
2478

Laskentakaavat:
Toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden
kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuotena on
positiivinen.
Investointien tulorahoitus, %
= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno
Lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Kassan riittävyys, pv
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

31

TASE
KARVIAN KUNTA
TASE
1000

31.12.2019
1 000 €

31.12.2018
1 000 €

VASTAAVAA

16 387

18 618

14 890

15 545

54
9
6
39

141
9
21
112

12 283
912
9 407
1 788
127
48

12 882
913
9 723
1 933
196
118

2 554
2 038
246
270

2 521
2 005
246
270

1001

A

PYSYVÄT VASTAAVAT

1002
1000
1005
1010

I
1.
2.
2.

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Tietokoneohjelmistot
Muut pitkävaikutteiset menot

1100
1101
1110
1130
1160
1190

II
1.
2.
3.
4.
6.

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

1200
1201
1230
1240

III
1.
3.
4.

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset

1400

B

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

0

0

1460

3.

Muut toimeksiantojen varat

0

0

1500

C

VAIHTUVAT VASTAAVAT

1 497

3 072

1600

II

413

501

1602
1630

1.
2.

0
15

0
15

1721
1780
1815

1.
3.
4.

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

272
72
54

284
143
59

1830
1831

III
1.

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet

1
1

1
1

1900

IV

Rahat ja pankkisaamiset

1 083

2 570
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KARVIAN KUNTA
TASE
2000

31.12.2019
1 000 €

31.12.2018
1 000 €

VASTATTAVAA

16 387

18 618

2001

A

OMA PÄÄOMA

12 206

13 686

2002
2040
2050

I
IV
V

Peruspääoma
Edellisten tilikausien yli/alijäämä
Tilikauden yli/alijäämä

5 214
8 472
-1 480

5 214
9 574
-1 102

2300

D

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

22

25

2330

3.

Muut toimeksiantojen pääomat

22

25

2400

E

VIERAS PÄÄOMA

4 159

4 906

2401
2410
2460

I
2.
7.

Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Liittymismaksut ja muut velat
Liittymismaksut

2 483
2 432

2 831
2 779

52

52

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

1 676
347
6
626
100
597

2 076
347
6
929
95
699

2500
2510
2540
2545
2550
2570

II
2.
5.
6.
7.
8.
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Taseen tunnusluvut
TP 2019 TP 2018 TP 2017 TP 2016
Omavaraisuusaste, %

74

74

76

89

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

26

31

28

10

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €

6 991

8 472

9 574

9 355

Kertynyt yli- / alijäämä, € / asukas

2 985

3 546

3 981

3 820

Lainakanta 31.12., 1000 €

2 831

3 126

3 300

0

Lainakanta 31.12., € / asukas

1 209

1 309

1 372

0

246

246

246

246

Lainat ja vuokravastuut 31.12.

3 097

3 518

Lainat ja vuokravastuut 31.12. / asukas
Asukasmäärä

1 322

1 473

-

-

2342

2389

2 405

2 449

Lainasaamiset, 1000 €

Yli-/alijäämäerien tulkinnasta:
Avaavassa taseessa 1.1.1997 on tehty 481.640 euron ylimääräinen poisto rakennuksista peruspääomaa
vastaan. Samoin osakkeista on tehty arvonalennus 53.862 euroa ylimääräisenä poistona peruspääomaa
vastaan. Tällä on vaikutusta yli-/alijäämän tulkintaan, koska kyseisiä poistoja ei ole tehty tulokseen 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 Edellisten tilikausien ylijäämään, jolloin ylijäämäerä parani 17.698 euroa, joten tämän voidaan tulkita alentavan taseeseen tällä hetkellä kertynyttä ylijäämää.
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
Lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Lainat 31.12. euroa / asukas
= Edellä mainittu lainakanta jaetaan tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä
Lainasaamiset 31.12.
= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainalainasaamiset ja muut lainasaamiset
Lainat ja vuokravastuut 31.12.
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas
= Asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla edellä mainittu lainojen ja vastuiden määrä tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.
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Kokonaistulot ja –menot vuonna 2018 – 2019

TULOT
Toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät
- Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutusvoitot

Tp 2019
1 000 €

Tp 2018
1 000 €

1 191
6 815
7 851
–
268
0

1 470
6 412
7 798

90

-163

1

194

69

207

0

14

16 285

16 205

16 665

16 089

36
0,2

40
2

409

464

347

174

17 457

16 769

273
0

Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitulot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Oman pääoman lisäykset
Kokonaistulot
yhteensä
MENOT
Toiminta
Toimintakulut
- Valmistus omaan käyttöön
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korjauserät
Pakollisten varausten muutos
- Pakollisten varausten lis. (+) / väh (-)
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustappiot
Investoinnit
Investointimenot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman vähennykset
Kokonaismenot
yhteensä
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Kuntakonsernin toiminta ja talous
Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt
Nimi

Tytäryhteistöt
Kiint.oy Karvian
Vuokratalot
Karvian Lämpö Oy
Willi Karvia Oy
Kuntayhtymät
Pohj-Sat peruspalv.
k.y.*
Satak. sairaanhoitopiiri
Satakuntaliitto
Vatajankosken
Sähkö
Satak. koulutusk.y.
ympäristöasiat

Kotipaikka

Kunnan
omistusosuus

Konsernin
omistusosuus

Kuntakonsernin osuus (1 000 €)
omasta
pääomasta

vieraasta
pääomasta

tilikauden voitosta/tappiosta

Karvia

100 %

100 %

202

1574

1

Karvia
Karvia

100 %
100 %

100 %
100 %

85
59

2367
10

9
49

Kankaanpää

10,93 %

10,93 %

-47

923

-46*

Pori

1,32 %

1,32 %

1283

1458

-32

Pori
Kankaanpää
Kokemäki

0,79 %

0,79 %

10

46

1

29,19 %

29,19 %

7427

10017

323

2,06 %

2,06 %

391

76

0

Yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt
* Prosentinlaskussa mukana myös osajäsenet
(Kuitenkin osajäsenellä on rajoitettu osuus PoSan varoihin ja vastuisiin ero- ja purkamistilanteessa)

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
Yhdistely konsernitilinpäätökseen
Yhdistelty (kpl)
Ei yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt
- Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt
- Muut yhtiöt
Kuntayhtymät
Osakkuusyhteisöt
YHTEENSÄ

1
2
5
8

─
─
─
─
─
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Konsernin toiminnan ohjaus
Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite
Konserniohjeen tarkoituksena on edesauttaa kuntakonsernin päämäärien ja tavoitteiden toteuttamista
luomalla 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, määrärahat ja tuloarviot.
Talousarvion yhteydessä määritellään tavoitteet.

Kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet tytäryhteisöille:
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 asetettavista tavoitteista.

Karvian Lämpö Oy
Voimavarojen ohjauksessa tuloksellisuudella ja taloudellisuudella on pääpaino.
Lämpöyhtiön toiminnan tulee perustua tuloksellisuuteen, laillisuuteen sekä hyvään hallintotapaan. Lämpöyhtiön tarkoituksena ei kuitenkaan ole tuottaa voittoa.
Lämpöyhtiön tavoitteena on uusien asiakkaiden hankkiminen sekä kustannustehokas ja asiakkaalle
edullinen lämmön tuotanto. Lisäksi lämmön toimitusvarmuus on tärkeä seikka asiakkaiden kannalta.
Lämpöyhtiö raportoi vähintään kerran vuodessa kunnanhallitukselle. Kunnan edustaja on paikalla lämpöyhtiön kokouksissa.
Konserniohjeessa annetaan ohjeet kunnan tytäryhtiöiden ohjauksen käytännöstä ja tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista.
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Willi Karvia Oy
Willi Karvialle ei asetettu vuoden 2019 talousarviossa vielä tavoitteita, mutta vuoden 2020 talousarviossa sen tavoitteeksi on asetettu tuloksellisuus ja taloudellisuus.
Willi Karvia Oy:n toiminnan tulee perustua tuloksellisuuteen, laillisuuteen ja sekä hyvään hallintotapaan.
Willi Karvia Oy:n toiminnalla on myös voimakkaasti kunnan elinvoiman kehittämiseen painottuva tehtävä.
Willi Karvia Oy:n tavoitteena on koota matkailuun liittyvät palvelut ja tuotteet yhteen ja markkinoida
niitä kuntaan tuleville matkailijoille. Willi Karvia edistää matkailuun liittyvien yritysten toimintaedellytyksiä ja markkinoi niiden tuottamia palveluita. Osan palvelutuotannosta tekevät yhdistykset. Matkailun
kehittyminen tarjoaa yhdistyksille mahdollisuuden varainhankintaan toimintaansa varten. Tavoitteena on
saada uusia asukkaita kuntaan.
Willi Karvia Oy raportoi vähintään kerran vuodessa kunnanhallitukselle. Kunnan edustaja on paikalla
Willi Karvia Oy:n kokouksissa.
Konserniohjeessa annetaan ohjeet kunnan tytäryhtiöiden ohjauksen käytännöstä ja tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Kuntakonsernin hallinto ja taloutta valvovat kunnanvaltuuston valitsema tarkastuslautakunta ja tilintarkastusyhteisö.
Kunnanvaltuusto valitsee kunnan edustajat yhtymäkokouksiin ja – valtuustoihin.
Karvian kunnan konserniohje on uudistettu vuonna 2017. Kunnan tytäryhteisön ja kuntayhtymän on
annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.
Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisön tulee antaa
seurantaa varten kunnalle vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä raportti sille asetettujen tavoitteiden
toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä. Tytäryhteisöllä
tulee olla tätä varten riittävät talouden- ja toiminnan seuranta- ja mittausjärjestelmät. Todennäköisesti
realisoituvasta riskistä on raportoiva viipymättä kunnanhallitukselle.
Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kirjanpidossa tulee noudattaa soveltuvaa yhtiöoikeudellista lainsäädäntöä, kirjanpitolain mukaisia kirjanpito- ja tilinpäätössäännöksiä, kuntalain mukaisia konsernisäännöksiä sekä hyvää kirjanpitotapaa.
Tytäryhteisöjen tulee toimittaa kunnan kirjanpitoon tiedot konsernitilinpäätöksen laatimista varten. Konsernijohto antaa tarkemmat ohjeet konsernitilinpäätöksen laatimiseksi tarvittavista tiedoista, laadintaaikataulusta, tiedonannon määräajoista ja mahdollisesta tiedonantopohjasta tilinpäätös- ja toimintakertomustietojen ilmoittamisessa.
Tieto merkittävistä asioista on tullut kunnanhallitukselle tiedoksi.
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Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisössä
Taloudellisia ja toiminnallisia riskien tarkastelu ja ennakointi kuuluu päivittäiseen toimintaan. Vakuutuksin turvataan riskien syntymistä. Kiinteistö Oy Vuokratalojen vakuutukset tarkistettiin ja kilpailutettiin
vuonna 2018. Ulkoalueiden hoito on kilpailutettu yhdessä kunnan kanssa ja lumenauraus ja pihanhiekoitus hoidetaan ostopalveluna. Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen hallituksen tulee tehdä riskikartoitusta
säännöllisesti.
Kaikkiin rakennuksiin laaditun kuntokartoituksen pohjalta on tehty vuosien ajan kunnostustoimenpiteitä
kiinteistöihin. Tulevaisuudessa kunnostustoimenpiteitä tehdään aina muuttojen yhteydessä tai mikäli
jotain äkillistä kunnostustarvetta ilmenee. Luottotappioita on pyritty välttämään kaikilla käytettävissä
olevilla keinoilla. Kaikkiin Vuokratalojen kohteisiin on laadittu pelastussuunnitelmat ja huoneistokohtaiset
huolto- ja käyttösuunnitelmat. Vuokratalojen kohteissa tulee jatkossa säännöllisesti yhdessä kunnan
rakennusmestarin kanssa suorittaa katselmus, jossa todetaan kunnostustarpeet.

Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot
Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
Vuokrausaste oli parempi kuin vuonna 2018 ja liikevaihto hieman nousi. Maksuvalmius oli remonttien
vuoksi tiukoilla. Valtiokonttorin lainan lyhennysohjelmaan haettiin kevennystä ja tämä näkyy maksuvalmiudessa vasta viiveellä. Vuonna 2019 oli edelleen poikkeuksellisen paljon muuttoja ja pitkään asuttuja
huoneistoja jäi tyhjäksi ja tämä aiheutti remonttitarvetta. Myös asuntojen huono ylläpito aiheutti parissa
asunnossa ylimääräistä remonttia. Henkilöstömenot pysyivät kohtuullisella tasolla remonteista huolimatta. Vuokrataloilla oli kaksi henkilöä työharjoittelussa.
Edellisenä tilikautena Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen hallitus päätti anoa kunnalta suostumusta
Kuntarahoituksen lainojen lyhennysohjelman muutokseen ja muutos helpotti vuoden 2019 lyhennysohjelmaa. Kahden lainan osalta saatiin lyhennysvapaata vuodeksi. Lainojen lyhennysmäärä oli liian isolla
tasolla huomioiden maksuvalmiuden heikentyminen, joka johtui liian alhaisesta vuokrausasteesta ja
korkeasta remontointitarpeesta. Lyhennysohjelma ei kestä poikkeamia kummassakaan asiassa ja tästä
johtuen Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot haki kevennystä valtiokonttorin lainanlyhennyksiin. Valtiokonttori hyväksyi 16.8.2019 muutokset kahteen lainaan ja pidensi laina-aikaa viidellä vuodella.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Remontteja jatketaan tarpeen mukaan, lähinnä muuttojen yhteydessä edelleen vuonna 2020. Tulevana
kesänä jatketaan mahdollisuuksien mukaan varastojen, aitojen ja autokatosten maalausta. Alkuvuoden
näkymät vuokrausasteen suhteen ovat hyvät. Asuntoja on tyhjillään pääsääntöisesti vain muuttojen ja
remontin yhteydessä ja silloinkin asunnot täyttyvät suhteellisen nopeasti. 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.
Taloyhtiö keskusteli toiminnan riskeistä ja niihin varautumisesta. Riskikartoitusta tehdään jatkossa
säännöllisesti.
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Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen hallitus:
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 / Vesa Keso

Karvian Lämpö Oy
Suomessa vuosi 2019 oli tilastollisesti keskilämpötilaltaan noin 0,1 astetta kylmempi kuin edellinen vuosi, joka taas oli asteen verran pitkän ajan keskimääräistä lämpimämpi. Vuoden 2019 alku oli verrokkivuoteen nähden kylmä, mutta loppu lämmin. Käyttämiemme polttoaineiden hinnat ovat pysyneet reaalisesti lähes samalla tasolla muutaman vuoden. Puupolttoaineiden käyttöön siirtyminen kaukolämpöyhtiöissä on jatkunut voimakkaasti sekä turpeen käyttö vähentynyt. Kaukolämmön tuottamat päästöt ovat
Suomessa vähentyneet merkittävästi. Karvian Lämpö Oy:n kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat huomattavan paljon alle maan keskitason, ollen polttoaineen laitokselle kuljetuksesta aiheutuvat päästöt
huomioituna noin 40 g/CO2/kWh. Vertailuna Suomessa kulutetun sähkön päästö on 158 g/CO2/kWh,
sekä kaukolämmön keskimäärin 130 g/CO2/kWh.
Vuoden aikana ei tullut uusia asiakkaita. Aktiivisia lämmönkäyttäjiä on nyt 53 kpl.
Laitos on toiminut ilman tuotantokatkoja ja sen käyttö- ja ylläpitokulut ovat pysyneet maltillisina.
Tilikauden 2019 liikevaihto oli 440 194 € ja tilikauden voitoksi tuli 9 281 €. Rahavaroja oli tilikauden
lopussa 149 670 € ja vastaavasti rahoitusvelkaa 1 831 000 €. Rahoituskulut olivat 5 442 €. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, ja maksusaatavat minimaaliset.
Lämmön hinta vuodenvaihteessa 2019/2020 (sisältäen perusmaksut) oli 82,40 €/MWh (alv 24 %), joka
sijoittuu valtakunnan tasolla edullisimman kolmanneksen joukkoon. Satakunnassa hinnoittelu oli samana
ajankohtana kolmanneksi edullisinta. (Investoinnista päätettäessä vuonna 2007 vastaavaksi energian
hinnaksi laskettiin 93,47 €/MWh (alv 23 %))
Lämmönlaskutus vuonna 2019 oli 6839 MWh ja tuotanto 7904 MWh (2018 laskutus oli 6607 MWh ja
tuotanto 7719 MWh.), eli laskutuksessa oli lisäystä 3,5 % (kun laitosta alun perin investointiin, oli laskelmissa lähtökohtana 5500 MWh myynti). Näköpiirissä ei jatkossa ole kuin korkeintaan 200-500 MWh
vuosikulutuslisäys uusien sopimusten kautta, kun vanhoja öljykattilakiinteistöjä tai rivitaloja liittyy verkostoon. Arvioitu kuorman lisäys ei aiheuta lisäkapasiteetin tarvetta. Pieni lisäkuorma olisi nykyisille
kattiloille suotavaa.
Vuoden 2019 aikana ei lämmön tuotannon primäärikapasiteetin vajeen vuoksi tarvittu vara/huipputuotantoa ollenkaan.
Päättyneellä kaudella noin 85 % lämmöstä tuotettiin hakkeella ja loppu turpeella. Tulevalla kaudella,
2019 -2020, tullaan polttamaan puupolttoaineita sekä turvetta samalla suhteella. Polttoaineet tulevat
seutukunnan metsistä sekä tuotantoalueilta. Varapolttoaineena on puupelletti ja kevyt polttoöljy.
- Karvian Lämpö Oy:n toimitusjohtajana toimi Lauri Hölttä.
- 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 27.5.2019, Karvian kuntaa, omistajaa, edusti vs. kunnansihteeri Kati Ojaniemi.
- Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy: HT/JHT Ari Virolainen.
Karvian Lämpö Oy:n toimitusjohtaja sekä hallitus ovat vakuuttuneet, että yrityksessä vuodelle 2020 ole
tiedossa mitään merkittävää uhkaa talouden tai toiminnan osalla.
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Willi Karvia Oy:n keskeisemmät tapahtumat vuonna 2019
Willi Karvia Oy perustettiin 15.2.2019. Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:
Voitto Raita-aho
Jukka Ohrankämmen
Sami Laitila
Veijo Kaskimäki
Marjo Yliluoma
Teija Keisala
Reetta Ruhkala
Varajäseneksi valittiin Aila Pukaralammi. Willi Karvia Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Voitto
Raita-aho ja varapuheenjohtaksi Sami Laitila. Toimitusjohtajaksi valittiin Tarja Hosiasluoma.
Willi Karvia Oy haki ELY-keskukselta Kehittämisavustusta Voimaa Williin Karviaan- hankkeelle ja tähän
saatiin myönteinen päätös. Kunnanhallitus julisti katsomolle nimikilpailun ja Willin Karvian hallitus päätti
katsomo-alueen nimeksi Kulttuurikeskus Skantz. Tilitoimistopalvelut päätettiin ostaa Yrityspalvelu Idulta
ja markkinoinnin kumppaniksi valittiin Rock My Business. Vakuutukset kilpailutettiin ja ne päätettiin ottaa Lähitapiolasta. Kari Hakalalta päätettiin ostaa avajaiskavalkadin ohjaus Kulttuurikeskus Skantzin
avajaisjuhlaan.
Markkinoinnin ja brändäyksen osalta osallistuttiin messuille, tehtiin erilaisia videoita, esitteitä, nettisivut
ja aloitettiin somemarkkinointi sekä hyödynnettiin medianäkyvyyttä. Willi Karvia sai hyvin näkyvyyttä ja
tunnettavuutta jo ensimmäisenä toimintavuonna. Kulttuurikeskus Skantzin avajaisissa esiintyivät paikalliset ja alueelliset esiintyjäryhmät sekä Santti Ketonen. Avajaisjuhla onnistui hyvin kurjasta säästä huolimatta. Kesällä Skantzissa oli teatteriesityksiä Milana Misicin konsertti ja Suo soikoon tapahtuma. Yleisöä oli eri tapahtumissa hyvin paikalla. Willi Karvia haki anniskeluvat ja hoiti Skantzin Krouvin toimintaa
tapahtumien yhteydessä. Nuoret yrittäjät pitivät kahvilaa auki muutamia tunteja päivässä neljän viikon
ajan.
Willi Karvia Oy:ssä työskenteli hanketyöntekijöinä Kari Hakala toukokuun alusta heinäkuun loppuun, Liisi
Millbach heinäkuun ajan ja syyskuun alusta lukien Marika Eromäki. Willi Karvia brändin lisäksi lanseerattiin Kammista Skantziin- taiteiden reitti yhteistyössä Alpon Savannin ja Kammikylän kanssa. Kuntarajat
ylittävä yhteistyö reitin markkinoimiseksi aloitettiin kotimaan matkailumessuilla ja reitti sai hyvän vastaanoton ja kävijöiden määrä kohteissa lisääntyi. Karvian puolella kohteina ovat Annen Taidekahvila,
museonmäki ja kirkko sekä Kulttuurikeskus Skantz. Willi Karvian rooli haki uomiaan selkeytyen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Willi Karvia koordinoi ja markkinoi yrittäjien palveluita ja eri tahojen
järjestämiä tapahtumia ja vastaa Kulttuurikeskus Skantzin ja Jokipirtin tilojen vuokrauksesta ja pyrkii
saamaan tapahtumia ja toimintaa Karviaan ympäri vuoden. Hanketyöntekijä oli yhteydessä yrittäjiin ja
yhdistyksiin kertoen Willin Karvian toiminnasta ja vuonna 2019 järjestettiin useita tapahtumia eri tahoille
matkailun edistämiseksi. Toiminta eteni vuonna 2019 hankesuunnitelman mukaisesti. Ensimmäinen
maksatushakemus tehtiin loppuvuonna.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Willi Karvian brändäystä ja markkinointia jatketaan edellisen vuoden tapaan ja Kammista Skantziin –
taiteiden reitin brändäykseen haetaan tukea. Willi Karvian rooli tapahtumajärjestäjänä sekä markkinoivana ja koordinoivana tahona tulee vakiintumaan. Kulttuuritoimen ja Willi Karvian työnjako on selkeä
ja Willi Karvia toimii tapahtumajärjestänä siten, että se monipuolistaa ja lisää kulttuuritoimen tarjoamaa
tapahtumatarjontaa.
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Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
KARVIAN KUNTA
KONSERNITULOSLASKELMA
1.1.–31.12.2019

1.1.–31.12.2018

1 000 €

1 000 €

21 505
-35 107
-11
-13 614

21 937
-34 722
-11
-12 797

6 800
8 255

6 397
8 185

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
Vuosikate

12
48
-92
-7
-39
1 402

9
92
-97
-12
-8
1 778

Poistot ja arvonalentumiset
Suunn.mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Tilikauden tulos

-2 563
-2 563
-1 161

-2 482
-2 482
-705

Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Vähemmistöosuudet

-0
-3
-29
-225

-0
-2
-68
-265

-1 418

-1 040

Rahayksikkö EURO
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Konsernin tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %
Vuosikate, euroa/asukas
Asukasmäärä

TP 2019
61,25
54,70
599
2342

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

Laskentakaavat:
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut
Vuosikate prosenttia poistoista
= 100 * Vuosikate / (Suunnitelman mukaiset poistot + Arvonalentumiset)
Vuosikate € / asukas
= Vuosikate / asukasluvulla
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Tp 2019
1 000 €

Tp 2018
1 000 €

1 402
-12
127
1 517

1 778
-2
-400
1 375

-1 839
9
106
-1 725

-2 199
194
298
-1 707

Toiminnan ja investointien rahavirta

-208

-331

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Antolainauksen muutokset yhteensä

0,00
0,00
0,00

0,00
116
1

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset yhteensä
Oman pääoman muutokset

120
-895
-742
1 518
--

197
-728
62
-469
-25

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä

2
-39
920
-233
650

Rahoituksen rahavirta yhteensä

-868

70
33
-353
443
192
-186

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

Rahavarojen muutos

-1 076

-517

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.

2 315

3 464

Rahavarat 1.1.

