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Kunnanjohtajan katsaus
Alkuvuonna 2020 tilanne oli taloudellisesti huolestuttava ja talousarvio oli 863 000 euroa miinuksella,
vaikka kustannnukset oli mietitty jo tarkalla seulalla minimiin. Vuoden alussa käynnistyi työ taloushaasteiden voittamiseksi ja talous oli keskeisessä roolissa myös kuntastrategian laadinnassa. Kuntaliitolta
tilattu asiantuntijaselvitys valmistui huhtikuun alkuun ja valmistunut selvitys esiteltiin valtuutetuille. Kuntaliitto esitti selvityksessään, että säästöjä tulisi löytää 700 000 edestä ja tuloja lisätä 250 000 eurolla.
Säästöjä tulisi löytää erityisesti sote-palveluista, opetustoimesta ja teknisestä toimesta. Tulojen lisäys
tulisi lähinnä kiinteistöverotuottojen noususta, mikäli lisää tuulipuistoja kuntaan rakentuisi.
Alkuvuonna Suomeen rantautui korona ja se toi toiminnalle haasteita koko tilinpäätösvuoden. Keväällä
selvittiin ilman tartuntoja ja kesäksi tilanne helpotti. Loppuvuonna korona toi paljon tartuntoja. mutta
tartuntaketjut saatiin nopeasti kuriin. Lomautuksia pohdittiin keväällä, mutta työtehtävien joustavilla
muutoksilla vältyttiin lomautuksilla. Korona on jouduttu huomioimaan toiminnoissa viime keväästä lähtien ja varautumista muuttuviin tilanteisiin on tehty koko vuoden.
Talouden haasteisiin on haettu keinoja koko vuoden 2020 ajan. Toimintatapoja on tarkasteltu ja käyty
perusteelisesti läpi omaa toimintaa ja ostopalveluita. Koulukuljetukset kilpailutettiin ja kilpailutuksen
tuloksena saatiin merkittävä säästö. Organisaatiota on uudistettu mm. teknisen toimen osalta. Rakennusmestarin irtisanouduttua organisaatio uudistettiin kokeiluluontoisesti ja lokakuun alusta lukien on
teknisellä puolella menty yhden viranhaltijan mallilla. Posan keittiötoiminnot siirtyivät kunnan hoidettavaksi vuoden 2021 alusta lukien ja muutosta alettiin valmistella syksyllä 2020. Siivous ja keittiötoiminta
yhdistettiin tukipalveluyksiköksi ja hallinnollisesti se meni teknisen toimen alaisuuteen.
Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot on ostanut kunnalta talonmiespalvelun viime vuoden keväästä saakka.
Tällä saatiin säästöjä viime vuonna, mutta henkilöstömitoitus osoittautui tässä vaiheessa riittämättömäksi ja tekniseen toimeen jouduttiin palkkaamaan määräaikaisesti yksi työntekijä lisää. Järjestelyllä
tulee kuitenkin säästöjä sijaiskuluihin ja määräaikaisten tuntipalkkoihin. Vuokratalojen isännöinnissä
siirryttiin myös ostopalveluihin. Talous- ja henkilöstöpalvelut ostetaan Suupohjan Seutupalvelukeskukselta. Palkanlaskija ja kirjanpitäjä siirtyi Suupohjan Seutupalvelukeskuksen palvelukseen vuoden 20121
alusta lukien, mutta heidän työtilansa säilyi kunnantalolla.
Kulunut vuosi on koostunut muutoksista ja koronasta ja henkilöstölle se on ollut poikkeuksellisen raskas.
Taloudellisesti vuosi meni kuitenkin hyvin, säästöjä saavutettiin ja valtionosuuksia saatiin huomattavasti enemmän kuin budjetoitiin. Koronan vuoksi valtionosuuksiin tehtiin loppuvuonna lisäyksiä ja kunta
haki harkinnanvaraista valtionosuutta 300 000 euroa. Harkinnanvarainen valtionosuus myönnettiin hakemuksen mukaisena.
Matkailun kehittämistä jatkettiin Willin Karvian puitteissa. Koronan vuoksi yleisömääriä rajoitettiin, mutta
Kulttuurikeskus Skantzissa pystyttiin järjestämään tapahtumia kohtuullisesti. Yleisö ja esiintyjät olivat
tyytyväisiä ja kesä toi tullessaan uusia yhteistyökumppaneita. Kunta antoi Willi Karvia Oy:lle avustusta
50 000 euroa. Avustuksella yhtiölle palkattiin työntekijä, joka toimii yhtiön toimitusjohtajana. Geoparkin
kehittämistä jatkettiin myös ja heinäkuussa Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark sai virallisen
Geopark statuksen. Tällä on iso merkitys alueellisen matkailun kehittämiselle. Kammista Skantziin Taiteiden Reittiä tehtiin tunnetuksi ja reitille haettiin virallista matkailutien statusta. Sellainen saatiin alkuvuodesta 2021.
Karvia valittiin yhdeksi viidestä kunnasta Kestävä Maaseutu –hankkeeseen, jolla pyritään löytämään
keinoja kuntalaisten osallisuuden parantamiseen. Hankkeessa ovat mukana Itä-Suomen Yliopisto, Kuntaliitto ja Maaseudun Sivistysliitto.
Päiväkodin tilojen suunnittelu eteni ja toteutusta aloitettiin loppuvuonna purkutöillä. Isompia investointeja ei viime vuonna tehty. Kunta haki jatkohanketta Kulttuurikeskus Skantziin. Hankkeella rakennetaan
wc tiloja ja korjataan ulkorakennuksen sisätiloja kahvila- ja myyntitiloiksi.

Yrityskentällä oli sekä positiivista että negatiivista kehitystä. Skaalan toiminta loppui Karviassa ja kiinteistö oli myynnissä koko vuoden, mutta ostajaa ei löytynyt. Myös turpeen tuotannon näkymät synkentyivät hallitusohjelmaan kirjattujen tavoitteiden ja energiaverotuksen muutosten johdosta. Korona aiheutti hankaluuksia etenkin ravintoloille ja osalle kaupoista. Korona-avustukset eivät riittäneet kattamaan kuin murto-osan yritysten liikevaihdon menetyksistä. Pääsääntöisesti yritykset kuitenkin selvisivät
kohtuullisesti viimevuodesta ja osa pystyi kasvattamaankin toimintaansa. Myös uusia yrityksiä syntyi.
Elinkeinopolitiikan rooli on keskeinen ja yritysten toimintaedellytyksiä on pyritty parantamaan erilaisilla
avustuksilla ja koulutuksella. Avustuksia on myönnetty kesätyöntekijöiden palkkaamiseen, markkinointiin, koulutukseen ja esim. palvelusetelejä markkinointiin enintään 1000 euroa/ yritys vuodessa määrärahojen puitteissa. Yhteydenpito yrityksiin tapahtui viime vuonna pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostilla koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi.
Kunnan tilinpäätös oli reippaasti positiivinen ja n. 1 715 000 budjetoitua parempi. Ylijäämää kertyi
751 472 euroa. Talousarvio toteutui toimintatuottojen osalta budjetoidusti, mutta valtionosuuksia kertyi
795 726 budjetoitua enemmän. Toimintamenot alittuivat 929 873 eurolla. Ostopalvelut alittuivat
614 451 euroa. Esimerkiksi koulukuljetuksissa saatiin säästöä kevään etäkoulun ja kilpailutuksen vuoksi. PoSa ja Satakunnan Sairaanhoitopiiri saivat hyvän tuloksen ja toivat osaltaan helpotusta kunnan
taloushaasteisiin. Myös henkilöstömenoissa saavutettiin säätöjä.
Kulunut vuosi meni taloudellisesti erinomaisesti, mutta taloushaasteita ei valitettavasti vielä ole voitettu.
Koronan jälkiseuraamukset ja energiaratkaisut tulevat näkymään kunnan verotulokertymässä ja myös
valtionosuudet tulevat pienentymään. Mikäli Sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy maakunnan vastuulle,
kunnan budjetin loppusumma on noin 40 % nykyisestä. Riskit menojen vaihtelusta pienentyvät, mutta
oleellista on, riittääkö saatava tulo kunnan järjestämisvastuulle jäävien lakisääteisten tehtävien hoitoon.
Työ elinvoiman eteen on kunnan ensisijainen tehtävä ja kaikkensa tulee tehdä sen eteen, että nykyiset
yrittäjät saavat toimintansa pyörimään ja eväitä kasvuun. Myös uusia yrittäjiä tarvitaan. Kunta päätti
ostaa alkavan yrittäjän palvelut Satakunnan yrittäjiltä ja sen lisäksi hyödynnetään Pro Agrian hankeneuvontaa. Koronan jälkeen tarvitaan lujaa tulevaisuuden uskoa ja tekemisen meininkiä, jotta saadaan
pidettyä positiivinen vire, mikä kunnassa tällä hetkellä on. Iso kiitos kunnan henkilökunnalle, luottamushenkilöille ja kaikille yhteistyökumppaneille. Vaativasta vuodesta on selvitty hienosti ja tästä on
hyvä jatkaa kohti uusia haasteita.

Tarja Hosiasluoma
kunnanjohtaja

Pohjois-Satakunnan seutukunta
Karvian kunta kuuluu Satakunnan maakuntaan ja siinä n. 18 170 asukkaan Pohjois-Satakunnan seutukuntaan. Muut Pohjois-Satakunnan kunnat ovat: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää ja Siikainen. Satakunnan maakunnan asukasluku vuodenvaihteessa 2020 – 2021 oli yhteensä n. 215 400 asukasta.

Väestönmuutos Pohjois-Satakunnassa
Väkiluku
Väestön muutos henk.

2020
18172
-252

2019
18 424
-367

2018
18 791
-252

2017
19 043
-210

2016
19 253
-264

2015
19 517
-2148

Väestön muutos %

1,4 %

-2,0 %

-1,3 %

-1,1 %

-1,4 %

-9,9 %

Pohjois-Satakunnan kuntien asukasluvut 31.12. vuosina 2016–2020
Honkajoki
Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Siikainen

2020
1595
1707
11 163
2322
1385

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

31.12.2017
8,7
8,5
10,8
12,8
14,1

31.12.2016
12,5
11,4
13,3
13,5
17,1

Työttömyysaste Pohjois-Satakunnassa vuosina 2016–2020
Honkajoki
Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Siikainen

31.12.2020
11,4
10,7
13,7
12,1
13,8

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

31.12.2018
7,4
7,8
11,2
9,1
12,8

Asukaskohtaisia taloudellisia tunnuslukuja euroina vuosien 2017, 2018 ja 2019 tilinpäätöksistä
Vuosi
Verotulot Lainakanta Toimintakulut Vuosikate Tilikauden
tulos
€/as.
€/as.
€/as.
€/as.
€/as.
Honkajoki
2017
3 502
1 811
9 434
191
2
2018
3 166
1 698
10 021
-496
-667
2019
3 612
2 819
10 108
494
323
Jämijärvi
2017
3 056
3 147
6 349
164
-28
2018
3 190
2 671
6 256
377
410
2019
3 527
3 024
6 933
379
171
Kankaanpää
2017
3 441
3 602
6 363
339
1
2018
3 468
3 815
6 666
122
-280
2019
3 502
4 711
6 799
6
-319
Karvia
2017
2 799
1 373
6 535
423
-91
2018
2 682
1 308
6 731
-75
-461
2019
2 909
1 187
7 116
-246
-632
Siikainen
2017
3 075
1 440
6 968
601
220
2018
3 189
1 381
6 882
607
269
2019
3 330
1 322
6 715
1 111
737
Satakunta

2017
2018
2019

3 866
3 840
3 917

2 078
2 234
2 662

Väestöennuste

Pohjois-Satakunta ikäryhmittäin
0-6 v

2022
991

2032
873

2042
845

7-14 v

1440

1077

1011

15-64 v
65-74 v

9902
3099

8545
2614

8024
2050

75-84 v

1813

2420

2244

85- v

716

936

1305

Yhteensä

17 961

16 465

15 479

6 851
7 061
7 288

506
152
64

171
-208
-296

Karvian kunnan henkilöstö 31.12.2020
Vakinaiset toimet ja virat
Yleishallinto
Elinkeinotoimi
(Ryhmä/)perhepäivähoitajat
Opetushenkilöstö
Koulutyöntekijät
Kirjasto
Nuoriso- ja liikuntatoimi
Tekninen ja rakennustoimi
Talonmiehet
Jätevedenpuhdistamo
Siivoojat
YHTEENSÄ

2020
5
0
16
15,5
9
1
3
4
3
1
5
62,5

2019
6
0
12
16,5
10
1
3
4
3
1
5
61,5

Muut
Sijaiset, määräaikaiset, (osaaikaiset 12)
Työllistetyt

2020

2019

21

23

2

2

KAIKKI YHTEENSÄ

85,5

86,5

2 904 869,08 €

2 965 690,16 €

KOKONAISPALKKASUMMA

Karvian kunnan henkilöstö
31.12.2020 ikäryhmittäin
Ikäryhmät
Lukumäärä
alle 30
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 64
65 ja yli

10
21
17
23
14
1

Yhteensä

86

Karvian kunnan luottamushenkilöorganisaatio

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 2020 valtuusto kokoontui seitsemän (7) kertaa ja
käsitteli seitsemänkymmentäkaksi (72) pykälää. Kokouspäivät olivat 30.1, 24.3, 28.5, 25.6, 1.10, 12.11,
17.12.
Valtuuston kokouksissa olivat läsnä kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja pöytäkirjanpitäjänä palkanlaskija-arkistonhoitaja Miia Salonen sekä vs. kunnansihteeri Kaisamaija Ronkainen.
Puheenjohtajistoon kuuluivat:
Valtuuston
Valtuuston
Valtuuston
Valtuuston

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
III varapuheenjohtaja

Päivi Suominen
Heikki Huhtaluoma
Jyrki Koivumäki
Jari Kannisto

Kunnanvaltuuston vuonna 2020 päättämistä asioista voidaan mainita mm. seuraavat:
30.1

Valtuuston kokouskutsujen ja kunnallisten kuulutusten julkaiseminen, kuntalais- ja valtuustoaloitteet vuodelta 2019, valaistusverkon omistusjärjestely, valtuustoaloite muovijätteen keräyspiste Karviaan, valtuustoaloite sähköauton latauspiste Karviaan, valtuustoaloite Kirkkojärven ruoppaus, valtuustoaloite huoli susien lisääntymisestä.

