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61 §

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.
--------------------------------------------------------------------------------------------

62 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Kangas ja Jari Kannisto.
--------------------------------------------------------------------------------------------

63 §

AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN WILLI KARVIA OY:LLE

KH 23.11.2020
207 §

Willi Karvia Oy perustettiin helmikuussa 2019. Yhtiö perustettiin, jotta pystytään organisoidummin järjestämään tapahtumia Kulttuurikeskus Skantzissa, ja nostamaan
kunnan omistamien Jokipirtin, Leirituvan ja Willelän käyttöastetta. Tavoitteena on
myös kokonaisvaltaisesti kehittää kunnan matkailupalveluita.
Liiketoimintasuunnitelmassa Willi Karvia Oy:n visio määriteltiin seuraavasti:
Viiden vuoden kuluttua Karvia on tunnettu kulttuurin, luonnon ja muun kotimaan matkailun kohteena, joka osana Geopark – matkailukokonaisuutta on avannut ovet myös
ulkomaisille matkailijoille. Kuntaan on syntynyt uusia alan yrityksiä ja uusia matkailutuotteita.
Viiden vuoden kuluttua matkailuyhtiön käyttökustannukset pystytään kattamaan
yrityksen tuotoilla. Viiden vuoden kuluttua yrityksen toiminnalla pystytään tuomaan
toimeentulo kahdelle työntekijälle.
Matkailun kehittämiseen haettiin ELY-keskukselta hankeavustusta. Voimaa Williin
Karviaan hanke koostui useasta eri elementistä, joiden kaikkien tavoitteena on
parantaa matkailullisia valmiuksia. Karviassa on useita kiinnostavia matkailukohteita;
Kulttuurikeskus Skantz, Annen Taidekahvila, vierekkäin sijaitsevien museoalueen ja
kirkon muodostama kokonaisuus, ITE taide ja Lauhanvuori-Hämeenkankaan Geopark
alueeseen kuuluvat luontokohteet Alkkianvuori ja Kauhaneva. Karviassa on paljon
matkailuun liittyvää pienyrittäjyyttä, käsityön harrastajia, ravintola- ja
kahvilapalveluita, erikoisliikkeitä, kauppoja ja pitopalveluyrittäjiä, jotka voivat saada
matkailun lisääntymisen myötä mahdollisuuden kehittää yritystoimintaansa ja ansaita
lisää elantoa. Myös uutta yritystoimintaa on mahdollista saada aikaan. Yhdistyksille
tarjoutuu mahdollisuus tuottaa palveluita matkailulle. Matkailuun liittyvä potentiaali
on iso, mutta se vaatii laaja-alaista pohjatyötä ja paljon yhteistyötä eri toimijoiden
välillä. Hanke nivoi yhteen kaikki matkailun kehittämiseen vireillä olevat elementit ja
oli jatkoa jo käynnissä muille oleville hankkeille.
Hankkeella on tehty laaja pohjatyö matkailun kehittämiseksi, Hankkeella palkattiin
työntekijä hankkeen ajaksi. Hanke on nyt päättymässä. WillI Karvia Oy käynnisti
myös toisen hankkeen, joka toteutetaan yhteistyössä Kauhajoen puolella sijaitsevien
Alpon Savannin ja Kammikylän kanssa. Hanke koostuu kokonaan ostopalveluista. Sen
tavoitteena on nostaa Kammista Skanziin – Taiteiden Reitti tunnetuksi
matkailukohteeksi.
Willi Karvia Oy:n toiminta on osaksi elinvoimatoiminnan tukemista ja
kuntamarkkinointia sekä osaksi liiketoimintaa. Tulee viemään vuosia, ennen kuin
tehty ja vielä työn alla oleva pohjatyö on siinä pisteessä, että liiketoiminnan osuus
alkaa olla kannattavaa. Yhtiö parantaa matkailuun liitännäisten yritysten
toimintamahdollisuuksia ja synnyttää uutta yritystoimintaa. Kehitys vie kuitenkin
vuosia ja koronarajoitteet ovat tuoneet haasteita yhtiön toiminnalle. Yhtiön toiminta
vaatii vielä vuosia omistajan panostusta yhtiöön. Toiminta tulee olla suunnitelmallista
ja kannattavuuden lisääntymiseen tulee pyrkiä asteittain. Willi Karvia Oy on