3 464

3981

Rahavarojen muutos

-1 149

-517
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Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta/1000e
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys (pv)

TP 2019

TP 2018

TP 2017

TP 2016

TP 2015

-2 722

-2 078

-1 605

190

-228

76,58
1,51
22,26

88,66
2,27
33,48

56,44
4,10
35,99

46,23
2,75
30,79

119,90
5,66
42,44

Laskentakaavat:
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroa.
Investointien tulorahoitus, %
= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno
Lainanhoitokate
= (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
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

31.12.2019
1 000 €

31.12.2018
1 000 €

143
92
235

105
190
294

1 270

1 257

13 515
17 227
1 762
8
395
34 176

14 135
17 301
1 743
8
620
35 065

2 036
373
0
65
2 474

1 978
401
0
65
2 444

0,5
0,4
0,6
1

5
0
1
6

179
0
167
126
472

187
0
244
2
433

6
15
6
6

10
15
64
89

2 544
0
196
294

3 236
0
319
337

1
103
0

1
102
0

2 211
42 735

3 361
45 688
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31.12.2019
1 000 €

31.12.2018
1 000 €

5 214
2 872
12 609
-1 427
19 268

5 214
3 033
13 495
-1 040
20 703

3 255

3 042

0
187
187

0
160
160

3
6
25
34

6
6
28
41

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Liittymismaksut ja muut velat
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikaiset yhteensä

6 846
354
0
4 929
1 517
13 646

7 550
430
0
4 902
1 489
14 370

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

1 444
62
0
60
1 793
884
2 100
1
6 335

2 123
122
0
69
2 084
799
2 174
1
7 372

Pitkäaikainen+lyhytaikainen yht.

19 991

21 742

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

42 735

45 688

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
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Konsernitaseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / asukas
Konsernin lainat, € / asukas
Konsernin lainakanta
31.12., 1000 €
Lainat ja vuokravastuut
31.12.
Konsernin lainat ja vuokravastuut,euroa/asukas
Konsernin lainasaamiset
31.12., 1000 €
Kunnan asukasmäärä

TP 2019
52,78

TP 2018
52,05

TP 2017
52,76

TP 2016
55,62

54,52

59,35

58,87

51,65

11 192

12 455

13 318

12 736

4775

5213

5538

5200

3718
8 706

4280
10 224

4447
10 694

3130
7666

10 843

-

-

-

4 630

-

-

-

0

0

1

2

2342

2389

2405

2449

TP 2015
58,40
48,97
12 562
5069
2798
6934
3
2478

Laskentakaavat:
Omavaraisuusaste, %
= 100 * (Oma pääoma + Vähemmistöosuus +Konsernireservi ) / (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), €/asukas
=[Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)+Tilikauden ylijäämä (alijäämä)]/Asukasmäärä
Konsernin lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Konsernin lainat 31.12. euroa / asukas
= Edellä mainittu lainakanta jaetaan tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä
Lainat ja vuokravastuut 31.12.
=Vieras pääoma - (Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat+Muut velat)+Vuokravastuut
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas
= Asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla edellä mainittu lainojen ja vastuiden määrä tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.
Konsernin lainasaamiset 31.12.
= Sijoituksiin merkityt jvk–lainasaamiset ja muut lainasaamiset.

Konsernin henkilömäärä
Tytäryhteisöjen henkilömäärä 31.12.2019
Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot: 1 henkilöä
Karvian Lämpö Oy: Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa on ollut 1 henkilö
Willi Karvia: 1.5.2019 alkaen 1 henkilö

47

Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja
talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä
Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä
tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden alijäämä -1 480 332,09 euroa
tuloksen käsittelystä seuraavaa:
Tilikauden alijäämä -1 480 332,09 euroa siirretään taseen omaan pääomaan aikaisempien vuosien yli/alijäämätilille. Kunnanhallituksella ei ole tarvetta esittää talouden tasapainottamista koskevia
toimenpiteitä, koska taseessa ei ole kattamatonta alijäämää.

48

Talouden toteutuminen
Talousarvio ja sen toteutuminen
Talousarvio on jaettu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosaan. Määrärahat ovat bruttomääräisesti sitovia. Vuoden 2019 käyttötalouden bruttokulujen talousarviosumma oli 16 629 657 euroa (sis. talousarviomuutokset) ja toimintatuottojen 1 163 291 euroa. Verorahoitus sekä muut rahoitustuotot talousarviossa olivat 15 083 881 euroa ja rahoitusmenot 42 300 euroa. Investointiosan bruttomeno talousarviomuutoksineen 945 041 euroa.
Vuoden 2019 tilinpäätöksen bruttokulutoteuma oli 16 161 552 euroa ja toimintatuottojen toteuma
1 542 290 euroa. Verorahoitus, valtionosuudet sekä muut rahoitustuotot toteutuivat 14 482 079 eurolla.
Rahoitusmenojen toteuma oli 42 362 euroa. Investointiosan bruttomenototeuma oli 409 124 euroa ja
investointien bruttotulo oli 238 650 euroa.

Tavoitteiden toteutuminen
Toiminnalle on asetettu tavoitteita hyvin eri tavalla eri hallinnonaloittain ja lähinnä tavoitteen asettelu
tapahtuu 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
tytäryhtiöiden 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 2019
Vuonna 2019 vietettiin 25-vuotista ystävyystoimintaa Viru-Nigulan ja Karvian kunnan kesken.
Viru-Nigulan kunta lähetti Karvian kunnalle virallisen kutsun ja ohjelman Meriruokofestivaaleille, jotka
järjestettiin 10.8.2019. Vieraita odotettiin saapuvaksi ajalla 9.8.–11.8.2019. Matkalle lähti 10 hengen
virallinen edustajisto ja Karvian Nuorisoseuran Tanhuajat ”Nurkkurit”. Ystävyyskunta- toiminnan kautta
tulleen tuttavuuden myötä Latviasta oli tullut kunnanjohtajalle kutsu saapua vierailulle Latviaan. Kiireestä johtuen tässä vaiheessa ei ollut mahdollista ottaa kutsua vastaan. Karvian kunta puolestaan kutsui
Viru-Nigulan kunnasta ystävyyskuntavieraita ja Latviasta kolmen hengen ryhmän Karvia-Päiville 2.4.8.2019. Vieraita saapui yhteensä 22.

Karvia-päivät 2.-4.8.2019:
Tulopäivän muodollisuudet ruokailuineen ja kahvitteluineen tapahtui kunnantalolla sekä perinteinen
ystävyyspuun kastelu. Avajaiskulkueen katsomisen jälkeen vieraille oli järjestetty ohjelmaa Kulttuurikeskus Skantzissa ystävyyden puun istuttamisella, Retro-poikien esiintymisellä ja Viru-Nigulan kapellin
esiintymisellä. Illanviettoa vietettiin myöhemmin Jokipirtillä.
Lauantaina päivä ohjelmassa oli luontoretki Neva-Lylyllä, Alpon Savannilla, Taidekahvilavierailu Annen
Taidekahvilassa. Sen jälkeen vierailla oli mahdollisuus mennä Jokkis-kisoihin tai vaihtoehtoisesti vapaata
aikaa kunnan keskustassa tai majapaikassa. Illalla vieraille tarjottiin ruokailu Yhtenäiskoululla. Iltaa jatkettiin Kirin lavalla ja ohjelmateltalla. Lähtöpäivänä oli tutustuminen torialueeseen ja vieraat saateltiin
kotimatkalle kunnantalon takaa.

Viru-Nigulan kapelli esiintyy

Latvialaiset vieraat
Yhteiskuva ennen vieraiden lähtöä

Puun istutus

Viru-Nigula 9.-11.8.2019:
Kunnan virallinen edustajisto majoittautui Lammasmäelle ja illanvietto jatkui siellä. Karvian Nuorisoseuran Tanhuajat ”Nurkkurit” majoittuivat Kundan Urheilukeskukseen.
Lauantaina tutustuttiin Rakveren keskustaan. Matkustettiin Itä-Virumaalle ja tutustuttiin Purtsen linnoitukseen. Päivän päätteeksi ilta jatkui Meriruokofestifaaleilla Mahun satamassa. Nautittiin laulu- ja tanssiesityksistä. Nurkkurit esiintyivät. Ilta jatkui Mahun Kyläseuran tiloissa.
Sunnuntaina alkoi kotimatka Lammasmäeltä ja haettiin tanhuajat Kundan Urheilukeskuksesta.

Purtsen linnoitus

Karvian Nuorisoseuran Tanhuajat ”Nurkkurit”

Yhteiskuva ennen kotiinlähtöä
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Talousarvioin toteutumisvertailut 2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Kunnanhallitus
Elinkeinolautakunta/ Elinvoimalautakunta
Maaseutulautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Vapaa-ajanlautakunta
Tekninen lautakunta
Rakennuslautakunta
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Keskusvaalilautakunta
Vuoden 2019 kevään aikana järjestettiin eduskuntavaalit sekä europarlamenttivaalit.
Keskusvaalilautakunta kokoontui eduskuntavaalien johdosta viisi kertaa ja europarlamenttivaalien johdosta neljä kertaa.
Kunnanvaltuuston vuosille 2017 – 2021 valitsema keskusvaalilautakunta koostui varsinaisista jäsenistä,
joita olivat Seppo Jokela, puheenjohtaja, Atte Myllyviita, varapuheenjohtaja sekä jäsenet Veijo Mustajärvi, 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 palkanlaskija-arkistonhoitaja Arja Honkanen. Varasihteeriksi nimitettiin vs. kunnansihteeri Kati Ojaniemi.
Keskusvaalilautakunta antoi Miia Saloselle oikeuden osallistua keskusvaalilautakunnan kokouksiin. Miia
Salonen oli perehtymässä keskusvaalilautakunnan sihteerin työhön.

TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

Toimintatulot

8 500

8741

241

Toimintamenot

35 626

36876

1250

Netto

27 126

28135

1009

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

Suunn. muk.
poistot
Laskennall. erät
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Tarkastuslautakunta
Tarkastustoimi
Tarkastuslautakuntaan vuonna 2019 kuuluivat seuraavat kunnanvaltuuston valitsemat luottamushenkilöt: Paavo Tuuliniemi (puheenjohtaja), Aarre Välimäki (varapuheenjohtaja), Merja Holkko (jäsen), Hanna-Kaisa Luomanen (jäsen) ja Ilmo Törmä (jäsen). Lisäksi kokouksissa on ollut läsnä JHTTtilintarkastaja Vesa Keso BDO Audiator Oy:stä.
Vuonna 2019 tarkastuslautakunta kokoontui viisi kertaa, 18.1., 12.4., 17.5., 6.9. ja 22.11.

TALOUSARVIO
Toimintatulot

TOTEUMA

POIKKEAMA

0

0

Toimintamenot

15 670

13 166

2 503

Netto

15 670

13 166

2 503

Suunn. muk.
poistot
Laskennall. erät

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

2 814
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Kunnanhallitus
Yleishallinto
Yleishallinnon tulosalueelle kuuluvat kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien menot, keskustoimiston menot, toimistotarvikevarasto, atk-palvelut, kopiokoneiden vuokrat ja huoltomaksut, työterveydenhuolto ja työsuojelu, verotuskustannuksien osuudet valtiolle; Kuntaliiton, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Satakuntaliiton osuudet, ystävyyskuntatoiminta, avustukset vesiosuuskunnille ja
4H-yhdistykselle.

TALOUSARVIO
Toimintatulot
Toimintamenot
Netto

54 060

TOTEUMA

POIKKEAMA

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

47 534

6 526

-731 651

-694 841

36 810

-15 000

51 810

-677 591

-647 306

30 285

-15 000

51 168

Suunn. muk.
poistot
Laskennall. erät

-11 780
182 634

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

Muut yleispalvelut
TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

Toimintatulot

125 300

114 246

11 540

Toimintamenot

-528 811

-451 517

77 294

77 294

Netto

-403 511

-337 271

66 240

-66 240

Suunn. muk.
poistot
Laskennall. erät

0

11 540

-72 928
-15 975
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Kunnanhallitusta koskevat tavoitteet ja mittarit
Tehtävä/Tavoite/Mittarit

Toteutuma

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

Kirjanpidon raportit on jaettu hallintokunnille
yhdeksän kertaa vuonna 2019. Viive (= pv edellisen kk:n päättymisestä) on keskimäärin 6 päivää.

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
NEUVONTA
Tavoite: Asiakaspalvelun tason säilyttämien
hyvällä tasolla
Mittari: Asiakaspalaute kyselyin, valitukset/kehut/vuosi
ARKISTO
Tavoite: Asiakirjahallinnon tehostaminen
Mittari: Arkiston ajantasaisuus

38 palkka-ajoa vuonna 2019

Yhden mustavalkokopion hinta hallintokunnille on
ollut 0,06 € / kopio ja värikopion 0,15 € / kopio
vuonna 2019.
Työtapaturmia ollut vuonna 2019 viisi.

Asiakaspalautekyselyä ei ollut käytössä vuonna
2019, mutta muuten palaute on ollut positiivista.

Paperi arkiston saattaminen ajan tasalle aloitettiin
syyskuulla. Arkistonmuodostussuunnitelma saatiin valmiiksi ja se hyväksyttiin kunnanhallituksessa 15.10.2019 § 143.
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Erikoissairaanhoito
TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

Toimintamenot

- 3 139 310

-3 365 020

-225 710

Netto

- 3 139 310

-3 365 020

-225 710

847

847

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

Toimintatulot

Suunn. muk.
poistot
Laskennall. erät

Sosiaali- ja terveyspalvelut
TOTEUMA

TALOUSARVIO
Toimintatulot

POIKKEAMA

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

0

600

600

Toimintamenot

-6 272 160

-6 383 637

111 477

-165 000

-53 523

Netto

-6 272 160

-6 383 037

110 877

-165 000

-54 123

-23 215

-23 215

Suunn. muk.
poistot
Laskennall. erät
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Elinvoimalautakunnan toimintakertomus 2019
Toiminta
Elinvoimalautakunnan tehtävät ovat kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen, eri elinkeinojen edistäminen, yleinen kehittäminen, yleisen viihtyvyyden edistäminen, kuntamarkkinointi, työmarkkinoiden kehittäminen, työllisyyden edistäminen sekä asiantuntijana toiminen elinkeinotoiminnan edellytysten parantamiseksi.
Elinvoimalautakunnan kokouksia oli toimintavuonna 3 kertaa. Elinvoimalautakunnan kokouksissa on
vieraillut eri alojen yrittäjiä kertomassa omasta toiminnastaan. Tämä osoittautui hyväksi tavaksi saada
tietoja yrittäjien kuulumista ja toiveista. Elinvoimalautakunta edustaa myös monipuolista asiantuntemusta eri toimialoista ja kunnan asioista, tämä auttaa paljon elinvoima-asioiden eteenpäin viemistä.
Toimintavuoden aikana pidettiin kunnassa eri teemoilla tilaisuuksia yrittäjille ja kuntalaisille. Pääasiassa
aiheet liittyivät matkailun kehittämiseen ja palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen sekä markkinointiin.
Satakunnan yrittäjät esittelivät omistajanvaihdospalveluita. Yritysasiamies menehtyi äkillisesti keväällä ja
tehtävät siirtyivät kunnanjohtajalle. Haasteita aiheutti samaan aikaan tapahtuva Willin Karvian toiminnan käynnistäminen ja Kulttuurikeskus Skantzin avajaisten järjestely. Kevät oli hyvin kiireinen ja resurssien puute vaikeutti yhteydenpitoa kaikkiin yrityksiin.
Willi Karvia Oy perustettiin koordinoimaan ja markkinoimaan yritysten palveluita matkailijoille. Willi Karvian toiminta tukee laajasti niiden yritysten toimintaa, jotka tarjoavat palveluitaan matkailijoille. Toiminnasta on hyötyä myös yhdistyksille, jotka harjoittavat varainhankintaa palveluita tuottaen tai tapahtumia
järjestämällä. Toiminnalla on iso merkitys elinvoiman kannalta ja myös kokonaisuutena paikkakunnan
markkinoinnissa. Karvian kunta saanut paljon positiivista palautetta ja tapahtumiin osallistuneet henkilöt
ovat innostuneet paikkakunnasta siinä määrin, että jotkut heistä ovat muuttaneet tänne. Myös kiinteistöjä on saatu myytyä vallinneen positiivisen vireen ansiosta.
Matkailun kehittämissä kunta on mukana yhdeksän muun kunnan kanssa
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-hankkeessa. Geopark on kansainvälinen ainutlaatuisten geologisten kohteiden yhteisbrändi. Geoparkit pyrkivät edistämään geomatkailua, geologisen perinnön säilyttämistä, luonnontieteiden opetusta ja kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Evaluaattorit vierailivat
tutustumassa Lauhanvuori- Hämeenkangas Georparkkiin ja kävivät mm. Annen Taidekahvilassa ja Kulttuurikeskus Skantzissa. Loppuvuonna tuli alustavaa tietoa siitä, että Lauhanvuori-Hämeenkangas
Geoparkille ollaan myöntämässä Geopark status
Kunnanjohtaja on myös ollut yrittäjiin yhteydessä, sekä hanketoiminnan aktivaattorina. Neuvontatyössä
on apuna ja mukana Satakunnassa olevat julkisten asiantuntija ja rahoittaja tahojen toimijat, yhteistyössä karvialaisten yrittäjien hyväksi. Satakunnan Yrittäjien ja Pro Agrian neuvontapalveluita on myös
hyödynnetty.
Kunnalla oli käytössään yritysten toiminnan tukemiseen koulutus, markkinointi- ja nuorten kesätyöllistämistuki sekä palveluseteli. Kesätyöllistämistukea haettiin hyvin ja samoin markkinointiin yritykset hakivat ahkerasti tukea. Tukimuodoista on kuitenkin hyvä edelleen tiedottaa. Loppuvuonna järjestettiin alkavan yrittäjän kurssi ja kaikkiaan kurssilla oli parikymmentä henkilöä, joista suuri osa oli nuoria. Kurssin käyneistä on kolme perustanut yrityksen. Muilla sen perustaminen siirtyy vähän myöhempään ajankohtaan.
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Kankaanpään aikuiskoulutuskeskuksen seudullisen työpajan Valtin sivutoimipisteenä kunnassa toimii
Härkämäellä työllistämistarkoituksessa oleva oma työpaja, kierrätyskeskus sekä Moon Karviasta torimyymälä. Näillä toimilla pystytään aktivoimaan, työllistämään, pitkäaikaistyöttömiä, harjoittelijoita, kuntoutuvia, sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän muita asiakkaita. Kunta ja työpaja tekevät yhteistyötä ja työttömät ovat osallistuneet kunnan järjestämiin informaatiotilaisuuksiin Työttömiä on
kuntouttavassa toiminnassa ja työkokeilussa myös kunnalla ja Kiinteistö Oy Karvian Vuokrataloilla. Kunta on mukana Valtin järjestämissä yhteistyökokouksissa. Työpaja on hyvä väline aktivoida työttömiä,
näin kunta myös vähentää valtiolle maksettavaa kuntaosuutta pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatukimaksujen kuntaosuuksista. Hallintokunta tekee jatkuvaa ja tuloksellista yhteistyötä muiden kunnan
hallintokuntien kanssa.

Toiminta-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 ja yrittäjille
järjestettävällä koulutuksella on iso merkitys. Tämän toteuttamisessa käytetään apuna toimintaympäristöverkon kaikkia mahdollisia toimijoita. Toimintaympäristö on tulevaisuudessa voimakkaassa muutoksessa, ja kunnan tulisi visioida miten nämä trendit vaikuttavat kunnan elinkeinojen kehittämiseen. Yhteiskunnan julkisten kehittäjäorganisaatioiden, sekä yksityisten alan toimijoiden palvelut, tuet ja mahdollisuudet tulee tunnistaa ja järkiperäisesti hyödyntää Karvian kunnan yritysten ja elinkeinoelämän
hyväksi. Karvia tukee myös elinkeinopolitiikan keinoin kunnan palvelujen säilyttämistä, väestön vähenemisen lakkaamista, uusien yritysten ja työpaikkojen luomista. Tulevaisuudessa merkittävä osa kunnan
energiatarpeesta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Karviasta on muodostunut merkittävä tuulituotantoalue ja toinen tuulipuisto on rakentumassa lähiaikoina. Matkailun kehittämisellä on paljon potentiaalia ja siitä on hyötyä hyvin monille yrityksille ja yhdistyksille.
Vuonna 2018 Karviassa oli 253 yritystä. (Satamittari)

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Uudet yritykset
Yrityskäynnit
Hankehakemukset
Uudet työpaikat

kpl

kpl

15
35
5
20

13 (satamittari v. 2018)
40
3
25 (arvio :lähde Satamittari)

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut: (ALV 0 %)
toimintamenot: Budjetti elinvoimalautakunnalle vuodelle 2019 oli 451 215€, josta toteutui 386
273,79€., budjetista jäi käyttämättä 79 128,72€. Suurin toteutumatta jäänyt erä oli henkilöstömenot,
joista toteutumatta jäi 32164,05€ avustukset yhteisöille, kunnan yritystuet jäivät toteutumatta
7 428,90€.
Toimintatulot: Toimintatulot ylittyivät 23 312.49 eurolla. Toimintatuottoja kertyi Pohjois-Satakunnan
Kehittämiskeskuksen purkamisesta sekä nevalyly hankkeen avustuksesta.
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Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Toimintavuosi 2019 kului pääosin myönteisissä merkeissä yleisen taloudellisen kehityksen myötä. Metallialan työpaikkojen määrä lisääntyi, Alvarin Metalli Oy lisäsi henkilökuntaansa. Skaalan toiminta sensijaan on miltei loppunut Karviassa johtuen yrityksen investoinnin Ylihärmään ja tuotannollisen toiminnan
siirtämisen pääasiassa Ylihärmään ja Kauhavalle. Yritys on velkasaneerauksessa. Enemmistöosuus on
myyty itävaltalaiselle IFN Holding Ag:lle lokakuussa 2017. Karvian toimipiste tulee sulkeutumaan kokonaan. Yrityksen toimitiloista toinen myytiin kosmetiikan raaka-ainetta valmistavalle yritykselle. Sama
yritys osti koulukäytöstä poistuneen Sarvelan koulun. Perustettujen yritysten lukumäärä liikkuu vuosittain 10- 20 kappaleen välillä, määrä on pysynyt melko vakioina. Satamittarista tuorein tieto on vuodelta
2018 ja sen mukaan aloittaneita yrityksiä oli vuonna 2018 13 kpl ja lopettaneita 5 kpl. Yritykset ottavat
yhteyttä paljolti neuvonta- ja hankeasioiden merkeissä. Yritysten yhteinen liikevaihto oli vuonna 2018
noin 75 MM€, liikevaihto on samaa luokkaa kuin aiempina vuosina. Työllisten määrä oli kunnassa vuoden 2019 lopussa, 994 henkilöä, trendi on hitaasti laskeva väestön vähenemisen myötä. Työttömyysaste vuoden 2018 lopussa oli 10,3 %, joka on hieman Satakunnan keskiarvon alapuolella. ( lähde: Satamittari).

Kokonaisuutena tavoitteissa onnistuttiin resursseihin nähden kohtuullisesti.
Esittelijänä lautakunnassa toimi Tarja Hosiasluoma.
Elinvoimalautakunta kokoontui vuonna 2019 kolme kertaa

Lautakunnan kokoonpano:
nimi (läsnä)

asema

henkilökohtainen varajäsen

Sami Laitila (3/3)
Esko Hautakorpi (2/3)
Jorma Niskala (2/3)
Sari Vaholuoto (3/3)
Elina Salminen (3/3)
Johanna Anttila (2/3)
Malle Niemelä (3/3)
Juha Rinne (1/3)
Ari Väliaho (1/3)

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

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 yhdessä kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho.

TALOUSARVIO
Toimintatulot

TOTEUMA

POIKKEAMA

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

0

23312

-23312

Toimintamenot

348696

327175

21521

37500

-59020,75

Netto

-348696

-303863

-44833

-37500

-82333

Suunn. muk.
poistot
Laskennall. erät

-23312

12163,34
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Investointiosa
Investointeja ei ollut.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen maaseututoimen osalta
Vuonna 2019 Karviassa haki maataloustukea 199 tilaa. Tiloista 49 harjoitti kotieläintuotantoa ja loput
kasvinviljelyä. Vuonna 2019 EU:n ja kansallisesti rahoitettuja maataloustukia myönnettiin Porin yhteistoiminta-alueen kautta karvialaisille viljelijöille 6 770 381,36 euroa.