24.3

Kunnanviraston vanhan osan saneeraus päiväkotitiloiksi, lisämäärärahan hakeminen kuntaliiton asiantuntijapalveluun, päätös kiireellisen asian ottamiseksi käsittelyyn/hallintosäännön
muutos/sähköinen päätöksenteko, hallintosäännön muutos/sähköinen päätöksenteko.

28.5

Hallintosäännön muutos/Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen, lisämääräraha
yrittäjäkurssille osallistuvien tukemiseen, hallintosäännön muutos/vaikuttamistoimielimet,
valaistusverkon omistusjärjestelyn peruuttaminen, Karvian metsästysseura ry:n avustusanomus, Vatajankosken Sähkö Oy:n osakkeiden ostaminen, Lisämääräraha koulukuljetushankinnan asiantuntijapalveluihin.

25.6

Tilinpäätös vuodelta 2019, arviointikertomus vuodelta 2019, vuoden 2019 tilinpäätös ja vastuuvapaus tilivelvollisille, sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kunnanvaltuustolle,
kuntastrategia 2020-2025, Nevalylyhankkeen muutoshakemus, lisämääräraha varhaiskasvatuksen sijaisten palkkoihin, kuntaosuus kulttuurikeskus Skantzin jatkohankkeelle, lisämääräraha-anomus: As Oy Karvian Kartanon huoneiston ylläpitokulut.

1.10

Valtuustotason talousavion toteutumisvertailut ajalta 1.1.-30.6.2020, tarkastuslautakunnan
jäsenen valinta, rivitalotontin ostotarjous, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen valinta,
Posan peruspalvelukuntayhtymän osavuosiraportti 1.1-30.6.2020, kunnan rakennusmestarin
irtisanoutumisilmoitus, Kunnansihteerin virkaan valinta.

12.11

Uuden varavaltuutetun nimeäminen valtuustoon, tuloveroprosentin määrääminen vuodelle
2021, kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2021, lisämääräraha keskustoimiston

ohjelmistoihin ja investointivarauksen purku, konserniohjeen päivittäminen.
17.12

Avustuksen myöntäminen Willi Karvia Oy:lle, Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos, hyvinvointikertomus vuosittainen raportti, lisämääräraha luottamustoimipalkkioihin, vuonna 2021 valittavan valtuuston koosta päättäminen, uuden varavaltuutetun
nimeäminen valtuustoon, Posan perussopimuksen muuttaminen, talousarvio vuodelle 2021 ja
taloussuunnitelma vuosille 2022-2023.

Karvian kunnanvaltuusto vuonna 2020
Nimi (läsnä)

Asema

Puolue

Ammatti

Suominen Päivi (7)
Huhtaluoma Heikki
(7)

puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
3. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Keskusta

maatalousyrittäjä

PS

vanhempi konstaapeli, eläk.

Kokoomus

tuotantopäällikkö

SDP

myymäläpäällikkö

SDP
Keskusta
PS
Kokoomus
Keskusta
PS
Keskusta
Keskusta
PS
Keskusta

sähköteknikko
yrittäjä
merkonomi
maatalousyrittäjä
hankevastaava
pintakäsittelijä
myyntipäällikkö/maanviljelijä
taksiautoilija
yrittäjä/puutarhuri
maatalousyrittäjä

jäsen
jäsen

Kokoomus
Keskusta
SDP

yrittäjä
eläkeläinen
kiinteistönhoitaja

jäsen
jäsen

SDP
Keskusta

kiinteistönhoitaja
myyntipäällikkö

jäsen

Vasemmistoliitto

maanviljelijä

jäsen

Keskusta

yrittäjä

Koivumäki Jyrki (7)
Kannisto Jari (6)
Aalto Kari (2)
Ervelä Mari (7)
Hautaluoma Väinö (6)
Hietaluoma Jaakko(6)
Kangas Kaija (7)
Kaskimäki Veijo (7)
Laitila Sami (6)
Louhisuo Jori (6)
Mustakoski Risto (4)
Niskala Jorma (6)
Ohrankämmen Jukka
(6)
Pukkila Esa (7)
Raita-aho Voitto (5)
Rinne Juha (3)
alkaen 1.10.2020
Vainionpää Joni (6)
Välimäki Aarre (3)
25.6.2020 asti
Ylilammi Tomi (6)

jäsen

Varavaltuutetut 2020
Nimi (läsnä)

Asema

Puolue

Niskala Pekka (1)
Tuuliniemi Kari (2)
Lähdekorpi Marko
Lamminmäki Paula
Nivus Jori
Hautaluoma Mira
Marttila Rami
Ylinen Ritva
Haavisto Jonna
Sairiala Matti
Rinne Juha, nousi
valtuustoon 1.10.2020
Järvinen Tiina (3)
Lintoja Turkka
Virtanen Rauni (1)
Niemelä Malle
alkaen 1.12.2020
Lentovaara Joni (2)
Hietikko Tarja (2)
Anttila Johanna
Santahuhta Jaakko
Aho Anne (1)
Halmela Kari
Luomanen Esko

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

KD
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta

varajäsen

SDP

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

SDP
SDP
SDP
SDP

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Perussuomalaiset
Perussuomalaiset
Perussuomalaiset
Perussuomalaiset
Kokoomus
Kokoomus
Kokoomus

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 17 kertaa ja käsitteli 241 pykälää. Kokouspäivät olivat 20.1, 10.2, 2.3,
23.3, 14.4, 4.5, 14.5, 25.5, 15.6, 10.8, 31.8, 21.9, 12.10, 2.11, 23.11, 7.12, 14.12.
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
vs. kunnansihteeri Kaisamaija Ronkainen sekä palkanlaskija-arkistonhoitaja Miia Salonen.
Kunnanhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet v. 2020
Nimi (läsnä)

Asema

Puolue

Kangas Kaija (17)
Lamminmäki Paula

varapuheenjohtaja
varajäsen

Keskusta
Keskusta

Ervelä Mari (15)
Laitila Sami (2)

jäsen
varajäsen

Keskusta
Keskusta

Hietaluoma Jaakko (12)
Ohrankämmen Jukka (3)

jäsen
varajäsen

Kokoomus
Kokoomus

Hietikko Tarja (15)
Mustakoski Risto (1)

jäsen
varajäsen

PS
PS

Huhdanmäki Tuire (16)
Mustasilta Tiina (1)

jäsen
varajäsen

Kokoomus (sit.)
Kokoomus (sit.)

Kaskimäki Veijo (17)
Anttila Johanna

jäsen
varajäsen

PS
PS

Vainionpää Joni (17)
Pukkila Esa

jäsen
varajäsen

Keskusta
Keskusta

Ylilammi Tomi (15)
Ala-Kantti Soile

jäsen
varajäsen

Keskusta
Keskusta

Voitto Raita-Aho (17)
Aalto Kari

puheenjohtaja
varajäsen

SDP
SDP

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 2020
Lautakunta
Elinvoimalautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Vapaa-ajanlautakunta
Tekninen lautakunta

Kunnanhallituksen jäsen
Kaija Kangas
Jaakko Hietaluoma
Tuire Huhdanmäki
Veijo Kaskimäki

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 2020 kaksi kertaa:
10.2. ja 14.12. Kokouksissa on ollut läsnä myös kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma.
Palkkatoimikunta 2020
Suominen Päivi
Huhtaluoma Heikki
Raita-Aho Voitto
Vainionpää Joni
Kaisamaija Ronkainen

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri / palkka-asiamies / valmistelija

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 2020 kerran
29.10.
Yhteistyötoimikunta 2020
Raita-aho Voitto
Ala-Rämi Sirpa
Välimäki Pirkko
Lamberg Katri
Kaisamaija Ronkainen
Hosiasluoma Tarja

puheenjohtaja
JYTY:n edustaja
JHL:n edustaja
JUKO:n edustaja
kunnansihteeri
kunnanjohtaja

Työsuojelutoimikunta
Työsuojelutoimikunnan ovat vuonna 2020 muodostaneet Olli Liikala, Sirpa Ala-Rämi, Kaija Kangas (kunnanhallituksen edustaja) sekä työsuojelupäällikkö Kaisamaija Ronkainen. Vuonna 2020 työsuojelutoimikunta kokoontui 10.6.2020.

Yleinen taloudellinen kehitys
Yleisen taloudellisen kehityksen tarkastelu perustuu tilastokeskuksen 10.2.2021 ennakkoarvioon kuntien
vuoden 2020 tilinpäätöksistä, valtiovarainministeriön taloudelliseen katsaukseen talvi 2020 (2020:85),
Kuntarahoituksen markkinakatsaukseen 2/21 ja Kuntaliiton selvityksiin.
Korona hallitsee edelleen talouskehitystä. Suomen talous vaikuttaa selvinneen koronan toisesta aallosta
verrattain hyvin ja Euroopassa talous on piristymään päin. Yhdysvaltain massiivinen elvytyspaketti on
sen sijaan herättänyt keskustelua inflaation kiihtymisestä. Rajoitustoimet pandemian hillitsemiseksi ovat
vaikuttaneet talouden aktiviteetteihin odotuksia vähemmän. Euroalueen bruttokansantuote supistui
viime vuoden lopulla, mutta ennakoitua vähemmän. Vuosi 2021 on käynnistynyt odotettua vahvemmalta pohjalta ja kuluvan vuoden kasvuennusteita on nostettu. Energia- ja logistiikkakustannusten nousu
kiihdyttänee kuluttajahintainflaatiota myös euroalueella. Pitkän aikavälin inflaationäkymässä ei kuitenkaan ole vielä näkyvissä merkittävää muutosta, ja riski korkotason voimakkaasta noususta on siksi Euroopassa selvästi vähäisempi kuin Yhdysvalloissa.
Suomi on selvinnyt koronasta muuta Eurooppaa pienemmin vaurioin, ja talous on jatkanut maltillista
kasvua. Elpyminen näyttää myös muuttuneen laaja-alaisemmaksi: kuluttajien ja elinkeinoelämän luottamus on vahvistunut, teollisuuden tilaukset ovat kääntyneet kasvuun ja jopa rakentamisen näkymä
saattaa olla vakautumassa. Isoimpia riskejä Suomen taloudelle ovat pitkäaikaistyöttömyyden ja lomautusten kasvu. Myös konkurssit tulevat väistämättä lisääntymään, arvioidaan Kuntarahoituksen katsauksessa.
Vuotta 2020 koskevien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntatalouden (kunnat ja kuntayhtymät) toimintakate heikkeni mutta vuosikate vahvistui vuodesta 2019. Syksyn 2020 kuntatalousohjelmaan verrattuna
vuosikate toteutui noin 500 miljoonaa euroa parempana kuin arvioitiin. Taustalla on verorahoituksen
arvioitua parempi toteutuminen ja toimintakatteen hieman arvioitua pienempi heikkeneminen. Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat hieman ennustetta isommat ja lainamäärä kasvoi arvioitua enemmän.
Koko kuntatalouden vuosikatteen vahvistuminen johtui ennen kaikkea peruskuntien vuosikatteen vahvistumisesta. Koko kuntatalouden tilikauden tulos oli tilinpäätöstietojen perusteella noin 1,659 mrd.
euroa positiivinen, kun vuonna 2019 vastaava luku oli noin 0,3 mrd. euroa negatiivinen.
Peruskuntien talous vahvistui vuonna 2020 usealla tavalla: rahoituksen riittävyys parani ja toimintakulujen kasvu oli maltillista. Kuntien vuosikate vahvistui ollen peräti noin 4,0 mrd. euroa positiivinen. Vain
kahden kunnan vuosikate oli negatiivinen, kun vuonna 2019 negatiivinen vuosikate oli 65 kunnalla. Tilikauden tulos oli negatiivinen vain 27 kunnassa, kun vuonna 2019 tulos oli negatiivinen 230 kunnassa.
Valtion koronatuki vahvisti kevään 2020 kuntatalousohjelmassa esitettyä arviota kuntataloudesta merkittävästi. Vahvistumisen taustalla ovat ennen kaikkea hallituksen kuntataloutta vahvistavat tukitoimenpiteet. Valtionosuudet kasvoivat yli 27 prosenttia johtuen pääasiassa valtion myöntämistä noin 1,5
mrd.euron koronatuista.
Myös verotulojen kehitys on ollut keväällä ennustettua parempaa. Verotulot kasvoivat noin 4,0 prosenttia. Verotuloissa on muistettava valtion 10 prosentin yhteisöveron korotus (VM:n arvioi vuodelle 2020 on
noin 0,450 mrd. euroa). Kunnallisvero kasvoi 5,1 prosenttia ja yhteisövero 2,8 prosenttia vuoteen 2019
verrattuna. Kuntien kiinteistöverotulot sen sijaan laskivat, sillä osa 2020 kiinteistöverotuloista siirtyi tilitettäväksi vasta v. 2021, koska kiinteistöverotuksessa siirryttiin ns. joustavaan valmistumiseen ja uuteen
tietojärjestelmään.
Vahvistunut kuntatalous on pitkälti näennäistä. Taustalla on kertaluonteiset koronatuet. Menopaineet
ovat edelleen suuret eikä lähivuosien tulokehitys tuo enää vastaavaa kasvua. Hallituksen liikkeelle laittamat kuntien tehtävien laajennukset, väestön ikärakenteen muutos, hidastuva talouskasvu, muuttoliike
ja koronaepidemia edellyttävät kunnilta mittavia sopeutustoimia edelleen.