Vuokrannut Leirituvan jas Jokipirtin ja myönnettävästä avustuksesta katetaan näiden
kiinteistöjen käyttömenot. Kiinteistöjen käyttöaste on tässä vaiheessa hyvin alhainen ja
sitä on pyrittävä nostamaan. Avustuksella palkataan myös yhtiölle työntekijä.
Työntekijä hoitaa kehittämistyön, hankehallinnoinnin, tapahtumien organisoinnin,
markkinoinnin, ja toimitusjohtajan tehtävät. Työntekijän työpanosta myydään
mahdollisuuksien mukaan elinkeinotoimelle.
Liitteet:
•

Willi Karvia Oy:n strategiakuva

KUNNANSIHTEERIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää avustuksen myöntämistä Willi Karvia Oy:n toimintaan
ja avustuksen varaamista talousarvioon vuodelle 2021. Myönnettävän avustuksen
määrä täsmentyy 19.11.2020 pidettävässä seminaarissa. Avustus varataan
kunnanhallituksen menokohdalle konserniavustukseksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja Hosiasluoma, kunnanhallituksen puheenjohtaja Raita-aho,
kunnanhallituksen jäsenet Kaskimäki ja Ervelä poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi
esteellisinä klo 19.47-19.53.
Pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kaija Kangas.
Pöytäkirjantarkastajaksi Ervelän tilalle valittiin Hietikko.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 50 000 euron avustuksen myöntämistä Willi
Karvia Oy:lle anomuksen mukaisesti. Avustus kirjataan vuoden 2021 talousarvioon
Kustannuspaikalle Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja (001120 tilille 4740).
Kunnanhallitus ohjeistaa Willi Karvia Oy:tä käyttämään avustuksen toimitusjohtajan
palkkaamiseen sekä leirituvan ja Jokipirtin vuokramenoihin. Avustuksen käytöstä
tulee esittää kunnanhallitukselle selvitys toimintavuoden päätyttyä.

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

KV § 63

PÄÄTÖS:
Todettiin, että valtuutettu Väinö Hautaluoma saapui kokoukseen tämän pykälän aikana
klo 19.22.
Kunnanjohtaja Hosiasluoma poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo
19.23-19.26. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Raita-aho, kunnanhallituksen jäsenet
Kaskimäki ja Ervelä eivät ole esteellisiä kunnanvaltuustossa.
Kunnanvaltuusto myönsi 50 000 euron avustuksen Willi Karvia Oy:lle anomuksen
mukaisesti. Avustus kirjataan vuoden 2021 talousarvioon kustannuspaikalle

Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja (001120 tilille 4740). Kunnanhallitus ohjeistaa Willi
Karvia Oy:tä käyttämään avustuksen toimitusjohtajan palkkaamiseen sekä leirituvan ja
Jokipirtin vuokramenoihin. Avustuksen käytöstä tulee esittää kunnanhallitukselle
selvitys toimintavuoden päätyttyä.

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

64 §
MUUTOS

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN

KH 23.11.2020
210 §

Honkajoen kunta liittyy Kankaanpään kaupunkiin 1.1.2021. Honkajoki ja Kankaanpää
ovat molemmat Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia. Yhdistymisen vuoksi
kuntayhtymän perussopimus pitää tarkistaa vastaamaan uutta jäsenkuntarakennetta.
Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 29.10.2020 §:ssä
55 päättänyt lähettää liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän
perussopimuksen jäsenkuntiin päätettäväksi.
Perussopimuksessa jäsenkunnat on mainittu perussopimuksen pykälissä 2 § ja 6 § sekä
liitteessä Jäsenkuntien peruspääomat. Lisäksi muutoksella on vaikutus sopimuksen
pykälässä 5 § mainittuun yhtymäkokouksen edustajien määrään.
Muutos koskee Honkajoen nimen poistamista sekä Kankaanpään perussopimuksen
äänivallanperusteiden ja peruspääomaosuuden korottamista Honkajoen osuudella.
Liitteet:
▪
▪

Yhtymähallituksen pöytäkirjaote 55 §
Perussopimus

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle kuntayhtymän perussopimuksen
hyväksymistä esitetyin muutoksin.
PÄÄTÖS:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KV § 64

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen
esitetyin muutoksin.