Sopimuskuntien palvelupisteitä on pidetty aiempien vuosien tapaan. Karviassa maaseutusihteeri oli paikalla vähintään kolmena päivänä viikossa, pääasiassa tiistaista perjantaihin. palvelua kehitettiin siirtymällä entistä enemmän sähköisten palveluiden käyttöön. Edellisen vuoden tapaan kasvulohkojen piirtovaatimuksen, tukiehtojen monimutkaistumisen, ja pinta-alan minimivaatimusten nousun takia kevään
hakemuksista palautettiin aiempaa enemmän sähköisen tietojärjestelmän avulla. Ruokavirasto (aiemmin
maaseutuvirasto) ei postittanut enää hakuoppaita eikä paperisia hakulomakkeita, vaan ne olivat tulostettavissa ruokaviraston verkkosivuilta tai noudettavissa maaseututoimesta. Lomakkeiden noutaminen ja
viljelijöiden neuvonta sähköisten palveluiden käytössä lisäsi asiakkaiden käyntimääriä. Tukioikeuden
siirrot ja erilaiset lisäselvitykset, joita ei pysty sähköisesti tekemään olivat yleisimpiä asiakaskäynneillä
hoidettavia tehtäviä. Ruokaviraston sähköisen järjestelmän kautta jätettiin Karviassa päätukihaun tukihakemuksista 95 %.
Karviassa päätukihakukoulutus järjestettiin 26.4.2019, kouluttajina maaseutusihteerit Jessica Jokinen ja
Niina Ylineva. Ruiskuntestausmahdollisuus järjestettiin 4.5.2019. Maaseutulautakunta ei järjestänyt
tilavierailuretkiä. Okra -maatalousnäyttelymatka Oripäähän järjestettiin 3.7.2019.

Toimintatulot
Toimintamenot

TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

0

0

0

-102519

-82411,03

-20108

TAMUUTOS

POIKKEAMA
MUUT.
JÄLK.
0

0

Netto
Suunn. muk.
poistot
Laskennall.
erät

-5525,40

Maatiloille myönnettäviä avustuksia maksettiin kaikkiaan 1294 €.
Yhteistoimintaosuus Porin kaupungille oli 79100 €.
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Karvian työpajat
Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön Valtti-työpaja ylläpitää aikuisille ja nuorille suunnattua työpajatoimintaa 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 rehellisyys. Työpajatoiminta on organisoitu Valtti –työpajan puitteissa ja työtoiminnan aloina olivat Karviassa
Moon Karviasta tuotemyymälä ja ompelimo, kierrätyskeskus ja puuosasto. Moon Karviasta myymälässä
oli myynnissä toimintavuoden aikana yli 50 toimijan tuotteita (pitäen sisällään vakituiset ja kausimyyjät).
Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön kautta työpajan valmennukseen osallistui vuonna 2019 yhteensä
253 asiakasta, joista karvialaisia 37, joista alle 29-vuotiaita nuoria oli 8 (2018:11). Ilman ammatillista
koulutusta heistä oli yhteensä 12 henkilöä, 32% asiakkaista. Osa karvialaisista osallistui pajatoimintaan
Kankaanpään toimipisteissä.

Valtin kuntouttavat palvelut tarjosivat työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille
vuonna 2019 arjen tukea, yksilöllistä palveluohjausta, neuvontaa työllistymistä edistävään suunnitteluun
sekä työtoimintaa. Kuntouttavaan työtoimintaa osallistui vuoden aikana 32 (2017:36, 2018:29) eri henkilöä.
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 pitkäaikaistyöttömien 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 Työpajalta työhön -hanke toteutti työ- ja yksilövalmennusta työkokeilun
ja tukityöllistämisen muodossa sekä tarjosi TE-hallinnon asiantuntijoille mahdollisuuden toteuttaa aktiivista työvoimapolitiikkaa. Valmennusjaksojen aikana toteutettiin yksilöllistä ja asiakaslähtöistä ohjausta
ja annettiin tukea työllistymiseen ja ammatinvalinta- ja koulutusvaihtoehtojen selkeyttämiseen. Työkokeilun kautta valmennuksessa oli 2 henkilöä. Palkkatuella työsuhteessa työpajalla oli 3 (2018:7) henkilöä sekä tuuraustehtävissä ja kesätyössä yhteensä 3 henkilöä. Valo-valmennusmallin mukainen opinto-
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jen suorittaminen pajan työtehtävissä mahdollisti ammatillisten opintojen suorittamisen pajalla osana
työtehtäviä. Yksi henkilö suoritti (3 osatutkintoa) liiketalouden ammattitutkinnon kokonaisuudessaan.
Palkkatuella olevien henkilöiden osalta hankkeen kautta oli mahdollisuus edelleen sijoittaa työntekijöitä
yrityksiin, tavoitteena edes auttaa työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Vammaispalveluiden kautta
mukana toiminnassa oli 4 (2018:2 ) ja opiskelijoita 1. Työpajatoiminnan piirissä jatkoi 22 henkilöä vuodelle 2020. Työpajajakson päättäneiden osalta jatkopolutuksessa onnistuttiin erinomaisesti ja valmentautujat löysivät reittejä kohti työelämää.

Työpajatoiminnan valtakunnallinen vaikuttavuuden seuranta. Sovari – sosiaalisen vaikuttavuuden mittaristo (asteikolla 0-5) tuo esille palvelun laatua ja sosiaalisesti vahvistavaa vaikutusta. Sovarin tiedonkeruu toteutetaan valmentautujille suunnatulla nettikyselyllä työpajajakson päättyessä. Kysely tuottaa
valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa palveluiden sosiaalisesti vahvistavista vaikutuksista. Aineisto
kerättiin ajalta ajalla 1.9.2018–31.12.2019. Asiakaspalautteissa arvioitaessa työtehtäviä Valtin keskiarvo
4,2, suluissa koko maan keskiarvo (4,2), osallisuus 4,1 (4,1), yhteisöllisyys 4,2 (4,2), työvalmennus 4,6
(4,5), yksilövalmennus ja henkilökohtainen tuki 4,5 (4,4), valmentautujan motivaatio 4,4 (4,4) työpajatoiminnan kokonaisarvio 4,5 (4,3). Valtti- työpajan keskiarvo 4,3 (4,3). Valtti-työpajalla tuotetaan laadukasta ja vaikuttavaa työpajatoimintaa.
Vire - virkeyttä luonnosta ja liikunnasta- työpaja sai KKI-rahoituksesta liikunnan tukemiseen pienen
rahoituksen, jonka tuella järjestettiin puolen vuoden ajan säännöllistä liikunta pajan asiakkaille sekä
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä infotilaisuuksia. Vire tarjosi syksyllä 2019 asiakkaille 107 eri teemaryhmää liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Aktiivisia osallistujia oli 60 eri henkilöä. Näistä osa
toteutettiin Karvian työpajan yhteydessä.
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Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kunnan koulutoimi
Hallinto, peruskoulut, esiopetus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Toiminta-ajatus:
Perusopetus
Karvian koulutoimen tavoitteena on kasvattaa karvialaisista nuorista persoonaltaan ja itsetunnoltaan
terveitä yhteistoimintaan kykeneviä nuoria, jotka oppivelvollisuutensa aikana saavuttavat omiin kykyihinsä ja taipumuksiinsa verrattuna mahdollisimman hyvän tieto- ja taitotason ja suorittavat perusopetuksen oppimäärän sekä hakeutuvat ja pääsevät toisen asteen koulutukseen.

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

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjottiin 1.-2. luokkalaisille sekä erityisoppilaille. Sitä
järjestettiin aamu- ja iltapäivätoimintana yhtenäiskoululla. Koulunkäyntiavustajat ja ryhmäperhepäivähoitaja vastasivat pääosin toiminnasta. Toiminta oli maksullista.
Lautakunnan kokoonpano:
Lautakunta kokoontui 8 kertaa.
Lautakunta 1-12/2019 (8 kokousta)
Varsinainen jäsenet (läsnä kokouksia)
Haavisto Jonna pj. (8)
Isotalo Aila vpj. (8)
Lähdekorpi Marko (7)
Nivus Jori (6)
Halmela Kari (7)
Heiniluoma Saija (2)
Koivuniemi Tanja (6)
Huhdanmäki Tuire (3)

Varajäsenet
Salo Merja
Lintoja Turkka
Viitala Ilkka
Tuuliniemi Teemu
Ala-Korte Kalevi
Hautaluoma Kaija (3)
Kytömäki Arja (2)

Lisäksi kokouksiin osallistui:
Hanna Vainionpää, koulutoimenjohtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä (1)
Kati Ojaniemi, vs. koulutoimenjohtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä (7)
Reetta Lepistö, päivähoidonohjaaja (4)
Hietaluoma Jaakko, kunnanhallituksen edustaja (4)
Arimo Koivisto (5)
Nevala Mimosa, nuorisovaltuuston edustaja (4)
Voitto Raita-aho, kunnanhallituksen pj. (0)
Tarja Hosiasluoma, kunnanjohtaja (2)
Sjöman-Haapaniemi Marika vs. päivähoidonohjaaja (1)
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Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Koulutuspalvelujen tehtävänä on tarjota lapsille tasokasta esiopetusta ennen oppivelvollisuuskoulun
alkamista sekä turvata oppilaille laadukas perusopetus. Koulutuksen tavoitteena on edistää lapsen ja
nuoren kokonaisvaltaista kehitystä ottaen huomioon sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät asiat että tiedollisten 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 vaikuttamiseen sekä yrittäjyyteen.
Keskeisimmät perusopetuksen tavoitteet:
- 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. 2019
(luvuissa ei kustannuslaskennallisia eriä)
Budjetti, netto
47 756
2 212 668
101 126

Toteutuma, netto
46 199
2 124 126
112 855

Poikkeama
1 557
88 542
-11 729

Käyttö%
97
96
112

2 361 550

2 283 180

78 370

97

28 700

39 776

-11 076

139

Muu koulutus 5400

9 000

9 931

931

110

Kirjastotoimi 5500

100 729

98 642

2 087

98

Päivähoito ja lasten kotihoidon tuki 5600

746 454

759 303

-12 850

102

3 246 433

3 190 833

55 600
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Kasvatus- ja opetuslautakunta
Hallinto
Peruskoulut
Esiopetus
Koulutoimi yhteensä 5100
Kansalaisopisto 5300

Kaikki yhteensä (netto)
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Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Yleisesti tavoitteet esi- ja perusopetuksessa on saavutettu melko hyvin. Laatutyötä on jatkettu suunnitelmallisesti. Yhteistyö opetustarjonnassa naapurikuntien kanssa on jatkunut, mutta sitä ei ole kehitetty
tai lisätty olennaisesti. Lakisääteiset oppilashuoltopalvelut on järjestetty yhteistyössä Posan ja Kankaanpään kaupungin kanssa. Karvia on saanut Opetushallitukselta hankerahoitusta kerhotoiminnan kehittämiseen, tasa-arvon edistämiseen, tutor-toimintaan, kielenopetuksen varhentamiseen sekä koulunkäyntiavustajan palkkaamiseen.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialueellaan kokouksessaan 6.10.2014. Päätöksen mukaan jokainen johtava viranhaltija toimittaa lautakunnalle
kirjallisen raportin sisäisen valvonnan selonteosta vuoden loppuun mennessä käsiteltäväksi. Kasvatus- ja
opetuslautakunta on nimennyt keskuudestaan kolme edustajaa suorittamaan sisäistä valvontaa. Lautakunnan edustajat sihteerinään koulutoimenjohtaja kävivät suorittamassa varhaiskasvatuksessa, kirjastossa ja yhtenäiskoulussa tarkastuksia ja haastatteluja. Tarkastusten raportti toimitettiin kunnanhallitukselle.
Sisäisessä tarkastuksessa yhtenäiskoulussa riskeiksi todettiin Chrome Book-laitteiden huolto, mikä on
vaillinaista sujuvan käytön takaamiseksi. Lisäksi ilmastointilaitteen ääni on osassa opetustiloja häiritsevä.
Varhaiskasvatuksen osalta aiemman vuoden tarkastuksessa todetut puutteet todettiin korjatuksi. Toiminnan riskiksi todettiin, ettei henkilökunnalla ole varallaolovelvoitetta, mikä kuormittaa päivähoidonohjaajaa.

Henkilöstön määrä 31.12.2019:
22 (vakituiset, määräaikaiset, sivutoimiset)
3 (vak.)
1 ( vak.)
11 (6 vak. / 5 määräaikaista)
1,5 pv/vko (kuntien yhteinen)
1 pv/vko (kuntien yhteinen)

Opettajat
Keittiöhenkilökunta
Toimistosihteeri
Koulunkäyntiavustajat
Koulukuraattori
Koulupsykologi

Oppilasmäärä lukuvuonna 2019-2020
Peruskoululaisia oli keskimäärin 203, joista esioppilaita 22. Oppilasmäärä lisääntyi 10 oppilaalla edellisvuodesta. Erityisopetuksessa Kankaanpäässä oli keskimäärin 1 oppilas. Koulukuljetusoppilaita oli keskimäärin 131. Kaikki 9. luokan 15 oppilasta saivat päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan. Henkilöstötarve oli toimintavuoden 2019 aikana arvioitua suurempi sijaisten, perhevapaiden sekä avustajien osalta. Lisämäärärahaa tarvittiin toimintavuoden 2019 aikana henkilöstökuluihin.

Tilastointipäivä 20.9.2019
Lv. 2019 - 2020
Yhtenäiskoulu

Esiop.
22

1
21

2
11

3
20

4
22

5
15

6
20

Yht. 0-6 7 8
131
19 28

9
25

yht. 7-9
72

Yht. 0-9
203

65

Kunnan koulutoimi v. 2019
TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

67 000

128 299

61 299

TOIMINTAMENOT

-2 319 250

-2 411 480

NETTO

-2 252 250

TOIMINTATULOT

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT (netto)

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

92 230

-109 300

-17 070

-2 283 180

109 300

-30 930

-78 370

301 031

301 031

436 117

436 117

Investointiosa
Investointeja ei ollut.
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Kansalaisopisto (Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Petäjä-opisto)
Toiminta-ajatus lyhyesti kuten talousarviossa:
Kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on vastata toiminta-alueen asukkaiden koulutuksellisiin tarpeisiin sekä vaalia ja ylläpitää alueen perinteitä. Koulutus painottuu taide- ja taitoaineisiin
sekä terveyttä edistäviin aineisiin. Kansalaisopistotoimintaan kuuluu myös taiteen perusopetus.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Asiakkaiden määrään ja tarpeiden muutokseen reagoivalla valmistelulla ja päätöksenteolla pyritään
varmistamaan voimavarojen riittävyys ja taloudellinen liikkumavara.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Kalenterivuonna 2019 Karviassa toteutui 59 kurssia suunnitellusta 61 kurssista. Osallistujia kursseilla oli
yhteensä 629, joista valtaosa naisia. Karviassa toteutui 1617 oppituntia eli tavoitteeksi asetettu 1600
tuntia saavutettiin. Oppiaineista suosituin oli kuvataiteet. Muita suosittuja oppiaineita olivat kädentaidot,
teatteri sekä musiikki.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Kurssi- ja osallistujamäärä kasvoi edellisestä vuodesta ja toteutuneita tunteja oli edellisvuotta enemmän. Toteutuneiden kurssien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla.

Henkilöstön määrä 31.12.2019: ei henkilöstöä

TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

TOIMINTAMENOT

-28 700

-39 776

11 076

NETTO

-28 700

-39 776

11 076

-384

-384

V. 2019

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

TOIMINTATULOT

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT (netto)
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Muu koulutus (musiikkiopisto)
Toiminta-ajatus lyhyesti kuten talousarviossa:
Musiikin opetusta ostetaan Kankaanpään musiikkiopistolta.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Tavoitteena on tarjota musiikin opetusta kaikille, jotka täyttävät pääsyvaatimukset.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Oppilaita oli 7. Kiinnostus musiikin opetuksen lisääntymistä kohtaa näkyy myös musiikkileikkikoululaisten
määrässä.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Oppilaat ovat sitoutuneet aktiiviseen ja mielekkääseen opiskeluun, koska keskeyttäneitä on melko vähän
ja vaadittuja tasoja ja tutkintoja on suoritettu.

V.2019

TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

TOIMINTAMENOT

-9 000

-9 931

931

NETTO

-9 000

-9 931

931

-487

487

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

TOIMINTATULOT

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT (netto)
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KIRJASTOTOIMI
TOIMINTA
Toiminta-ajatus:
Kirjaston tehtävänä on olla kaikille avoin kulttuurin, tiedon ja sivistyksen keskus. Kirjasto tukee kokoelmillaan ja palveluillaan yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja virkistäytymiseen.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Kirjastolain mukaan yl. kirjaston tehtävänä on 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta, 4) tarjota
tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.
Palveluja voidaan järjestää yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Karvian kunta on ostanut kirjaston
johtajan palvelut Honkajoen kunnalta 1.7.2016 alk. Karvian kirjasto on myös osa Satakunnan yleisten
kirjastojen verkostoa, Satakirjastoja. Satakirjastojen toimintaa ohjaavista asioista päättää Satakirjastojen johtoryhmä. Tavoitteena on, että asiakkaat näkevät Satakirjastot kokonaisuutena, tehdä Satakirjastoista luonnollinen osa ihmisten elämää ja tarjota samat palvelut kaikille Satakirjastojen asiakkaille
asuinpaikasta riippumatta.
Kokoelmiaan jokainen Satakirjasto kehittää omatoimisesti, mutta maakunnallista kokoelmaa silmällä
pitäen. Satakirjastoilla on yhteinen kokoelmastrategia. Jokaisen Satakirjaston tehtävänä on ylläpitää
kirjastolain edellyttämää ajantasaista, kiinnostavaa ja houkuttelevaa kokoelmaa omalta osaltaan.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Tilastotietoja:
- kokoelmat yht. 45 001 nidettä; kirjakokoelman koko 41 119 nidettä
- kirjahankintojen määrä v 2019: 1 474 nidettä (vähennys v:een 2017 24,08 %)
- kokonaislainaus v 2019: 28 699 lainaa (kasvu v:sta 2018 1,47 %; v:sta 2017 5,79 %)
- saatujen seutulainojen määrä v 2019: 2183 kpl (v 2018: 2086 kpl; v 2017: 1754 kpl)
- myös muihin Satakirjastoihin lähetettyjen seutulainojen määrä kasvussa: v 2019: 4992 kpl (v
2018: 3569 kpl; v 2017: 2346 kpl)
- kirjastonkäytön opastukset ja kirjavinkkaus 11 kpl (178 osall.)
- satutunnit ja satutuokiot 11 kpl (152 osall.)
- kirjailijavierailut (Arttu Tuominen) ja teatteriesitykset (Risto Räppääjä ja yöhaukka, Eila hallahapsi) (170 osall.)
- lisäksi kirjaston tiloissa ollut kunnan muiden toimijoiden järjestämää toimintaa (vanhusten viikko, Willin kansan viikko)

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Kirjastolaissa määriteltyjä tavoitteita on toteutettu mm. uusimalla vanhentuneet tietokoneet ja ohjelmistot, ylläpitämällä uutuushankintaa ja tekemällä kokoelmatyötä, koululaiskäynnein ja satutunnein, tarjoamalla neuvontaa ja tietopalvelua, tarjoamalla kirjastonkäytön opastusta ja esittelemällä palveluita
sekä kehittämällä tiloja uudelleenjärjestelyin ja kalusteita uusimalla. Kirjastolla on oma lukudiplomi koululaisten käyttöön. Satakirjastot-yhteistyö mahdollistaa nykyaikaisen ja kiinnostavan e-
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aineistokokoelman ylläpidon. Kirjaston tiloissa ja kotona voi käyttää e-kirjojen lisäksi e-äänikirjoja, elehtiä ja Kirjastokino-suoratoistopalvelua. Kirjastossa voi myös rekisteröityä valtion erikoiskirjasto Celian
asiakkaaksi.
Seutulainaus on Karviassa vähäisempää kuin useissa muissa Satakirjastoissa, mutta kasvussa. Oman
kirjaston kokoelma asukasta kohden on Karviassa huomattavasti suurempi kuin koko maan keskiarvo,
mutta lainauskierto pienempi, mistä voidaan päätellä, että kokoelmassa on paljon vanhaa aineistoa, jota
ei enää kauheasti lainata. Asiakkaiden suurin kiinnostus kohdistuu uuteen aineistoon. Aineistojen hinnannousun ja säästöajattelun ristipaineessa haasteena on uutuushankinnan pitäminen riittävällä tasolla.
Koska tilanne on sama kaikilla Satakirjastoilla, maakunnallisen kokoelman mieltäminen omaksi vaatii
uudenlaista ajattelua henkilöstön lisäksi asiakkailta.
Henkilöstön määrä 31.12.2019: kirjastovirkailija 5 pv/vko, kirjastonhoitaja 1 pv/vko, palkkatukityöllistetty 18 t 23 min/vko (3.11. alk.). Tarvittaessa tilapäistä työvoimaa esim. lomien ajan.

TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

840

2948

2108

TOIMINTAMENOT

101 569

101 590

-21

NETTO

100 729

98 642

2 087

V. 2019

TOIMINTATULOT

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

8 379
57 249
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Päivähoito ja lasten kotihoidontuki
Varhaiskasvatus, lasten leikkitoiminta, lasten kotihoidon tuki sekä perhetyö
Toiminta-ajatus:
Karvian varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota laadukasta varhaiskasvatusta, tukea hoidossa olevien
lasten vanhempia kasvatustehtävässään ja yhdessä heidän kanssaan edistää lasten tasapainoista kehitystä. Tavoitteena on lapsen kehityksen mukaisen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Varhaiskasvatusta ohjaavana asiakirjana toimii varhaiskasvatuslaki,
valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä Karvian kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. Karvian varhaiskasvatuksella on oma perhetyöntekijä. Perhetyö on ennaltaehkäisevää
lastensuojelutyötä, 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 varhaiskasvatusta tarvitsevalle lapselle turvallinen varhaiskasvatuspaikka sekä toteuttaa laadukasta toimintaa määrärahojen puitteissa.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset ikäryhmittäin 31.12.2019
Varhaiskasvatusta järjestettiin Päiväkoti Kissankimalluksessa sekä ryhmäperhepäiväkoti Onnimannissa.
Esiopetuksen oppilaat saivat varhaiskasvatusta perheiden tarpeen mukaan aamu- ja iltapäivätoimintana.
Ikä

Kokopäivähoito (yli 5t)

alle 3 -vuotiaat

18 lasta

Osapäivähoito (alle 5t)

1 lapsi

3-5 -vuotiaat

45 lasta

2 lasta

6 -vuotiaat

4 lasta

12 lasta

yhteensä

67 lasta

15 lasta

Lapsia yhteensä 82 lasta, joista 67 lasta kokopäiväistä, 15 lasta osapäiväistä.
Läsnäolopäiviä vuoden aikana 12 834 kpl
kokopäiväisiä 10 823 kpl, osapäiväisiä 2001 kpl
Ostopalveluna vuonna 2019 Karvian kunta osti naapurikunnasta varhaiskasvatuksen yhdelle lapselle.
Kotihoidontuen piirissä oli Karviassa vuonna 2019: 33 - 42 lasta ja 24 - 32 perhettä.
Loppuvuonna 2019 Karvian varhaiskasvatuspalveluita käytti reilu 70 % kunnan kaikista varhaiskasvatusikäisistä lapsista ja määrä on jatkuvassa kasvussa. EU:n tavoite varhaiskasvatukseen osallistumiseksi on
95 %.
Varhaiskasvatusta järjestettiin resurssien ja kysynnän mukaan. Päiväkodin aukiolo vakioitui klo 5 –
17.30. Iltoja ja viikonloppuja koskevaa vuorohoitoa järjestettiin satunnaisesti perheiden tarpeiden mu-
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kaan. Loppuvuoteen mennessä kaikki paikat olivat täynnä päiväkodissa. Ryhmäperhepäiväkodissa oli
yksi paikka vapaana.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Vuoden 2019 aikana varhaiskasvatuksen tarpeisiin pystyttiin vastaamaan olemassa olevilla varhaiskasvatuksen palveluilla. Varhaiskasvatuspaikka järjestyi jokaiselle varhaiskasvatusta tarvitsevalle lapselle.
Karviassa ei ole rajattu lasten subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta, joten jokaisella lapsella on ollut
yhtäläinen mahdollisuus saada varhaiskasvatusta. Kaikille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille laadittiin
yhteistyössä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma.
Talousarviossa asetetut keskeiset toiminnalliset tavoitteet saavutettiin ja keskeiset ratkaistavaksi asetetut asiat ratkaistiin. Päiväkodin kanssa samoissa tiloissa toiminut perhepäivähoidon parihoitajaryhmä
muutettiin päiväkotiryhmäksi. Tällä muutoksella ratkaistiin kustannustehokkaasti sekä tilakysymys että
kasvavaan varhaiskasvatustarpeeseen vastaaminen. Päiväkodin kasvavaan ruokailijamäärään haettiin
ratkaisua kokeilemalla ruuan kuljetusta koulun keittiöltä päiväkodille. Kokeilu oli onnistunut ja ruuan
kuljettamisesta koulun keittiöltä päiväkodille tuli vakiintunut käytäntö vuoden 2019 aikana.
Määrärahoissa ylitystä tuli palkkojen osalta. Varhaiskasvatusta toteuttaessa tulee huomioida lain ja
normien määräämät asiat kuten lainmukainen henkilöstömitoitus. Henkilöstön määrä on vastannut lain
vaatimuksia. Palkkojen osalta määrärahojen ylitys johtui runsaasta sijaisten määrästä vuonna 2019.
Henkilöstön määrä 31.12.2019:
Päiväkodissa
3 lastentarhanopettajaa, joista yksi vakituinen, kaksi määräaikaista
(Yksi vakituisista lastentarhanopettajista on tehnyt esikoulun opettajan sijaisuutta Yhtenäiskoululla.
Lastentarhanopettajan paikka päiväkodissa on tällä ajalla korvattu sisäisillä siirroilla ja määräaikaisilla
työntekijöillä)
7 lastenhoitajaa, joista viisi vakituista ja kaksi määräaikaista
2 avustajaa
1 keittäjä
Esikoulun varhaiskasvatuksessa
1 lastenhoitaja
Ryhmäperhepäivähoidossa
2 ryhmäperhepäivähoitajaa
1 lastenhoitaja
1 päivähoidon ohjaaja
Perhetyössä 1 määräaikainen perhetyöntekijä
Lasten leikkitoiminta 1 määräaikainen ohjaaja
Lasten leikkitoimintaa järjestettiin Kirkonkylän koululla 3.6. - 28.6.2019 sekä Saran koululla 1.7. 12.7.2019. Lapsia toiminnassa oli mukana keskimäärin 10 lasta/päivä. 1 määräaikainen työntekijä.