Kuntatalousohjelman yhteydessä laadittujen kuntakohtaisten painelaskelmien perusteella talouden sopeutuspaine on lähivuosina suuri kaikissa kuntakokoryhmissä. Vuosina 2021–2022 toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan heikkenevän valtion tukitoimien pienentyessä. Tämä näkyy kuntien lainakannoissa sekä kasvavana paineena nostaa kunnallisveroprosentteja. Negatiivisen vuosikatteen ja
alijäämäisten kuntien lukumäärä kasvanee lähivuosina.
Kuntatalouden näkökulmasta koronakriisistä ollaan siirtymässä akuutin kriisin jälkeiseen aikaan. Viime
vuoden puskureilla pitäisi selvitä sekä koronan akuutin vaiheen yli että viedä läpi kriisin jälkihoito. Jatkossa vaikutukset riippuvat monilta osin paitsi koronavirustapauksien määrästä eri alueilla, myös mahdollisista uusista rajoitustoimista sekä kansainvälisen talouden kehityksestä. Voidaan arvioida, että koronapandemian alueelliset vaikutukset vaihtelevat myös tulevina vuosina merkittävästi. Tarve kuntasektorin kestävyyttä parantaviin rakenteellisiin uudistuksiin korostuu entisestää ja kuntatalouden vakauttaminen edellyttää kuntien omia tuottavuus- ja sopeutustoimia.
Valtio jatkaa kuntien tukemista vuonna 2021. Peruspalvelujen valtionosuuksiin osoitetaan 300 miljoonan
euron lisäys. Lisäksi kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikaista korotusta jatketaan vielä vuonna
2021. Myös koronavirustilanteeseen välittömästi liittyvät kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti. Tähän varataan vuonna 2021 yhteensä 1,66 miljardia euroa. Valtion toimenpiteet vahvistavat
kokonaisuutena kuntataloutta 865 miljoonalla eurolla vuonna 2021 vuoden 2020 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Karvian kunnan talouden ja toiminnan kehitys
Vuoden 2020 aikana Karvian kunnan asukasluku laski 20 hengellä. Vuoden viimeisen päivän,
31.12.2020 tilanteen mukaan Karvian kunta on 245. suurin kunta Suomessa. Kaikkiaan kuntia oli
31.12.2020 yhteensä 310. Viimeisen kymmenen vuoden aikana asukasluku on vähentynyt 12 % ja 20
vuoden aikana 23 %.
Työvoiman määrä vuonna 31.12.2020 oli 1000 henkeä. Työttömyysaste 31.12.2020 tilannekatsauksen
mukaan oli 12,1 %. Työnhakijoista oli lomautettuna 29. Koko Satakunnan keskimääräinen työttömyysaste oli 12 %.
Vuoden 2020 verotulot nousivat 92 402 € eli 1,36 % vuoteen 2019 verrattuna. Kunnallisveron tuotto
nousi edellisestä vuodesta 97 556 euroa ja yhteisöveron tuotto 51 509 euroa. Kiinteistöveroa kertyi 56
683 euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Kiinteistöveron tuotossa ei ole tapahtunut muutosta, mutta
osa vuoden 2020 kiinteistöverosta on maksettu alkuvuonna 2021.
Valtionosuudet nousivat vuoden takaisesta 1 219 588 €. Budjetoituun määrään kasvua oli 795 726 euroa. Nousu johtui koronan vuoksi tehdyistä tarkistuksista ja harkinnanvaraisesta valtionosuudesta. Karvian kunta sai hakemuksensa mukaisesti 300 000 euroa harkinnanvaraista valtionosuutta.
Toimintakulut vähenivät 870 311 euroa vuodesta 2019. Vähennystä oli ostopalveluissa, jotka toteutuivat
koronan, koulukuljetuskilpailutuksen ja lämpimän talven vuoksi huomattavasti budjetoitua pienempänä.

Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa
Karvian kunta tilasi Kuntaliitolta asiantuntijaselvityksen taloudellisten säästöjen löytämiseksi, koska takana oli reilusti alijäämäisiä tilinpäätöksiä ja myös vuodelle 2020 hyväksytty talousarvio oli alijäämäinen.
Kuntastrategian valmistelussa talous oli keskeisesti esillä. Kuntaliiton selvityksen mukaan säästöjä tulisi
löytää 700 000 euroa ja tuloja lisätä 300 000 eurolla.
Eri toimialoja on käyty järjestelmällisesti läpi, jotta voitaisiin löytää säästöjä toimintatavoissa. Myös ostopalveluista on pyritty löytämään säästöjä. Koulukuljetukset kilpailutettiin ja kilpailutuksella saavutettiin
merkittävä säästö. Tekninen toimi on keväästä lähtien myynyt kiinteistönhoitopalveluita Kiinteistö Oy
Karvian Vuokrataloille. Vuoden 2020 aikana tällä saavutettiin säästöjä, mutta mitoitus osoittautui kuitenkin tässä vaiheessa liian tiukaksi ja tekniselle toimelle jouduttiin palkkaamaan yksi kiinteistönhoitaja
lisää. pieniä säästöjä savutetaan kuitenkin sijaisjärjestelyiden helpottuessa.
Talous- ja henkilöstöpalvelut päätettiin ulkoistaa vuoden 2021 alusta ja palvelua ostetaan Suupohjan
Seutupalvelukeskukselta. Tällä saavutetaan säästöjä lähinnä ohjelmistojen hankinnassa. Myös sijaistaminen helpottuu. Teknisen toimen toisen viranhaltijan irtisanouduttua siirryttiin kokeiluluontoisesti yhden viranhaltijan malliin. Mikäli kokeilu osoittautuu toimivaksi, voidaan tälläkin saavuttaa tulevaisuudessa pieniä säästöjä. PoSan keittiötoiminnot siirtyivät syksyllä 2020 kunnan hoidettavaksi. Hallinnollisesti
ne sijoittuvat teknisen toimeen alaisuuteen. Siivous ja keittiötoiminnot yhdistettiin tukipalveluyksiköksi.
Tämä helpottaa myös sijaisjärjestelyitä.
Erikoissairaanhoidon toimintamenot alittuivat 351 901 euroa talousarviosta ja jäivät 242 251 euroa alhaisemmaksi kuin vuonna 2019. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimintakulut
toteutuivat lähes budjetoitusti ja ylittyivät vain 14 934 eurolla alkuperäisestä talousarviosta. Kokonaisuutenakin sosiaali- ja terveystoimen kulut toteutuivat hyvin budjetin mukaisina. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintamenoista koulutoimen menot alittuivat noin 86 326 eurolla ja varhaiskasvatuksen
noin 33 964 eurolla lopullisesta talousarviosta. Sivistystoimen toimintamenojen laskun taustalla oli erityisesti säästöt kuljetuspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa henkilöstökulut jäivät budjetoitua pienemmäksi.
Verotulot jäivät 51 078 euroa budjetoitusta. Tähän syynä oli mm. vuoden 2020 kiinteistöverojen kertyminen osittain vuoden 2021 alussa. Valtionosuudet nousivat huimasti vuoden 2019 lukemista ja budjetoidusta. Valtionosuuksia kertyi 795 726 budjetoitua enemmän. Nousua selittivät koronan vuoksi maksetut ylimääräiset valtionosuudet ja harkinnanvarainen 300 000 euron valtionosuus. Vuosikate oli
1 677 407 euroa budjetoitua parempi. Tämä selittyy valtionosuuksien lisäyksillä, ostopalveluiden maltillisilla kustannuksilla ja säästöllä henkilöstömenoissa ja hankinnoissa.
Kunta on nostanut pitkäaikaista rahoitusta vuonna 2017 ja kunnan lainakanta 31.12.2020 oli 2 431 580
euroa.
Kunnan tilikauden tulokseksi muodostui 751 472,33 euron ylijäämä. Alkuperäinen talousarvio oli laadittu
alijäämäiseksi 963 507 euroa. Taseeseen kertynyt ylijäämä oli tilinpäätöksen 2019 tilanteessa 6 991 487
euroa ja tilinpäätöksen 2020 tilanteessa taseen ylijäämäksi kertyi 7 742 959 euroa.

Kunnan henkilöstö
Kunnan henkilöstössä tapahtui tänäkin vuonna muutoksia.
Kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Hanna Vainionpää oli virkavapaalla 1.1.-31.5.2020 saakka. Hän irtisanoutui virastaan 16.5.2020 alkaen ja hänen sijaisenaan toimi vs. kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja
Kaisamaija Ronkainen, joka vakinaistettiin ko. virkaan 1.10.2021 alkaen.
Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi irtisanoutui virastaan niin että hänen viimeinen työpäivänsä
oli 30.9.2020. Rakennustarkastaja Marianne Ojala on hoitanut rakennusmestarin tehtäviä oman työnsä
ohella 1.10.2020 alkaen.
Toimistosihteeri Sanna Ojala toimi keskustoimistossa osa-aikaisena 30.6.2020 saakka ja hänet palkattiin
tekniselle puolelle määräaikaiseksi toimistosihteeriksi 9.11.2020 alkaen auttamaan muuttuneissa työjärjestelyissä.
Yhtenäiskoulun aineenopettajista kaksi jäi opintovapaalle. Lukuvuodeksi 2020-2021 palkattiin opintovapaalle jääneiden sijaisiksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Elina Siermala sekä kieltenopettaja Mervi
Ranta. Toistaiseksi voimassa olevaan matemaattis-luonnontieteellisten aineiden lehtorin virkaan valittiin
Antti Paavola 1.8.2020 alkaen. Varhaiskasvatuksessa kolme lastenhoitajaa, yksi avustaja ja yksi lastentarhanopettaja vakinaistettiin. Suurimmat sijaistarpeet olivat päivähoidossa koronapandemiasta johtuneiden sairastumisien ja karanteenien vuoksi.

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 jatkuivat 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 nopeasti alas sen hitaan uusiutumisen ja hiilipäästöjen takia. Muutokset energiaverotuksessa aloittivat turpeen käytön nopean ja hallitsemattoman vähentämisen. Karvian kunta
pyrki omalta osaltaan tuomaan esiin turpeen käytön nopean vähentämisen seurauksia yrittäjille, kasvihuonetuotannolle, maataloudelle ja uusille innovaatioille, joissa turvetta käytetään raaka-aineena. Karviasta oltiin yhteydessä alueelliseen turvetyöryhmään ja pyrittiin vaikuttamaan siihen, että turpeen noston kohtalo tarkasteltaisiin uudelleen.