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

65 §

HYVINVOINTIKERTOMUS, VUOSITTAINEN RAPORTTI

KH 23.11.2020
216 §

Terveydenhuoltolaki (luku 2 §12) edellyttää, että kunnat seuraavat asukkaittensa
terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin ja kunnan
palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista
toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on
kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Vuosittainen raportti pohjautuu tämän valtuustokauden laajassa
hyvinvointikertomuksessa linjattuihin painopisteisiin.
Liitteet:
• Vuosittainen hyvinvointiraportti
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
vuosittaisen raportin ja huomioi sen sisältämät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet
strategiatyössään ja tavoiteasettelussa.
PÄÄTÖS:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

KV § 65

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan vuosittaisen raportin ja huomioi sen
sisältämät hyvinvointitiedot ja kehittämiskohteet strategiatyössään ja tavoiteasettelussa.

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

66 §

LISÄMÄÄRÄRAHA LUOTTAMUSTOIMIPALKKIOIHIN

KH 23.11.2020
217 §

Vuoden 2020 talousarvioon Yleishallinnon tulosalueelle kustannuspaikalle (001110)
Kunnanvaltuusto on varattu luottamustoimi- ja kokouspalkkioihin 10 000 euroa.
Kuluneen vuoden aikana valtuusto on kokoontunut tavanomaista useammin. Muun
muassa talouden tasapainottamistoimet, toimiminen koronatilanteessa ja kunnansihteerin valintaprosessi on vaatinut kokoontumisia, joita ei talousarviota tehdessä ole osattu
huomioida. Alkuvuodesta 2020 valtuusto kokoontui seminaariin kuulemaan Kuntaliitolta tilatun talousanalyysin tuloksia ja keväällä koronapandemian valtakunnallisten
rajoitustoimien vuoksi valtuuston tuli nopeasti muuttaa hallintosääntöä sähköisen kokoustamisen mahdollistamiseksi.
Toteumavertailun mukaan lokakuun loppuun mennessä luottamustoimi- ja kokouspalkkioihin varatusta määrärahasta on käytetty 8 405 euroa, kun ensimmäisen vuosipuoliskon luottamustoimi- ja kokouspalkkiot on maksettu. Toisen vuosipuoliskon kokouspalkkiot ovat arviolta 10 500 euroa.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että yleishallinnon (00001210) tulosalueelle haetaan 10 000 euron lisämääräraha käyttötalouteen (kustannuspaikka
Kunnanvaltuusto 001142, 4000 Luottamustoimi- ja kokouspalkkiot).

PÄÄTÖS:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------KV § 66

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto myönsi 10 000 euron lisämäärärahan luottamustoimipalkkioihin.
Yleishallinnon (00001210) tulosalueelle ja käyttötalouteen (kustannuspaikka Kunnanvaltuusto 001142, 4000 Luottamustoimi- ja kokouspalkkiot).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

67 §

VUONNA 2021 VALITTAVAN VALTUUSTON KOOSTA PÄÄTTÄMINEN

KH 12.10.2020
177 §

Kuntalain 16§:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja
valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti:
Asukasluku
enintään 5 000
5 001—20 000
20 001—50 000
50 001—100 000
100 001—250 000
250 001—500 000
yli 500 000