72

TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

75 120

107 720

-32 600

TOIMINTAMENOT

-662 374

-867 024

204 650

-159 200

NETTO

-587 254

-759 304

172 050

-159 200

-151 440

151 440

TOIMINTATULOT

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

45 450
12 850

INVESTOINTIOSA
Piharemontti vuonna 2019 (tekninen toimi)
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Vapaa-ajan lautakunta
Liikuntatoimi
Toiminta-ajatus:
Liikuntatoimen tehtävänä on suunnitella, kehittää ja rakentaa uusia liikuntapaikkoja sekä vastata hallinnassaan olevien liikuntapaikkojen kunnossapidosta, käyttövuorojen jaosta ja harrastetilojen vuokrauksesta. Edelleen sen tehtävänä on ohjata kuntalaisia terveysliikuntaan sekä luoda valmiuksia ottamaan
vastuu omasta terveydentilasta ja elämäntavoista. Hyvinvointipalvelujen suhteen liikuntatoimella 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 tavoitteet:
Liikuntatoimen tärkein tavoite oli edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä sekä fyysistä aktiivisuutta
henkilökohtaisen liikuntaneuvonnan avulla ja monin liikuntakampanjoin, kuten haastepyöräily ja – hiihto. Liikuntatoimi keskittyi kuntastrategian mukaan ennaltaehkäisevään terveysliikuntaan, jota tehtiin
omana työnä. Painopiste oli vahvasti henkilökohtaisessa liikuntaneuvonnassa ja ryhmäliikunnanohjauksessa. Tarjottiin asetettujen tavoitteiden mukaan erityisesti ikäihmiselle maksutonta yksilö- ja ryhmäohjausta.
Lisäksi houkuteltiin nollaliikkujia arkiaktiivisuuden lisäämiseen verkkoalustalla toimivan Verkkopuntari kampanjan avulla. Pysyviin elintapamuutoksiin tähtäävään pilottiryhmän etä- ja ryhmävalmennuksen
aktiivivaihe kesti 12 viikkoa, mitä seurasi ylläpitovaihe. Jatkettiin perheliikuntatapahtumien järjestämistä
ja otettiin huomioon erityisryhmät, alle kouluikäiset lapset ja liikuntarajoitteiset. Liikuntatoimi panosti
uinnin opetukseen entiseen tapaan ja jatkoi esikoululaisten uinnin tehostettua talviopetusta. Kahden
viikon uimakouluissa Kauhajoella opiskeli kahdessa ryhmässä 47, joista 15 suorittivat eritason taitomerkkejä.
Iita Alatalo suoritti vaativan uimamaisterin tutkinnon. Uimakandin arvoisesti suoriutuivat Santtu Raiskio,
Juulia Hietaluoma ja Aada Mustajärvi.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Kolme kuukautta alkuvuodesta liikuntatoimi oli ilman liikuntaneuvojaa, kunnes hankki ostopalveluna pari
päivää viikossa liikunnanohjausta liikunta-alan yrittäjältä, fysioterapeutti Veera Gustafssonilta. Hyvinvoinnin- ja liikuntaneuvonnan sekä ryhmäliikunnan ohjausta ostettiin ostopalvelusopimuksella 20 tuntia
viikossa. Huhtikuun alusta saatiin käyntiin kuntalaisten kaipaamat ryhmäohjaukset, kuten lapsiparkki,
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äiti-lapsi jumppa, ikäihmisten tasapainojumppa, Tyky/niska- ja hartiajumppa sekä erityisryhmän boccia
ja curling. Edelleen aloitettiin uusia harrastemuotoja, kuten pumppitunnit, jossa tehdään levytangolla ja
painoilla lihaskuntoliikkeitä musiikin tahtiin. Koko kehon treeni otettiin ilolla vastaan. Myös kehonhuolto
oli uusi tunti, jossa rauhoituttiin ja päästettiin suorittamisesta irti. Keskityttiin huoltamaan kehoa rennosti ja tunti päättyi aina rentoutusosioon. Edelleen järjestettiin kuntopiiri- ja sykenyrkkeilytunteja ja kesällä
siirryttiin Opinpolun lähiliikuntapaikkaan pihatreeneihin. Nuorten kuulemisen jälkeen järjestettiin toivottu
sähly 7-10-vuotiaille ja 11–14-vuotiaille pojille. Ohjauspalvelu ostettiin Parkanon Pontevalta ja valmentajana toimi innostava lajintaitaja Joel Heine. Jälkimmäisestä porukasta kuusi kävi lisätreeneissä Parkanossa. Kuntalaisten pyynnöstä järjestettiin myös lavatanssikurssit, joista tuli menestys. Parhaimmillaan tanssiopettajan Miska Haaviston ohjauksessa kävi yli 40 opinhaluista yli kuntarajojen. Aloitettiin
sosiaalinen ja virkistävä liikuntamuoto senioritanssi, jota vetää kerran viikossa koulutettu ohjaaja Maiju
Kujanpää. Ryhmä harjoitteli ahkerasti ja intoutui esiintymään kulttuurikeskus Skantzin avajaisissa.
Matalan kynnyksen liikuntapalvelujen keskiössä olivat terveysliikuntapalvelut, joihin kuuluvat muun muassa terveys- ja liikuntaneuvonta, liikunnan- ja kuntosaliohjaus, kuntouttava toiminta ja liikuntavälineiden lainaus- ja testauspalvelut. Liikuntaneuvoja teki yksilöohjauksia ja kuntosaliohjelmia runsaasti, asiakontakteja oli kertomusvuonna kaikkiaan 92. Kuntosalin käyttöaste on hieman laskenut. Kävijämäärä
laskee samassa suhteessa kuin asukasmääräkin vähenee. Suurin syy lienee kuitenkin jokapäiväisen tuen
puute kuntosalilla. Liikuntaneuvojan jokapäiväistä läsnäoloa kaipaavat varsinkin ikäihmiset. Aktiivikäyttäjiä oli kertomusvuonna 322. Käyttäjistä 161 ovat iältään 15–49 -vuotiaita ja loput 109 yli 50 -vuotiaita.
Yli 70 -vuotiaista kuntosalia käytti 52 henkilöä. Laskuri kirjasi suorituksia 7000, joista puuttuu ryhmäliikkujien merkinnät. Laskennallisen keskiarvon mukaan kuukaudessa kävijöitä oli 583 ja päivässä keskimäärin 20 henkilö. Matalan kynnyksen palveluilla edistettiin asiakaslähtöisyyttä ja saatavuutta sekä
palveluiden tuottamista vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Kuntosalikorteista ja testauspalveluluista
saatiin myyntituloja 11 790 euroa.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Yksilöllinen liikuntaneuvonta ja panostus terveysliikuntaan ovat madaltaneet liikunnan aloittamista ja
saanut kuntalaiset liikkumaan aktiivisemmin. Kuntalaiset arvostavat maksutonta, laadukasta liikuntaneuvontaa ja osaavat hyödyntää sitä. Kunta on luonut alueelleen kattavan liikuntapaikkaverkoston sekä
kehittänyt rohkeasti toimintamalleja kuntalaisten liikuttamiseksi. Vanhusten viikolla tempaistiin - Vie
vanhus ulos ja haastettiin kuntapäättäjiä liikuntarajoitteisten ja ikäihmisten kavereiksi virkistysretkelle
Kirkonkylän esteettömälle laavulle. Tavoite oli löytää kaikille kodissaan tai palvelu- ja hoitokodeissa
asustaville liikuntakaveri. Myös lähiomaiset ovat kaikki tervetulleita. Ohjelmassa oli musiikkia, visailuja,
arvontaa ja leppoisaa yhdessäoloa. Järjestettiin yhteistyökumppanin kuntokeskus Palatsin kanssa Live
Lavis tapahtuma, johon saapui lajin harrastajia laajalti monesta maakunnasta.
Kertomusvuonna kunnan liikuntaedellytykset monipuolistuivat ja olemassa olevat liikuntapaikat saivat
kasvojen kohotuksen. Yhtenäiskoulun rakentamisen jalkoihin jäänyt frisbeegolf-rata on korjattu ja rata

75

on saanut uudet tekonurmiset heittopaikat. Karvian radalla on nyt kymmenen koria entisen yhdeksän
sijaan ja se lähtee sekä palaa kirjaston nurkalle Sampolantien varteen. Murtomaahiihdon harrastus on
nousussa. Lähes joka kylästä löytyy kuitenkin ladun tekijöitä ja hiihtäjiä. Latuverkosta tehtiin havainnolliset latukartat sijainti- ja pysäköintipaikkoineen. Noin kilometrin mittaiset valoladut löytyvät Alkkiasta,
Sarvelasta, Sarasta ja Kirkonkylästä. Lisäksi Kantissa on 3,5km valaistu latu, Saunaluomalla 1+10km ja
Alkkiasta löytyy 9km perusparannettu luonnonlatu. Luonnonladut myös Karviankylässä (n. 3km) ja Ämmälänkylässä (6km). Terveyskioskin välinekirjo kasvoi kertomusvuonna kahdella tandempyörällä, jotka
hankittiin vauhdittamaan ja monipuolistamaan luontoliikunnan edellytyksiä. Edelleen hankittiin ryhmäliikunnan toteuttamiseen pumppitangot painot 25 kg sekä telineen pumppiseteille. Tarvittiin myös lisää
lumikenkiä kovan kysynnän vuoksi. Terveyskioskista löytyy monipuolisesti liikuntavälineitä maksutta
lainaksi ja palvelumuoto on saanut kiitosta kuntalaisilta.
Karvian pyöräilykesä lähti kylmän, sateisen ja tuulisen sään vuoksi hitaasti käyntiin ja suorituksia tehtiin
tavallista vähemmän. Satakunnan haastepyöräilyssä oli laiha vuosi kautta linjan. Karviassa pyöräilyperinteitä on jo 28 vuoden ajalta. Kampanja on halvin ja suurin kuntalaisten liikuttaja. Pyöräilystä on paikallistasolla tehty tienvarsien ITE-taideteosten ja pyöräilypatsaiden myötä omaleimaista kulttuuria, josta
Karvia tunnetaan. Kampanja on vaikuttavan laaja, kestoltaan viisi kuukautta. Karvian lunasti odotetusti
taas ykköspaikkansa ja voitti alle 5000 asukkaan kuntien kisan ylivoimaisesti. Vapusta juhannukseen
kirjauksia tehtiin 4928, mikä antoi aktiivisuusprosentin 208 %. Koko kesän saldo aina syyskuun loppuun
oli 12 660 suoritusta. Kolmannen sektorin verkoston, yhdistysten ja kylätoimikuntien kanssa järjestettiin
kesän aikana kaikkiaan 23 pyöräilyn oheistapahtumaa, joissa oli osallistujia 1660.
Henkilökohtaisen pyöräilypassin käyttäjiä oli 60 ja leimoista syntyi passiin lause ”Kivat haasteet innostavat”. Kymmenen tosiaktiivia pyöräili 5 kk:n ajan joka päivä 10 km ja viisi kuntalaista kävi kaikissa 23 eri
tapahtumassa. Anna-Liisa Mäki-Tarkka, Ville Yliluoma, Mirja Halme, Tuire Aho ja Esa Nikola suorittivat
kummatkin vaatimukset, saaden täydet pisteet. Vain kolme pistettä täydestä saalista jäivät Helena AlaRämi ja Marja-Leena Kaappola. Hiihtotalvi oli kohtalainen (kesto 3 kk), vaikka säänvaihtelut tekivät ladunteosta haastavan. Omien haastehiihtojen lisäksi Karvia osallistui taas näkyvästi Satakunnan Hiihto
ry:n järjestämään talven mestariliikkujakampanjaan, joka oli kestoltaan 2,5 kuukautta. Mestariliikkujan
tittelin suorittivat viisi kuntalaista vaatimusten ollessa 500 km. Kisällinarvoisesti 250 km suoritti kaksi
kuntalaista. Seitsemän oranssinväristä Willi Karvia potkukelkkaa jäivät vähälle käytölle, kun Kirkkojärven
jääreitille nousi kelkottelua hankaloittava vesi ja loska.

Kesän pyöräilytapahtumat (23); haastepyöräilyn aloitus Honkajoki-Karvia pyöräilymaaottelu, jonka Honkajoki voitti parilla pyöräilijällä (166), Karvian avointouimarien haaste (61), Partakylän maatalousnaisten
haaste (80), Vanhempainyhdistyksen haaste (92), Sydänyhdistyksen pyöräilyhaaste (30), Karvian maaja kotitalousnaisten haaste (67), Karvian SPR:n haaste (59), Saran pyöräilyhaaste (65), Alkavan pyöräi-
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lyhaaste (84), Kotiseutuyhdistyksen haaste (76), Marjasuon pyöräilyhaaste (107), Karvian Marttojen
haaste (84), Palokuntanaisten pyöräilyhaaste (76), Palvelukoti Kotokaaren haaste (81), Alkkian pyöräilyhaaste (70), Kirkonkylän maatalousnaisten haaste (60), Karvian matkailun pyöräilyhaaste (51), Ämmälä-Mattilan pyöräilyhaaste (60), Kirin hiihtojaoston haaste (89), Rajakallion ratsutilan haaste (55), Karvian 4H-yhdistyksen pyöräilybingo (24), Seurakunnan pyöräilyhaaste (67) ja Karvian Hyvinvointipalvelujen
haaste (51). Valtakunnalliset pyöräilyviikon tapahtumat; pyöräkuntoon päivänä (25) paikallinen pyöräkorjaaja teki maksutonta pikahuoltoa ja kaikki kauppiaat osallistuivat pyörällä kauppaan päivään, joissa
tarjoilua (80).
Avustuksia liikuntatoimi jakoi kahdeksalle eri yhteisölle. Itsenäisyysjuhlassa se palkitsi 30 nuorta urheilijaa. Vuoden urheilijaksi lautakunta valitsi yksimielisesti perinteistä dartsia ja elektronista dartsia harrastavan Mika Koivuniemen. Lisäksi Mika harrastaa sekä puulaakilentopalloa että frisbeegolfia. Vuoden
kuntoilijaksi valittiin aina iloinen, valoisa ja positiivinen Eeva Toivonen Sarvelasta. 86-vuotias Eeva kuuluu haastepyöräilyn aktiiveihin, pyöräilee päivittäin ja osallistuu sosiaalisiin haastepyöräilytapahtumiin
ystäviensä kanssa.
Vuoden seuratyöntekijäksi valittiin Saana Heiniluoma. Hän toimii aktiivisesti Kirin eri luottamustehtävissä, ohjaa ja valmentaa monessa lajissa sekä on koko sydämellään kehittämässä urheiluseuratoimintaan

Kertomusvuoden ohjaustoiminnat (osanottajat);
Lavis lavatanssiohjausta 2 krt/viikossa, torstaisin ja kevytversio maanantaisin (25), Willin kansan viikolla
maksuton Kangoo Jumps lajiesittely (20), suosittu seniorien tasapainojumppa 1 krt/vko (38), Äiti/vauvajumppa 1 krt/vko (7+7), erityisryhmien kehonhuolto, curling & boccia 1 krt/vko (11), TYKY niskaselkäjumppa työssäkäyville 1 krt/vko (10), liikuntaleikkikoulua 3-6-vuotiaille 1krt/ vko (25), lasten voimistelukoulu 6-13-vuotiaille tytöille ja pojille 1 krt/vko (40), tehoryhmä Mölyapinat (5), aikuisten voikka
1 krt/vko (20), kuntonyrkkeily 1 krt/ vko (12), YU-talviharjoitukset kerran kuukaudessa (8), eläkeliiton
liikuntapäivä ohjaus (40), salibandytreenit 7-10v ja 11-14v pojille 1 krt/vko (27), punttikoulua 1-2
krt/viikossa yli 12-vuotiaille (10), lukkopainitreenit 1-2 krt/vko (4), lentopalloharjoitukset 2 krt/vko 6-12
v. ikäiset (25), nuorten ja naisten lentopallo 2 krt/vko (15), aikuisten harrastelentopallo vertaisohjaajan
johdolla perjantaisin 1 krt/vko (13), Senioritanssi 1 krt/vko (12), miesliikunta 1 krt/viikossa (12), pihatreenit lähiliikuntapaikassa 1 krt/vko (16) tai kuntopiiri/sykenyrkkeily (7), pumppi lihaskuntotreenit 1
krt/vko (38), kehonhuolto 1 krt/vko (43), lavatanssikurssi 1 krt/vko (48).

Kilpailut/Matkat (osanottajat);
Sählynuorten ystävyysottelu Parkanossa maaliskuussa (15), Katujuoksuja oli neljät 5-15v, kilpailijat/palkitut (70/56), yleisurheilukoulua pidettiin aina ennen seurakisojen alkua. Osakilpailuja oli kesän
aikana viidet, 5-13-vuotiaita kilpailijoita (70) ja palkittuja kunniakierroksen yhteydessä (33), lentopallopuulaakissa viisi joukkuetta/26 ottelua (42) mestaruuden nappasi Kauhajoki, hopeasompahiihtoja järjestettiin neljät (40), tuettiin perinteisesti erityisryhmien uintimatkoja; Ikaalisten uinti- ja virkistysmatka
(51) ja Kurikan Moskikseen (27), lasketteluretki hiihtolomalla Teuvan Parraan (42), koko perheen uintimatka Poriin (45),

Kunto- ja terveysliikuntakampanjat (osanottajat);
Elintapamuutoksen (12 vko) Verkkopuntari ryhmä- ja yksilövalmennuskurssi (14), IhaNaisten hemmottelupäivät järjestettiin kahdet eri liikunta- ja terveysteemoin, joissa aina mukana paikallinen yritys (45).
Hyvinvointimessuille Poriin ei ilmaantunut tarpeeksi lähtijöitä. Mäkipirtin laturetki (88), Kuutamohiihto
akselilla Alkkia-Tervatupa (70), koko perheen talvirieha Torron harrastekeskuksessa (200), Karvian ja
Parkanon terveysliikkujien patikkaretki Kantin laavulle (15), koko perheen maisemamaalaus- ja patikkaretki Lauhavuorelle. Tutuksi tulivat peuratarhan peurat, spitaalijärvi, näkötorni (25). Mega Live lavis
tapahtuma (60).
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Avantouimarit pulahtavat talvisaikaan joka perjantai Loma-Raisossa kirkkaaseen lähdeveteen. Uintikertoja oli kertomusvuonna 32. Osallistujamäärät vaihtelevat, keskimäärin avannossa käy yhdeksän henki-

löä per ilta.
Liikuntasihteeri oli mukana Satakunnan maakuntauudistukseen tähtäävissä kehittämishankkeissa, joiden
tavoitteena on kehittää kustannustehokkaita liikuntaneuvonnan palveluketjua Satakunnan eri alueilla
sekä vahvistaa jo toimivia palveluketjuja (Sata-Lipake). Todetuksi tuli, että yhteinen vuoropuhelu soteja liikuntatoimen edustajien kesken on tarpeen edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuitenkin paikallistasolla yhteistyö on hiipunut entisestään, kun PoSa:n terveydenhoitajille ei ole resursoitu
riittävästi aikaa ennalta ehkäisevään työhön. Edelleen liikuntasihteeri on osallistunut Satasairaalan organisoimiin maakunnan Hyte-yhdyshenkilöiden kokouksiin, Lounais-Suomen Liikunta ja urheilun organisoimiin Satakunnan liikunnan viranhaltijoiden koulutus- ja kuntatapaamisiin sekä Pohjois-Satakunnan
liikuntaviranhaltijoiden verkostotapaamisiin. Liikuntatoimi on tehnyt lääkärien/terveydenhoitajien käyttöön, kunnan nettisivuiltakin saatavilla olevan liikuntapuu, josta löytyy kaikki matalan kynnyksen liikunta- ja ohjauspalvelut. Liikuntasihteeri on antanut työpanostaan ja osaamistaan myös matkailun ja kuntaimagon kehittämiseen sekä Willi Karvia ja Geopark hankkeisiin.
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 kulunvalvonta ja kuntosalin käyntitilastoista pidettiin kirjaa kuukausittain ja niistä raportoitiin puolivuosittain lautakunnalle ja tarvittaessa
kunnanhallitukselle. Liikuntapaikkojen ja – tilojen toimintaympäristön turvallisuusriskit on minimoitu ja
päivittäin seurantaa suorittivat koko Karviatalon henkilökunta. Kertomusvuonna ohjeistettiin käyttäjiä
sääntökirjein ja palaverein sekä puututtiin ilkivallantekoihin herkemmin. Kameravalvontaan turvauduttiin
vain vahingonteon yhteyksissä. Ongelmiin tartuttiin varhaisen puuttumisen kautta puhutteluin ja mahdollisesti myös tekijöiden kotiin tiedotettiin. Järjestettiin ohjattua toimintaan tilalle, kuten nuorten ohjattua kuntosalia sekä poikien sählykerhot. Liikuntatoimen suurimmat uhkatekijät liittyvät Sote-palvelujen
siirtyminen maakuntaan, jolloin paikallistuntemus ja yhteisöllisyys menetetään. Nykypäivänä toiminnallinen tasa-arvo ja saatavuus on varmistettu maksuttomilla harrastetiloilla. Maksujen myötä myös passiivisuus ja liikkumattomuus lisääntyvät, varsinkin kun tulotaso on maan keskiarvoa pienempi. Varallisuuden
taso ei saa olla koskaan terveyttä ja kuntoa ylläpitävän liikuntaharrastuksen este.
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Henkilöstön määrä 31.12.2019: 1,2
TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

