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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Vltk 27 § Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

Vltk 28 §  Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana 

toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä 

pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon keskiviikkona. 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 
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TOTEUMAVERTEILU 1.1.-30.9.2020 

 

Vltk 29 § Hallintosäännön 66 §:n mukaan toimintayksiköiden tulee seurata talousarvioiden 

toteutumista kuukausittain. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden  

 toteutumisesta tulee raportoida toimielimille vuosineljänneksittäin. 

Tarkastuslautakunta suosittelee, että raportointi toimielimelle dokumentoidaan 

pöytäkirjaan omina päätöksinään. Kuluvan vuoden osalta toteumavertailu on 

valmistunut kokoukseen mennessä ajalta 01.01-30.9.2020, jonka mukaan vapaa-

aikalautakunnan toimintakuluista on 50 %. 

 

Liitteet: 

 

• Vapaa-aikalautakunnan toteumavertailu 1.1.-30.9.2020 

 

 

 LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Vapaa-ajanlautakunta keskustelee toiminnan tavoitteiden toteutumisesta ja merkitsee 

1.1.-30.9.2020 taloudellisen toteutumavertailun tiedoksi. 

 

 PÄÄTÖS: 
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TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023 

 

Vltk § 30 Kunnanhallitus antoi seuraavat ohjeet vuoden 2021 talousarvion laadinnasta. 

 Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2021, 2022 ja 2023, joista vuosi 2021 on 

talousarviovuosi. Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2020 talousarvio. 

Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous talousarvioesityksissään. 

Välttämättömät menojen ja tulojen lisäykset on perusteltava konkreettisesti.  

Palkoissa työehtosopimusten mukaiset korotukset ja työkokemuslisät on huomioitava.  

 

Toimielinten tulee esittää toteutettavat toiminnalliset muutokset. Mikäli toiminnalliset 

muutokset vaikuttavat muiden toimielinten toimintaan, tulee niistä keskustella ja sopia 

asianosaisten kanssa ennen päätöksentekoa. Toiminnallisissa muutoksissa tulee etsiä 

synergiaetuja, taloudellisuutta ja tehokkuutta koko kunnan näkökulmasta 

tarkasteltuna. Investointeja suunnitellaan ja toteutetaan maltillisesti ja tarkan 

arvioinnin perusteella. Vuonna 2021 palkkakustannukset nousevat Kuntatyönantajien 

arvion mukaan keskimäärin 2,07 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Nykyiset työ- ja 

virkaehto-sopimukset ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskausi on 23 

kuukautta. Sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhtymien palkansaajat. 

Sopimukset noudattavat kustannustasoltaan niin sanottua yleistä linjaa eli niiden 

kustannusvaikutus on 23 kuukauden sopimusjaksolla 3,04 prosenttia.  

 

Muita huomioitavia seikkoja talousarvion laadinnassa ovat seuraavat:   

Käyttötalouteen luetaan alle 5.000 euron hankinnat (teknisessä toimessa 10.000 euroa) 

ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin. Investoinnit budjetoidaan 

arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan jos toiminta kuuluu vähennysrajoitteisen 

alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin määrärahaan.  

 

Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2021, joita 

tulosyksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Syksyn kuluessa seurataan kuluvan 

vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään karsintaohjeita aikaisemman käytännön 

mukaisesti. Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle tiistaihin 6.10.2019 

mennessä. 

 

Vapaa-ajanlautakunnan TA-ehdotus 2021 toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen 

kokousta sähköpostin kautta 

 

LIIKUNTASIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Vapaa-ajanlautakunta käy läpi lautakunnan alaisten toimintayksiköiden talousarviot  

ja investoinnit sekä päättää esityksen antamisesta kunnanhallitukselle.  

 

PÄÄTÖS: 
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ILMOITUSASIAT 

 

Vltk 31 §  Willin Kansan viikkoa vietetään 02.-08.11.2020. Viikon ohjelman tekoon saavat 

osallistua kaikki yritykset ja yhteisöt. Valmiit tekstit tulee ilmoittaa 28.09.2020 

mennessä (tiina-kaisa.aro-heinila@karvia.fi). Viikosta julkaistaan tuttu 

ohjelmalehtinen, joka jaetaan kotitalouksiin. Jatkuneen pandemian vuoksi tapahtumat 

tulee järkeillä terveys edellä ja poiketen tutuista kaavoista.  

 

 Edelleen merkitään tiedoksi Karvian lentopallopuulaakin 2020-2021 osallistuvat 

joukkueet; Kauhajoki, Parkano, Kantti, Boxing Team, Sarvela ja Isojoki. Edelleen 

merkitään tiedoksi syksyn 2020 harrastetilojen käyttövuorot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Vltk 32 § 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

Vltk 33 §  Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 


