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28 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

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

yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Karvian kunnanvaltuuston 

työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille seitsemän päivää 

ennen kokousta, postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien.  

   

 Kokouksesta on ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta -lehdessä 

sekä kunnan nettisivuilla. 

 

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

kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

29 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aarre Välimäki ja Tomi Ylilammi. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

 

30 § TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019 

 
KH 14.4.2020 

§ 72 

 Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 

maaliskuun loppuun mennessä, ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Tilinpäätös 

on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun 

mennessä (Kuntalaki 113 §). 

 

 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot 

sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 

 

 Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää 

tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen 

taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. 

Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa 

annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden 

aikana (Kuntalaki 114 §). 

 

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. 

 

 Tilinpäätöksen yhteydessä hyväksytään myös toimintakertomus, jossa esitetään selvi-

tys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 

kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista 

kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi 

kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia 

asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot kunnan 

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä 

(Kuntalaki 115 §).  

 

 Lautakunnat ovat käsitelleet kokouksissaan omien hallintokuntiensa talousarvion ja 

toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuonna 2019. 

 

 Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen 

käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. 

 

 Tilikauden 2019 vuosikate on -576 838,25 euroa. Poistot ja arvonalentumiset ovat        

-903 493,84 euroa. Tilikauden alijäämä -1 480 332,09 euroa.  

 

 Toimintamenot ovat 16 744 750,58 euroa ja toimintatuotot 1 270 500,45 euroa. 

Investoinnit ovat yhteensä 409 124,31 euroa ja niihin saadut tulot 1 558,00 euroa. 

 

 Kunnan verotulot olivat yhteensä 6 814 520,69 euroa ja valtionosuudet 7 850 667,00 

euroa. Verotulot nousivat 402 940,60 euroa eli n. 6,3 % verrattuna vuoden 2018 

verotuloihin. Valtionosuudet nousivat 52 437 euroa vuoteen 2018 verrattuna, jääden 

kuitenkin 373 631 euroa vuodesta 2017. 



 

 

 Liitteet 

• Tasekirja 2019 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää 

tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen 

tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

 

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen anta-

misen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapai-

nottamista 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.  

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen 

tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan 

valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

 

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen anta-

misen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapai-

nottamista koskevista toimenpiteistä. 

 

 Kunnanhallitus esitti 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 virallista tarvetta 

esittää talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä, koska taseessa ei ole 

kattamatonta alijäämää. Kunnanhallitus kuitenkin esittää, että talouden 

tasapainottamistoimiin ryhdytään. 

 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä johdon vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle.  

Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet toimittaa tiedot Willi Karvia Oy:n 

verotietojen jaksotuksesta konsernilaskelmaan. Korjatut laskelmat tuodaan tiedoksi 

kunnanhallitukselle. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

KV § 30 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma esitteli kattavasti vuoden 2019 tilinpäätöstä ja toi-

mintakertomusta, todeten tilinpäätöksen olleen 1 480 332,09 euroa alijäämäinen. Ta-

louden puolesta vuosi oli todella huono. Tilinpäätös on budjetoitua huonompi. Matkan 

varrella jouduttiin hakemaan lisämäärärahoja. Molemmat koulut saatiin myytyä, mutta 

alle tase arvon, jolloin niistä muodostui myyntitappiot. Positiivista on se, että niissä on 

toimintaa tällä hetkellä. Käyttötalous kasvanut, valtion osuudet heikentyneet, sote-

menot kasvaneet, erikoissairaanhoidossa nousua sekä ostopalveluissa nousua. Henki-

löstö menoissa on nousua, joka tulee kasvatus- ja opetuspuolelta sijaisjärjestelyjen tar-

peesta. Varhaiskasvatuksessa vuorohoidolle on tarvetta. Toimintatuottojen kohdalla 

hieman laskua. Vuokratulot ovat pudonneet.  Kassanriittävyys on siedettävä. Paranta-

misen varaa on. Investointien toteumat eivät ole korkealla. Jatkossa pitää pyrkiä sii-

hen, että toteuma on lähemmäs budjetoitua.  Koronasta kun selvitään, alkaa talous el-

pymään. Tuulipuistohanke jäi koronan takia odottamaan. Taloushallinnon ulkoistami-

nen tuli hyvään saumaan, koska uuden ohjelmiston hankinta olisi muuten edessä. 