TA-MUUTOS

TOIMINTATULOT

20 000

19 923
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TOIMINTAMENOT

183 630

143 319

40 311

NETTO

163 630

123 396

40 234

63 805

63 805

169 797

169 797

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

Investointiosa
KUSTANMUUTOKNUS-ARVIO SET
KUST.ARVIOON
HANKE
Menot
Tulot
Netto

TAL.ARVIO TILINPÄÄ- POIKTÖS
KEAMA

TAKUST.AR
MUUTOK- V. KÄYSET
TETTY
31.12.20
18

Kk/Sarvelan pururadan valaistus ja kunnostus
40 000

40 000

13 076

26 923

40 000

40 000

13 076

26 923

33 %

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset
Liikuntatoimi: Investoinneissa huomioitavaa, että kertomusvuonna Sarvelan pururadan valot jäivät
hankkimatta ja Kirkonkylän pururadan kunnostus kokonaan toteuttamatta, koska varauduttiin valaistusverkon omistusjärjestelymuutoksiin
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Raittiustoimi
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. Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena onkin
edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia, johon pyritään tarjoamalla päihteettömiä elintapoja,
ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja, lisäämällä päihdeymmärrystä ja hallintaa sekä vähentämällä päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa. Toiminnallinen tavoite on vahvistaa osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Raittiustoimi aktivoi ja kannustaa kuntalaisia terveisiin elintapoihin sekä järjestää paikkakunnalla ehkäisevää päihdevalistusta poikkihallinnollisesti moniammatillisen hyvinvointityöryhmän kanssa. Edelleen
toimitaan tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Satakunnan alueen EPT eli ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiden kanssa sekä osallistutaan aktiivisesti alueen PAKKA-toimintaan. Painopiste on alkoholin, tupakan ja
rahapelien saatavuuteen puuttumisessa. Jaetaan ajankohtaista terveystietoa ja herätellään kuntalaisia
kantamaan vastuunsa omasta terveydentilasta ja elämäntavoista. Päihdetyö on myös jokaisen kansalaisen asia. Ehkäisevän päihdetyön keskiössä ovat lapset ja nuoret, mutta myös kaikki kuntalaiset koko
ihmisen elinkaari huomioiden. Laaja-alaisella yhteistyöllä pyritään luomaan erityisesti nuorille, mutta
myös aikuisille riittävästi harrastetoimintaa ja tukiverkosto, mikä estää nuorten syrjäytymistä sekä aikuisväestön masennusta ja yksinäisyyttä. Kertomusvuoden tavoitteena oli rakentaa Kirkonkylän koululle
kaiken kansan olohuone, jonka tarkoitus on toimia alustana matalankynnyksen palveluille yhdistäen eri
ikäluokat. Yhdistävänä tekijänä aktiivisuus, sosiaalisuus ja omien kykyjen käyttö tarkoittaen harrastetta
tai ajanvietettä, johon ei vaadita jäsenyyttä tai yhdistystoiminnan velvoitteita. Olohuoneen tavoitteena
on vastata asukkaiden toivomuksiin kokoontumistiloista ja luoda puitteet uudenlaisille toimintamalleille
ja toiminnalle, joilla lisätään kuntalaisten yhteisöllisyyttä, asukastyytyväisyyttä ja kuntalaisten kokonaisvaltaista
hyvinvointia.
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Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Noudatettiin alueellisesti sovittua Pakka toiminnan vuosikelloa ja kannustettiin yhteistyötahoja osallistumaan Pakka-koulutuksiin. Alkuvuodesta saatiin käyttöön päihdetilannekyselyn tulokset. Vastaajat
2233 toivoivat enemmän nuoriin kohdistuvaa työtä ja vanhemmille tietoa päihteistä, ohjausta sekä tukea vanhemmuuteen. Työikäisten päihteiden käyttö huolestuttaa ja siihen toivotaan varhaista puuttumista. Ehkäisevään päihdetyöhön toivotaan mukaan myös kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä ja
matalankynnyksen palvelujen kehittämistä. Ehkäisevää päihdetyötä tulisi kohdentaa myös ikäihmisiin
entistä enemmän. Kunnissa tulisi myös entistä enemmän puuttua myös alaikäisten päihteiden käyttöön
sekä alaikäisille välittämiseen. Varhaisen puuttumisen merkitystä korostettiin ja toivottiin sitä etenkin
kohdistettavan nuoriin. Tätä mieltä ovat nuoret itse, sillä vastaajista puolet oli alle 18-vuotiaita.
PoSa:n kunnissa otettiin käyttöön maaliskuun alusta Valomerkki-toimintamalli sekä Omin jaloin menetelmä. Valomerkki toimintamallin kohderyhmänä ovat alle 18-vuotiaat nuoret, jotka ovat käyttäneet päihteitä tai joiden hallussa on ollut päihteitä. Toimintamallin tavoitteena on puuttua nuorten päihteiden käyttöön ennen kuin se muodostuu ongelmaksi sekä vaikuttaa nuoren omiin ajatuksiin ja asenteisiin päihteiden käytöstä. Toimintamallin tarkoitus on antaa tukea sekä keinoja vanhemmille nuorten
päihdekasvatuksessa. Valomerkki-toimintamallissa järjestetään keskustelutilaisuus, johon kutsutaan
vanhempi/vanhemmat ja nuori. Keskustelun toteuttaa moniammatillinen ryhmä, johon kuuluu ammattilaisia eri sektoreilta. Ohjautuminen keskusteluun tapahtuu viranomaisten kautta. Omin jaloin menetelmässä nuorella on yhdessä työntekijän kanssa mahdollisuus tarkastella omaa elämäntilannettaan ja tulevaisuuttaan sekä nuoren elämän vahvuuksia ja mahdollisia haasteita usean eri osa-alueen
näkökulmasta. Työntekijä tapaa nuorta 5-8 kertaa, jonka jälkeen käydään yhdessä nuoren ja huoltajien
kanssa läpi toiminnan aikana esiin nousseita aiheita sekä löytää nuoren elämästä tukevia ja eteenpäin
vieviä voimia

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Huhtikuussa toteutettiin jokaisessa kunnassa ostokokeet koskien rahapelien pelaamista. Jokaisesta kunnasta valittiin kaksi kohdetta. Työn suorittivat EPT -henkilöiden ohjeistamat opiskelijat Sataedulta. Edelleen vuosikellon mukaan marraskuussa toteutettiin alkoholi ja tupakkatuotteiden ostokokeet kaikissa
Pohjois-Satakunnan kunnissa. Tällä kertaa kohteina olivat vähittäismyyntipaikat ja huoltamoiden toimipisteet. Karviassa ikärajavalvontaa suoritettiin vähittäismyyntipaikoissa esimerkillisesti ja tunnustuksen
arvoisesti. Karviassa toteutettiin koulujen päättäjäisviikolla Suojele nuorta - älä välitä – kampanja, jonka
tavoitteena oli herättää keskustelua päihtein välittämisestä alaikäiselle. Aihe oli ajankohtainen, sillä osa
kesälomansa alkua juhlivista käyttää päihteitä kevätjuhlaviikonloppuna. Kampanjan kautta muistutettiin,
että alaikäiselle päihteiden välittäminen on rikos. Kampanjalla haluttiin nostaa myös keskustelua, miten
alaikäisten päihteiden käyttöön puututtaisiin nykyistä tehokkaammin. Se oli myös päihdetilannekyselyn
tulos. Valistusta tekivät yhteistyössä Pakka-toimintamallin hengessä paikalliset kauppiaat, Karvian Lions
klubin edustajat sekä liikuntapalvelujen työntekijät. Edelleen osallistuttiin ehkäisevän päihdetyön viikkoon. Kankaanpään salissa oli järjestetty vanhempien toiveesta Sumeeta logiikkaa -luento. Ohjelmassa
oli kannabis-tietous ja kokemusasiantuntijan puheenvuoro. Luennosta tiedotettiin Wilman kautta koteihin.
Koululaisille järjestettiin monia valistustilaisuuksia. Yksi koskettavimmista luennoista oli, kun Pekka
Hyysalon vierailu Karviasalissa. Hän kertoi selviytymistarinansa ensin koululaisille ja sitten illalla kaikelle
kansalle. Pekka Hyysalo on suomalainen freestylehiihtäjä, jonka ura päättyi vakavaan loukkaantumiseen. Positiivisella asenteella ja liikunnalla Pekka
taisteli takaisin aktiiviseen
elämään.
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Luennon koskettavuudesta kertoi se, että monet oppilaat tulivat illalla uudelleen kuuntelemaan Pekan
mietteitä. Urheilusankarin tositarinasta saatiin uudenlaista virtaa ja uskon, että elämä kantaa. Toukokuun lopulla poliisi oli puhumassa koululaisille liikennelaista ja päihteistä. Seutukunnallisen etsivien,
nuorisotyöntekijöiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä valistuksen saralla. He ovat tavanneet säännöllisesti kohderyhmäänsä olohuoneessa aamukahvikutsuin.
Olohuone peli- ja leikkinurkkaus on miellyttänyt niin lapsiperheitä kuin spontaaneja toimintaryhmiä ilman yhdistystoiminnan velvoitteita. Monet yhdistykset ovat siirtäneet kokouksensa olohuoneeseen,
jossa on lapsille aktiviteetteja samaan aikaan, kun vanhemmat kokoustavat. Myös isovanhemmat ja
perhekunnat varaavat tilaa oleilemaan yhdessä. Olohuonetta on vuokrattu myös yksityisesti lasten synttärien pitoon. Leikkinurkkausta hyödyntävät säännöllisesti myös päiväkotiryhmät ohjaajineen. Toimintansa olohuoneen tiloihin on vakiinnuttanut myös OmaisOiva- ja muistikahvilat. Olohuoneen alakerran
toiminnat ovat saavutettavissa esteettömästi matalia kynnyksiä ylittämällä ja myös kynnys osallistua
pidetään matalana.
Karvia toista vuotta mukana Arki haltuun – hankkeessa, jonka tavoite oli edistää nuorten arjen ja elämisen taitoja niin, että koulutus ja työelämä mahdollistuvat. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 18–29vuotiaat, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret aikuiset sekä muut, joilla on haasteita
omassa arjessaan. Arjen lisäksi hanke tuki oman mielekkään polun ja työelämän löytämisessä, sosiaalisissa suhteissa ja hyvinvoinnissa. Hankkeen kautta järjestettiin vertaisohjaajakoulutus (8), joka poiki
kokkikerhoja karaoketoimintaa. Keväällä hanketyöntekijä Veera Gustafsson veti vertaisohjaaja Turkka Lintojan
kanssa kerran viikossa nuorille miehille kokkikerhoa. Vertaisohjaajista kolme Tapio Keskitalo, Armi Anttila ja Sirpa Vihola lähtivät vetämään kerran viikossa kaiken kansan karaokeiltoja. Karaoketoiminta on
vakiinnuttanut paikkansa ja harrastajia on kolmisenkymmentä. Laulavat taitajat kävivät laulamassa ja
laulattamassa väkeä
Karvian joulumarkkinoilla. Veera veti kuntalaisten toiveesta Minä ja ruoka -workshopin (10), jossa pureuduttiin ruokasuhteen ytimeen. Mitkä tekijät ovat ruokailutottumusten taustalla, mikä on ruokasuhde
ja työstettiin tunnesyömisen lopettamista. Lapsiperheille yhteistä tekemistä järjestettiin pitkin vuotta.
Koko perheen lasketteluretki Teuvan Parraan (42), kesäretki huvipuisto Särkänniemeen (63) ja syyslomaretki Särkänniemen sisähuvipuistoon (58). Haastettiin perhekunnat Rajakallion ratsutilalle maksuttomaan ja suosittuun nonstop ratsastuspäivään pikkujouluteemalla.

Hyvinvointipalvelut 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. Toiminnan ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sisäisesti
valvoi viranhaltija. Raittiustoimen riskitekijöitä ovat syrjäytyneiden nuorten ja moniongelmaisten kuntalaisten kohtaamisen vaikeus. Työttömyys ja päihteiden käytön kasvu ovat isoimmat uhkatekijät ja huonontavat yksilön elämänlaatua. Toimintamalleja ja auttamisen kanavia on haettu sekä alueellisen PAK-
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KA-toimintamallin kautta että paikallisen hyvinvointityöryhmän yhteistyön ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Muutamien vuosien aikana nuorten levottomuus, ilkivalta ja masentuneisuus ovat lisääntyneet. Myös ylienergisyyttä ja käytöstapojen puutetta esiintyy. Liekö syynä energiajuomat, televisio/tietokoneet ja kännykät tai hektinen elämä perheissä, kun vanhemmilla on yhä vähemmän viettää
yhteistä aikaa lasten kanssa.

Henkilöstön määrä 31.12.2019: 0,3

TALOUSARVIO TOTEUMA

TOIMINTATULOT

300

POIKKEAMA

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

300

TOIMINTAMENOT

26 350

24 388

1 962

NETTO

26 050

24 388

2 639

4 302

4 302

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

TA-MUUTOS

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset –--
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Nuorisotoimi
Toiminta-ajatus:
Nuorisotoimen tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja harrastusmahdollisuuksia sekä luoda edellytyksiä paikalliselle nuorisotoiminnalle ja kuulla nuoria.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Harrastajamäärien kasvattaminen tuetuissa harraste- ja virikeryhmissä nykyisestä sadasta mieluiten 120
lapseen ja nuoreen. Kevät- ja syyslukukaudelle vierailevat taiteelliset esitykset yhtenäiskoululle. Nuorisovaltuusto jatkaa työtään aktivoidakseen nuorisoa, järjestäen vähintään 2 tapahtumaa vuoden aikana.
Nuorisotoimen työntekijä osallistuu lasten - ja nuorten hyvinvointityöryhmän kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Jokaisella tapahtumaviikolla järjestetään vähintään yksi lapsille ja nuorille suunnattu tapahtuma. Nuorisotoimen työntekijä vierailee päiväkodeissa pitämässä musiikkituokioita eri ikäryhmille
soveltuvasti.
Valmistetaan nuorison uusi toimitila yhteiseen olohuoneeseen. Vakiinnutetaan uusia harrastusmahdollisuuksia ja tuetaan yhteisöllistä hyvinvointia edistävää viriketoimintaa. Järjestetään yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa tapahtumia lapsille ja nuorille. Huomioidaan lapset ja nuoret eri tapahtumaviikoilla.
Järjestetään kulttuurivierailuita yhtenäiskoululle. Kaikille päivähoidon lapsille ohjataan musiikkituokio
kerran kuukaudessa.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Nuorisotoimen aloittama muskaritoiminta saavutti suuren suosion päiväkotilasten keskuudessa ja päätettiinkin nostaa toiminta viikoittaiseksi toiminnaksi. Nykyisen tutkimustiedon valossa varhaisiän musiikkikasvatustoiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti ja ehkäisee kouluiän keskittymis- ja oppimisvaikeuksia. Muskarilaiset suorittivat ensiesiintymisensä Kulttuurikeskus Skantzin avajaisissa.
Kevätkaudella 2019 lapsi- ja nuorisoteatterilaisia oli kaksi eri ryhmää. Harrastajamäärät teatteritoiminnassa lisääntyivät niin, että syyskaudella harrastajat jaettiin neljään eri ryhmään. Tällä hetkellä meillä
toimii yläkoululaisten ryhmä, 6. luokkalaisten ryhmä, 5. luokkalaisten ja vasta-alkajien ryhmä, jossa on
lapsia eskarilaisista neljänteen luokkaan. Ryhmät kokoontuvat viikoittain maanantaisin. Syyskaudella
todettiin, ettei Karviasali tilana vastaa teatterilasten tarpeisiin ja päädyttiin vuokraamaan harjoitustila
Nuorisoseurantalo Sampolasta. Sampolan vuokrakustannuksista vastaa Karvian Teatteriyhdistys ry. Teatterilapset ahkeroivat myös kesällä, ottaen vastuulleen kesäteatterin näytösten aikana tapahtuvan jäätelönmyynnin. Lisäksi muutamia lapsiteatterilaisia osallistui keväällä Tupateatterin ja kesällä kesäteatterin 50 villityksen esitykseen näyttelijöinä. On todella hienoa huomata, että näyttämötaiteen harrastaminen jatkuu vahvana Karviassa. Tällä hetkellä teatterin piirissä on noin 30 lasta ja nuorta. Karvian nuorisoteatterilaiset osallistuivat myös Willi Kansa teatterikatselmukseen.
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Kevätkaudella piano-opetus ostettiin Birgitta Äijälältä. Keväällä oppilaita tiedotettiin ja kehotettiin hakemaan Kankaanpään musiikkiopiston opetuksen piiriin, tämä myös toteutui. Samalla saatiin musiikkiopiston toimintaa vakiinnutettua siten, että Karviassa toimii nyt oma teoriaopetus karvialaisille vastaalkajille. Opetusta omalla paikkakunnalla on nyt madollista saada pianossa, harmonikassa, huilussa,
musiikkiopiston iltamuskarissa ja alkeisteoriassa. Nuorisotoimi järjesti yhteistyössä musiikkiopiston kanssa kolme eri konserttia valtuusto- ja Karviasalissa.

Lisäksi pidettiin soitinesittelykäyntejä alakoululaisille ja eskarilaisille. Musiikkiopiston ja nuorisotoimen
musiikkiryhmät kävivät myös ilahduttamassa vanhuksia palvelutaloilla keväällä, syksyllä osana vanhustenviikkoa ja vielä hieman ennen joulua. Varttuneet oppilaat ovat myös korvaamaton lisä kunnan tuottamiin kulttuuritapahtumiin. Harmonikan soittaja Jaakko Lammintausta esiintyi useissa konserteissa ja
myös kansallisen veteraanipäivän juhlassa 27.4.2019 Sarantalolla. Huilisti-pianisti Sini Kontiainen niin
ikään ahkeroi monissa tilaisuuksissa. Sini esiintyi Skantzin avajaisten pääjuhlassa, osana Duo A-Han
huilu-piano konserttia kesäkuussa sekä itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa 6.12.2019.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Lounais-Suomen Avi oli jälleen suopea Karvian kunnan hakemukselle ja tuon rahan turvin järjestettiin
kaksi eri kesäleiriä. 3.-7.6.2019. Skantzin maastossa leireili kymmenen iloisen reipasta 7-10-vuotiasta
lasta.
10. - 14.6.2019 vuorossa oli isommat leiriläiset. Leirit olivat poikkitaiteellisia elämysleirejä. Leirien aikana
improiltiin, tehtiin tarinoita, jotka dramatisoitiin Skantzin näyttämölle. Edelleen retkeiltiin luonnossa,
musisoitiin kehoperkussioiden avulla, tutustuttiin ukulelen soittoon ja uitiin sen mitä kylmän alkukesän
sää antoi myöden. Jokaisen leiripäivän aikana tarjottiin lämmin ateria.

Vuosi 2019 oli erityisen aktiivinen tapahtumien osalta. Maaliskuussa vietettiin perinteistä Karvia laulaa ja
soi – viikkoa. Viikon aloitti Nuvan ja nuorisotoimen nuorille suunnattu tapahtuma, jossa esiintyi räppäri
Mikaveli ja hänen lisäkseen Dj. Paikalliset nuoret usein kaipaavat esiintyjiä omaan pitäjään, mutta ilmeisesti pääsymaksu karkottaa osallistujat. Niin kävi tässäkin. Iltaan saapui 12 nuorta, joista suurin osa
Karvian ulkopuolelta. Tämän jälkeen tehtiin päätös, että toistaiseksi isompia esiintyjiä ei nuorisoa varten
tilata, sillä kulut nousevat kohtuuttoman korkeiksi tuottoon nähden. Musiikkiviikolla pikkuväkeä (päivähoito & alakoulu) viihdytti lastenyhtye Henxelit. Toukokuussa avattiin Kulttuurikeskus Skantz ja myös
avajaisten sunnuntaipäivänä huomioitiin lapsiperheet. Koulun pihassa oli ilmainen pomppulinna, kuvataiteen opiskelijoiden kasvomaalauspiste, hattarakoju ja lapset myös esiintyivät. Valitettavasti ilma ei ollut
kuin morsion, vaan vettä saatiin ja reippaasti.
Elokuun lopussa koettiin uusi Suo Soikoon! pienoisfestivaali, jossa lapsille oli järjestetty aivan omaa
ohjelmaa. Kuvataiteilija Teemu Raudaskoski piti lauantaina 31.08. Kanttin markilla lasten kuvataidepajaa
ja musiikkikasvattaja Jesi Blomgren oli rakentanut upean äänimaisematilan katsomon alueelle. Lapset
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pääsivät kokeilemaan kuinka esimerkiksi soivat rautaketjut, isot messinkikellot ja pönttö. Willin Kansan
viikolla nuorempaa väkeä houkuteltiin paikalle Kalevauvan konsertilla ja pienemmälle väelle tarjoiltiin
Orffien huikeaa musisointia!
Keväällä tavattiin Kulttuuriosuuskunta Uulun väkeä Tampereelta. Uulu kävi kahdesti Karviassa ohjaamassa biisintekotyöpajoja ala- ja yläkoulun väelle. Vierailuista saatiin upeat äänitteet, joista voidaan
omia tuotoksia ihastella vielä myöhemminkin. Nuorisotoimi tuki ja järjesti Mirva Valkaman kanssa retkeä
Mäntän kuuluisille kuvataideviikoille 24.7.2019. Nuorisotoimi jakoi avustuksia kaikkiaan yhdeksälle eri
yhdistykselle ja/tai sidosryhmälle. Runsaimmin tuettiin 4H:n kerhotoimintaa. Majavapartion ja MLL:n
avustuksien turvin toimijat järjestivät tapahtumia, kerhoja ja leirejä paikkakunnan nuorille. Harrastajamäärien vakiinnuttamisessa ja kasvattamisessa onnistuttiin
Kevätkaudella 2019 nuorten ääni Satakunnassa – ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa. Valitettavasti
Karvian Nuvan nuoret ovat jatko-opintojen myötä joko poistuneet paikkakunnalta tai koulukiireiden
keskellä, eivätkä he päässeet osallistumaan Satakunnan yhteisen nuvan toimintaan. Syyskaudella nuvan toiminta hiipui täysin, jäseniin ei enää saatu yhteyttä minkään median välityksellä. Nuorisosihteeri
keskusteli tilanteesta kunnanjohtajan kanssa ja todettiin, että on laadittava uudet ohjeet tulevan nuvan
varalle. On pyrittävä valitsemaan sellaisia henkilöitä, jotka toimivat vielä omassa kunnassa. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että meillä nuva muodostuisi enimmäkseen yläkoulun oppilaista.