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.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Väestön määrä jatkaa laskuaan ollen 2030 Tilastokeskuksen 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. 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. Sopeutustarve tuotiin esiin
myös Kuntaliitolta keväällä 2020 tilatun selvityksen tuloksissa.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä
muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista
Maaliskuussa 2020 Suomen hallituksen COVID-19 viruksen torjumiseksi esitetyt rajoituskeinot vaikuttivat toimintaan koko vuoden 2020. Ne aiheuttivat jatkuvaa suunnittelua siitä, miten palveluita voitaisiin
järjestää. Koulua pidettiin etänä sekä keväällä että loppuvuodesta. Tiloja oli suljettuna ja toimintoja
keskeytettynä. Myös päiväkodin toiminnalle korona aiheutti haasteita. Yrittäjille maksettiin kahdessa
jaksossa koronatukea, mutta tuki oli toki vain murto-osa yritystoiminnalle aiheutuneista tappioista.
Rajoitukset ovat jatkuneet edelleen ja helpotusta on luvassa todennäköisesti aikaisintaan kesällä. Koronan vaikutukset taloudelle tulevat näkymään pitkään, vaikka osan toimialoista on selvinnyt koronasta

hyvin. Rajoitustoimien jatkuminen yli vuoden tulee syventämään talouden heikkenemistä maailman
laajuisesti ja vaikutukset heijastelevat myös Suomeen. Koronavirus voi heikentää kuntataloutta siten,
että verotulot laskevat ja terveydenhoitomenot kasvavat. Vuoden 2020 osalta vaikutukset jäivät kuitenkin vähäiseksi. Valtio kompensoi kuntien ja kuntayhtymien kulujen kasvua ja verotulot kertyivät kuitenkin budjetoidusti. Vaikutukset tulevat näkymään viiveellä.
Koronaviruksen leviämisen torjumiseksi tehdyt valtakunnalliset linjaukset tulevat näkymään kunnan
taloudessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja sivistystoimessa vielä pitkään epidemian jälkeen. Koronakriisin aikana kiireettömiä sote-palveluita on ainakin osittain on siirretty tulevaisuuteen, mikä aiheuttaa palveluiden kysynnän ruuhkautumista myöhemmin sekä palveluiden lisätarvetta hoidon lykkääntyessä. Perusopetuksen järjestäminen etäopetuksena keväällä ja loppuvuonna 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. Myös digitalisaatio koki ison harppauksen eteenpäin ja se tuo tulevaisuudessa säästöjä. Lähimatkailu lisäsi suosiotaan ja on toivottavaa,
että kiinnostus siihen jäisi pysyväksi.
Ennen koronavirustakin kunnan sosiaali- ja terveysmenot ovat olleet riski talouden tasapainolle. Maakuntauudistus kaatui ja uuden hallituksen soteuudistus käynnistyi tilinpäätösvuonna. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 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 nykyistä vaikeammaksi kunnan kokonaistalouden pienentyessä. Kuntien velkakuorma
suhteessa niiden talouden kokoon kasvaa jo siksi, että vanhat velat eivät poistu niiltä mihinkään. Toisaalta sote-kustannukset ovat olleet kunnalle vaikeasti hallittava menoerä. Sote-uudistuksen jälkeen
kunta pystyisi arvioimaan menonsa nykyistä paremmin.
Kunnan omalla toiminnalla pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi sosiaali- ja terveysmenojen kasvuun. Liikuntatoimen ja terveydenhuollon yhteistyöllä on saatu kansantautien ja diabeteksen esiintyvyyttä kääntymään laskuun. Päihdehuollosta ja mielenterveysongelmista 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. Tästä saadut kokemukset olivat
myönteisiä ja puolsivat kokeilun jatkamista.
Merkittävän riskin muodostaa edelleen yleinen taloudellinen kehitys ja alueen demografinen kehitys.
Ikääntymisen lisäksi väestön määrä pienenee ja verotulot kääntyvät väkisin laskuun, eikä nopeaa korjausta ole tiedossa. Valtakunnallisesti tarkasteltuna kunnan verotulot asukasta kohden on maan alhaisimpia. Kuntien valtionosuuksien leikkaukset tulevat todennäköisesti jatkumaan. Jos kunta ei pysty sopeuttamaan toimintaansa ja menojaan laskevaan kehitykseen, paine kunta- ja kiinteistöverojen kiristykseen kasvaa.
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.

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 2020 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 2020 olleet:
Yleishallinto/kunnanhallitus:
kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma
kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Kaisamaija Ronkainen (vs. 2.1.-30.9.20, vakit.1.10.20 alk.)
Elinkeinotoimi:
kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma
Koulutoimi:
kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Kaisamaija Ronkainen (vs. 2.1.-30.9.20, vakit.1.10.20 alk.)
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 (30.9.2020 saakka)
rakennustarkastaja Marianne Ojala (1.10.2020 alkaen)
Työterveyshuolto:
kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Kaisamaija Ronkainen (vs. 2.1.-30.9.20, vakit.1.10.20 alk.)
Työsuojelu:
työsuojelupäällikkö, kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja Kaisamaija Ronkainen (vs. 2.1.-30.9.20,
vakit.1.10.20 alk.)

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 päivitettiin vuonna 2020, 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 (ohjetta ollaan parhaillaan päivittämässä), 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
2020 kunnassa aloitti myös osa-aikainen vanhustyöntekijä talousarvioon 2021 tehtiin myös varaus vanhustyöntekijän palkkamenolle ennaltaehkäisevään työhön.
Kunnan elinkeinotoimen palvelut hoidetaan omana työnä. Kunnanjohtaja työskentelee yritysasiantuntijana alkavien yrittäjien ja toimivien yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi. Yrittäjille järjestetään
koulutusta ajankohtaisista asioista. Alkuvuodesta 2021 päätettiin myös alkavien yrittäjien neuvontapalvelun ostamisesta Satakunnan Yrittäjiltä.
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.
Vuosittain tarkastellaan myös työtapaturmien määrää sekä niistä aiheutuneita sairauspoissaoloja. Tässä
yhteydessä tarkastellaan erityisesti työhön liittyviä riskejä. Vuonna 2019 työtapaturmia oli kolme 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.
Työmarkkinatuen kuntaosuuksien kehitystä seurataan kuukausittain ja pyritään osaltaan vaikuttamaan
sen vähentämiseen.
Koronan vuoksi riskienhallintaa tehtiin maaliskuusta alkaen koko vuosi. Kriisin kehittymistä ja vaikutuksia pyrittiin ennakoimaan. Asiasta tiedotettiin jatkuvasti ja mm. vierastyövoimalle tarjottiin informaatioita omalla kielellään.

Tietoturvan ja tietosuojan raportti vuodesta 2020
Vuoden 2020 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.
Haasteita vuodelle ovat asettaneet korona-pandemiasta johtuvat poikkeamat vanhaan normaaliin. Työnteossa ja kokousten järjestämisessä on siirrytty laajalti etätyövälineiden kautta järjestettäviin tapaamisiin. Pandemian myötä on siis opeteltu uusia toimintatapoja ja siirrytty laajasti etätöihin, jonka tietosuojan ja tietoturvan ohjeita sekä käytänteitä on mietitty myös SUTI-työryhmässä. Näitä ohjeita on välitetty
tiedoksi organisaatioittain, tarpeen mukaisesti. Korona-pandemia on rajoittanut myös SUTI-ryhmän
tapaamiset Teams-ympäristöön, jonka kautta saatava tieto sinällään on sama kuin tapaamisessa paikan
päällä, mutta jossa vapaa keskustelu jää vähemmälle.
Vuotta 2020 on leimannut vahvasti Korona-viruksen aiheuttamat toimet ja muutokset organisaatiokulttuurissa. Etätöihin on siirrytty laajassa mittakaavassa ja tähän liittyvää ohjeistusta ei ole juuri ollut valmiina. Ohjeistuksia etätyön tietosuojan ja tietoturvan toteuttamiseksi on annettu varsin nopeasti etätyön käännyttyä kasvuun ja ohjeistuksia on laajennettu ja tarkennettu vuoden loppua kohden. Etätyöstä
johtuvia, raportoituja tietoturvaa tai tietosuojaa koskevia uhkatilanteita ei 2020 aikana ole tullut.
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.
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.
Henkilöstön koulutukset
Henkilöstöä ja organisaation johtoa on koulutettu ja tiedotettu vuoden aikana myös tietosuojavastaavan
toimesta. Näitä koulutuksia on toteutettu tarpeen mukaan ryhmittäin mm. samoissa työtehtävissä toimiville henkilöille, vuoden 2020 aikana näiden koulutusten järjestäminen on koronapandemian vuoksi ollut
haasteellista. 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.
Koulutusten ja infojen järjestämisessä haasteena on ollut jo mainittu korona-pandemia, joka on rajoittanut vahvasti tapaamisia, joita ei ole voitu toteuttaa yhtä laajasti, kuin edeltävinä vuosina.
Dokumentaatio
Alueellinen tietoturva- ja tietosuojapolitiikka on viimeistelty kevään 2019 aikana ja se on hyväksytty
käyttöön sekä lisätty nettisivuille yleisesti nähtäväksi. SUTI-työryhmässä on keskusteltu näiden sisällön
tarkastamisesta ja tarpeen mukaan ajan tasalle saattamisesta, tätä aletaan toteuttamaan 2021.
Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka 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.
Henkilöstön tietoturvaohjeet on samoin viimeistelty kevään 2019 aikana ja ne on lisätty nettisivuille
yleisesti nähtäville. Näiden ohjeiden tarkastaminen ja päivitys on myös tarpeen, etätyön ohjeistuksia

tulee tarkastella erityisesti. Päivitysprosessi aloitetaan 2021. Uudistetun henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvaohjeen käsittely tapahtuu SUTI-työryhmässä 1.2.2021.
Rekisterien kartoitusta ja eri tietojärjestelmien sisältämien henkilötietojen määrää sekä laatua on tarkasteltu tiedonhallintalain ohella vuoden aikana. Näiden järjestelmien osalta työ on jatkuvaa, vaikka suurimmat työt näitä koskien on jo tehty.
Seutupalvelukeskus on lisännyt osoitteeseen https://www.tukikaveri.fi/ohjeet/ erilaisia ohjeita, joiden
kautta työntekijöille annetaan yleistä ohjeistusta ohjelmistojen ja palvelujen käyttöön. Ohjeita lisätään
vähitellen, sen mukaan, kuin tarvetta esiintyy.
Tietoturvan käytännön toimenpiteitä
ICT on toteuttanut 2020 mm. seuraavat:
Yleiset parannukset:
- Office 365 käyttöönotto
- Automatisoitu BIOS-päivitysten asennus
- Maksuliikenteen tiedostojen käyttöoikeuksien tarkka rajaaminen
- BitLocker-salauksen käyttöönottoa laajennettu
- Palomuuriliikenteen lokit ohjattu Graylog-arkistoon
- Sähköpostiliikenteen välitys siirretty omaan hallintaan
o DKIM-allekirjoitetut sähköpostit
- F-Secure Application Control otettu käyttöön
- OpenVPN salaus nostettu 4096-bittiseksi
- Tukiasemien radius-ohjattujen vlan-verkkojen käyttöönotto aloitettu

-

Kehittämisalueet:
- Älykorttikirjautumisen käyttöönotto
o Osassa sovelluksista jo käytössä
- Ulkoisten tallennusvälineiden käytöstä poistaminen tai korvaaminen hallitulla tallennusvälineellä
Sähköpostin DLP-käytännöt
MFA käyttöönotto
Azure Control Access käyttöönotto
DNSSec käyttöönotto
BIOS-määritysten lukitseminen
Salasanamääritysten tiukennus
Windows 10 Enterprise käyttöönotto (+AppLocker)

Haittaohjelmien määrät 2020
- Haitalliset DNS-kyselyt < 200
- Haittaohjelmia havaittu muutamalla työasemalla < 3
Haittaohjelmat, huijaukset ja muut tietoturvaan kohdistuvat uhat
Emotet
- Kyberturvallisuuskeskus on antanut kesällä 2020 varoituksen Emotet-haittaohjelman leviämisestä
Suomessa. Tätä haittaohjelmaa on levitetty poikkeuksellisen aktiivisesti ja se on aiheuttanut useita
tartuntoja Suomessa. Suupohjan alueella haittaohjelmasta ei ole tehty havaintoja, eikä sen aiheuttamia uhkia ole tapahtunut.
Koronaan liittyvät huijaukset
- Korona-aiheisia huijauksia on ollut liikkeellä, mutta nämä kohdistuvat usein enemmän yksityishenkilöihin. Raportoituja tapauksia ei Suupohjan organisaatioiden toiminnassa ole.
Postihuijaukset, huijauspuhelut ja laskutushuijaukset

-

-

-

Microsoftin nimissä tapahtuvia huijauspuheluita on alueella tullut useita. Näiden vaikutus tietoturvaan on hyvin vähäinen. Puhelut ovat yleensä Intian aksentilla puhuttua englantia, joka jo itsessään
aiheuttaa epäilyksiä.
Postin ja muiden tavarantoimittajien nimissä on liikkunut paljon huijausyrityksiä sähköpostiin ja
viestin kautta toimitettuna. Viestissä pyydetään lisämaksua toimituskulujen kattamiseksi ja maksu
tulee suorittaa viestiin upotetun linkin kautta. Nämä linkit johtavat hyvin väärennetylle sivustolle,
jossa pyydetään yleisesti euron-kahden lisäpostimaksua.
Laskutushuijauksia on raportoitu muutamia, samoin esim. hallintojohtajan nimissä lähetettyjä kiireellisiä play-lahjakorttien ostopyyntöjä on tavattu muutamia.

