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56 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

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

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 

 

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

 

 

 

  

 

 

57 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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58 § TEKNISEN TOIMEN TYÖJÄRJESTELYT 

 

Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi irtisanoutui virastaan syksyllä 2020 ja jäi 

vuosilomille 1.10.2020, viimeinen virantoimituspäivä on kunnanhallituksen päätöksen 

mukaisesti 2.1.2021. Rakennustarkastaja Marianne Ojala hoitaa kunnanrakennusmes-

tarin tehtäviä vuoden 2020 loppuun asti.  

Teknisen lautakunnan tehtäväalueina ovat tekninen hallinto, kiinteistötoimi, liikenne-

väylät, yleiset alueet, vesi- ja viemärilaitos, yksityistielain ja asetuksen mukaiset tehtä-

vät sekä rakennusvalvonta ja kaavoitus. Tekninen toimi vastaa myös kiinteistöjen sii-

vouksesta. Teknisen osaston tehtävien hoitamisen uudelleenjärjestely on tarpeen työn-

tekijämuutosten vuoksi sekä osaston hallinnon että kiinteistönhoidonkin osalta. 

Vuoden 2021 alusta Pohjois-Satakunnan kuntayhtymäliikelaitoksen (PoSan) tähän asti 

tuottama Karvian vanhainkodin Iltaruskon ruokapalvelu siirtyy 1.1.2021 alkaen Kar-

vian kunnalle. Kunnanhallituksen aiemmin käymän periaatekeskustelun mukaisesti 

kunnan nykyiset keittiöpalvelut (yhtenäiskoulun ja varhaiskasvatuksen keittiöpalvelut) 

yhdistetään kunnalle vuoden alusta siirtyvien keittiöpalveluiden kanssa, keittiöt jatka-

vat omissa toimitiloissaan. Lisäksi varhaiskasvatuksen toimitiloihin tulee päiväkotisa-

neerauksen myötä muutoksia keväällä 2021, joten varhaiskasvatuksen tilojen siivous- 

ja keittiötyö on organisoitava uudelleen.  

Keittiötyöntekijät ovat tähän asti toimineet koulun ja varhaiskasvatuksen työnteki-

jöinä. Toiminnan laajetessa keittiöpalvelut on organisoitava uudestaan. Alustavan 

suunnitelman mukaan keittiö- ja siivoustyöt muodostavat jatkossa oman tukipalvelui-

den toimintayksikön teknisen toimen alaisuudessa. 

 

VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta käsittelee suunnitelman organisaatiomuutoksesta ja päättää esit-

tää kunnanhallitukselle suunnitelman toteuttamisen aloittamisen ja jatkotoimenpitei-

den hyväksymistä.   

 

PÄÄTÖS: 

  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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59 § TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 
2022-2023 

 
KH 12.10.2020 
§ 186  

 

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 

seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto 

hyväksyy myös kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman, jonka 

ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. 

 

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset 

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

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

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

tama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelu-

kaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). 

 

Talousarvio ja –suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee 

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

minen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen katta-

miseksi. 

 

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet 10.8.2020 § 

139. Ohjeissa palkkakustannusten kasvuprosentiksi ennustetaan 2,07 % vuoteen 2020 

verrattuna. Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020-28.2.2022 

saakka. Palkkojen sivukulujen %-osuudet pysynevät vuoden 2020 tasolla. Keskushal-

linto on antanut ohjeet palkkojen sivukulujen prosenttiosuuksista. 

Määrärahat ovat Karvian kunnassa bruttomääräisesti sitovia. 

Liitteet: 

• talousarvioesitysten käyttötalousosa 

• talousarvioesityksen investointiosa 

• rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua) 

• tuloslaskelma (poistojen osuus arvioitu) 

• Teknisen lautakunnan 29.9. hyväksymä talous- ja investointiarvio 

• Kasvatus- ja opetuslautakunnan 30.9. hyväksymä talousarvio 

• Elinvoimalautakunnan 6.10. hyväksymä talousarvio 

  

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn. Kunnanhallituksen, kasvatus- ja 

opetuslautakunnan sekä elinvoimalautakunnan viranhaltijat esittelevät oman 

hallinnonalansa talousarvioehdotukset. Teknisen lautakunnan viranhaltija esittää 

investointisuunnitelmat. 

Talousarvion 2021 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja 

sen jälkeen muut talousarvion osat. 
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PÄÄTÖS: 

Kunnanhallitus aloitti talousarvion käsittelyn. 

 

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

sen jälkeen muut talousarvion osat. 

 

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kertoi aluksi, että jokaista talousarvion osaa on 

viilattu. Positiivista tässä vaiheessa, että verotulokertymä on kasvanut. Vuosikate on 

plussalla. Posa on tarkentanut talousarviotaan. Tuulivoimaa ei ole suunnitteilla ensi 

vuonna. Yleishallinnossa on nousua vaaleissa. Elinvoimalautakunnassa ei ole 

muutoksia, hyvällä tasolla. 

 

Kunnanhallitus kävi yleisraamikeskustelua. 

 

Teknisen lautakunnan investoinnit käytiin kokouksen alussa läpi. Kunnanhallitus 

päätti, että investoinneissa kattona pidetään 625.000 euroa. 

 

Kunnanhallitus kävi yleiskeskustelua veroprosenteista. Veroprosentteja ei nosteta. 

 

Talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa. 

 

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

 

 

VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta käsittelee vs. kunnanrakennusmestarin esittämän suunnitelman 

investoinneista vuodelle 2021. Suunnitelmaa on muokattu ottaen huomioon kunnan-

hallituksen antama evästys. 

 

PÄÄTÖS: 

  

 

 

 

  



    Kokouspäivämäärä 

    

Tekninen lautakunta   28.10.2020   6 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta                Hallitus                     Valtuusto 
Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi 

Karvia     .    .            

        _______________________ 
        Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

 

60 § TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN 

 
Tekninen lautakunta on käsitellyt talousarvion toteutumat vuoden kolmen 

ensimmäisen neljänneksen osalta. Käyttötalous on pysynyt pääosin talousarvion 

suunnitellussa tahdissa, mutta investointien osalta tullaan jäämään osittain jälkeen.  

Teknisen osaston työntekijämuutosten vuoksi käyttötalouden ja investointien 

kokonaistilanteen arviointi on hankalaa, mutta tarkentuu jatkuvasti.  

 

Tekninen lautakunta käy läpi viranhaltijatyönä laaditun arvion kuluvan vuoden 

talousarvion toteutumisesta. 

 

  

 

VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta tuo kunnanhallitukselle tiedoksi arvion kuluvan vuoden 

talousarvion toteutumisesta vuoden aikana. 

 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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61 § MUUT ASIAT  

 

   

1.  
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62 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

  