Helmikuussa Yhtenäiskoululta saapui poikajoukko auttamaan nuorisotilan remontoinnissa. Vaikka paikalla on ollut apujoukkoja, ei tila ole kuitenkaan valmistunut. Ilmeinen resurssipula vaivaa kuntaa.
Nuorisotoimen kesätyöntekijänä oli karvialainen Johanna Virtanen. Johanna piti kotiseutumuseota kesätiistaisin avoinna, osallistui kesätapahtumien lipunmyyntiin ja kahvituksiin ja piti leikekirjaa. Nuorisosihteeri osallistui nuorten ääni Satakunnassa, Satakunnan nuorisotoimen edustajien, Satanuvan ja Lanupehy – ryhmien tapaamisiin ja kokouksiin. Etsivät nuorisotyöntekijät vierailivat säännöllisesti yhtenäiskoululla. Harmiksemme etsivien kaksi suunnittelemaan iltatapahtumaa peruttiin viime hetkellä etsivien toimesta. Nuorisotoimen oli myös tarkoitus etsivien kanssa toimia Karvia Päivien aikaan, mutta etsivät
eivät paikalle päässeet. 3.9.2019 etsivät aloittivat 16–29 -vuotiaille nuorille suunnatun aamukahvitoiminnan Olohuoneella. Itsenäisyysjuhlassa 6.12.2019 palkittiin toista kertaa ahkeria nuoria, jotka ovat
osallistuneet aktiivisesti kulttuuriharrastuksiin.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta:
Lasten vähenevä määrä aiheuttaa vaikeuksia myös nuorisotyölle. Ryhmäkoot pienenevät ja mm. kulttuuriprojektien 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 myöhemmällä iällä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia. Hyvässä harrastusryhmässä kasvaa hyviä/aktiivisia
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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 31.12.2019: 0,5
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Talousarvion toteutuminen ja olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset:
Tulopuolen ylitys johtui lasten ja nuorten harrastustoimintaan saadun määrärahansiirrosta kuluvalle
vuodelle ja uudesta avustuksesta. Menopuolen ylitys johtui siitä, ettei ko. menokohtiin oltu varattu määrärahoja.
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Kulttuuritoimi
Toiminta-ajatus:
Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää kunnassa kulttuuritoimintaa yhteistyössä eri sidosryhmien
kanssa
sekä kehittää paikallista kulttuuri- ja kotiseututyötä. Edelleen se tukee ihmisten mahdollisuuksia luovaan
ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin, taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Kulttuuritoimintaa järjestäessään kunta ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Etsiä aktiivisesti esiintyjiä valmistuvaan Kantin katsomoon ja aktivoida paikallisia ryhmiä järjestämään
esityksiä/ muuta toimintaa katsomoon. Mahdollistaa osallistavaa toimintaa Kirkonkylän kouluun valmistuvaan olohuoneeseen yhteistyössä Petäjä-opiston, kolmannen sektorin ja nuorisovaltuuston kanssa.
Tukea kolmannen sektorin, yhtenäiskoulun, Petäjä- opiston ja musiikkiopiston järjestämää yhteisöllistä
toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Konsertti-, teatteri- ja näyttelytoimintaa jatketaan.
Kotiseutumuseota pidetään auki kesäkuukausina ja sään salliessa tilauksesta. Ulkomuseoalueelle kehitetään toimintaa ja viihtyvyyttä parannetaan. Huomioidaan kaikki ikäluokat toiminnan järjestämisessä.
Tuetaan kohdeavustuksin ja mahdollisuuksien mukaan fyysisellä läsnäololla/avustamisella teatteri-, konsertti-, luento- ja näyttelytoimintaa sekä muita kulttuuritapahtumia. Jalkaudutaan ryhmien ja tekijöiden
pariin. Järjestetään tapahtumaviikot ja kansalliset juhlapäivät. Suositaan paikallisten harrastajaryhmien
näkyvyyttä tapahtumissa.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Kertomusvuonna Karviatalon aulassa järjestettiin kuusi eri näyttelyä. Vuoden konserttitoiminta alkoi
komeasti Kyrönkankaan pelimannipäivällä. Täpötäydessä Sampolassa kuultiin monenlaista pelimannimusiikkia. Maaliskuussa vietettiin Karvia laulaa ja soi – viikkoa. Viikkoon mahtui 10 eri tapahtumaa. Perjantaina nuorille räppäsi Mikaveli (12), lauantaina vietettiin karaoketansseja valtuustosalissa (15), sunnuntaina laulaja ja lauluntekijä Kaisa Kulhua yhtyeineen (25) konsertoi Karviasalissa. Maanantaina vietettiin
ehtoota Ainojen & Reinojen johdolla Tervatuvalla (80), tiistaina vierailtiin Iltaruskon ja Annakodin palvelutaloissa laulattamassa paikallisin voimin. Keskiviikkona harmonikkataiteilija Heli Siekkinen valloitti valtuustosalin (38), torstaina iskelmätähti Arja Koriseva ihastutti pianistinsa Minna Lintukankaan kanssa
Karviasalissa (185) ja perjantaina lastenyhtye Henxelit tanssitti perheen pienimpiä ja alakoululaisia
(110). Lauantaina folkattiin Folk it - illassa Tervatuvalla, esiintyjinä Heli Keinonen, Duo Kelkka ja Yksinäinen Moottorisaha (70). Viikko päättyi sunnuntaina jyväskyläläisen tango-yhtye Sol De Nochen hienon
konserttiin Karviasalissa (45).
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Huhtikuun konserttitarjonta aloitettiin musiikkiopiston konsertilla Karviasalissa. Konsertin jälkeen lapsilla
oli mahdollisuus tutustua erilaisiin soittimiin ja ilmoittautua musiikkiopistoon oppilaaksi. Huhtikuussa
vietettiin kansallista veteraanipäivää Sarantalolla. Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen piti juhlapuheen. Tilaisuudessa kuultiin harmonikkataituri Jaakko Lammintaustaa, Karpalo – kuoroa ja runoryhmä
Ainot & Reinot paitsi esiintyivät, vastasivat myös juhlapäivän herkullisesta pitopöydästä. Veteraanijuhlassa jaettiin viimeisiä, aiemmin palkitsematta jääneitä sotiemme veteraaneja Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitalilla (SVR M I). Karviassa mitalit jakoi Pentti Pentinmäki. Huhtikuussa karvialaiset Karpalo –
kuoron laulajat tekivät vierailun naapuripitäjä Kankaanpäähän ja esiintyivät yhdessä Kankaanpään kaupungin Pramilla-kuoron kanssa osana Loiste – konserttisarjaa kankaanpääsalissa. Huhtikuun viimeisenä
tapahtuma juhlittiin vanhanajan wappu-iltamia Sampolassa. Kulttuuritoimi toteutti tapahtuman yhteistyössä teatteri Sampolan näyttelijöiden ja Rauni Virtasen kanssa. Iltamissa vappuhenkisen puheen piti
Voitto Raita-aho.
Toukokuu 2019 jää Karvian historiaan, kun 25.–26.5.2019 vietettiin upean Kulttuurikeskus Skantzin
avajaisia. Pääjuhla lauantai kokosi Skantzin täyteen juhlakansaa. Karvialaiseen tapaan kenenkään ei
tarvinnut olla nälkäisenä liikenteessä, vaan juhlivaa väkeä hellittiin perinteisellä lihasopalla ja kasvisruokailijoita tulisella papusopalla. Soppien tekemisestä vastasi Karvian Teatteriyhdistys ry. Ruuan päälle
nautittiin matkailuyhdistyksen organisoimat juhlakahvit. Pääjuhlan ohjelma oli kattava. Tilaisuudessa
kuultiin Karvian soittokuntaa, Anne Mattila ehti piipahtaa laulamassa yhden kappaleen ja karvialaiset
huilistit Sini Kontiainen ja Tiina-Kaisa Aro-Heinilä esittivät suomalaista kansanmusiikkia. Juhlapuheen piti
alivaltiosihteeri Pasi Heikura. Pääjuhlassa nähtiin myös kansainvälistä väriä italialaisen musiikkiteatteriryhmän tervehdyksen muodossa. Viimeisenä ohjelmanumerona nähtiin Kari Hakalan ohjaama Willi Karvia 2019 – kantaesitys. Avajaisjuhlan juonsi nuorisosihteeri.

Sunnuntaina sateesta huolimatta juhlaa jatkettiin paikallisin voimin. Skantzissa nähtiin tuolloin karvialaisia huilisteja, Karvian ja Jalasjärven huiluryhmä, senioritanssijat, tanhuajat, Retro pojat, muskarilaiset,
Kankaanpään musiikkiopiston kansanmusiikkiyhtyeet Uusi Kapelli ja Amyrit, sekä lapsikuoro Lieriäiset,
Kankaanpään kaupungin Pramilla – kuoro yhdessä Karvian Karpalo-kuoron kanssa, Karvian naiskuoro,
runoryhmä Ainot & Reinot, Teatteri Sampolan uudelleen tilaisuutta varten sovittama Kanttin kapina ja
Yksinäinen Moottorisaha. Vaikka päivä oli kolea, oli kaikilla mieli korkealla. Hienon viikonlopun päätteeksi Suomen jääkiekkojoukkue otti kultaa jääkiekon MM-kisoissa. Kesäkuun alussa kuultiin Duo A-Han
(Maria Ala-Hannula, piano & Tiina-Kaisa Aro-Heinilä, huilu) klassinen konsertti Karviasalissa. Konsertissa
vieraili esiintymässä myös huilisti Sini Kontiainen. Kesäkuun lopussa kulttuurikeskus Skantzissa esiintyi
vuoden 2019 tangofinalisti Ailamari Vehviläinen Carola Tribute Ensemble – yhtyeensä kanssa (80). Heinäkuussa Karviasalissa vieraili argentiinalainen tangoartisti Romina Bianco & Tango Del Norte yhtye
(35).
Heinä-elokuussa Skantzissa järjestettiin yhteislauluiltoja. Vetovastuun laulattamisesta otti Ainot & Reinot. Yhteistyössä Petäjä-opiston ja liikuntatoimen kansa järjestettiin elokuussa patikointi- ja maisemamaalausretki Lauhavuorelle. Elokuu päätettiin kulttuuritoimen ja Karvian kansanmusiikkiyhdistyksen
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uuteen ja erikoiseen Suo soikoon! – pienoisfestivaaliin, joka vei kokijansa pitkospuille ja Skantziin. Tapahtuma alkoi lauantaina 31.08. Skantzissa pientuottajien tapahtumatorilla. Päivällä alueella oli kuvataidepaja Teemu Raudaskosken johdolla ja soiva äänimaisema teos musiikkikasvattaja Jesi Blomgrenin
ohjaamana. Iltapäivällä Kauhanevan pitkospuureitille oli kahdeksi tunniksi valjastettu erialojen taiteilijoita reittiä värittämään. Reitin varrella kuultiin pop-duo Marko & uskontoa, teatteritaiteen opiskelija JussiPetteri Peräisen kuplettitulkintoja, Runeberg-palkitun kirjailija Olli-Pekka Tennilän tulkitsemia runoja,
Mirva Valkaman äänimaljaimprovisaatiota, näyttelijä Jouni Salon sahansoittoa, performanssi- ja kuvataiteilija Jorma-tädin kansanperinteeseen pohjautuvaa ikiaikaista pyllytys-riittiä ja kanteletaiteilija Satu
Nissistä. Uusi tapahtuma keräsi laajaa huomiota paitsi mediassa, myös paikalle saapuneissa ihmisissä.
Väkimäärää suolla ei kukaan laskenut, mutta tiet ja parkkipaikka ruuhkautuivat pahasti. Illalla vielä juhlittiin Skantzissa, jossa nähtiin päivän aikana suolla esiintyneitä esityksiä, sekä niiden lisäksi esiintyivät
Runolele, Kaie, Kelkka, Dinosaurusten Pelastajat, Simon & Garfunkel tribuutti ja illan päätteeksi TennisFantasma. Venetsialaishenkeen sopivasti nähtiin myös upea tulitaide-show. Lisäksi aluetta oli koristeltu
hirsitaiteilija Hannes Hyvösen teoksilla.
Mikkelinpäivänä Karvian ja Jalasjärven huiluryhmä konsertoi valtuustosalissa. Konsertissa esitettiin ryhmän ohjelmistoa, jolla he matkasivat lokakuussa Uuteen-Seelantiin. Lokakuun alussa vietettiin vanhustenviikkoa. Kulttuuritoimi järjesti viikolle Sini Tuomisalon konsertin Karviasalissa ja kävi esiintymässä
pienten soittajien kanssa Iltaruskossa, Annakodilla ja Kirkonkylän laavulla, jonne oli ulkoilutettu vanhuksia. Harmonikkataituri Eveliina Eloranta esiintyi Kotokaaressa ja Hautakorvella. Perinteistä Willin Kansan
viikkoa vietettiin 01.-10.11.2019. Viikon aikana oli yli 40 tapahtumaa, joihin osallistua. Kulttuuritoimi
vastasi ja oli mukana järjestelyissä Kalevauvan konsertista, Tervatuvan Toivon kipinöitä, Orffien lastenkonserteista, perjantain Willistä yöstä, lauantain improliigasta ja sunnuntain isäinpäivän ohjelmallisesta
lounaasta Sarantalolla.
Willi yö oli täynnä kauniita valoja, huikeita esiintyjiä (Birgitta Äijälä, Retro pojat, Mykät varpaat, Helmikuun 30.päivän härkä, Kikka-Silja ystävineen ja Uusi Maailma). Valtuustosalissa kuultiin musiikkia ja
musiikkia yhdistettynä sanataiteeseen, Uusi Maailman sanattomat hahmot kulkivat kylällä herättämässä
mielenkiintoa ja Flowers of Lifen UV-dekot hurmasivat pihassa, aulassa ja salissa. Lauantain improliigassa kisaili 3 joukkuetta, joista voittaja nähdään lokakuussa 2020 Suomen Nuorisoseurojen Teatterilaivaristeilyllä loppukilpailussa. Voittajajoukkueeseen kuuluu Tapio Keskitalo, Janne Koivisto, Marjo Koivisto
ja Ilkka Viitala. Karvian nuorisoteatterilla oli oma kisajoukkueensa kuten myös runoryhmä Ainoilla &
Reinoilla. Tuomaristossa toimi Satakunnan nuorisoseurojen edustaja Jaakko Viitala, Esko Harni ja nuorisosihteeri Tiina-Kaisa Aro-Heinilä. Saran ohjelmallisen isänpäivälounaan tuotolla palkittiin itsenäisyysjuhlassa kulttuuristipendien saajia.
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Suomen itsenäisyyden 102-vuotisjuhlaa vietettiin Karviasalissa. Juhlapuheen piti Rauni Virtanen. Tilaisuudessa kuultiin Karvian soittokuntaa & Retro poikia yhdessä ja erikseen, pianisti Tuomo Tiitistä ja
huilisti Sini Kontiaista. Kulttuuristipendit jakoi Esa Pukkila yhdessä nuorisosihteerin kanssa. Nuorisosihteeri juonsi juhlatilaisuuden. Joulukuussa kunnantalon valtuustosalissa kuultiin jouluisia esityksiä musiikkiopiston ja nuorisotoimen musiikkiryhmien opiskelijoiden toimesta. Vuoden viimeinen konsertti pidettiin
17.12. Karviasalissa, Karpalo-kuoron ja Parkanon Petäjä-opiston sekakuoron kanssa. Ohjelmassa oli
tuttuja ja tuntemattomia joululauluja. Huilistit Ilona Viitala ja Elli Heiniluoma esiintyivät ja duo Pasi Nieminen & Tiina-Kaisa Aro-Heinilä. Yleisöä oli noin 80 ja yhteislaulut raikuivat komiasti. Nuorisotoimi ja
musiikkiopisto veivät joulutervehdyksen Annakodille ja Iltaruskoon. Pienet soittajat esittivät joululauluja
ja opettajat Saara Lipiäinen & Tiina-Kaisa Aro-Heinilä laulattivat vanhuksia.
Willin Kansan tilateatterikatselmukseen osallistui kuusi ryhmää. 2019 teemana oli Toivo. Aihetta oli käsitelty hyvin monin eri tavoin. Katselmuksen tuomariston puheenjohtaja oli teatteriohjaaja, näyttelijä,
käsikirjoittaja Jussi Myllymäki, harrastajanäyttelijä Jenni Köykkä ja perinteisenä willinä karvialaisena ja
tuomariston sihteerinä Jaakko Viitala. Willi karvialainen on ollut ensimmäisestä katselmuksesta 2001
saakka tärkeä osa ja edustaa niin sanotusti tervettä järkeä. 2019 katselmuksen voiton otti runoryhmä
Ainot & Reinot. Tuomaristo arvosti ehjää kokonaisuutta sekä rehellistä ja puhuttelevaa aiheen käsittelyä. Katselmus oli herättänyt mielenkiintoa laajalti ja saimme kisailijoita myös Etelä-Pohjanmaalta. Tulevaan katselmukseen esitettiin muutosta kahdesta eri sarjasta, lapsille ja aikuisille oma. Nuorisotoimen
kesätyöntekijä Johanna Virtanen piti museota auki tuttuun tapaan tiistaisin ja Karvia Päivillä. Museoaluetta koristeltiin nukein. Museoalueella vieraili satunnaisten matkaajien lisäksi muutama bussilastillinen
sokkoretkiläisiä.
Teatteriyhdistyksen Tupateatteri esitti Karviasalissa keväällä Markku Hyvösen kirjoittaman ja Leena
Koivulan sovittaman ja ohjaaman musiikkipitoisen Virta vie – komedian. Samaisella esityksellä teatteriyhdistys teki vierailevan esityksen Ikaalisiin Röyhiön kesäteatteriin. Skantzin näyttämö korkattiin hersyvällä Viidenkympin villitys – komedialla. Esityksen oli käsikirjoittanut Markku Hyvönen ja sovituksesta &
ohjauksesta vastasi Leena Koivula. Esitykset toteutettiin kesäkuussa. Yleisö osallistui runsaslukuisena
uudelle katsomoalueelle. Alue keräsi paljon kehuja ja kiitosta. Loppukesästä Kohtalon tango - juonellinen konsertti Unto Monosen elämästä esitettiin Skantzin näyttämöllä 27.7. – 4.8. välisenä aikana. Yhteensä 23 esitystä sisä- ja ulkoteattereissa. Lisäksi Kohtalon Tangolla oli yksityinen sokkotreffien tilausnäytös
heinäkuun
alussa
Kulttuurikeskus
Skantzissa.

Teatteriväen suuri päivä oli 26.7.2019, pitkäaikainen lavastaja, näyttelijä ja jokapaikanhöylä Paavo YliKorte täytti 90. Kulttuuritoimi onnitteli Paavoa kukkakimpun ja laulun kera. Loppuvuodesta 2019 Karvian
kulttuuritoimintaa rikastuttamaan perustettiin Poikkitaiteilijat ry, joka osti Saran vanhan koulun toimitiloiksi. Alkuvuodesta perustettiin uusi ryhmä Runolele, joka yhdistelee ukulelen soittoa, laulua ja lausuntaa. Ryhmää ohjaa Esko Harni. Runolele esiintyi vuoden aikana monissa eri tilaisuuksissa ja kävi myös
Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla esiintymässä heinäkuussa. Lounais-Suomen Avilta saadun avustuksen
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turvin pidettiin nuorisotoimen kanssa kesällä kaksi lasten- ja nuorten luovan toiminnan leiriä ja tehtiin
matka Särkänniemeen teatterilasten kanssa. Kesällä yhteistyössä Ainojen ja Reinojen kanssa toteutettiin
ohjelmallisia sokkotreffejä Suomen eläkeläisille. Krupulaukuksi kotiseutujuhlassa valittiin liikuntasihteeri
Sirpa Ala-Rämi. Vuoden kulttuuritekona palkittiin teatterin kulisseissa vuosikymmenet vaikuttanut parivaljakko Paavo Yli-Korte & Urpo Partala, lisäksi itsenäisyyspäivän juhlassa palkittiin joukko karvialaisia
nuoria kulttuurinharrastajia. Kulttuurikävijän stipendin pokkasi itselleen Sirpa Kontiainen, joka vuoden
aikana osallistui lähes kaikkiin tarjottuihin tapahtumiin/konsertteihin/esityksiin. Nuorisosihteeri osallistui
uuden kulttuurilain koulutustilaisuuteen Helsingissä, Porissa Satakunnan kulttuurista hyvinvointia ryhmien tapaamisiin ja Satakunnan maakunnalliseen kulttuurifoorumiin keväällä ja syksyllä. Loppuvuodesta perustettiin Satakunnan kuntien kulttuurituottajien oma ryhmä, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa eri paikkakunnilla. Ryhmän yksi tarkoitus on jakaa ideoita/esiintyjiä lähikuntien kanssa niin, että
saataisiin halvemmilla hinnoilla esityksiä. Samalla jaetaan tietoa oman paikkakunnan tapahtumista ja
mahdollisuuksista. Kulttuurin käyttöön hankittiin uusi sähköpiano, jota voi helposti siirtää palvelemaan
Skantzin esiintyjiä. Lisäksi hankittiin teknistä kalustoa, jotta äänilaitteet saatiin toimintaan Skantzissa.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Vuosi sujui aktiivisissa merkeissä ja paljon kulttuurimahdollisuuksia saatiin kuntalaisten ulottuville. Tapahtumat olivat monipuolisia ja jokainen löysi itselleen sopivaa kulttuuriantia. Paikallinen osaaminen
näkyi hyvin eri tapahtumissa ja sen jatkuvuuteen panostettiin. Kaikki ikäryhmät huomioitiin kulttuuripalvelujen tarjonnassa ja kulttuuria vietiin myös palvelutaloihin, joiden asukkaat eivät enää itse kykene
palveluiden äärelle liikkumaan. Tänäkin vuonna lasken kulttuuritoimen toimintakertomukseen ainoastaan paikallisten harrastajien, yhdistysten ja järjestöjen järjestämiä tapahtumia, en paikallisten yritysten
tai yrittäjien järjestämiä tapahtumia. Lisäksi jokainen tapahtuma lasketaan vain yhden kerran, joko nuoriso- tai kulttuuritoimen toimintakertomukseen, paitsi kesän lasten- ja nuorten elämysleirit.

Henkilöstön määrä 31.12.2019: 0,5
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Talousarvion toteutuminen ja olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset:
Määrärahan alitus johtui ulkomuseoalueen kehittämisen jäädyttämisestä rakennussuunnitelman puuttuessa. 22 000 euron varauksesta käytettiin vain 2000 euroa.
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Tekninen lautakunta
Tekninen hallinto ja suunnittelu
Toiminta-ajatus:
Huolehtia kunnan omasta rakentamisesta, rakennuttamisesta, kiinteistöjen kunnossapito – ja
käyttötehtävistä sekä kunnallisteknisestä rakentamisesta – ja kunnossapitotehtävistä.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Tuottaa toiminta-ajatuksen mukaiset palvelut käyttövuodelle myönnettyjen määrärahojen puitteissa,
sisältäen luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, teknisen toimistohenkilöiden palkka-, materiaali- ym.
toimistokulut.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Teknisen lautakunnan hallinnolle asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin toimikaudella vain osittain. Yllä- ja kunnossapito asiat saatiin hoidettua tyydyttävästi, mutta suurin osa investoineista jäi toteuttamatta teknisen hallinnon kiireellisyyden vuoksi ja osaksi investointeja jäi toteuttamatta myös siksi,
koska varattu määräraha ei olisi ollut riittävä. Hallinnon aikaa kulutti paljolti mm. seuraavat investoinnit:
esittävien taiteiden katsomon viimeistelytyöt, eläinlääkärin vastaanottotilat, anturahallin piha-alueen
laajennus ja päiväkodin saneerauksen valmistelu.
Toimialueen netto toteutuma oli toimintakaudelle 0,9% eli 952€ parempi verrattaessa vahvistettuun
talousarvioon.

Henkilöstön määrä 31.12.2019:
-

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

Tekninen hallinto ja suunnittelu

TALOUSARVIO TOTEUMA

POIKKEAMA

0€

106 €

106 €

TOIMINTAMENOT -111 472 €

-110 626 €

-846 €

NETTO
-111 472 €
SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

-110 520 €

-952 €

TOIMINTATULOT

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

-15 788 €
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Liikenneväylät ja yleiset alueet
Toiminta-ajatus:
Vastata liikenneväylien, yleisten alueiden ja jätehuollon käyttö – ja kunnossapitotehtävistä sekä yksityisteiden 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 toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
-

Yksityisteille vahvistetut avustusperusteet
Katualueiden kunnossapitäminen (katualuetta 9,0 km), tavoite 5300 €/km

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Liikenneväylät:
Suurin osa liikenneväylien toimintamenoista menee katujen talvikunnossapitoon. Talvikunnossapitokertoja oli toimintavuonna keskimääräistä hieman enemmän. Toimintavuonna aurauskertoja oli 21kpl (ka
19kpl) ja hiekoituskertoja 17kpl (ka 17kpl). Katualueiden kunnossapitokulut olivat toimintavuonna n.
5725 €/km (ei sisällä valaistuksen kuluja), mikä oli enemmän kuin tavoite (5300 €/km)
Yleisesti katualueet saatiin pidettyä toiminnallisten tavoitteiden mukaisessa kunnossa.
Yksityistiet:
Yksityistieavustuksia jaettiin toimikaudella yhteensä 40 994 € eli 6€ alle budjetoidun. Lähes kaikki yksityisteiden avustukset olivat kunnossapitoavustuksia. Perusparannusavustuksia maksettiin toimintavuonna yhdelle tiekunnalle (Karhulan siltayhtymä [Karhusaarentie], sillan kunnostaminen 6400€).
Uimarannat, puistot ja leikkikentät:
Uimarannat, puistot ja leikkikentät pidettiin toimikaudella toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
mukaisessa kunnossa. Toimintavuonna yleisille alueilla tehtiin paljon risujen raivaamista ja puustonpoistoa.
Jätehuolto:
Kunnallisen jätehuollon ylläpitoa jatkettiin toimikaudella entiseen tapaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Haja-asustusalueiden keräyspisteiden määrä supistui kahdella, koska toimintavuonna myytiin kaksi kyläkoulua, joissa kummassakin sijaitsi keräyspiste.

Yleisesti toimialueesta:
Toimialueen taloudelliset ja toiminnalliset saavutettiin toimintakaudella. Toimialueen netto toteutuma oli
toimintakaudelle 7,6% eli 11 713€ parempi verrattaessa vahvistettuun talousarvioon.
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Vuosi
2015

2016

2017

2018

2019

Keskiarvo

Aurauskerrat

25

15

20

12

21

18,6

Hiekoituskerrat

12

13

30

11

17

17

Liikenneväylien ylläpitokulut (€/km)

4 781 €

3 529 €

6 659 €

4 830 €

5 725 €

5 105 €

Yksityistieavustukset

33 638 €

36 967 €

37 142 €

40 342 €

40 994 €

37 817 €

Henkilöstön määrä 31.12.2019:
Käsin tehtävät kunnossapitotyöt toteutetaan pääsääntöisesti omalla henkilöstöllä. Kone- ja LVISA-työt,
toteutetaan pääsääntöisesti ostopalveluina.