Valtuutettuja vähintään
13
27
43
51
59
67
79

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa
säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle
vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtuuston päätös valtuutettujen
määrästä voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos hallintotuomioistuin kieltää täytäntöönpanon.
Kuntalain pykälässä tarkoitettu asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmästä Digija väestöviraston varmennepalveluista annetussa laissa tarkoitetussa vaalitietojärjestelmässä vaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan.
Heinäkuun lopussa 2020 asukasluku on 2317. Kuntalain mukaan Karvian valtuuston
koko on 13 henkilöä, jos ei valtuusto toisin päätä ja ilmoita päätöksestään oikeusministeriöön vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtuuston koko ja muu
luottamushenkilöorganisaatio määrätään hallintosäännössä.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää vuonna 2021 valittavan
valtuuston koon.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti, että asia viedään valtuustoryhmille käsiteltäväksi ja sen jälkeen
uudelleen valmisteltavaksi kunnanhallitukselle. Tämän jälkeen kunnanhallitus tekee
esityksen kunnanvaltuustolle.

KH 23.11.2020
218 §

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää vuonna 2021 valittavan valtuuston koon ja tekee esityksen
kunnanvaltuustolle.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle vuonna 2021 valittavan valtuuston kooksi 21
valtuutettua.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KV § 67

PÄÄTÖS:
Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen avasi yleiskeskustelun.
Valtuutettu Jorma Niskala käytti puheenvuoron. Niskala ehdotti valtuuston koon pienentämistä seitsemääntoista ja myöhemmin hallintosäännön muutosta lautakuntien ja
puheenjohtajien määrien pienentämiseen.
Muita puheenvuoro pyyntöjä ei ollut.
Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen totesi, että valtuutettu Niskalan ehdotus ei
saanut kannatusta, joten Niskalan ehdotus raukeaa.
Kunnanvaltuusto päätti vuonna 2021 valittavan Karvian kunnanvaltuuston kooksi 21
valtuutettua.

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

68 §

UUDEN VARAVALTUUTETUN NIMEÄMINEN VALTUUSTOON

KH 12.10.2020
§ 179

Kunnanvaltuusto totesi 1.10.2020 § 44 varavaltuutetun Juha Rinteen (SDP) nousevan
valtuustoon Aarre Välimäen tilalle. Näin ollen varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.
Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuutettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja
kuntalain 17 §:n mukaisesti. Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan säädetään kuntalain 75 §:ssä.
Keskusvaalilautakunta määrää varavaltuutetun vaalilain 93 §:n mukaisesti.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston puheenjohtaja pyytää
keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun SDP:n varavaltuutetuksi
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle, että valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun SDP:n ja varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

-------------------------------------------------------------------------------------------KV 12.11.2020
54 §

PÄÄTÖS:
Valtuuston puheenjohtaja pyysi keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden
varavaltuutetun SDP:n varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kevlk 1.12.2020
4§

SDP:lle +Vasemmistoliitolle on määrättävä varavaltuutetuksi vuonna 2017 toimitetuissa kuntavaaleissa valitsematta jääneistä ehdokkaista Malle Niemelä (SDP), äänimäärä 8, vertausluku 33,222. Uusi varavaltuutettu tulee sijaantulojärjestyksessä viimeiseksi.
Varavaltuutettujen järjestys on seuraava:
1. Järvinen Tiina (SDP)
2. Lintoja Turkka (SDP)
3. Virtanen Rauni (SDP)
4. Niemelä Malle (SDP)

PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS:
Keskusvaalilautakunta päättää määrätä SDP:n 4. varavaltuutetuksi Malle Niemelän.
Keskusvaalilautakunta vie asian tiedoksi kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle.
PÄÄTÖS:
Keskusvaalilautakunta päätti määrätä SDP:n 4. varavaltuutetuksi Malle Niemelän.
Keskusvaalilautakunta vie asian tiedoksi kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KH 7.12.2020
225 §

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää asian edelleen kunnanvaltuustolle
tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KV § 68