Työntekijät jäävät omaan kuntaan. Vuokratalojen kiinteistönhoitopalvelua hoitaa tek-

ninen toimi.  Syksyllä jatkuu ruokahuollon yhdistäminen koulun keittiöön. Kohteita on 

löytymässä millä säästöjä saadaan.  

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuutettu Voitto Raita-aho totesi kunnanjohtajan 

kertoneen tilanteen kattavasti, mutta kertasi tilanteen lyhyesti.  Säästötoimia on tehty 

ja pikkuhiljaa menty eteenpäin.  

 

Ryhmäpuheenvuorot: 

Keskustan valtuutettu Kaija Kangas: Säästötoimet tulee tarpeeseen, aina on kehittä-

mistä. Karsintaa saadaan jatkaa. Kriisi tilanteessa ollaan vielä.  Koskaan ei pidä haas-

kata rahaa, mietitään ja kehitetään toimintoja. Posa oli iloinen yllätys, koska sieltä saa-

tiin säästöjä n. 200 000 euroa. Puolestaan menojen lisäystä tulee erityissairaanhoidosta 

350 000 euroa. Siihen emme voi vaikuttaa. Tekniset investoinnit pitää saada realis-

tiseksi.  Investointeja pitää pystyä tekemään, myöhemmin voi tulla iso lasku. Talouden 

sopeuttamisohjelma saatiin käyntiin ja siitä valtuutettu oli mielissään.  

 

Perussuomalaisten valtuutettu Heikki Huhtaluoma totesi, että historiallisen huono 

vuosi. Tappio on suuri. Tästä vuodesta ei vielä tiedä. Verotuloilla ei korjata tilannetta. 

Veronmaksajia ja teollisuutta pitää saada lisää. Koulupuolelta pitää löytyä säästöjä. 

Kallista verrattuna muihin kuntiin. Budjetissa ei pysytä ja haetaan lisämäärärahaa. 

Sieltä piti tulla säästöjä. Lakeuden vesi alkaa viemään vettä ja siinä pitää olla tarkkana. 

Pitää mennä lainmukaisesti. Lisälupia ei myönnetä. Turvetuotanto on merkittävä ja pi-

tää turvata.  

 

SDP:n ja vasemmistoliiton puheenvuorossa valtuutettu Jari Kannisto totesi, ettei tilin-

päätöksestä voi hurrata. Alijäämäinen budjetti tehtiin. Talouden tasapainottamista on 

tehty. Kuntaliiton selvityksessä oli tiedossa olevia asioita. Vuosikate kun sukeltaa alas 

niin se pitää saada plussalle. Budjetti kuri ja siinä pitää pysyä.  Vuoden lopussa tuli li-

sämääräraha pyyntöjä, jotka olivat huomattavia summia. Työtä tekemällä päästään 

eteenpäin ja nousuun. 

 



 

 

Kokoomuksen valtuutettu Jukka Ohrankämmen totesi, että 500.000 euroa saadaan 

omilla toimilla pois. Kertyneen ylijäämän takia aikaa säästöjen hakemiseen on muu-

tama vuosi. Verotulot ovat alhaisimmat Satakunnassa. Kunnanpalkkakulut nousseet 

yllättävän paljon. Kassan riittävyys on vajonnut alaspäin. Rahaa on tilillä, mutta näkyy 

monessa kohtaa. Tärkeää, että säästöjä haetaan. Veroäyrin nosto, toivottavasti ei vielä 

ensi vuonna. Kokonaisuutena vielä miljoonan säästöt, mistä se saadaan, ellei valtio tu-

le apuun. 