Liikenneväylät ja yleiset alueet

TALOUSARVIO

TOIMINTATULOT

TOTEUMA

POIKKEAMA

0€

3 435 €

-3 435 €

TOIMINTAMENOT

-154 444 €

-146 166 €

-8 278 €

NETTO

-154 444 €

-142 731 €

-11 713 €

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT

-86 128 €

LASKENNALLISET
ERÄT

-27 707 €

POIKKEAMA
TA-MUUTOS MUUTOKSEN
JÄLKEEN

TALOUSARVIO
MUUTOKSET

KUST.AR
V. KÄYTETTY
31.12.20
19

KUSTANNUSARVIO

MUUTOKSET KUSTANNUSARVIOON

TALOUSARVIO

TILINPÄÄTÖS

POIKKEAMA

-120 000 €

0€

-120
000 €

-1 906
€

118 094 €

1,6 %

-120 000 €

0€

-120
000 €

-1 906
€

118 094 €

1,6 %

HANKE
Sampolantien asfaltointi ja kevyen liikenteen väylän
uusiminen
Menot
Tulot
Netto
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HANKE
Kevyen liikenteen väylä: Nesteen
risteysSähkötie
Menot

-15 000 €

0€

-15 000
€

0€

15 000 €

0,0 %

-15 000 €

0€

-15 000
€

0€

15 000 €

0,0 %

-15 000 €

0€

-15 000
€

-5 731
€

9 269 €

38,2 %

-15 000 €

0€

-15 000
€

-5 731
€

9 269 €

38,2 %

-5 000 €

0€

-5 000
€

-3 235
€

1 765 €

64,7 %

-5 000 €

0€

-5 000
€

-3 235
€

1 765 €

64,7 %

Tulot
Netto

HANKE
KyläKarviantien
ilmoitustaulu+ kukkaastiat
Menot
Tulot
Netto

HANKE
Iltaruskonkadun saneeraus ja kevyen liikenteen
väylä
Menot
Tulot
Netto

HANKE
Härkämäen teollisuusalueen kunnallistekniikka
Menot

-15 000 €

0€

-15 000
€

Tulot
Netto

0€
0€

-15 000 €

0€

-15 000
€

0€

15 000
€
0€
15 000
€

0,0 %

0,0 %
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HANKE
Sampolan kentän
kunnostus
Menot

-5 000 €

0€

-5 000 €

Netto

-5 000 €

0€

-5 000 €

HANKE
Willelän uimarannan kunnostaminen
Menot

-5 000 €

0€

-5 000 €

5 000 €

0,0 %

0€

5 000 €

0,0 %

0€

5 000 €

0,0 %

0€

0€

0€

5 000 €

0,0 %

Tulot

Tulot
Netto

-5 000 €

0€

-5 000 €

HANKE
Museon pihan
kunnostaminen/
kehittäminen
Menot

-3 000 €

0€

-3 000 €

-1 026 € 1 974 €

34,2 %

-3 000 €

0€

-3 000 €

-1 026 €

34,2 %

-12 000 €

0€

-12 000
€

-6 943 € 5 057 €

57,9 %

-12 000 €

0€

-12 000
€

-6 943 €

57,9 %

Tulot
Netto
HANKE
Vaarallisten aineiden vastaanottokontti+ vaihtolavat
Menot
Tulot
Netto

Lyhyt sanallinen kuvaus investoinneista:
Sampolantien asfaltointi ja kevyenliikenteenväylän uusiminen:
Investointirahalla oli tarkoitus saneerata Sampolankatu ja samalla rakentaa uusi kevyen liikenteen väylä
Sampolantien yhteyteen välille Kylä-Karviantie - Yhtenäiskoulu. Investointi jäi kuitenkin toteuttamatta,
koska rakentamisaikataulua oli vaikea sovittaa kesätapahtumien väliin (jokamiesluokan SM-kisat kesäkuun alussa ja Karviapäivät elokuun alussa), koska rakentaminen olisi aiheuttanut kesätapahtumille
merkittävää haittaa.
Määrärahasta käytettiin 1,6% eli 1 906€
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.
Määrärahasta käytettiin 0% eli 0€
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Kylä-Karviantien ilmoitustaulu+ kukka-astiat:
Investointirahalla oli tarkoitus uusia Kylä-Karviantien varrella olevat kukkalaatikot ja ilmoitustaulu. Investointi toteutui kukkalaatikoiden osalta, mutta ilmoitustaulu jäi vielä uusimatta.
Määrärahasta käytettiin 38,2% eli 9 269€
Iltaruskonkadun saneeraus ja kevyen liikenteen väylä:
Investointirahalla oli tarkoitus laatia alustava saneeraussuunnitelma Iltaruskokadulle sekä suunnitella
uusi kevyen liikenteen väylä Iltaruskonkadun viereen/yhteyteen.
Määrärahasta käytettiin 64,7% eli 3 235€
Härkämäen teollisuusalueen kunnallistekniikan/infran rakentaminen:
Investointiraha oli varattu Härkämäen uuden teollisuusalueen kunnallistekniikan/infran suunnitteluun.
Investointi jäi kuitenkin toteuttamatta, koska Härkämäen teollisuusalueen kaavoitus jäi keskeneräiseksi
toimintavuonna.
Määrärahasta käytettiin 0% eli 0€
Sampolan kentän kunnostus:
Investointiraha oli varattu Sampolan kentän viihtyvyyden parantamiseen. Investointi jäi kuitenkin toteuttamatta teknisen hallinnon kiireellisyyden vuoksi.
Määrärahasta käytettiin 0% eli 0€.
Willelän uimarannan kunnostaminen:
Investointiraha oli varattu Willelän uimaranta-alueen kehittämisen suunnitteluun. Investointi jäi kuitenkin toteuttamatta teknisen hallinnon kiireellisyyden vuoksi.
Määrärahasta käytettiin 0% eli 0€.
Museon pihan kunnostaminen/kehittäminen:
Investointirahalla oli tarkoitus laatia alustava saneeraussuunnitelma museoalueen pihalle.
Määrärahasta käytettiin 34,2% eli 1 026€.
Vaarallisten aineiden vastaanottokontti+ vaihtolavat:
Investointiraha oli varattu vaarallisen aineiden vastaanottokonttiin hankintaan sekä vaihtolavojen hankintaan muovijätettä varte. Vaarallisen aineiden vastaanottokonttiin hankintaan, mutta vaihtolavoja
muovijätteelle ei vielä hankittu, koska muovinkeräyksen mahdollista toteutustapaa jäätiin vielä selvittämään.
Määrärahasta käytettiin 57,9% eli 6 943€.

Kiinteistöt
Toiminta-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 tavoitteet:
Kiinteistöihin varattu määräraha kattaa rakennuksien- ja alueiden kunnossapidon sekä lämpö, sähkö,
vakuutus, siivous ym. kulut ja pienehköt laite/kalusto hankinnat. Lisäksi määräraha sisältää pienet peruskorjaustyöt (alle 10 000€). Hoitaa kunnan metsiä vuonna 2012 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Kiinteistöillä ylläpitokulut 45,34€/k-m2/vuosi. Tavoite oli 41,02 €/k-m2/vuosi

98

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Yleistä:
Kiinteistöjä pystyttiin toimikaudella hoitamaan ja ylläpitämään kohtuullisilla kustannuksilla eikä kiinteistöjen toiminnoissa ollut mitään suurempia ongelmia.
Toimintavuoden suurimmat muutokset kiinteistöissä:
• Esittävien taiteiden katsomo saatettiin valmiiksi ja otettiin käyttöön
• Eläinlääkärille saneerattiin uudet toimitilat kunnantalon vanhasta osasta
• Anturahallin pihaa saneerattiin ja laajennettiin
• Sarvelan alakoulu myytiin 10/2019
• Saran alakoulu myytiin 12/2019
Kiinteistöjen toimintatulot alittuivat toimintavuonna 1,4% (9 452€). Toimintatulot olivat suurin piirtein
budjetoidun mukaiset. Suurimmat alitukset tapahtuivat Kantin alakoulun, Jokipirtin ja Torron harrastekeskuksen osalta, jotka oli alun perin tarkoitus vuokrata Willi Karvia Oy:lle käyttökuluja vastaan, mikä ei
kuitenkaan toimintavuonna toteutunutkaan.
Toimintamenot ylittyivät 9,5%: (107 747€). Suurin syy toimintamenojen ylitykseen oli, että Sarvelan ja
Saran alakoulut myytiin alle tasearvojen, jonka vuoksi myynneistä kirjattiin myyntitappioita yhteensä
93 220€:a. Lisäksi kiinteistöjen lämmityskulut (28 142€) ja sähkökulut (25 138€) olivat reilusti yli budjetoidun. Lämmityskulujen nousu johtui pääsääntöisesti kylmästä sekä kosteasta talvesta ja sähkökulujen
nousu johtui osittain sähkön hinnan kallistumisesta. Henkilöstökulut olivat myös kokonaisuudessa
17 367€ yli budjetoidun, mikä johtui osittain sijaisten palkkaustarpeista, koska parilla työntekijällä oli
pitkä poissaolo toimintavuonna. Yleisesti kaikkien kiinteistöjen ylläpitokuluja rasitti myös vaihtelevat
talviolosuhteet, jonka vuoksi pihoja talvikunnossapitokulut olivat normaalia isommat.
Kokonaisuudessa kiinteistöjen netto toteutuma oli toimintakaudelle 25,7% eli 117 199€
huonompi verrattaessa vahvistettuun talousarvioon.

Koulurakennukset:
Yhtenäiskoulu Opinpolussa toteutettiin toimintavuonna investointi liikuntasalin lattian saneeraustöiden
saattamiseksi loppuun. Käyttötalouteen liittyviä menoja olivat ilmanvaihtokanaviin suoritetut nuohoustyöt sekä ilmanvaihtokanavien päätelaitteiden osittainen saneeraus. Sekä sähkö- että lämmityskuluissa
tuli ylitystä noin 7 700e, mikä osittain johtuu yleisestä hinnannoususta, lämmitystarpeen lisäyksestä
sekä osittain myös budjetointivirheestä. Auraus- ja muita pihankunnostuskuluja tuli talousarviossa varattua enemmän.
Kirkonkylän vanhan koulun osalta talousarvion käyttötaloudessa näkyy 4 000€ ylitys henkilöstökuluissa,
mikä liittynee kiinteistöön kohdistuneella saneerausinvestoinnilla. Lisäksi 4 000€ sähkölaitteistoon liittyvä
lasku on epähuomiossa kirjattu käyttötalouden kuluksi, kun se kuuluisi investointiin. Myös kiinteistön
lämmityskuluissa on nousua talousarvioon.
Sivukouluja pidettiin edelleen yllä tarpeen vaatimalla tavalla. Saran ja Sarvelan kouluissa tuli molemmissa käyttötalouden talousarvioon verrattuna ylityksiä lämmityksen osalta. Molemmat koulut saatiin toimintavuoden aikana myytyä, mutta käyttötaloudessa niiden myynti näkyy tappiona (Sara -69 841€ ja
Sarvela -23 378€), koska ne on myyty tasearvoa alhaisemmalla hinnalla. Kantin koulun osalta tulojen
puuttuminen johtuu siitä, että talousarviota laadittaessa oli tarkoitus siirtää tilojen hallinta Willi Karvia
Oy:lle, mutta sopimuksessa ei ole päästy lopulliseen muotoon. Menojen osalta ylitystä tuli jätehuollosta
1 600€, lämmityksestä 5 000€ ja sähköstä 1 500€, näitä selittää suurempi tilojen käyttötarve kuin mihin
talousarvion laadinnassa varauduttiin. Jätevesijärjestelmän uusimiseen oli talousarviossa varattu rahoja,
mutta toiminnan hakiessa vielä muotoaan on jääty pohtimaan, mikä jätevesien johtamistapa olisi järkevin käytön kannalta.
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Sote-kiinteistöt:
Iltaruskon palvelukeskuksessa toimintatuottoja on tullut yli arvioidun, mutta kyseessä on virhearvio
talousarvion laadinnassa. Tuotot ja kulut kulkevat kuitenkin samassa suhteessa, joten kokonaistilanteeseen virheellä ei ole vaikutusta. Sähkö- ja lämmityskulujen osalta talousarvio ylittyy jonkin verran. Toimintakauden aikana kiinteistön lääkkeenjakohuoneistoon uusittiin toimintaan paremmin soveltuvat kiintokalusteet. Lisäksi kesällä ukkonen vahingoitti potilaskutsujärjestelmää siten, että se jouduttiin uusimaan. Vakuutus korvasi osan 12 000€ kokonaiskustannuksesta, mutta omavastuuosuus 2 000€ rasittaa
käyttötaloutta.
Syreenin palvelukotikiinteistön osalta toimintatuottoja on saatu 26 452€ enemmän kuin mihin talousarviossa on varauduttu, mikä johtuu siitä, että toisin kuin talousarvion laadinnassa oletettiin, kiinteistössä
tapahtuvaa toimintaa jatkettiinkin uusien vuokralaisten toimesta heti, kun vanhat toimijat siirtyivät pois.
Vastaavasti kuitenkin myös toimintakulut ovat nousseet samasta syystä 12 000€ budjetoitua suuremmaksi.
Terveystalon ulko-ovi ja automaattinen ovikoneisto asennettiin suunnitellun mukaisesti. Anna-kodissa
remontoitiin toimintavuoden aikana yksi asunto pintapuolisesti.

Liikuntatoimen rakennukset:
Torron ja Jokipirtin osalta toimintatuotot ovat jääneet talousarviossa määritellystä, koska talousarviota
laadittaessa oli tarkoitus siirtää tilojen hallinta Willi Karvia Oy:lle, mutta sopimuksessa ei ole päästy lopulliseen muotoon. Torrossa sähkönkulutus on ollut ennakoitua suurempaa. Jokipirtille asennettiin jätevedenpuhdistusjärjestelmä.
Urheilu- ja Karviataloa on vuokrattu noin 3 000€ enemmän kuin mitä talousarviossa on ennakoitu. Henkilöstökuluissa on merkittävästi ylitystä, koska henkilöstössä on tullut yllättävä sijaistarvetta henkilökunnan poissaolojen vuoksi. Myös lämmityskuluissa on ylitystä. Karviatalon pihamaalle hankittiin pyöräkatos
sekä uusittiin valvontakameralaitteistoa.

Muut omassa käytössä olevat rakennukset:
Kirjastossa talousarvio ylittyi lämmityskulujen ja henkilöstökulujen osalta samoista syistä kuin naapurikiinteistössä Karviatalolla. Kirjastossa suoritettiin toimintavuoden aikana ilmanvaihtokanavien nuohous.
Uudella kunnanvirastolla tuloja tuli 7 000€ enemmän kuin mihin talousarviossa oli varauduttu, mikä
johtuu eläinlääkärin tilojen vuokraosuudesta. Kiinteistön sähkökulua tuli 2 500€ arvioitua enemmän.

Vuokrattavat kiinteistöt:
Vanhan kunnantalon lämmityskulut nousivat noin 2 000€ talousarviossa arvioitua suuremmiksi.
Vuokrarivitaloilla kirjaston lähellä vuokratulot jäivät talousarviota noin 5 000€ alhaisemmiksi, koska tiloja
oli tyhjillään. Kulupuoli pysyi talousarvion tasalla. Toimintavuoden aikana vuokrarivitalo vaihtoi omistajaa, mikä ei aiheuttanut kunnan kannalta muutoksia käytännössä.

Vuokralle annetut muut kiinteistöt:
Teollisuushallin Anturassa toteutettiin investointi pihamaan parantamiseksi ja laajentamiseksi sekä uusittiin nosto-ovi. Myös kierrätyskeskukseen uusittiin nosto-ovi ja suoritettiin muita parannustöitä erillisen
investoinnin mukaisesti. Kierrätyskeskuksen lämmityskulut nousivat 2 500€ arvioitua suuremmiksi. Kontohallilla korjattiin nosto-oven vaihteisto, mistä aiheutui 2 000€ lisäkulua.
Maa- ja metsätilat:
Maa- ja metsätilojen osalta tuloja oli oletettu saatavan noin 12 000€ enemmän kuin mitä toimintavuonna saavutettiin, oletuksena oli suorittaa enemmän metsän myyntiä.

100

Henkilöstön määrä vuonna 2019:
-

yksi vakinainen rakennustyöntekijää/yleismies
3,5 vakinaista kiinteistönhoitajaa
viisi kokoaikaista siivoustyöntekijää
yksi määräaikainen siivoustyöntekijä
kaksi velvoitetyöllistettyä
kolme määräaikaista kiinteistötyöntekijää
kaksitoista kuntouttavassa työtoiminnassa
viisi kesätyöntekijää
yksi puutarhatyöntekijä (kesäkausi)

Kiinteistöt
TALOUSARVIO

TOIMINTATULOT

TOTEUMA

POIKKEAMA

676 911 €

667 459 €

9 452 €

TOIMINTAMENOT

-1 133 430 €

-1 241 177 €

107 747 €

NETTO
SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

-456 519 €

-573 718 €

117 199 €

POIKKEAMA
TA-MUUTOS MUUTOKSEN
JÄLKEEN

-240 959 €
539 295 €
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Investoinnit - Kiinteistöt
KUST.AR
V. KÄYTETTY
31.12.20
19

KUSTANNUSARVIO

MUUTOKSET KUSTANNUSARVIOON

TATILINLOUSPÄÄARVIO
TÖS

POIKKEAMA

0€

-20 000 €

-20 000 -14 698
€
€

5 302 €

73 %

0€

-20 000 €

-20 000 -14 698
€
€

5 302 €

73 %

-15 000 €

0€

-15 000
€

0€

15 000 €

0,0 %

-15 000 €

0€

-15 000
€

0€

15 000 €

0,0 %

-25 000 €

0€

-25 000 -28 102
€
€

-3 102 €

112,4 %

-25 000 €

0€

-25 000 -28 102
€
€

-3 102 €

112,4 %

-50 000 €

0€

-50 000 -49 542
€
€

458 €

99,1 %

-50 000 €

0€

-50 000 -49 542
€
€

458 €

99,1 %

TA- MUUTOKSET

HANKE
Kirkonkylän
alakoulu
kiinteistön
peruskorjausta
Menot
Tulot
Netto

HANKE
Vanhainkoti
IV-koneiden
lämmitysputket
Menot
Tulot
Netto

HANKE
Yhtenäiskoulu: liikuntasalin lattian
uusiminen
Menot
Tulot
Netto

HANKE
Uusi kunnantalo: Päiväkodin pihan
parantaminen
Menot
Tulot
Netto
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KUSTANNUSARVIO

MUUTOKSET KUSTANNUSARVIOON

-120 000 €

KUST.ARV
. KÄYTETTA- MUUTY
TOKSET
31.12.201
9

TALOUSARVIO

TILINPÄÄTÖS

POIKKEAMA

0€

-120 000 €

-20 771
€

99 229 €

17,3 %

-120 000 €

0€

-120 000 €

-20 771
€

99 229 €

17,3 %

0€

21 000 €

-21 000 €

-3 639 €

117,3 %

HANKE
Urheilutalo:
Välinevaraston
ja ilmanvaihdon rakentaminen
Menot
Tulot
Netto
HANKE
Esittävien taiteiden katsomo
Menot
Tulot
Netto
HANKE
Yhtenäiskoulu:
Esikoulun pihaaita
Menot
Tulot
Netto

0€

21 000 €

-21 000 €

-10 000 €

0€

-10 000 €

-10 000 €

0€

-15 000 €

-24 639
€
1 558 €
-23 081
€

1 558 €
-2 081 €

109,9 %

-6 757 €

3 243 €

67,6 %

-10 000 €

-6 757 €

3 243 €

67,6 %

0€

-15 000 €

-14 641
€

359 €

97,6 %

-15 000 €

0€

-15 000 €

-14 641
€

359 €

97,6 %

-10 000 €

0€

-10 000 €

-9 153 €

847 €

91,5 %

-10 000 €

0€

-10 000 €

-9 153 €

847 €

91,5 %

HANKE
Torro: Pihaalueen parantaminen
Menot
Tulot
Netto
HANKE
Kierrätyskeskus: kiinteistön
peruskorjausta
Menot
Tulot
Netto
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KUST.AR
V. KÄYTETTY
31.12.20
19

KUSTANNUS-ARVIO

MUUTOKSET KUSTANNUSARVIOON

TALOUSARVIO

TILINPÄÄTÖS

POIKKEAMA

-20 000 €

0€

-20 000
€

-21 064
€

-1 064 €

105,3 %

-20 000 €

0€

-20 000
€

-21 064
€

-1 064 €

105,3 %

0€

-40 000 €

-40 000
€

-56 687
€

-16 687 €

142 %

0€

-40 000 €

-40 000
€

-56 687
€

-16 687 €

142 %

0€

-71 830 €

-71 830
€

-43 225
€

28 605 €

60,2 %

0€

-71 830 €

-71 830
€

-43 225
€

28 605 €

60,2 %

0€

-34 705 €

-34 705
€

-28 658
€

6 047 €

82,6 %

0€

-34 705 €

-34 705
€

-28 658
€

6 047 €

82,6 %

TAMUUTOKSET

HANKE
Kantin koulu:
paloturvallisuuden parantaminen + ulkowc:t
Menot
Tulot
Netto
HANKE
Uusi kunnantalo:
eläinlääkärin
tilat
Menot
Tulot
Netto
HANKE
Teollisuushalli
Antura: pihaalueen laajennus
Menot
Tulot
Netto
HANKE
Teollisuushalli
Antura: pihaalueen saneeraus + nostooven uusiminen
Menot
Tulot
Netto
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Lyhyt sanallinen kuvaus investoinneista:
Kirkonkylän alakoulu: Kiinteistön peruskorjausta
Investointirahalla jatkettiin Kirkonkylän alakoulun peruskorjausta, jolla tiloja muutetaan harraste/kokoontumistiloiksi. Toimintavuoden aikana peruskorjausta jatkettiin rakentamalla esteetön wc vanhaan siivouskomeroon sekä jatkamalla nuorisotiloiksi muutettavien tilojen korjaustöitä. Näitä töitä tehtiin pääosin kunnan omana työnä, nuorisotilojen osalta remonttiapuna oli myös yhtenäiskoulun yläasteikäisten pienryhmä. Erikoistöitä, kuten lvi- ja sähkötöiden pieniä urakoita teetettiin paikallisilla alan
ammattilaisilla. Kiinteistöön suunniteltu putkiremontti jouduttiin vielä siirtämään tulevaisuuteen.
Määrärahasta käytettiin 73% eli 14 698€.
Vanhainkoti: IV-koneille omat lämmitysputket
Investointirahalla oli tarkoitus rakentaa ilmanvaihtokoneille oma lämmityspiiri, koska lämmityspattereiden 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.
Määrärahasta käytettiin 0% eli 0€.
Yhtenäiskoulu: Liikuntasalin lattian uusiminen
Investointirahalla jatkettiin yhtenäiskoulun liikuntasalin lattian keskeneräistä saneeraustyötä. Keskeneräisyys johtui lattiarakenteen toimittajan (Arlinko Oy) materiaalitoimitusten kanssa olleista vaikeuksista. Alkuperäisestä suunnitelmasta lattian saneerauksessa jouduttiin poikkeamaan, kun vanhan lattian
purkamisen yhteydessä havaittiin lattian alla poikkeavaa hajua (mutta ei viitteitä kosteus/rakennevaurioista), jonka vuoksi salin alapohjalle päätettiin toteuttaa kapselointikäsittely. Lattiapohjan
purkaminen ja kapselointi suoritettiin vuonna 2018 ja toimintavuoden 2019 aikana työt suoritettiin loppuun.
Varattu määräraha ylittyi 12,4%, kokonaiskustannukseksi toimintavuonna tuli 28 102€.
Uusikunnantalo: Päiväkodin pihan parantaminen.
Investointirahalla parannettiin päiväkodin piharakenteita. Pihan kuivatusta parannettiin, olemassa olevia
laatoituksia oikaistiin. Valaistusta parannettiin pihan alueella ja. Piha-alueelle asennettiin useita uusia
leikkivälineitä ja rakennettiin pelikenttä, joka jätettiin asettumaan talveksi, myöhemmin päälle asennetaan vielä hiekkatekonurmi. Maanrakennustyöt suoritti Tmi Vesa Hietikko. Pihamaan ympärille rakennettiin uusi aita, joka täyttää varhaiskasvatuspaikan piha-aidalle asetetut vaatimukset. Aitamateriaalin toimitti ja asensi Lakeuden aluesuojaus. Leikkivälineet toimitti Puuha Group oy, asennustyöt suoritettiin
teknisen toimen puolesta. Hiekkalaatikon osalta toimitettiin väärät osat, ja asian selviämisen jälkeen
hiekkalaatikon asennustyöt siirrettiin seuraavalle vuodelle säiden vuoksi. Laitetoimittaja tulee suorittamaan hiekkalaatikon asennustöitä toimitushäiriöiden korjaamiseksi. Pihan leikkialueille asennettiin turvahiekka.
Varatusta määrärahasta käytettiin 99,1%, eli 49 542€.
Urheilutalo: Välinevaraston ja ilmanvaihdon rakentaminen:
Investointirahalla oli tarkoitus suorittaa urheilutalon ilmanvaihdon saneeraustyöt ja rakentaa uusi ilmanvaihtokonehuone paloaseman ja urheilutalon yhteisten tilojen yläpuolelle. Suunnittelutyöt aloitettiin
toimintavuoden alussa; arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta vastasi Eero Kellberg oy, sähkösuunnittelusta Tamplan Oy ja LVI-suunnittelusta RS LVI- ja Energiakonsultointi. Suunnitelman laadittiin valmiiksi,
mutta suunnittelutyön aikana kävi ilmi, että varattu määräraha ei tulisi riittämään rakennustöihin. Ilmanvaihdon rakentaminen päätettiin jättää toistaiseksi odottamaan.
Määrärahasta käytettiin 17,3% eli 20 771€.
Esittävien taiteiden katsomo:
Toukokuussa 2019 käyttöön otettavan Esittävien taiteiden katsomon ja sen ympäristön viimeistelytöitä
suoritettiin toimintavuoden aikana. Katsomorakennus suoritettiin suurimmaksi osaksi talkootöinä, ja
myös viimeistelytöissä talkooväki oli merkittävässä osassa. Osittain töitä tehtiin myös kunnan omina
töinä. Käytetyt määrärahat menivät kuitenkin pääosin materiaalihankintoihin. Toimintavuoden aikana
suoritettiin mm. pysäköintialueen rakentaminen ja sen valaistus, kaikkien liikennemerkkien ja opastei-
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den hankinta ja asennus sekä katsomon piha-alueen viimeistelytyöt. Lisäksi alueelle hankittiin roskiksia
ja muita irtainta, jota julkisella paikalla on oltava.
Määräraha ylittyi 17,3%, käytetty rahasumma oli 24 639€.