Muuta huomioitavaa
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.
DVV on järjestänyt yleisiä info-tilaisuuksia kuukausittain, tietosuojavastaava on osallistunut näihin. Tämän lisäksi DVV:n alla toimii työryhmiä, joiden tarkoituksena on kehittää tietosuojan ja tietoturvan tilaa
Suomessa. Näissä työryhmissä tietosuojavastaava on ollut myös mukana, sen mukaan, kuin se on ollut
mahdollista.
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta
Tiedonhallintalaki on ollut laajasti mukana SUTI-työryhmän kokoontumisissa ja myös sen vaatimuksiin
vastaamiseen on pyritty löytämään yhteisiä käytänteitä. Yleisesti työryhmän näkemys on se, että tietosuojan ja tiedonhallintalain vaatimuksiin vastaamisen on lähdettävä johdosta, jonka vastuulla näiden
toteutuminen on. Ilman johdon sitoutumista tietosuojan, tietoturvan tai tiedonhallinnan kehittäminen ei
ole mahdollista.
Tiedonhallintamallin laadinta aloitettiin hyvissä ajoin keväällä. Määräaikainen toimistotyöntekijä teki
opinnäytetyönään Karvian kunnalle tiedonhallintamallin. Tiedonhallintamalli tuli valmiiksi alkusyksystä,
jonka jälkeen se hyväksytettiin kunnanhallituksella.
Asiakirjajulkisuuden toteutuminen

Tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. Kuvaukseen on sisällytetty seuraavat tiedot:
1) tietojärjestelmistä, jotka sisältävät asiarekisteriin kuuluvia tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja;
2) asiarekisterin tai tietojärjestelmän sisältämien tietojen antamisesta päättävästä viranomaisesta
ja sen yhteystiedoista tiedonsaantia koskevan pyynnön esittämiseksi;
3) tietojärjestelmien sisältämistä tietoaineistoista tietoryhmittäin;
4) hakutekijöistä, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea teknisesti viranomaisen asiarekisteristä tai
tietojärjestelmistä;
5) tietoaineistojen saatavuudesta avoimesti teknisen rajapinnan avulla.
Tiedonhallintayksikön on julkaistava 1 momentissa tarkoitettu kuvaus yleisessä tietoverkossa siltä
osin kuin kuvauksen tiedot eivät ole salassa pidettäviä. Karvian kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus
tehtiin valmiiksi alkusyksystä 2020 ja on nähtävillä kunnan kotisivuilla.

Saavutettavuusdirektiivi
Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelu on suunniteltu kaikille. Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä. Saavutettava verkkopalvelu on sellainen, että mahdollisimman moni erilainen
ihminen pystyy sitä helposti käyttämään. Saavutettava verkkopalvelu on teknisesti virheetön, käyttöliittymältään selkeä ja sisällöltään ymmärrettävä.
Huhtikuussa 2019 voimaan tullut saavutettavuusdirektiivi määrää, että julkisen sektorin verkkosivujen
mobiilipalveluiden tulee olla saavutettavia. Lain vaatimusten noudattamista valvoo suomessa EteläSuomen aluehallintovirasto.
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta määrittelee vähimmäistason verkkopalvelujen saavutettavuudelle. Lain pohjana toimii World Wide Web Consortiumin laatima Verkkosisällön saavutettavuusohjeistus
WCAG 2.1 (taso AA).
Karvian kunta on mukana Pohjois-Satakunnan Digitalisaatiohankkeessa ja saavutettavuusdirektiivi on
ollut laajasti mukana kokouksissa ja vaatimuksiin vastaamiseen on pyritty löytämään yhteisiä käytänteitä.
Aarnikukko Oy teki sivustosta www.karvia.fi. saavutettavuushavainnot. Testaukset suoritettiin ajalla 12.14.10.2020. Testaus perustui WCAG 2.1 –saavutettavuusstandardiin, jota täydentää testaajien monivuotinen ja laaja henkilökohtainen kokemus verkkopalvelujen saavutettavuudesta ja erityisesti näkövammaisten apuvälineohjelmistoista.
Testauksessa arvioitiin toimeksiannon mukaisesti teknisen toteutuksen esteettömyys, sivujen rakenne
sekä sisällön saavutettavuus ja ymmärrettävyys. Sivustoa arvioitiin sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten käyttämien apuvälineohjelmistojen kannalta, minkä lisäksi selvitettiin sivujen toimivuus heikkonäköisten hyödyntämien muiden menetelmien avulla. Viimeksi mainittuihin lukeutuvat muun muassa
selaimen tekstin koon tai väriasetusten valitseminen käyttäjälle parhaiten sopiviksi. Sivuston helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä arvioitiin eri vammaisjärjestöjen laatimien ohjeistuksien ja testausheuristiikkojen
avulla.
Havainnot on luokiteltu, jotta tilaaja voi priorisoida korjaustoimenpiteitä. Kriittiset saavutettavuusongelmat-luokan kohdat ovat sellaisia, että ne joko estävät tai selvästi vaikeuttavat sivuston käyttöä. Muita
saavutettavuusongelmia-luokan havainnot ovat myös korjattavia kohteita; ne hidastavat sivuston käyttöä ja voivat tehdä toimimisen verkkosivuilla epämiellyttäväksi.
Yleisesti voidaan todeta, että saavutettavuutta on jo huomioitu sivustolla. Sen saavutettavuuden taso
on kohtuullinen johtuen muutamista kriittisistä ongelmista. Osa ongelmista on sivuston sisällöntuottajien
korjattavissa, mutta jotkut ongelmat ovat sellaisia, että vaativat teknistä osaajaa.
Kunnan verkkosivut on uusittava, jotta ne saavuttavat digitaalisten palvelujen vaatimukset. Verkkosivut
tullaan uusimaan vuoden 2022 aikana.

Käyttötalouden menot vuosina 2019 – 2020
2020 TP €

%

2019 TP €

%

12 441

0,08 %

13 167

0,08 %

Kunnanhallitus

1 011 461

6,37 %

1 113 787

6,65 %

Sosiaali- ja terveydenhuolto

9 733 388

61,31 %

9 748 657

58,22 %

273 548

1,72 %

409 586

2,45 %

3 185 011

20,06 %

3 429 801

20,48 %

255 148

1,61 %

317 154

1,89 %

1 403 443

8,84 %

1 712 598

10,23 %

15 874 439

100,00 %

16 744 751

100 %

Tarkastuslautakunta

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

Tuloslaskelma
Karvian kunta
tuloslaskelma
ulkoinen
Tp 2020

Tp 2019

Tp 2018

1 000 €

1 000 €

1 000 €

TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot

394
72

311
119

368
134

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

136
589

117
643

97
870

1 190

1 191

1 470

Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintamenot yhteensä

-

3 560
11 084
631
304
171
15 790

-

3 720
11 430
820
420
275
16 665

-3 592
-11 182
-756
-361
-198
-16 089

Toimintakate

-

14 599

-

15 474

-14 619

Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut:
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut

-

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

6 907
9 070

6 815
7 851

264
32
-

268
36
0

0
273
-40
-2

232

231

-

232

Vuosikate

6 412
7 798

1 610

-

577

-179

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Arvonalentumiset

-

840
-

-

903
-

-923
0

Poistot ja arvonalentumiset yht.

-

840

-

903

-923

Tilikauden tulos

770

-

1 480

-1 102

Tilikauden ylijäämä(alijäämä)

770

-

1 480

-1 102

Tuloslaskelman tunnusluvut
TP 2020

TP 2019

TP 2018

TP 2017

Toimintatuotot/toimintakulut %

7,5

9,1

8,7

Vuosikate/poistot, %
Vuosikate, euroa/asukas

189
686

-19
75

127
423

Asukasmäärä

2322

7,1
-64
-246
2342

2389

2405

Laskentakaavat:
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön)
Vuosikate prosenttia poistoista
= 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalennukset
Vuosikate € / asukas
= Vuosikate / asukasluvulla

Rahoituslaskelma
Karvian kunta

Tp 2020

Tp 2019

1 000 €

1 000 €

1 592

-577

0

90

Toiminnan rahavirta yhteensä
Investointien rahavirta

1 592

-487

Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Investointien rahavirta yhteensä

-277
0

-409
2

1

69

-276

-338

1 316

-825

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisen vähennykset
Antolainauksen muutokset yhteensä

-2,05
-2,05

0
0

Lainakannan muutokset
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Pitkäaikaisten lainojen vähennys

0
-347

0
-347

Lainakannan muutokset yhteensä

-347

-347

Rahoituslaskelma
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta

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

-1

-3

3
-91
-88
-438

88
-400
-314
-662

Rahavarojen muutos

878

-1487

Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

1962
1084

1084
2571

Rahoituslaskelman tunnusluvut
TP 2020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta/1000€
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Asukasmäärä

-3 141
-141
-1,4
23
2322

TP 2019
-3980
-141
-1,4
23
2324

TP 2018

TP 2017

TP 2016

- 1 980

-800

1 096

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

32,77
58,3
48,95
2405

4,94
38
2449

Laskentakaavat:
Toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pidemmällä 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

Tase
Karvian kunta

31.12.2020

31.12.2019

1 000 €

1 000 €

VASTAAVAA

16 700

16 387

14 329

14 890

10
9
0
2

54
9
5
39

11 599
912
8 832
1 645
80
129

12 283
912
9 407
1 788
127
48

2 720
2 202
246
272

2 554
2 038
246
270

Tase
1000
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

2 372

1 497

1600

II

410

413

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

221
58
115

272
72
54

1830
1831

III
1.

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet

2
2

1
1

1900

IV

Rahat ja pankkisaamiset

1 960

1 083

Karvian kunta
Tase
2000

31.12.2020
1 000 €

31.12.2019
1 000 €

VASTATTAVAA

16 700

16 387

2001

A

OMA PÄÄOMA

12 957

12 206

2002
2040
2050

I
IV
V

Peruspääoma
Edellisten tilikausien yli/alijäämä
Tilikauden yli/alijäämä

5 214
6 991
751

5 214
8 472
-1 480

2300

D

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

22

22

2330

3.

Muut toimeksiantojen pääomat

22

22

2400

E

VIERAS PÄÄOMA

3 721

4 159

2401
2410
2460

I
2.
7.

Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Liittymismaksut ja muut velat
Liittymismaksut

2 147
2 084

2 483
2 432

63

52

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

1 574
347
0
471
101
654

1 676
347
6
626
100
597

2500
2510
2540
2545
2550
2570

II
2.
5.
6.
7.
8.

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €
Kertynyt yli- / alijäämä, € / asukas
Lainakanta 31.12., 1000 €
Lainakanta 31.12., € / asukas
Lainasaamiset, 1000 €

Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 €
Lainat ja vuokravastuut 31.12. / asukas
Asukasmäärä

TP 2020
78
22
7743
3335
2432
1047
246
2664
1147
2322

TP 2019

TP 2018

TP 2017

74

74

76

26
6991

31
8472

28
9574

2985
2779

3546
3126

3981
3300

1209
246

1309
246

1372
246

3097
1322

3518
1473

-

2342

2389

2405

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.

Kokonaistulot ja –menot vuonna 2018 – 2019
Tp 2020
Tulot
Toiminta

Tp 2019

1 000 €

1 000 €

1 190
6 907
9 070

1 191
6 815
7 851

262

267

0

90

0

2

1

69

17 431

16 284

15 808

16 665

32
0

36
0

Investointimenot

277

409

Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman vähennykset

2
347

0
347

16 466

17 458

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

Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitulot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten 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
Rahoitustoiminta

Kokonaismenot
yhteensä

Kuntakonsernin toiminta ja talous
20-22) tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi

Y-tunnus

Kunnan
omistusosuus

Konsernin
omistusosuus

Kuntakonsernin osuus
(1000 €)
omasta pääomasta

vieraasta
pääomasta

tilikauden
voitosta/
tappiosta

Tytäryhteisöt

Kiint.oy Karvian
Vuokratalot
1534594-1
Karvian Lämpö
Oy
2125126-3
Willi Karvia Oy 2978514-7

100 %

100 %

205

1421

2

100 %
100 %

100 %
100 %
Yhteensä

100
29
334

2227
10
3658

16
-20
-2

2205488-6

10,93 %

10,93 %

28

1046

75 )

0825915-6

1,32 %

1,32 %

1395

1619

61

0830322-5

0,78 %

0,78 %

11

5

1

0133625-1

29.19 %

29.19 %

8473

1016

1720

0203929-1

2,06 %

2,06 %
Yhteensä

402
10309

72
3758

11
1868

Kuntayhtymät
Pohj-Sat peruspalveluk.y.

Satakunnan
sairaanhoitop.
k.y.
Satakuntaliitto
k.y.
Vatajankosken
Sähkön k.y.
Satak koulutusk.y.

x

Osakkuusyhteisöt sekä muut omistusyhteysyhteisöt
-

x) Prosentinlaskussa mukana myös osajäsenet.
(Kuitenkin osajäsenellä 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

─
─
─
─
─

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.

Willi Karvia Oy
Voimavarojen ohjauksessa tuloksellisuudella ja taloudellisuudella on pääpaino.
Willi Karvia Oy:n toiminnan tulee perustua tuloksellisuuteen, laillisuuteen 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 tuottavat yhdistykset. Matkailun
kehittyminen tarjoaa yhdistyksille mahdollisuuden varainhankintaan toimintaansa varten. Willi Karvia
markkinoi myös Karvian kuntaa ja sen palveluita. Tavoitteena on saada uusia asukkaita kuntaan. Willi
Karvia Oy tekee yhteistyötä Lauhavuori-Hämeenkangas Geoparkin ja lähikuntien kanssa.
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 2020. 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.