 

Muut puheenvuorot: 

Valtuutettu Jorma Niskala toteaa, että tilikauden tulos oli näkyvissä jo viime vuoden 

kesäkuulla. Valtionosuuksista tuli apua noin 200 000 euroa. Alijäämä olisi ollut isom-

pi 1,7 miljoonaa. Karmeat luvut saatu vuodelle 2019 ja vielä suurempi luku ellei valti-

onapua olisi tullut. Budjetti oli miinusmerkkinen. Muutamat valtuustoseminaarit pi-

dettiin, mutta mitään ei tehty.  

 

Valtuutettu Jyrki Koivumäki toteaa, että historiallisen huono tilinpäätös. Onneksi ta-

louden tasapainottaminen saatiin alkuvuodesta käyntiin. Karua tekstiä kuntaliitolta. 

Taloustalkoissa päästiin eteenpäin. Helppoja osioita perattu, mutta se ei riitä. Puuttu-

vat säästöt pitää löytyä. Valtuutettu toteaa, että henkilöstön työnkuvia pitää selkeyttää 

ja tuoda esille syksyllä keskusteluissa. 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Päivi Suominen totesi keskustelun päätteeksi val-

tuuston käsitelleen Karvian vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kun-

nanhallituksen esityksen mukaisesti tilikauden alijäämä -1 480 332,09 euroa siirretään 

taseen omaan pääomaan aikaisempien vuosien yli-/alijäämätilille. Talouden tasapai-

nottamistoimiin on ryhdytty. 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

31 § ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019 

  
Tark.ltk 20.5.2020 

8 § 

 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston 

asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta jär-

jestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  

 

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa 

esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen 

yhteydessä. 

 

Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa ai-

hetta (KunL 121.5 §). 

 

 Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 

2019 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tulokselli-

suutta vuodelta 2019. 

 

Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouk-

sessa.  

 

 Ehdotus:  

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kunnanvaltuuston kä-

siteltäväksi. 

 

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. (KuntaL121§). 

Vaikka arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, se on 

syytä käsitellä tilintarkastuskertomuksesta erillisenä asiana.  

 

Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5 § mukaisen lau-

sunnon 1.9.2020 mennessä. 

 

Tarkastuslautakunta toteaa, että arviointikertomuksen vaikuttavuuden kannalta on suo-

siteltava käytäntö, että hallintokunnat käsittelevät arviointikertomuksessa esille otetut 

asiat oman vastuualueensa osalta. 

 

 Päätös:  

Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomuksen ja päätti antaa sen kunnanval-

tuuston käsiteltäväksi.  

 

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä (KuntaL121§). 

Vaikka arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, se on 

syytä käsitellä tilintarkastuskertomuksesta erillisenä asiana.  

 

Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5 § mukaisen lau-

sunnon 1.9.2020 mennessä. 



 

 

 

 Tarkastuslautakunta toteaa, että arviointikertomuksen vaikuttavuuden kannalta on suo-

siteltava käytäntö, että hallintokunnat käsittelevät arviointikertomuksessa esille otetut 

asiat oman vastuualueensa osalta. 

 

Liitteet: 

• Karvian tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomus,  

 20.5.2020 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

KV § 31 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto käsitteli ja hyväksyi tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointiker-

tomuksen. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

32 § VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUS TILIVELVOLLISILLE 

 
Tark.ltk 20.5.2020 

7 § 

KunL 125§:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta 

kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, 

onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen 

toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuu-

vapaus. 

 

Tilintarkastaja esittelee vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen kokouksessa. 

 

Ehdotus: 

 

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksy-

tään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden 

johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–31.12.2019. 

 

Päätös: 

 

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksy-

tään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden 

johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.–31.12.2019. 