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

69 §

POSAN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

KH 7.12.2020
226 §

Kankaanpään ja Honkajoen kuntaliitos astuu voimaan 1.1.2021. Yhdistymisen vuoksi
Posan perussopimusta pitää tarkistaa. Perussopimuksen muutosta on valmisteltu Posan jäsenkuntien luottamusmiesten toimesta ja sitä on käsitelty myös kuntajohtajien
kokouksessa.
Neuvotteluja käytiin viimeksi 24.11.2020. Neuvotteluissa keskusteltiin muistakin
muutostarpeista. Perus sopimuksessa on aiemmin soteuudistusten valmistelun ja tämän syksyn prosessin aikana huomattu olevan muitakin kuin kuntaliitoksesta johtuvia
muutostarpeita. Muutos- ja selkeytystarpeita on ainakin eroamista ja kiinteistövuokria
koskevien pykälien osalta. Perussopimus näiltä osin on palautettava uudelleen valmisteluun.
Jotta kuntayhtymän päätöksenteko voidaan turvata vuodenvaihteen jälkeen, sopimusta
muutetaan ensin niiltä osin, joista on käydyissä neuvotteluissa sovittu.
Kuntaliitoksen vuoksi perussopimukseen on tulossa seuraavat muutokset:
Perussopimuksessa jäsenkunnat on mainittu perussopimuksen pykälässä 2 § ja 5 §:ssä
on määritelty yhtymävaltuuston jäsenmäärä, johon tulee muutos. Yhtymävaltuuston
puheenjohtaja tulee Kankaanpäästä ja äänileikkuri poistuu käytöstä 1.1.2021 alkaen.
Yhtymähallituksen kokoonpanoa käsitellään 10§:ssä. Yhtymähallituksen jäsenmäärä
on 1.1.2021 alkaen aiemman yhdeksän sijaan kahdeksan ja 4 jäsentä tulee Kankaanpäästä ja 1 jokaisesta musta jäsenkunnasta. Puheenjohtaja valitaan muista jäsenkunnista. Jäsenkuntien kunnanjohtajilla tai hänen sijaisekseen määrätyllä on läsnäolo-oikeus.
Ympäristö- ja terveyslautakunnan jäsenmäärä kasvaa siten, että Kankaanpäästä tulee
yksi jäsen lisää (13§) ja oikaisuvaatimuslautakunnan jäsenmäärä kasvaa samoin yhdellä Kankaanpään osalta. (14§) Tarkastuslautakuntaa koskevaan pykälä 24 muuttuu siten, että Kankaanpään kaupungista tarkastuslautakuntaan valitaan kolme jäsentä
aiemman yhden sijaan.
Muutoksia tulee myös peruspääomasijoituksia ja äänivaltaa käsittelevään pykälään
(15§) ja 20 §:ssä käsitellään investointien rahoitusta. Ne rahoitetaan palvelutoimintojen maksun kautta, elleivät jäsenkunnat yhtäpitävin päätöksin toisin päätä.
Pykälässä 27 määritellään muutosten voimaantulo. Yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston kokoonpano muuttuu 1.6.2021.
Liitteet:
•

Luonnos muutetuksi perussopimukseksi

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan perussopimuksen muutoksen sekä esittää valtuuston edellyttävän, että Posan perussopimus ajantasaistetaan muilta osin ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä.
PÄÄTÖS:
Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KV § 69

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti, että se hyväksyy liitteenä olevan perussopimuksen muutoksen
sekä edellyttää, että Posan perussopimus ajantasaistetaan muilta osin ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

70 §

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 hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).
Talousarvio ja –suunnitelma toimivat toiminnan ohjauksen välineinä. Niiden tulee
antaa oikea kuva kunnan taloudesta, osoittaa kunnan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi.
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. Keskushallinto 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.
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.
---------------------------------------------------------------------------------------KH 2.11.2020
§ 200

Liitteet
•
•
•
•

talousarvioesitysten käyttötalousosa
talousarvioesityksen investointiosa
rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua)
tuloslaskelma (poistojen osuus arvioitu)