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 hieman parempi kuin vuonna 2019 ja liikevaihto hieman nousi. Maksuvalmius oli remonttien vuoksi tiukoilla alkuvuoden, mutta vuoden loppupuoliskolla tilanne remonttien osalta oli rauhallisempi ja maksuvalmius parani. Osa Kuntarahoituksen lainoista oli lyhennysvapaalla kesäkuusta alkaen ja se helpotti myös tilannetta maksuvalmiuden suhteen. Asuntojen vuokrausaste oli hyvä koko
toimintavuoden.
Vuokratalojen pitkäaikainen talonmies menehtyi alkuvuonna ja alussa mentiin sijaisjärjestelyillä. Toukokuusta alkaen kiinteistönhoitopalveluita alettiin ostamaan kunnalta. Isännöinnissä tapahtui myös muutos
ja Kiinteistö Oy Vuokratalojen hallitus päätti ostaa isännöintipalvelun Karvian Yrityspalvelulta. Samaan
aikaan hallituksen kokoonpanossa tapahtui muutos ja kaksi jäsentä vaihtui. Soile Ala-Kantti toimi isännöitsijänä 1.9.2021 alkaen. Myös kirjanpito siirrettiin Karvian Yrityspalvelu Oy:lle 1.9.2021 alkaen. Vaihdos sujui hyvin, vaikka tapahtui kesken tilikauden.
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Remontteja jatketaan tarpeen mukaan, lähinnä muuttojen yhteydessä edelleen vuonna 2021. 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.
Yhtiöllä ei ole tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
Hallituksen kokoonpano
1.1.-31.8.2020
Paavo Tuuliniemi
Marja Saarivirta
Olavi Visuri
Rauni Virtanen
Tarja Hosiasuoma
Voitto Raita-aho

1.9.-31.12.2020
Kaija Kangas
Jyrki Koivumäki
Olavi Visuri
Rauni Virtanen
Soile Ala-Kantti
Tuire Huhdanmäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
asukkaiden edustaja
isännöitsijä
toimi kunnan edustajana.

Soile Ala-Kantti, toimitusjohtaja (1.9. -31.12.2020), Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy / Vesa Keso

Karvian Lämpö Oy
Suomessa vuosi 2020 oli keskilämpötilaltaan mittaushistorian lämpimin vuosi. Koko vuoden keskilämpötila oli Karviassa 6,78 °C, kun tätä edeltävän viiden vuoden keskiarvo on ollut 5,06 °C. Tämä heijastui
lämmön myyntimäärään.
Käyttämistämme polttoaineista hakkeen hinta on nousussa, mutta turpeen laskussa. Molemmat ovat
seurausta turpeen energiakäytön voimakkaan vähenemisen korkean päästöoikeuden hinnan sekä nousseen energiaverotuksen seurauksena. 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 141 g/CO2/kWh, sekä kaukolämmön keskimäärin 130
g/CO2/kWh.
Vuoden aikana ei tullut uusia asiakkaita. Aktiivisia lämmönkäyttäjiä on 53 kpl.
Laitos on toiminut ilman tuotantokatkoja ja sen käyttö- ja ylläpitokulut ovat pysyneet maltillisina.
Lämmön hinta vuodenvaihteessa 2020/2021 (sisältäen perusmaksut) oli 82,90 €/MWh (alv 24 %), joka
sijoittuu valtakunnan tasolla edullisimman kolmanneksen joukkoon. Satakunnassa hinnoittelu oli samana
ajankohtana kolmanneksi edullisinta. (Investoinnista päätettäessä vuonna 2007 energian hinnaksi laskettiin 93,47 €/MWh (alv 23 %))
Lämmönmyynti vuonna 2020 oli 5925 MWh ja tuotanto 6915 MWh (2019 myynti oli 6839 MWh ja tuotanto 7904 MWh.), eli myynti väheni noin 13 %. Näköpiirissä ei ole kuin korkeintaan 500 MWh normaalivuoden 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 2020 aikana ei lämmön tuotannon primäärikapasiteetin riittämättömyyden vuoksi tarvittu vara/huipputuotantoa ollenkaan.
Päättyneellä kaudella noin 85 % lämmöstä tuotettiin hakkeella ja loppu turpeella. Tulevalla kaudella,
2020 -2021, poltetaan puupolttoaineita sekä turvetta samalla suhteella. Polttoaineet tulevat seutukunnan metsistä sekä tuotantoalueilta. Varapolttoaineena on puupelletti ja kevyt polttoöljy. Tilikauden 2020
liikevaihto oli 410 124 € ja tilikauden voitoksi tuli 15 605 €. Rahavaroja oli tilikauden lopussa 66 179 € ja
vastaavasti rahoitusvelkaa 1 696 554 €. Rahoituskulut olivat 5 005 €.
Yhtiön maksuvalmius on hyvä, ja maksusaatavat minimaaliset.
Yhtiö hankki omistukseensa Vatajankosken Sähkö Oy:n etuoikeutettuja E-osakkeita 250 kappaletta.
- 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 1-9/2020 ja Ojala Marianne 10-12/2020.
- Yhtiökokouksessa 27.5.2020, Karvian kuntaa, omistajaa, edusti Kaija Kangas.
-Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 13.10.2020 Karvian kuntaa edusti Veijo Kaskimäki.
- Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy: HT/JHT Ari Virolainen.
Karvian Lämpö Oy:n toimitusjohtaja sekä hallitus ovat vakuuttuneet, että yrityksessä vuodelle 2021 ole
tiedossa mitään merkittävää uhkaa talouden tai toiminnan osalla.

Willi Karvia Oy:n keskeisemmät tapahtumat vuonna 2020
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 on valittu Aila Pukaralammi. Willi Karvia Oy:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut
Voitto Raita-aho ja varapuheenjohtajana Sami Laitila. Toimitusjohtajana on toiminut Tarja Hosiasluoma
oman toimensa ohella. Willi Karvia Oy haki toiminnan alkaessa ELY-keskukselta kehittämisavustusta
Voimaa Williin Karviaan hankkeelle ja hankkeen toteutus jatkui vuonna 2020. Hanketyöntekijänä on
toiminut Marika Eromäki marraskuun loppuun saakka.
Keskeinen tehtävä oli markkinointi ja Willin Karvian brändäys edelleen. Hanketyöntekijä esitteli Willi
Karviaa osallistumalla messuille ja markkinointitilaisuuksiin. Muuten markkinointia tehtiin pääsääntöisesti
somen kautta sekä ilmoituksilla matkailualan lehdissä. Tapahtumia pystyttiin koronasta huolimatta järjestämään kohtuullisesti ja yleisöä oli etenkin nuoremmille suunnatuissa tapahtumissa. Kesällä tapahtumissa sai olla vain puolet siitä, mitä muutoin olisi istumapaikkojen mukaan voinut olla. Ikäihmiset
lähtivät varovasti liikkeelle viime kesänä ja isompia ryhmiä ei juuri ollut. Tapahtumanjärjestäjät olivat
tyytyväisiä tapahtumiin ja saimme useita uusia yhteistyökumppaneita tulevaa kesää silmällä pitäen.
Willi Karvia Oy haki avustusta vuoden 2019 keväällä lanseeratulle Kammista Skantziin – Taiteiden Reitti
tunnetuksi hankkeelle. Hankepäätös oli myönteinen ja hanke koostuu kokonaan ostopalveluista. Tavoitteena on saada reitille oma brändi, nettisivut ja somenäkyvyys. Hankkeella tehdään valokuvausta ja
videokuvausta ja työstetään materiaalia esitteiden, digitaalisen opastuksen ja kohteissa olevien QR tai
AR tekniikalla toteutettavien kohdeopastusten pohjalle. Taiteiden Reitti sai valtakunnallisen matkailutien
statuksen vuoden 2021 alkupuolella. Taiteiden reitin työstäminen aloitti Willin Karvian ja Geopark kuntien yhteistyön ja hanketyöntekijä tapasi eri matkailutoimijoita myös muualta Geopark alueelta ja yhteisten tuotteiden suunnittelu aloitettiin.
Kulttuurikeskus Skantzissa palveli käsityömyymälä/kahvila kolmen kuukauden ajan. Myymälää piti siellä
Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö ja yhdistykset yhteistyössä. Koronasta huolimatta siellä poikkesi hyvin porukkaa ja asiakkaat ostivat esim. tuliaisia tai matkamuistoja myymälästä. Skantzin Krouvi palveli
teatteria ja konserttivieraita. Taloudellista toimintaa siitä tulee vasta sitten kun myyntiä ja asiakkaita on
riittävästi.
Willi Karvian brändäystä ja markkinointia jatketaan edellisen vuoden tapaan, samoin pyritään järjestämään monipuolista ohjelmaa Skantzissa ja talviaikaan Karviatalossa. Leiritupaan ja Jokipirttiin yritetään
saada majoittujia niin, että entistä suurempi osa menoista tulisi katettua majoitustuloilla. Yhteistyötä
paikkakunnan omien yrittäjien ja Geopark alueen yrittäjien kanssa kehitetään ja samoin Kammista
Skantziin. Taiteiden Reitin brändäystä jatketaan. Verkkokauppa on työn alla ja sinne pyritään saamaan
lisää tuotteita myyntiin.
Willi Karvian toiminta on alkuvaiheessa ja tulonmuodostus on haastavaa. Willi Karvia Oy:n tavoitteena
on markkinoida kunnan tapahtumia ja palveluita ja tuloa se saa ainoastaan osuuksina lipputuloista ja
tuottona Krouvin toiminnasta. Korona rajoitti yleisömäärää viime kesänä ja todennäköisesti aiheuttaa
rajoituksia vielä tulevana kesänä. Taloudelliseen tulokseen päästään toiminnan normalisoiduttua ja yleisömäärän kasvaessa. Toiminta tulee myös vakiintua ja Karvia tulla tunnetuksi matkailupaikkakuntana ja
tapahtumien järjestäjänä. Tämä vaatii pitkäjänteistä ja suunniteltua toimintaa. Matkailua tulee saada
kehitettyä ympärivuotiseksi. Willi Karvia Oy vuokraa Jokipirttiä ja Leiritupaa ja niiden vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat korkeita. Ainoastaan ympärivuotinen matkailu tuo riittävästi tuloja kulujen kattamiseksi.

Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
Konsernituloslaskema
2019

2020

Rahayksikkö EURO

1 000 €

1 000 €

22 804
-33 096
26
-10 266

21 504
-35 107
-11
-13 614

6 892
9 542

6 800
8 255

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

299
20
-79
-106
133
6 303

12
48
-92
-7
-39
1 402

Poistot ja arvonalentumiset
Suunn.mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Tilikauden tulos

-2 478
-2 478
3 825

-2 563
-2 563
-1 161

Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Vähemmistöosuudet
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0
-4
-32
-1 349
2 440

0
-12
-29
-225
-1 427

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

Konsernin tuloslaskelman tunnusluvut
TP 2020
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %
Vuosikate, euroa/asukas
Asukasmäärä

TP 2019

TP 2018

TP 2017 TP 2016

68,9

61,25

63,18

63,33

62,85

254,37

54,7

71,64

122,35

93,24

2714,26

598,58

744

1185,68

899,59

2322

2342

2389

2405

2449

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

KARVIAN KUNTA
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tilikauden verot

TP 2020

TP 2019

1000 eur

1000 eur

Tulorahoituksen korjauserät

6 303
-4
-62

Toiminnan rahavirta yhteensä

6 236

1 402
-12
127
0
1 517

Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

-3 452
7
85

-1 876
9
106

Investointien rahavirta yhteensä

-3 360

-1 762

Toiminnan ja investointien rahavirta

2 876

-245

-2
0
-2

0
0
0

Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset yhteensä
Oman pääoman muutokset

79
-1 199
466
-655
0

120
-895
-742
-1 518
0

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

-31
-1
-1 679
314

2
-39
920
-233

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä

-1 397

650

Rahoituksen rahavirta

-2 054

-868

Rahavarojen muutos

822

-1 113

3 184
2 315
869

2 315
3 464
-1 149

Investointien rahavirta
Investointimenot

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Antolainauksen muutokset yhteensä

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut
TP 2020 TP 2019 TP 2018 TP 2017 TP 2016
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta/1000e
Investointien tulorahoitus, %

-561

-2 759

-2078

-1606

190

182,94

75,07

88,66

56,44

46,23

Lainanhoitokate

4,99

1,51

2,27

4,1

2,75

Kassan riittävyys (pv)

30,63

22,24

33,48

35,99

30,79

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

VASTAAVAA

2020
1 000 €
37 707
181
134
47
35 145
1 275
12 788
17 259
1 552
7
2 264
2 381
1 728
585
0
67

2019
1 000 €
36 885
235
143
92
34 176
1 270
13 515
17 227
1 762
8
395
2 474
2 036
373
0
65

9
8
0
1

2
1
0
1

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Muu vaihto-omaisuus
Ennakkomaksut
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

8 398
473
275
121
77
4 740
21
0
15
6
0
4 719
2 100
0
2 044
574

5 849
472
179
167
126
3 061
27
6
15
6
0
3 034
2 544
0
196
294

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

105
2
103
0
3 079

104
1
103
0
2 211

46 113

42 735

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

2 020

2 019

21 283
5 214
0
0
1 984
11 645
2 440

19 268
5 214
0
0
2 872
12 609
-1 427

4 998

3 255

109
0
109

187
0
187

73
43

34
3

6
23

6
25

VIERAS PÄÄOMA

19 650

19 991

Pitkäaikainen

13 056
6 085

13 646
6 846

277
0

354
0

5 145
1 549

4 929
1 517

6 594
1 627

6 345
1 444

62
0
67
1 707
931
2 199
1

62
0
60
1 793
884
2 100
1

46 113

42 735

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edellisten kausien ylijäämä (+)/alijäämä(-)
Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-)
VÄHEMMISTÖOSUUDET
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Liittymismaksut ja muut velat
Laskennalliset verovelat
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
Laskennalliset verovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Konsernitaseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %

TP 2020
57
50

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €

14 085

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / asukas
Konsernin lainat, € / asukas

6 066
8 052

Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €

3 468

Lainat ja vuokravastuut 31.12.
Konsernin lainat ja vuokravastuut,euroa/asukas
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €
Kunnan asukasmäärä

10 301
4 436
0
2 322

TP 2019

53
55
11 192
4 775
3 718
8 706
10 843
4 630
0
2 342

TP 2018
52
59

TP 2017
53
59

TP 2016
56
52

12 455

13 318

12 736

5 213
4 280

5 538
4 447

5 200
3 130

10 224

10 694

7 666

-

-

-

-

-

-

0
2 389

1
2 405

2
2 449

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 31.12.2020
Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot: 1 henkilö
Karvian Lämpö Oy: Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa on ollut 1 henkilö
Willi Karvia: 1 henkilö

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 ylijäämä 751 472,33 euroa
tuloksen käsittelystä seuraavaa:
Tilikauden ylijäämä 751 472,33 euroa siirretään taseen omaan pääomaan aikaisempien vuosien yli/alijäämätilille. Kunnanhallituksella ei ole kuntalain 115 §:n mukaista tarvetta esittää talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä, koska taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. Tosiasiallisesti tarve
tasapainottamiseen on kuitenkin olemassa. Säästöjä tulee edelleen pyrkiä löytämään ja toimintatapojen
tarkastelua on edelleen jatkettava. Myös tulopohjaa tulee pyrkiä vahvistamaan kaikilla käytettävissä
olevilla keinoilla.