 

Liitteet: 

• Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

KV § 32 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen ja kunnan hallintoa ja taloutta 

hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnet-

tiin vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.– 31.12.2019. 

 
  

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   



 

 

 

33 §  SIDONNAISUUSILMOITUSTEN TIEDOKSIANTAMINEN KUNNANVAL-

TUUSTOLLE  

 
Tark.ltk 20.5.2020 

10 § 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidon-

naisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoit-

tavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista 

sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.  

 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja 

rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuus-

ton ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria 

ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on 

tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. 

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvol-

lisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. 

 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt saapuneet sidonnaisuusilmoitukset kokouksissaan ja 

päättänyt niiden julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa.  

 

Hallintosäännön 77 § mukaan tarkastuslautakunnan on annettava sidonnaisuusilmoi-

tukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. 

 

Ehdotus:  

 

Tarkastuslautakunta päättää antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle 

hallintosäännön 77 § mukaisesti. 

 

Päätös:  

 

Tarkastuslautakunta päätti antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle 

hallintosäännön 77 § mukaisesti. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KV § 33 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto merkitsi saadut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. 

 

 

 



 

 

34 § KUNTASTRATEGIA 2020–2025 

 
KH 25.5.2020 

§ 108 

 Kuntalain 2015 pykälässä 37 säädetään, että kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa 

valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 

palveluiden järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt 

palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman 

kehittäminen. 

 

 Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä 

toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien 

toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja 

seuranta. 

 

 Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 

 

Kuntastrategian laadinta aloitettiin perustamalla viisi eri työryhmää: yleishallinnon, 

teknisen toimen, elinvoimatoimen, kasvatus- ja opetustoimen sekä vapaa-ajantoimen 

sektoreilta. Työryhmät koostuvat luottamushenkilöistä, viranhaltijoista ja 

työntekijöistä. Työryhmät ovat kukin tahoillaan valmistelleet strategiaa ja 

puheenjohtajistosta muodostuva yleishallinnon työryhmä on koonnut strategian 

yhteen.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus antaa evästystä kuntastrategialuonnoksen jatkovalmistelua varten. 

Luonnos lähetetään lausuntokierrokselle lautakunnille. Tavoitteena on, että strategia 

on kunnanvaltuuston käsiteltävänä 25.6.2020. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus antoi evästystä kuntastrategialuonnoksen jatkovalmistelua varten. 

Luonnos lähetetään lausuntokierrokselle lautakunnille. Tavoitteena on, että strategia 

on kunnanvaltuuston käsiteltävänä 25.6.2020. 
 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 
KH 15.6.2020 

§ 121 Lautakunnat käsittelivät kuntastrategialuonnoksen ja kommentoivat sitä. Kuntastrate-

gialuonnokseen on tehty lautakuntien esittämät muutokset. 

 

Liitteet: 

 

1. Kuntastrategia 2020–2025 

 



 

 

  

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 

kuntastrategian vuosille 2020–2025. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy oheismateriaalina 

olevan kuntastrategian vuosille 2020–2025. 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KV § 34 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian vuosille 2020-2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

35 § NEVALYLYHANKKEEN MUUTOSHAKEMUS 

 
KH 21.1.2019 

§ 15                 

 Nevalylyn ympäristöön on tarkoitus hakea LEADER avustusta pitkospuiden ja kodan 

rakentamiseen.    Hankkeen tavoitteena on saada rakennettua talkoilla 1,3 kilometriä 

Nevalylyn ympärille sekä kota järven rantaan. Rakenteet tukisivat virkistäytymistä ja 

luonnossa liikkumista ja loisivat uuden mielenkiintoisen kohteen aivan Alkkianvuoren 

läheisyyteen. Tavoitteena on lisätä paikallisten luonnossa liikkumista.  Hanke tukee 

geopark alueen palvelurakennetta ja tarjoaa etenkin lapsiperheille mahdollisuuden 

luontoliikuntaan.  Hankkeella tuotettaisiin myös opasteita alueelle. Hankkeesta 

hyötyvät sekä paikalliset että matkailijat.  