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on:
käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja sen jälkeen muut talousarvion osat.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus käsitteli tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden käyttötalousosat ja hyväksyi esitykset seuraavin poikkeuksin:
Tulosalueen (1310) Muut yleispalvelut alaisen kustannuspaikan (1270) Vuokrataloyhtiön hoito toimintakulut poistetaan talousarviosta kokonaan.
Tulosalueen (1610) Sosiaali- ja terveyspalvelut toimintakulut jätettiin toistaiseksi hyväksymättä Posan talousarvion käsittelyn ollessa vielä kesken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KH 23.11.2020
209 §

Liitteet
•
•
•
•

talousarvioesitysten käyttötalousosa
talousarvioesityksen investointiosa
rahoituslaskelma (toimitetaan investointien tarkennuttua)
tuloslaskelma (poistojen osuus arvioitu)

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä. Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on:
käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja sen jälkeen muut talousarvion osat.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallituksen jäsen Ervelä poistui kokouksesta klo 20.19 ennen pykälän 209
käsittelyä.
Pöytäkirjan tarkastajaksi Ervelän tilalle §:stä 209 eteenpäin valittiin Hietikko.
Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä ja päätti osaltaan hyväksyä talousarvion
2020 ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman seuraavin muutoksin:
Käyttötalous:
Kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden käyttötalousmenot hyväksyttiin huomioiden
samassa kokouksessa päätetty Posan talousarvion hyväksyminen Sosiaali- ja
terveyspalveluihin sekä Willi karvia Oy:n avustus tulosalueen Kunnanhallitus ja
kunnanjohtajan alaisena menona.
Elinvoimalautakunnan alaisten tulosalueiden käyttötalousmenot hyväksyttiin esityksen
mukaisesti.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten tulosalueiden käyttötalousmenot hyväksyttiin
Yhtenäiskoulun keittiön tulosalueen budjettia lukuun ottamatta, johon oli virheellisesti
jäänyt tuottoja budjettivuodelle 2021 ja menoja suunnitteluvuosille 2022-2023.
Vapaa-aikalautakunnan alaisten tulosalueiden käyttötalousmenot hyväksyttiin
esityksen mukaisesti.
Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden käyttötalousmenot hyväksyttiin esityksen
mukaisesti.
Talousarvion käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.
---------------------------------------------------------------------------------------KH 7.12.2020
227 §

Liitteet

•
•
•
•

talousarvioesitysten käyttötalousosa
talousarvioesityksen investointiosa
rahoituslaskelma
tuloslaskelma

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä.
Talousarvioon on lisätty kuluja luottamustoimipalkkioista (4000) ja matkakuluista
(4420) Satasotehankkeeseen (001510).
Talousarvion 2020 käsittelyjärjestys on: käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosa ja
sen jälkeen muut talousarvion osat.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä ja päätti osaltaan hyväksyä talousarvion
2021 ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman seuraavalla huomiolla:
Käyttötalous
Varhaiskasvatuksen Effica-ohjelmaan on ensi vuoden aikana todennäköisesti
hankittava lisäosia, jota ei nyt huomioida talousarviossa. Lisäosien arvo tullee olemaan
10 000 euroa.
Kunnanhallitus päätti talousarvion käsittelyn.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 talousarvion
ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KV § 70

PÄÄTÖS:
Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen esitti, että talousarvio esitellään ensin, minkä jälkeen käydään yleiskeskustelu. Valtuustoryhmät käyttävät puheenvuoronsa suuruusjärjestyksessä sekä sen jälkeen yksittäisten valtuutettujen puheenvuorot. Puheenvuorojen jälkeen tulee talousarvion yksityiskohtainen käsittely.
Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 käsittelyjärjestys ja hyväksyntä
seuraavassa järjestyksessä:
Käyttötalous tulosalueittain, investointiosa, kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma
sekä tavoitteet tytäryhtiöille ja sen jälkeen todetaan talousarvio tulleen hyväksytyksi.
Valtuusto hyväksyi talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 käsittelyjärjestyksen.
Puheenjohtaja Päivi Suominen antoi puheenvuoroja:

Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma esitteli ensin kuluvaa vuotta ja tulevaa talousarviota.
Valtuutettu/kunnanhallituksen puheenjohtaja Raita-aho käytti puheenvuoron. Esitteli
lyhyesti talouslukuja.
Ryhmäpuheenvuorot käyttivät seuraavat valtuutetut suuruusjärjestyksessä:
Keskusta valtuutettu Kaija Kangas.
Perussuomalaiset valtuutettu Heikki Huhtaluoma.
SDP:n valtuutettu Jari Kannisto.
Kokoomuksen valtuutettu Jukka Ohrankämmen.
Yksittäisiä puheenvuoroja käytti:
Valtuutetut Jorma Niskala, Voitto Raita-aho, Esa Pukkila, Jyrki Koivumäki
Puheenjohtaja Päivi Suominen totesi yleiskeskustelun loppuun käydyksi.
Puheenjohtaja Päivi Suominen kävi läpi talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman
2022-2023 seuraavasti:
Käyttötalous tulosalueittain, investointiosa, kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma
sekä tavoitteet tytäryhtiöille.
Puheenjohtaja totesi Karvian kunnan talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman 2022 – 2023 suunnitelmavuosineen tulleen näin hyväksytyksi.

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

71 §

ILMOITUSASIAT
Kunnanvaltuuston ilmoitusasiat:
Valtuutettu Raita-aho haluaa kiittää kunnanvaltuustoa, kunnanhallitusta ja viranhaltijoita tästä poikkeuksellisesta kuluvasta vuodesta!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Valtuutettu Tomi Ylilammi esitti keskustaryhmän valtuustoaloitteen:
Turve takaisin voimavaraksi
”Esitämme, että perustetaan toimikunta, joka käynnistää turpeen käyttöön liittyvien
hyötyjen, työllisyysvaikutusten yms. tärkeiden asioiden keruun turpeen saamiseksi takaisin kotimaiseksi polttoaineeksi.
Nyt tapahtunut hallitsematon turpeen käytön ja samalla turvetuotannon alasajo on
johtanut suuriin alaskirjauksiin tuotantolaitteissa ja -kiinteistöissä, sekä on aiheuttanut jo nyt työttömyyttä ja konkursseja.
Tavoitteena olisi tuoda paikallistasolla julki, kuinka merkittävässä asemassa turve on
työllistäjänä ja taloudessa ja viedä nämä tiedot medialle ja päättäjille eduskuntaan.
Mukaan pyytäisimme lähikunnista yhteistyökumppaneita, mutta pitäisimme vetovastuun itsellämme.”
Karviassa 17.12.2020
Tomi Ylilammi
Sami Laitila
Päivi Suominen
Jorma Niskala
Mari Ervelä
Kaija Kangas
Joni Vainionpää
Esa Pukkila
Valtuustoaloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
Ote/kunnanhallitus

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma haluaa omasta puolesta kiittää luottamushenkilöitä,
kunnan työntekijöitä ja viranhaltijoita poikkeuksellisesta vuodesta!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valtuutettu Paavo Tuuliniemi kiittää lämpimästi valtuuston puheenjohtajaa hyvin
hoidetusta puheenjohtajan työstä. Kunnanhallituksen puheenjohtajaa erinomaisesta
työstä, joka vienyt asioita eteenpäin. Hankala ja mielenkiintoinen vuosi takana.
Korona Pandemiasta kärsi Willi Karvia Oy. Toivottavasti pääsemme koronasta eroon,
tuo vain kuluja. Kunta on saanut mukavasti säästöjä aikaan niin kuin suunniteltu.
Kiitokset siitä kunnan työntekijöille. Säästöjen haku jatkuu edelleen ensi vuonna.
Tuuliniemi kiittää kaikkia valtuuston jäseniä ja toivottaa hyvää ja rauhallista joulua
kaikille!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valtuuston puheenjohtaja Päivi Suominen halusi myös kiittää kaikkia kuluvasta vuodesta! Kiitokset ja rauhallista joulua!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

72 §

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus kuntalain mukaisesti.