Talouden toteutuminen
Talousarvio ja sen toteutuminen
Talousarvio on jaettu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosaan. Määrärahat ovat bruttomääräisesti sitovia. Vuoden 2020 käyttötalouden bruttokulujen talousarviosumma oli 16 804 312 euroa (sis. talousarviomuutokset) ja toimintatuottojen 1 223 786 euroa. Verorahoitus sekä muut rahoitustuotot talousarviossa olivat 15 526 869 euroa ja rahoitusmenot 31 850 euroa. Investointiosan bruttomeno talousarviomuutoksineen 860 664 euroa.
Vuoden 2020 tilinpäätöksen bruttokulutoteuma oli 15 856 211 euroa ja toimintatuottojen toteuma 1 257
025euroa. Verorahoitus, valtionosuudet sekä muut rahoitustuotot toteutuivat 16 239 588 eurolla. Rahoitusmenojen toteuma oli 31 555 euroa. Investointiosan bruttomenototeuma oli 277 165 euroa ja investointien bruttotulo oli 673 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.

Ystävyyskuntatoiminta vuonna 2020
Ystävyystoimikunta kokoontui kolme kertaa.
Ystävyystoimikuntaan nimettiin seuraavat henkilöt Voitto Raita-aho (pj), Kaija Kangas, Kaisamaija Roinkainen, Tiina-Kaisa Aro-Heinilä, Tarja Hosiasluoma, Arja Honkanen ja Miia Salonen (sihteeri).
Koronaviruspandemiasta johtuen Viru-Nigulan kunnanjohtaja ilmoitti, että ystävyysvierailu peruttiin
Viru-Nigulaan.
Karvian kunta puolestaan kutsui Viru-Nigulan kunnasta ystävyyskuntavieraita Suo Soikoon pienoisfestifaali tapahtumaan 28.-30.8.2020. Vieraita saapui yhteensä 12.
Tulopäivän muodollisuudet ruokailuineen ja kahvitteluineen tapahtui kunnantalolla sekä perinteisen
ystävyyspuun kastelulla. Sen jälkeen vieraat majoittuivat Leirituvalle. Illan ohjelma jatkui Kauhanevan
luonnonsuojelualueella kuunnellen Georg Otsin sävelmiä Jori Otsan ja Mah´Orkka -orkesterin tulkitsemina. Lisäksi pitkospuiden varrella oli esiintyjiä.
Lauantaina päivä ohjelmassa oli tutustuminen Pramia Oy:hyn sekä Annen Taidekahvilaan. Kävimme
myös tutustumassa Karvian paloasemaan. Iltaa jatkettiin Kulttuurikeskus Skantzissa Suo Soikoon tapahtumassa.
Vieraiden lähtöpäivänä kastelimme ystävyyden puun Kulttuurikeskus Skantzin alueella ja vieraat saateltiin kotimatkalle.

Toimintatulot
Toimintamenot
Netto
Suunn. muk.
poistot
Laskennall. erät

TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

0,00
-6469

-2721

-3747

-6469

-2437

-4031

-283

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

Talousarvioin toteutumisvertailut 2020

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Kunnanhallitus
Elinkeinolautakunta/ Elinvoimalautakunta
Maaseutulautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Vapaa-ajanlautakunta
Tekninen lautakunta
Rakennuslautakunta

Keskusvaalilautakunta
Vuoden 2020 aikana ei järjestetty vaaleja.
Keskusvaalilautakunta kokoontui kerran joulukuulla kuntavaalien 2021 johdosta.
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 Miia Salonen. Varasihteeriksi nimitettiin kunnansihteeri Kaisamaija Ronkainen.

TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

Toimintatulot

0,00

Toimintamenot

-700

-685

-14

Netto

-700

-545

-154

Suunn. muk.
poistot
Laskennall. erät

-140

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakuntaan vuonna 2020 kuuluivat seuraavat kunnanvaltuuston valitsemat luottamushenkilöt: Paavo Tuuliniemi (puheenjohtaja), Aarre Välimäki (varapuheenjohtaja), Aalto Kari (varapuheenjohtaja) Merja Holkko (jäsen), Hanna-Kaisa Luomanen (jäsen) ja Ilmo Törmä (jäsen). Lisäksi kokouksissa
on ollut läsnä JHTT-tilintarkastaja Vesa Keso BDO Audiator Oy:stä.
Kunnanvaltuusto valitsi 1.10.2021 § 44 Aarre Välimäen tilalle tarkastuslautakuntaan uudeksi jäseneksi
Kari Aallon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Vuonna 2020 tarkastuslautakunta kokoontui viisi kertaa, 24.1., 24.4., 20.5., 18.9. ja 20.11.

TALOUSARVIO
Toimintatulot

TOTEUMA

POIKKEAMA

0

0

Toimintamenot

-15 980

-15106

-3539

Netto

-15 980

-12440

-873

Suunn. muk.
poistot
Laskennall. erät

-2665

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

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

TOTEUMA

POIKKEAMA

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

39 650

39 014

Toimintamenot

-694 308

-630 330

63 978

-55 320

-119 298

Netto

-654 658

-591 317

63 341

-55 320

-118 661

Suunn. muk.
poistot
Laskennall. erät

636

-6 194
168 135

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

TALOUSARVIO
Toimintatulot

TOTEUMA

POIKKEAMA

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

5 500

6 730

-1 230

Toimintamenot

-391 271

-381 130

-10 141

-3000

- 13 141

Netto

-385 771

-374 401

-11 370

-3000

-14 370

Suunn. muk.
poistot
Laskennall. erät

-40 746
-5 019

Kunnanhallitusta koskevat tavoitteet ja mittarit
Tehtävä/Tavoite/Mittarit

Toteutuma

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

Hallintokuntien viranhaltijat tulostavat itse raportit
kuukausittain. Viive (= pv edellisen kk:n päättymisestä) on keskimäärin alle 10 päivää. Palkanlaskentaohjelman vaihtuessa marraskuussa 2020
palkkatietojen ajantasainen siirtyminen kirjanpitoohjelmaan kesti poikkeuksellisesti kauan.

PALKANLASKENTA
Tavoite: Palkka-ajojen aikataulussa pysyminen,
tilastotuotannon kehittäminen, tilastot/vuosi
Mittari: Ajoa/vuosi

33 palkka-ajoa vuonna 2020. Kolmesta palkkaajosta siirrytty 2 palkka-ajoon kuukaudessa, tämän vuoksi ajojen lukumäärä jäi vähäiseksi. Uusi
palkkaohjelma Personec-F käytössä 1.1.2020.
Palkkahallinnon ulkoistaminen 1.1.2021.

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

Yhden mustavalkokopion hinta hallintokunnille on
ollut 0,06 € / kopio ja värikopion 0,15 € / kopio
vuonna 2020.
Työtapaturmia ollut vuonna 2020 kolme.
Asiakaspalautekyselyä ei ollut käytössä vuonna
2020, mutta muuten palaute on ollut positiivista.
Koronatilanteen vuoksi palvelu on siirtynyt aiempaa enemmän sähköiseksi ja puhelmitse annettavaan palveluun.
Paperi arkiston saattamista ajantasalle jatkettiin
vuonna 2020. Tiedonhallintamalli hyväksyttiin
vuonna 2020.

Terveydenhuollon menot 2017 – 2020
TP 2020

TP 2019

Sosiaali- ja terveydenhuolto

6 610 619

Erikoissairaanhoito

3 122 769

Muu terveydenhuolto

TP 2018

TP 2017

6 383 637

6 565 653

6 040 954

3 365 020

3 010 576

3 100 281

9 748 657

9 576 229

9 141 235

–

YHTEENSÄ

9 733 388

Erikoissairaanhoito toteumavertailu

TALOUSARVIO
Toimintatulot
Toimintamenot
Netto
Suunn. muk. poistot
Laskennall. erät

-

3 474 670
3 474 670

TOTEUMA

- 3 122 769
- 3 122 769

POIKKEAMA

-

TAMUUTOS

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

351 900
351 900

835

835

Sosiaali- ja terveyspalvelut toteumavertailu

TALOUSARVIO
Toimintamenot
Netto
Suunn. muk. poistot
Laskennall. erät

-

6 619 509
6 619 509

TOTEUMA

POIKKEAMA

- 6 610 619
- 6 610 619

-

-

17 132

8 890
8 890
17 132

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

Elinvoimalautakunta
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 4 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 ei päästy pitämään koulutus tai informaatiotilaisuuksia koronarajoituksesta johtuen. Yrittäjiä informoitiin koronatuista ja muista ajankohtaisista asioista sähköpostilla, suorilla yhteydenotoilla ja facebook julkaisuilla. Vuonna 2020 jatkettiin matkailun kehittämistä Willi Karvia Oy:n toimintana.
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 sai paljon positiivista palautetta tapahtumissa käyneeltä yleisöltä ja
esiintyjiltä. Koronasta huolimatta Kulttuurikeskus Skantzissa pystyttiin järjestämään kohtuullisesti tapahtumia. Useammat keikkamyyjät ja tapahtumien tuottajat ilmoittivat haluavansa tulla uudelleen seuraavana vuonna.
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. Lauhanvuori – Hämeenkankaan alue sai Geopark
statuksen vuoden 2020 heinäkuussa ja Suomi sai toisen Geoparkkinsa Rokuan lisäksi. Statuksella tulee
olemaan iso merkitys seudullisen matkailun kehittämiselle ja Karvialle se on yksi keino lisää houkutella
matkailijoita. Willi Karvia Oy tekee hankeyhteistyötä Kauhajoen puolella sijaitsevan Kammikylän ja Alpon
savannin kanssa. Kammista Skantziin – Taiteiden reitti sai Väylävirastolta hyväksynnän viralliseksi matkailutietieksi alkuvuodesta 2021.
Kunnanjohtaja on ollut yrittäjiin yhteydessä ja toiminut hanketoiminnan aktivaattorina. Neuvontatyössä
on apuna ja mukana Satakunnassa olevat julkisten asiantuntija- ja rahoittajatahojen 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 tukea, mutta hakemusten määrä jäi vähäisemmäksi kuin edellisenä vuonna. Yksinyrittäjien koronatukea myönnettiin 23 kpl eli yhteensä 46 000 euroa. Tavallisin syy hylkäämiselle oli se, että liikevaihdon
laskua koskeva vaatimus ei täyttynyt.