 

                      Nevalyly sijaitsee Metsähallituksen omistamalla alueella ja Metsähallitus on antanut 

suostumuksensa pitkospuiden ja kodan rakentamiseen. Talkoolaisia on mahdollista 

saada pitkospuiden rakentamiseen ja kodan pystytykseen. Pitkospuiden puutavara 

ajettaisiin paikalle talvella ja rakennustyö ajoittuisi kevääseen ja kesään, samoin kodan 

pystytys.  

 

                      Hankkeeseen on mahdollista saada 50 % LEADER avustusta, loppuosa kustannuksista 

tulee kattaa kunnan rahoitusosuutena j talkootyönä. Hankkeen kokonaiskustannus on 

37500 ja tästä LEADER tuen osuus 18750 euroa. Kunnan rahoitusosuudeksi jää 11250 

euroa ja talkootyön osuus on 7500 euroa. Julkisissa hankkeissa talkootyön osuus saa 

olla enintään 20 %.  

 

Liitteet: 

 

• hankekuvaus ja kustannuslaskelma 

• Metsähallituksen suostumus  

 

                      KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 37500 euron 

lisämäärärahan Nevalylyn hankkeelle, sillä edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään 

50 % LEADER avustusta.  

 

                      PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi 37500 euron 

lisämäärärahan Nevalylyn hankkeelle, sillä edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään 

50 % LEADER avustusta. Kustannuspaikka Elinvoimalautakunta.  

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

KV 20.2.2019 PÄÄTÖS: 
§ 5 

Kunnanjohtaja selvitti valtuutetuille asiaa ja toivoi hankkeelle menestystä. 

Kunnanvaltuusto päätti myöntää 37.500 euron lisämäärärahan Nevalylyn hankkeelle, 

sillä edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään 50 % LEADER avustusta. 

Kustannuspaikka Elinvoimalautakunta. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
KH 15.6.2020 

§ 124 Nevalylyn pitkospuut, puuvaja ja kota valmistuivat viime vuoden heinäkuussa. 

hankkeelle haettiin loppuvuodesta maksatusta ja tukea maksettiin 15000 euroa. 

Hanketukea on vielä saamatta. 3750 euroa. Loppuvuonna hankkeeseen haettiin 

muutosta ja hankerahalla hankittiin vielä tynnyrisauna ja kaksi pientä pukukoppia.  

Näiden pohjarakentamisesta aiheutuu vielä arviolta 1000 euron kustannus. Hankkeelle 

ei ole budjetoitu menoja eikä tuloja vuodelle 2020. Nettovaikutus on kuitenkin 

positiivinen ja tästä syystä ei ole tarvetta hakea lisämäärärahaa hankkeen loppuun 

saattamiselle.  

 

Liitteet: 

2. Muutoshakemus ja 2.6.2020 päätös 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tehdyn muutoshakemuksen ja 2.6.2020 saapuneen 

päätöksen sekä lähettää asian edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.  

 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi tehdyn muutoshakemuksen ja 2.6.2020 saapuneen 

päätöksen sekä lähetti asian edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KV § 35 PÄÄTÖS: 
 

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi Nevalyly hankkeeseen tehdyn muutoshakemuksen 

ja 2.6.2020 saapuneen päätöksen. 
 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

36 § LISÄMÄÄRÄRAHA VARHAISKASVATUKSEN SIJAISTEN PALKKOIHIN 

 
KOLTK 11.6.2020 

§ 65 

Päiväkoti Kissankimalluksessa sekä ryhmäperhepäiväkoti Onnimannissa henkilöstö-

menot ovat ylittyneet talousarvioon varatusta. Ylitystä on aiheutunut muun muassa 

pitkistä sairaslomista aiheutuneista sijaiskustannuksista, kasvaneesta vuorohoidon jär-

jestämisestä sekä avustajien palkkaamisesta. Avustajia on palkattu lasten erityisten 

tarpeiden vuoksi.  