Yhtenäiskoulu; Esikoulun piha-aita:
Yhtenäiskoululla sijaitsevan esikoulun oman pihamaan ympäri rakennettiin turvallisuussyistä aita, joka
vastaa varhaiskasvatuspaikan aidalla asetettuja määräyksiä. Aidan toimittamisesta ja asentamisesta
vastasi Door-Team Oy.
Määrärahasta käytettiin 67,6%, eli 6 757€.
Torro: Piha-alueen parantaminen:
Investointirahalla parannettiin Torron harrastekeskuksen piha-alueen kuivatusta ja muuta muotoilua.
Piha-alue saatiin kunnostettua ennen JM-luokan SM-kilpailuja. Piha-alueen parannustöiden maanrakennustöistä vastasi Tmi Vesa Hietikko.
Määrärahasta käytettiin 97,6% eli 14 641€.
Kantin koulu: Paloturvallisuuden parantaminen ja ulkowc-tilojen rakentaminen:
Investointirahalla parannettiin Kantin vanhan koulurakennuksen (nykyisin Leiritupa) palo- ja pelastusturvallisuutta lisäämällä palo-ovia sekä parantamalla poistumisteiden turvallisuutta vaihtamalla ikkunoita
riittävän kokoisiin ja lisäämällä niiden lähistölle riittävät poistumistikkaat. Rakennustyöt suoritti Tilamari
Oy. Lisäksi koulurakennuksen palovaroitinjärjestelmä uusittiin ja lisättiin poistumistievalaistus, nämä
työt suoritti Karvian Sähköpalvelu ky.
Määräraha ylityi 5,3% eli rahaa kului yhteensä 21 064€.
Uusi kunnantalo: Eläinlääkärin tilat:
Investointirahalla rakennettiin kunnantalon vanhan osan pohjoispäätyyn vanhaan lomatoimiston tilaan
Eläinlääkärille uudet vastaanotto- ja toimenpidetilat. Eläinlääkärin uusille toimitiloille tuli tarve, kun kunta myi kiinteistön, jossa eläinlääkärin toimitilat olivat aiemmin sijainneet. Tilojen rakennustyöt suoritettiin pääosin kunnan omana työnä, mutta sähkötyöt urakoi Tmi Ilkka Marttila ja LVI-tytö Karvian LVI.
Tilojen mattotöistä vastasi Maalausliike Lapikisto ky. Ennakoitua suurempitöiseksi osoittautui esimerkiksi
kattoon liimattujen akustiikkalevyjen irrottaminen sekä vanhan arkistotilan lattian purkaminen, sillä se
oli oletettua huomattavasti paksumpi. Kaikkien työvaiheiden osalta tuli jonkin verran enemmän kuluja
kuin mihin oli varauduttu, mistä syystä määräraha ylittyi.
Määräraha ylittyi 42% eli rahaa kului yhteensä 56 687€.
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Vesi- ja viemärilaitos
Toiminta-ajatus:
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 käyttöveden.
Veden kulutus on vuosittain noin 75 000 m3 ja jäteveden laskutettava kulutus on noin 47 000m3

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Vesihuoltolaitoksen peruspääoman tuottovaatimus on 0%.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Vesilaitos pystyi kokovuoden tuottamaan ja toimittamaan ilman häiriöitä hyvää talousvettä vesilaitoksen
asiakkaille.
Jätevedenpuhdistamo ja viemäriverkosto toimivat toimikaudella hyvin ilman suurempia ongelmia. Jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset olivat hyvät ja ympäristöluvan mukaiset puhdistus-/lupaehdot
saavutettiin hyvin. Viemäriverkostossa on edelleen runsaasti vuotovesiä, mutta se ei ole aiheuttanut
ongelmia laitoksen/verkoston toiminnalle.
Toimintavuonna ei rakennettu uutta/saneerattu vesihuoltoverkostoa.
Toimintavuonna vesihuoltolaitoksen toimintatulot alittuivat 5,1 % (11 269€) ja toimintamenot alittuivat
2,3 % (3 318€), joten nettototeuma oli 10,1% (7 951€) huonompi verrattaessa vahvistettuun talousarvioon.
Vuonna 2015 lakimuutoksien vuoksi tehtiin vesi- ja viemärilaitoksesta erillinen kirjanpidollinen taseyksikkö.
Toimintavuonna vesi- ja viemärilaitoksen tilikauden ylijäämä oli 9 895€ (vuonna 2018 ylijäämä oli
34 073€)
Vesilaitoksen edellisten tilikausien alijäämä on kuitenkin vielä -322 307€, joten vesilaitoksen taloutta
tulee tasapainottaa jatkossakin menoja karsimalla ja mahdollisesti taksoja korottamalla.

Henkilöstön määrä 31.12.2019:
-

Yksi vakinainen vesihuoltolaitoksen hoitaja

Vesi- ja viemärilaitos
TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

TOIMINTATULOT

220 000 €

208 731 €

11 269 €

TOIMINTAMENOT

-141 457 €

-138 139 €

-3 318 €

NETTO
SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

78 543 €

70 592 €

7 951 €

-30 200 €

-31 872 €

1 672 €

POIKKEAMA
TA-MUUTOS MUUTOKSEN
JÄLKEEN

-3 589 €
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KUST.AR
V. KÄYTETTY
31.12.20
19

KUSTANNUSARVIO

MUUTOKSET KUSTANNUSARVIOON

TALOUSARVIO

TILINPÄÄTÖS

POIKKEAMA

-120 000 €

0€

-120 000
€

0€

120 000 €

0,0 %

-120 000 €

0€

-120 000
€

0€

120 000 €

0,0 %

-10 000 €

0€

-10 000
€

10 000 €

0,0 %

-10 000 €

0€

-10 000
€

0€

10 000 €

0,0 %

-10 000 €

0€

-10 000
€

0€

10 000 €

0,0 %

-10 000 €

0€

-10 000
€

0€

10 000 €

0,0 %

TA- MUUTOKSET

HANKE
Uusi syöttövesijohto vedenottamolta paineenkorotusasemalle
Menot
Tulot
Netto

HANKE
Runkolinjan
saneeraus
Gunillantien
kohta
Menot
Tulot
Netto

HANKE
Sakokaivolietteen vastaanottopisteen laajentaminen
Menot
Tulot
Netto
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Lyhyt sanallinen kuvaus investoinneista:
Uusi syöttövesijohto vedenottamolta paineenkorotusasemalle:
Investointirahalla oli tarkoitus uusia syöttövesijohto vedenottamolta - paineenkorotusasemalle. Investointi jäi toteuttamatta teknisen toimen hallinnon kiireellisyyksien vuoksi. Investointi on tarkoitus toteuttaa vuonna 2020.
Määrärahasta käytettiin 0% eli 0€
Runkolinjan saneeraus Gunillantien kohta:
Investointirahalla oli tarkoitus suorittaa Gunillantien kohdalla vesi- ja viemärijohtojen saneerausta. Syöttövesijohdon suunnittelun yhteydessä huomattiin, että Gunillantien kohdan vesi- ja viemärijohtojen
saneeraus kannattaa suorittaa samalla kuin syöttövesijohtoa uusitaan. Koska syöttövesijohdon saneeraus jäi toteuttamatta niin jäi myös toteuttamatta tämä hanke.
Määrärahasta käytettiin 0% eli 0€
Sakokaivolietteen vastaanottopisteen laajentaminen:
Investointirahalla oli tarkoitus laajentaa sakokaivon vastaanottopistettä. Investointi jäi toteuttamatta
teknisen toimen hallinnon kiireellisyyksien vuoksi.
Määrärahasta käytettiin 0% eli 0€
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Rakennusvalvonta
Toiminta-ajatus:
Toiminnan tavoitteena on lakisääteisen rakennusvalvonnan ja rakentajien neuvonnan kautta saavuttaa
hyvä ja taloudellinen rakentamisen taso. Tekninen lautakunta tarjoaa seuraavia palveluita kuntalaisille:
-

rakennusvalvonta
kaavoitus
liikenneturvallisuus
haja-asutusalueen jätevesiasioiden neuvonta

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Tuottaa toiminta-ajatuksen mukaiset palvelut käyttövuodelle myönnettyjen määrärahojen puitteissa,
sisältäen luottamushenkilöiden kokouspalkkiot sekä toimistohenkilöiden palkka-, materiaali- ym. toimistokulut.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Lupia käsiteltiin vuonna 2019 seuraavasti:
− rakennuslupia 18 kpl
− toimenpidelupia 20 kpl
− rakentamisilmoituksia 14 kpl, joista päätöksiä rakennusluvan jatkoajasta 6 kpl
− poikkeamispäätöksiä 4 kpl

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
RAKENNUSVALVONTA
Maankäyttö- ja rakennuslain §12 määrittelee rakentamisen ohjauksen tavoitteiksi edistää toimivan, turvallisen ja terveellisen sekä esteettisesti ja sosiaalisesti viihtyisän, tasapainoisen elinympäristön aikaansaamista rakentamisella, joka perustuu kestäviin, taloudellisiin ja ekologisesti toimiviin ratkaisuihin. Tavoitteena on myös edistää rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoitoa ja kunnossapitoa. Näiden tavoitteiden saavuttamisen voidaan katsoa toteutuneen toimintavuonna.
Rakennusvalvontapalvelut tuotetaan kunnan omana palveluna, rakennustarkastajan työaika on vuonna
2019 ollut 3 päivää viikossa. Rakennustarkastajan suorittamia katselmuksia on pyritty sopimaan joustavasti, vastaten asiakkaiden toivomuksiin mahdollisuuksien mukaisesti. Katselmuksia suoritettiin vuoden
aikana pyynnöstä sekä rakentamisen lupiin että rakentamisen neuvontaan liittyen.
Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskeva uusi lainsäädäntö astui voimaan lokakuussa 2019.
Tuohon määräpäivään mennessä rantojen lähellä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät päivitettävä
vastaamaan lain asettamaa puhdistusvaatimusta. Jätevesineuvonta, jätevesijärjestelmien katselmukset
ja järjestelmiin liittyvät lupa-asiat työllistivät rakennusvalvontaa merkittävästi keväästä loppusyksyyn.
Rakennuslautakunnan toimintakuluihin käytettävä määräraha oli toimintavuonna 102 726€. Kokonaisuudessaan toimintakulut alittuivat 25,5% (26 239€). Toimintatulot, 10 000€, jäivät 9,2% tavoitellusta
(917€).
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Rakennusvalvonnan käyttämä rakennusvalvontaohjelmisto päivitettiin lokakuussa 2019 uusimpaan versioon, joka jatkossa nopeuttaa ja helpottaa lupien käsittelyä ja antaa paremmat mahdollisuudet lupaasioihin liittyvän materiaalin hallintaan. Uusitun ohjelmiston yhteensopivuus vanhojen tietojen kanssa on
kuitenkin aiheuttanut ongelmia, eikä kaikkien toimintojen hyötyjä olla saatu vielä esiin. Ohjelmiston
käyttämisen opetteluun on myös liittynyt ongelmia, koska toiminnot ja määritelmät poikkeavat merkittävästi vanhasta ohjelmasta. Uusien lupien käsittelyssä ohjelmisto on kuitenkin osoittautunut toimivaksi,
joten aikaa myöten siitä saatava hyöty tullee paremmin esiin.
LIIKENNETURVALLISUUS
Toimintavuoden aikana Varsinais-Suomen ELY-keskus ehdotti Pohjois-Satakuntaan kokeilua, jossa kuntiin ostetaan yhteisesti liikenneturvallisuuskoordinaattorin palvelua liikenneturvallisuusryhmän toiminnan
kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Karvian lisäksi palvelun osti määräajaksi Kankaanpää. Liikenneturvallisuusryhmä ehti toimintavuonna kokoontua yhden kerran, vuodelle 2020 kokouksia tulee järjestettäväksi
kaksi.
Kunnan liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen koheni merkittävästi, kun seututie 273 sai
toimintavuoden aikana uuden päällysteen Karvian keskustasta Sarvelaan saakka.

KAAVOITUS
Karvian kunnan kaavoituspalveluita hankittiin toimintavuonna ostopalveluna Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy:ltä, jonka toiminnasta vastaa Pohjois-Satakunnan aluearkkitehtina aiemmin toiminut
Ilmari Mattila. Toimintavuoden aikana kaavoituspalvelua ostettiin mm. rantarakentamisen poikkeamislupiin liittyen. Myös Härkämäen teollisuuskaavaa Mattila on toimintavuoden aikana vienyt eteenpäin, ja
kaava on etenemässä päätöskäsittelyyn vuonna 2020.
Satakunnan maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan toisen vaihemaakuntakaavan 17.5.2019 ja hyväksymispäätös sai lainvoiman 1.7.2019. Toisen vaihemaakuntakaavan laatimiseen Karvian kunta osallistui
aktiivisesti, ja yhteistyössä muiden kuntien kanssa kaavaan saatiin alueen kehittämisen kannalta toivottuja muutoksia mm. maisema-alueiden määritelmien suhteen.

Henkilöstön määrä 31.12.2019:
−

1,1 vakinaista
o 0,5 toimistosihteeri
o 0,6 rakennustarkastaja (toimistopäiviä 3krt/vko.)
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Rakennusvalvonta
TALOUSARVIO TOTEUMA POIKKEAMA TAPOIKKEAMA
MUUTOS MUUTOKSEN
JÄLKEEN
TOIMINTATULOT
TOIMINTAMENOT
NETTO

10 000€

9 083€

917€

-102 726€

-76 487€

-26 239€

-92 726€

-67 404€

-25 322€

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

-12 801€
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Liite 1.
Karvian Kunta
Menomäärärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset sekä
rahoituslaskelman poikkeamat valtuuston sitovuustasolla V.2019
KÄYTTÖTALOUS
Kunnanhallitus
001310 Muut yleispalvelut
001410 Erikoissairaanhoito
Kasvatus- ja opetuslautakunta
005300 Kansalaisopisto
005400 Muu koulutus
005500 Kirjastotoimi
Päivähoito ja lasten kotihoidon
005600 tuki
Vapaa-ajan lautakunta
006100 Liikuntatoimi
006200 Raittiustoimi
006300 Nuorisotoimi
006400 Kulttuuritoimi
Tekninen lautakunta
007300 Kiinteistöt
007400 Vesi- ja viemärilaitos
007801 Rakennusvalv, liik.turv, kaavoitus
Käyttötalous yhteensä

INVESTOINNIT
Tekninen lautakunta
Yhtenäiskoulu: liik.salin latt. uu097231 sim.
097239 Esittävien taiteiden katsomo
Kantin koulu: paloturv.
097249 par+ulkowc
097250 Uusi kunn.talo: eläinlääk. tilat
Investoinnit yhteensä

Menot
yli arvion eur

Tulot
alle arvion eur
4 834,51

225 710,31
11 075,65
930,75
21,13
45 450,15
76,63
300,00
10 043,63
265,34
107 747,32

400 978,94

9 451,61
11 268,80
916,09
27 112,98

3 102,68
3 639,22
1 064,04
16 687,80
24 493,74

0,00

TULOSLASKELMA
Verotulot
Muut rahoitustuotot
RAHOITUSLASKELMA
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaik. lainojen muutos

alle arvion 226 79,31
alle arvion 26 526,15

alle arvion 2,00
alle arvion 910 804,00
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KARVIAN KUNTA
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2019
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kunnan tytäryhteisöt sekä kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.
Satakunnan koulutuskuntayhtymän osalta vuonna 2018 kuntayhtymän tilipäätöksessä on ollut mukana
konserni, mutta nyt vuodelta 2019 koulutuskuntayhtymän konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta KPL 6:3.1 §:n
perusteella ja siksi tiedot kunnan konsernitilinpäätöksessä ovat ilman koulutuskuntayhtymän konsernia.

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt
Nimi
Kotipaikka

Kunnan
omistusosuus %

Konsernin omistusosuus %

Tytäryhteisöt
Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot
Karvian Lämpö Oy
Willi Karvia Oy

Karvia
Karvia
Karvia

100
100
100

100
100
100

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

Kankaanpää
Pori
Pori
Kankaanpää
Kokemäki

10,93
1,32
0,75
29,19
2,06

10,93
1,32
0,75
29,19
2,06

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet
Konserniyhteisöjen 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.
Poistoero ja 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 eliminointi
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen
eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta
pääomasta konsernitaseessa. Tytäryhteisöissä ei ole vähemmistöjä.
Suunnitelmapoistojen oikaisu
Kunnan tytäryhteisön Kiint.oy Karvian Vuokratalojen käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman
mukaisiksi ja tilikaudelle kohdistuva poistovajaus 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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5)

Aikaisempia tilikausia koskevien virheiden käsittely tilinpäätöksessä
Aikaisempia tilikausia koskevia virheitä ei ole.

KONSERNITULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

6)

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- ja sähkölaitos
Rak.valvonta,liikenneturv,kaavoitus
Toimintatuotot yht.

8)

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY
Kunta
Satakunnan koulutuskuntayhtymä, yksikköhintarahoitus
Valtionosuudet yhteensä

12)

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOS
Potilasvahinkovakuusmaksu Satakunnan shp 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Potilasvahinkovakuusmaksu Satakunnan shp 31.12.
Muut pakolliset varaukset Pohjois-Satakunnan Peruspalvelu ky 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Muut pakolliset varaukset Pohjois-Satakunnan Peruspalvelu ky 31.12.

2019

2018

31 480,15
23 165,49
4 712 012,83
5 891 075,25
87 443,00
198 726,65
2 948,18
107 364,95
19 923,37
0,00
10 720,80
8 734,66
106,96
3 434,91
1 281 282,84
115 902,23
8 973 143,43
36 729,67
21 504 195,37

23 579,03
114 039,18
4 578 130,35
6 091 565,13
1 360,19
187 738,08
1 971,41
96 582,68
19 561,64
145,00
9 335,35
10 782,77
35,64
1 270,00
1 421 325,29
156 147,05
9 157 175,48
66 105,45
21 936 849,72

2019

2018

7 850 667,00
404 403,99
8 255 070,99

7 798 230,00
386 725,33
8 184 955,33

2019

2018

160 280,74

147 142,11
13 138,63

-20 485,94
139 794,80

160 280,74

0,00
46 989,64
46 989,64

0,00
0,00

2019

2017

13 198,62
53 869,80
42 344,27
0,00
184 509,60
293 922,30

23 100,78
33 326,40
64 458,26
12 931,53
203 622,24
337 439,21

KONSERNITASEEN VASTAAVIA JA VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
24)

SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät
Kelan korvaus työterveyshuollosta
Shp, palvelumaksujen palautus
Saamatta olevat tuotantotuet
Päästöoikeudet
Muut tulojäämät
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä
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25)

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

2019

2018

5 214 202,36

5 214 202,36

0,00

0,00

2 066 324,19
97 616,32
-263 877,60
1 900 062,91
896 197,96
0,00
-924,18
895 273,79
65 044,75
0,00
0,00
65 044,75
5 889,03
5 833,75
0,00
11 722,78
2 872 104,23

2 259 821,14
72 774,23
-266 271,18
2 066 324,19
896 682,05
0,00
-484,09
896 197,96
65 044,75
0,00
0,00
65 044,75
0,00
5 889,03
0,00
5 889,03
3 033 455,94

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.
Siirrot rahastoista
Siirrot rahastoihin
Lisäykset (Vatajankosken Sähkö Ky)
Vähennykset (Vatajankosken Sähkö Ky)

12 454 925,66
264 801,78
-103 450,06
227,93
-7 184,55

13 317 803,58
266 755,27
-78 663,26

Satakunnan koulutusky konsernitilinpäätös laatimatta
jättämisen vaikutus edellisten tilikausien ylijäämiin
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.

147,15
12 609 467,91

13 495 265,57

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

-1 427 431,98

-1 040 339,91

19 268 342,51

20 702 583,96

2019

2018

139 794,80
46 989,63
186 784,43

160 280,74
160 280,74

2019

2018

4 928 657,09
0,00
4 928 657,09

4 902 040,67
0,00
4 902 040,67

174 598,00
709 506,10
884 104,10

174 598,00
624 183,73
798 781,73

2019

2018

91 328,17

238 106,63

1 480 757,44
19 901,50
508 372,51
2 100 359,63

1 301 460,45
20 705,74
613 748,94
2 174 021,76

Peruspääoma 1.1. = 31.12.
Arvonkorotusrahasto
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.
SVOP 1.1.
Siirrot rahastoon
Siirrot rahastosta
SVOP 31.12.
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.

Oma pääoma yhteensä

29)

ERITTELY OLENNAISISTA PAKOLLISIIN VARAUKSIIN MERKITYISTÄ ERISTÄ
Potilasvahinkovakuutusmaksu, Satakunnan shp
Muu pakollinen varaus, Posa
Yhteensä

32)

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
33)

SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Menojäämät
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset
Korkojaksotukset
Muut menojäämät
Siirtovelat yhteensä

-10 630,01
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KONSERNIN VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
34)

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ KIINTEISTÖIHIN

2019

2018

1 265 405,50
1 307 348,91
1 307 348,91

1 299 356,43
1 313 201,75
1 313 201,75

2019

2018

Omasta puolesta annetut vakuudet
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Pantatut arvopaperit
Yhteensä

1 979 976,30
2 959,87
1 982 936,17

2 931 224,55
2 959,87
2 934 184,42

Muiden puolesta annetut vakuudet
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Pantatut arvopaperit
Yhteensä

0,00
0,00
0,00

0,00
238 244,25
238 244,25

1 982 936,17

3 172 428,67

2019

2018

617 895,85
188 384,57
0,00

589 944,62
170 002,55
0,00

2019

2018

5 706 639,65
4 182 846,42

6 070 203,28
4 349 807,24

940 000,00
260 804,50

870 000,00
312 586,90

2019

2018

14 388 504,00

13 718 551,00

9 467,00

8 813,54

2019

2018

1 605 974,48
524,48

1 644 067,21
21 970,26

2 503 508,40
356 210,68
1 459 500,00
32 817,69
48 204,00

3 597 574,40
1 249 081,34
1 459 500,00
15 395,97
15 579,36

Lainat rahoitus- ja vakuuslaitoksilta
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä
35-37)

VAKUUDET

Vakuudet yhteensä
38)

VUOKRAVASTÙUT

Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä
-siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
-siitä sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet
Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.
39-40)

VASTUUSITOUMUKSET

Järjestelyjen tarkoitus
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
40)

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.
41)

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
Rahoitusvastuu Satakunnan sairaanhoitopiirin kertyneestä alijäämästä
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