 
Ylitystä budjetoituun on eniten päiväkodin sijaisten palkoissa. Sijaisten palkkoihin on 

vuoden 2020 talousarviossa varattu 20 000 euroa, mikä on toukokuun loppuun men-

nessä ylittynyt jo 2 268 eurolla. Kokonaisuudessaan päivähoitotoiminnan sijaisten 

palkkoihin on varattu vuodelle 2020 24 100 euroa, mistä on toukokuun loppuun men-

nessä käytetty 98 % eli 23 503 euroa. 

 

Lisämäärärahan tarve loppuvuodelle on arviolta 32 400 euroa. Arvio lisämäärärahan 

määrästä perustuu oletukseen sijaistarpeen jatkumisesta samanlaisena loppuvuoden 

ajan.      

 

                     KOULUTOIMENJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

                              
                      Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää 32 400 euron lisämäärärahan päiväkodin henkilöstömenoihin 

menokohdalle 5605/ 4006. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, 

että se myöntää 32 400 euron lisämäärärahan päiväkodin henkilöstömenoihin 

menokohdalle 5605/ 4006. 

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
KH 15.6.2020 

127 § KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 32 400 euron 

lisämäärärahan päiväkodin henkilöstömenoihin menokohdalle 5605/ 4006. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 32 400 euron 

lisämäärärahan päiväkodin henkilöstömenoihin menokohdalle 5605/ 4006 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KV § 36 PÄÄTÖS: 



 

 

 
Kunnanvaltuusto päätti myöntää 32 400 euron lisämäärärahan päiväkodin henkilöstö-
menoihin menokohdalle 5605/ 4006. 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

  



 

 

37 § KUNTAOSUUS KULTTUURIKESKUS SKANTZIN JATKOHANKKEELLE 

 
Teknltk 11.6.2020  

§ 32  
 Kulttuurikeskus Skantzin katsomoalue, piha-alue, parkkipaikka ja tapahtumaravintola 

Skantzin Krouvi valmistuivat vuoden 2019 toukokuun avajaisiin mennessä. Alue 

osoittautui toimivaksi ja tarkoitukseensa hyvin soveltuvaksi. Pientä täydentämistä 

kuitenkin vielä tarvitaan.  

Kulttuurikeskus Skantzin rakentamiseen osallistuneet talkoolaiset ovat halukkaita ra-

kentamaan lisää wc-tiloja, korjaamaan piha-alueella sijaitsevan ulkorakennuksen ka-

ton sekä hieman laajentamaan vanhassa ulkorakennuksessa olevan tapahtumaravinto-

lan tiloja. Karvian kunta on hakenut LEADERISTA avustusta tälle hankkeelle. Han-

kepäätös on myönteinen muilta osin, mutta katon korjaukseen ei avustusta myönnetty. 

Avustussumma on 16 500€ ja kunnan osuudeksi hankkeelle jää 9 900€.  Hanke toteu-

tettaisiin kokonaan talkootyönä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 26 400€ ja tal-

kootöiden osuus on 6600 euroa.  

Avajaistapahtumaa ja kesäteatteriesityksiä kävi viime kesänä seuraamassa 250-420 

ihmistä jokaisessa tapahtumassa. Katsomon yhteydessä on 3 wc:tä ja sisätiloissa 2 kpl. 

Tämä ei riitä, koska esitysten väliaika on suhteellisen lyhyt. Isompiin tapahtumiin oli 

vuokrattu siirrettävä wc-rakennus, joka sijoitettiin ulkorakennuksen lähettyville, si-

jaintia pidettiin hyvänä. Krouvi osoittautui toimivaksi ja anniskelutoimintaan se riittää 

hyvin. Olisi kuitenkin hyvä, jos sen yhteydessä olisi vielä kahvila/myymälä tila. Ti-

loissa esimerkiksi yhdistykset voisivat hoitaa varainhankintaa järjestämällä myyjäisiä 

ja kahviota tapahtumien aikaan. Ulkorakennuksen katto on myös korjauksen tarpeessa. 

Kulttuurikeskuksen tilat ovat ainoastaan matkailun käytössä.  

Kesän ohjelma oli jo koottuna hyvissä ajoin ja alueella olisi ollut paljon toimintaa, 

mutta koronaepidemian vuoksi ne jäävät tältä kesältä ainakin pääsääntöisesti toteutu-

matta. Willi Karvia Oy on hakenut avustusta Kammista Skantziin – Taiteiden reitin 

brändäykseen ja markkinointiin, hanke on toteutumassa. Kulttuurikeskus Skantz on 

tärkeä paikka joko reitin lähtö- tai päätepisteenä Reitillä on potentiaalia nousta tunne-

tuksi matkailukohteeksi ja paikan rakenteet tulisi siksi saattaa asiakkaiden tarpeiden 

mukaisiksi. Karvia on yksi kymmenestä Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark kun-

nasta ja Geopark status ollaan myöntämässä kun se koronatilanteen puolesta on mah-

dollista. Kulttuurikeskus Skantz on tärkeä myös Geoparkin kannalta, koska sinne tulee 

opastuskeskus.  

Toteutuksen osalta hanke tulisi teknisen lautakunnan alaisuuteen ja se toteutettaisiin 

kuluvan talousarviovuoden aikana. Mikäli kuitenkin koronatilanne aiheuttaa muutok-

sia aikatauluihin, venytettäisiin hanke kahdelle talousarviokaudelle, jolloin voi tulla 

tarve hakea kesken jääneen osuuden verran lisämäärärahaa seuraavalle talousarvio-

kaudelle. Ulkorakennuksen toimintakunnon varmistamiseksi katto kaipaa remonttia, 

talkooväkeä katon korjaamiseen on jo ilmoittautunut. Rahoituksen puuttuessa koko 

katon korjausta ei voida aloittaa, mutta talkoovoimin on päätetty tukea kattoa pahim-

mista kohdista niin, että se pysyy toimintakuntoisena. Katon korjaamisen tarve on to-

dennäköinen lähitulevaisuudessa.  

 



 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se esittää kunnanvaltuustolle 

myönnettäväksi 9 900 euron lisämäärärahan vuodelle 2020 Kulttuurikeskus Skantzin 

jatkohankkeeseen, jolla rakennetaan Skantzin alueelle lisää wc-tiloja ja laajennetaan 

Skantzin Krouvin yhteyteen kahvila/myymälä. Hanke toteutetaan talkootyönä, rahoitus 

käytetään materiaalihankintoihin. Hanke on tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden aikana, 

mutta koronatilanteen johdosta voi aikataulua joutua venyttämään kahdelle vuodelle.  

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päättää esittää päätösehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselle, 

jonka kautta kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä hankkeeseen sillä lisäyk-

sellä, että selvitetään kiinteän wc-rakennuksen rakentamisen lisäksi siirrettävän wc-

rakennuksen rakentamisen kustannukset. 

 

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
KH 15.6.2020 

128 § KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä hankkeeseen 

sillä lisäyksellä, että selvitetään kiinteän wc-rakennuksen rakentamisen lisäksi siirret-

tävän wc-rakennuksen rakentamisen kustannukset. 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä hank-

keeseen sillä lisäyksellä, että selvitetään kiinteän wc-rakennuksen rakentamisen lisäksi 

siirrettävän wc-rakennuksen rakentamisen kustannukset. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KV § 37 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallituksen päätöksessä ei ole mainittuna lisämäärärahan summaa 9.900 euroa. 

Kunnanvaltuusto päätti ensin, että lisämääräraha 9.900 euroa tullaan lisäämään 

päätökseen. 

 

Kunnanvaltuusto päätti, että se myöntää 9.900 euron lisämäärärahan hankkeeseen sillä 

lisäyksellä, että selvitetään kiinteän wc-rakennuksen rakentamisen lisäksi siirrettävän 

wc-rakennuksen rakentamisen kustannukset. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

38 § LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS: AS OY KARVIAN KARTANON HUONEISTON 

YLLÄPITOKULUT 

 
Teknltk 11.6.2020 

§ 33 

 

Karvian kunta on vuonna 2017 päättänyt ostaa asunto-osakkeen rakennettavasta 

rivitalosta (As Oy Karvian Kartano). Rivitalo/asunto on valmistus 12/2019, jonka 

jälkeen huoneiston omistaja vastaa asunnon ylläpitokuluista. Asunnon valmistumista 

ei ollut huomioitu budjettia laadittaessa, joten tämän vuoksi haetaan määrärahaa 

asunnon ylläpitokulujen kattamiseksi. Asunnon hoitovastike on 70,5€/kk ja 

rahoitusvastike 441,17€/kk eli vastikkeet ovat yhteensä 511,67 €/kk → 6140,04 

€/vuosi. Lisäksi asunnon sähköliittymästä tulee kuluja n. 300€/vuosi. 

 

Edellä mainittujen ylläpitokulujen perusteella tulee teknisen lautakunnan anoa 

lisämäärärahaa käyttötalouteen. Asunto on ollut valmistumisesta lähtien myynnissä, 

mutta toistaiseksi se ei ole johtanut kaupankäyntiin.    

 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se anoo 

kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa 6500€ As Oy Karvian kartanossa sijaitsevan 

huoneiston ylläpitokulujen kattamiseksi. Lisämääräraha tiliöidään tilille 4820 007354  

 

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se anoo kunnanvaltuustolta 

lisämäärärahaa 6500€ As Oy Karvian kartanossa sijaitsevan huoneiston ylläpitokulu-

jen kattamiseksi. Lisämääräraha tiliöidään tilille 4820 007354. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
KH 15.6.2020 

129 § KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 6500€ As 

Oy Karvian kartanossa sijaitsevan huoneiston ylläpitokulujen kattamiseksi. Lisämäärä-

raha tiliöidään tilille 4820 007354. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 6500 

€ As Oy Karvian kartanossa sijaitsevan huoneiston ylläpitokulujen kattamiseksi. Li-

sämääräraha tiliöidään tilille 4820 007354. 

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan vuokraamaan As Oy Karvian kartanossa si-

jaitsevan huoneiston mahdollisen vuokralaisen löytyessä. 



 

 

 

KV § 38 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanvaltuusto myönsi lisämäärärahan 6500 € As Oy Karvian kartanossa sijaitsevan 

huoneiston ylläpitokulujen kattamiseksi. Lisämääräraha tiliöidään tilille 4820 007354. 

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan vuokraamaan As Oy Karvian kartanossa si-

jaitsevan huoneiston mahdollisen vuokralaisen löytyessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

39 § ILMOITUSASIAT 

 

 Kunnanvaltuuston ilmoitusasiat: 

 

 

  1.   Kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho toi tiedoksi Posan tilastotietoja.  

 

2.   Valtuutettu Jorma Niskala mainitsi, että tarvittavat liitteet pitää olla saatavilla  

      kunnan kotisivuilla. 

 

3.   Valtuutettu Jorma Niskala mainitsi myös, että vieraslajikasvit pitää kunnan omilta 

       tontilta hävittää. Lain mukaan vieraslajit pitää torjua.  

 

4.   Tiedoksi, että valtuustoseminaari pidetään elokuulla. Ajankohta ilmoitetaan  

       myöhemmin. 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 

 40 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus kuntalain mukaisesti. 

 