Loppuvuonna järjestettiin kolmannen kerran alkavan yrittäjän kurssi Karviassa ja kaikkiaan kurssilla oli
kymmenen henkilöä, joista suuri osa oli nuoria. Kurssin käyneistä on viime vuonna kolme perustanut
yrityksen ja kaksi on jo aikaisemmin toiminut yrittäjänä. Muilla sen perustaminen siirtyy vähän myöhempään ajankohtaan.
Kankaanpään aikuiskoulutuskeskuksen seudullisen työpajan Valtin sivutoimipisteenä kunnassa toimii
puutyöpaja, kierrätyskeskus sekä Moon Karviasta torimyymälä. Moon Karviasta torimyymälä oli remontin vuoksi parisen kuukautta Kulttuurikeskus Skanzissa ja piti siellä käsityömyymälää ja kahvilaa. Moon
Karviasta myymälässä oli myynnissä toimintavuoden aikana 58 toimijan tuotteita (pitäen sisällään vakituiset ja kausimyyjät), osa tuotteista oli myynnissä myös Skanssin kesäkahvilassa.
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
ollut mukana Valtin järjestämissä yhteistyökokouksissa.
Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön kautta työpajan valmennukseen osallistui vuonna 2020 yhteensä
246 asiakasta, joista karvialaisia 35, joista alle 29-vuotiaita nuoria oli 7 (2019:8, 2018:11). Ilman ammatillista koulutusta kaikista karvialaisista osallistujista oli 11 henkilöä (31%). Osallistujista naisia oli 29%
ja miehiä 71%. Osa karvialaisista osallistui pajatoimintaan Kankaanpään toimipisteissä.
Valtin kuntouttavat palvelut tarjosivat työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille
vuonna 2020 arjen tukea, yksilöllistä palveluohjausta, neuvontaa työllistymistä edistävään suunnitteluun
sekä työtoimintaa. Kuntouttavaan työtoimintaa osallistui vuoden aikana 23 (2017:36, 2018:29, 2019:32)
eri henkilöä. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on laskenut huolestuttavasti eli 28% toimintavuoden aikana.
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 koulutus vaihtoehtojen selkeyttämiseen. Työkokeilun kautta valmennuksessa oli 6 henkilöä (2019:2). Palkkatuella työsuhteessa työpajalla oli 1
(2018:7, 2019:3) tuuraustehtävissä 3 henkilöä, kesätöitä ei koronatilanteen vuoksi pystytty tarjoamaan.
Vammaispalveluiden kautta mukana toiminnassa oli 4 (2018:2, 2019:4) ja opiskelijoita 1. Työpajatoiminnan piirissä jatkoi 18 henkilöä vuodelle 2021 (2019:22). Työpajajakson päättäneiden osalta jatkopolutuksessa onnistuttiin erinomaisesti ja valmentautujat löysivät reittejä kohti työelämää. Neljä henkilöä
siirtyi suoraan palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille.

Koronakevät haastoi toiminnan äärimmilleen. Asiakastoiminta jouduttiin keskeyttämään 18.3.2020 Valtioneuvoston 16.3.2020 antamien linjausten vuoksi koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Työpajatoiminta ohjattiin keskeytettäväksi välittömästi. Toiminnan keskeyttäminen aiheutti asiakkaille isoja haasteita
henkiselle jaksamiselle ja taloudelliselle toimeentulolle. Tämä haastoi myös henkilöstön jaksamista poikkeustilan aikana ja sen jälkeen.
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. Karviasta on muodostumassa merkittävä tuulituotantoalue ja toinen tuulipuisto on rakentumassa lähiaikoina. Matkailun kehittämisellä on paljon potentiaalia ja siitä on hyötyä hyvin monille yrityksille ja yhdistyksille. Kunnassa on yksityisessä
omistuksessa tyhjiä teollisuushalleja, joille tulisi löytää käyttäjät.
Vuonna 2020 Karviassa oli 255 yritystä. (Satamittari)

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Uudet yritykset
Yrityskäynnit
Hankehakemukset
Uudet työpaikat

kpl

kpl

15
35
5
20

12 (PRH)
20
4
25 (arvio :lähde Satamittari)

Elinkeinotoimen talousarvion toteuma vuonna 2020

Toimintatulot
Toimintamenot
Netto
Suunn. muk.
poistot
Laskennall.
erät

TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

15 093

12 874

2 220

-223 006

-191 911

-31 095

-207 913

-179 038

-28 875

TAMUUTOS

POIKKEAMA
MUUT.
JÄLK.
2 220
-31 095
-28 875

-3 416
-6 179

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut: (ALV 0 %)
Toimintatulot: Toimintatulot alittuivat 2219,50 eurolla. Vieraasta voimavaraksi hanke siirtyi osin toteutettavaksi vuonna 2021 ja hanketukea ei saatu budjetoidusti.
toimintamenot: Toimintakuljujen osalta talousarvioon varattiin 223 006€, josta toteutui 191 911€.
Elinvoimatoimen osalta budjetti alittui 31 095 euroa. Avustuksia ei haettu niin paljoa kuin oli budjetoitu
ja asiantuntijapalveluiden käyttö jäi budjetoitua vähäisemmäksi. Työllistämistä tukeviin palveluihin varatusta määrärahasta säästyi 5209 euroa. Korona aiheutti katkoksia toimintaan.
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Toimintavuosi 2020 oli koronan vuoksi hyvin haasteellinen monille etenkin palvelualan yrityksille. Muutokset energiaverotuksessa heijastelivat jo turveyrittäjien toimintaan. Metallialan työpaikkojen määrä
lisääntyi, Alvarin Metalli Oy lisäsi henkilökuntaansa. Skaalan toiminta sensijaan loppui Karviassa ja tuotanhalli oli myynnissä koko vuoden. ostajaa ei sille ole löytynyt. Perustettujen yritysten lukumäärä liikkuu vuosittain 10- 20 kappaleen välillä, määrä on pysynyt melko vakioina. Satamittarista tuorein tieto
on vuodelta 2019 ja sen mukaan aloittaneita yrityksiä oli vuonna 2018 17 kpl ja lopettaneita 10 kpl.
PRH:n tilaston mukaan vuonna 2020 aloitti toimintansa 12 yritystä. Yritykset ottavat yhteyttä paljolti
yrityksen perustamiseen neuvonta- ja hankeasioiden merkeissä. Yritysten yhteinen liikevaihto oli noin
78 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 2019 lopussa oli 8,9 %, joka on hieman Satakunnan keskiarvon alapuolella. ( lähde: Satamittari).

Kokonaisuutena tavoitteissa onnistuttiin resursseihin nähden kohtuullisesti.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen maaseututoimen osalta
Vuonna 2020 Karviassa haki maataloustukea 195 tilaa. Tiloista 49 harjoitti kotieläintuotantoa ja loput
kasvinviljelyä. Vuonna 2020 EU:n ja kansallisesti rahoitettuja maataloustukia myönnettiin Porin yhteistoiminta-alueen kautta karvialaisille viljelijöille 6 058 225,19 euroa.
Alkuvuodesta sopimuskuntien palvelupisteitä pidettiin auki normaalisti. Karviassa maaseutusihteeri
oli paikalla kolmena päivänä viikossa, pääasiassa maanantaina, keskiviikkona ja torstaina. Covid19 pandemian vaikutuksesta Porin kaupungin maaseutupalveluissa siirryttiin kaupungin linjauksen
mukaisesti etätöihin maaliskuun puolivälistä alkaen, joka vaikutti myös sopimuskuntien lähipalveluun.
Poikkeusolojen aikana on hyvä käydä läpi maatilan perusvalmiuksia. Maaliskuun lopussa ytan alueen
viljelijöille lähetettiin sähköpostilla kirje maatilojen varautumiseen covid19-pandemiaan liittyen ja tarkistuslista, joiden avulla oman tilan valmiuksia voi käydä läpi. Tarkistuslista tuli säilyttää maatilalla ajan
tasalla olevan viljelysuunnitelman kanssa. Päätukihaun aikaan lähipalvelua tarjottiin lähes normaalisti
tuenhakijoiden palvelutarpeen turvaamiseksi. Porin kaupunki jatkoi etätyösuositusta pätkittäin vuoden
loppuun.
Syyskuun alusta lähtien Karviassa pyrittiin pitämään lähipalvelupäiviä Milla Ruuhikorven ja Jessica Jokisen toimesta 2 päivää viikosta. Vakiintunut lähipalvelupäivä on ollut syyskuun alusta keskiviikko. Marraskuussa pandemian vaikutukset laajenivat ja maaseutupalvelut siirtyivät takaisin etätöihin.
Palvelua on kuitenkin ollut koko vuoden saatavissa Karvian toimipisteessä ajanvarauksella.
Huhtikuussa Karvian toimipisteen toimisto muutti toiseen siipeen muutostöiden takia. Vanhat toimistotilat siirtyvät päivähoidon käyttöön.
Edellisten vuosien tapaan kasvulohkojen piirtovaatimuksen, tukiehtojen monimutkaistumisen, ja pintaalan minimivaatimusten nousun takia kevään hakemuksista suurin osa palautettiin sähköisen tietojärjestelmän avulla. Ruokaviraston sähköisen järjestelmän, Vipu-palvelun, kautta jätettiin Karviassa päätukihaun tukihakemuksista 97,4%. Yleisimpiä asiakastapaamisilla hoidettavia tehtäviä olivat lomakkeiden
noutaminen, viljelijöiden neuvonta ja erilaiset lisäselvitykset. Näitä selvityksiä pyrittiin hoitamaan myös sähköpostitse tai kirjeitse. Ruokavirasto myös loivensi sähköisesti tulleiden hakemusten ja liitteiden merkitsemistä ja allekirjoittamisesta pandemian aikana, jolloin asiakirjojen sähköinen käsittely helpottui. Tämä näkyi muun muassa tukioikeussiirtolomakkeiden käsittelyssä. Siirtolomakkeita oli mahdollista palauttaa myös suoraan sähköpostin liitteenä ja näin niiden käsittelyä saatiin sujuvammaksi pandemian aikana.
Karviassa peruttiin kaikki suuremmat yhteiset tilaisuudet, kuten päätukihakukoulutus, tilavierailuretket
ja maatalousnäyttelymatka.
Biokaasuinfo järjestettiin 23.1.2020 ja esittelijöinä toimivat Soini Pekka ja Lammi Pekka Suupohjan biokonsepti -hankkeesta, Kauhajoelta. Veroilta pidettiin 6.2.2020 valtuustosalissa, jossa kouluttajana toimi
Eero Aaltonen
Ruiskuntestausta järjestettiin 4.5.2020 sekä 3.10.2020 ja testaajana toimi totuttuun tapaan Hämeen Agrotaito
TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

0

0

0

Toimintamenot

-96 330

-81 637

-14 693

Netto

-96 330

-81 637

14 693

Toimintatulot

Suunn. muk.
poistot
Laskennall.
erät

-4 284

TAMUUTOS

POIKKEAMA
MUUT.
JÄLK.
0

-14 693
-14 693

Maatiloille myönnettäviä avustuksia maksettiin kaikkiaan 1 218,35 €, josta kalkitusavustusten osuus oli
608,10 € ja Lainajyvästön osuus oli 610,25 €. Yhteistoimintaosuus Porin kaupungille oli 73 953,62 €.
Lautakuntatyöskentely vuonna 2020
Esittelijänä lautakunnassa toimi Tarja Hosiasluoma.
Elinvoimalautakunta kokoontui vuonna 2020 neljä kertaa

Lautakunnan kokoonpano:
nimi (läsnä)

asema

henkilökohtainen varajäsen

Sami Laitila (4/4)
Esko Hautakorpi (1/4)
Jorma Niskala (3/4)
Sari Vaholuoto (4/4)
Elina Salminen (4/4)
Johanna Anttila (1/4)
Malle Niemelä (2/4)
Juha Rinne (2/4)
Ari Väliaho (3/4)

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Matti Sairiala
Pentti Malmila
Jori Nivus
Reetta Koivula
Ritva Ylinen
Olavi Visuri
Rauni Virtanen
Markus Mustajärvi
Vuokko Luomanen

Paikalla kokouksissa olivat maaseutusihteeri Milla Ruuhikorpi ja kunnanhallituksen edustaja Kaija Kangas.

Elinvoimatoimen toteuma kokonaisuudessaan sisältäen elinvoimatoimen ja maaseututoimen
TALOUSARVIO
Toimintatulot

TOTEUMA

POIKKEAMA

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUT. JÄLK.

15093

12874

-2 220

Toimintamenot

-319 336

-273 548

-45 788

0

-45 788

Netto

-304 243

-260 675

-43 568

0

-43 568

Suunn. muk.
poistot
Laskennall. erät
Investointiosa
Investointeja ei ollut.

-3 416
-10 463

-2220

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Lautakunnan kokoontuminen ja kokoonpano:
Lautakunta kokoontui 11 kertaa.
Varsinainen jäsenet (läsnä kokouksia)

Varajäsenet

Haavisto Jonna pj. (11)
Isotalo Aila vpj. (9)
Lähdekorpi Marko (8)
Nivus Jori (6)
Halmela Kari (3)
Heiniluoma Saija (6), (1.1.-7.9.2020)
Koivuniemi Tanja (9)
Kytömäki Arja (2), (1.10.-31.12.2020)

Salo Merja
Lintoja Turkka (2)
Viitala Ilkka
Tuuliniemi Teemu
Ala-Korte Kalevi (1)
Hautaluoma Kaija (1)
Kytömäki Arja, (1.1.-31.10.2020)
Haapa Kirsi, (1.10.-31.12.2020)

Lisäksi kokouksiin osallistui:
Ronkainen Kaisamaija, koulutoimenjohtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä (11)
Lepistö Reetta, päivähoidonohjaaja (7)
Hietaluoma Jaakko, kunnanhallituksen edustaja (5)
Koivisto Arimo (2)
Nevala Mimosa, nuorisovaltuuston edustaja (2)
Voitto Raita-aho, kunnanhallituksen pj. (1)
Tarja Hosiasluoma, kunnanjohtaja (3)
Hautaluoma Minna, kirjastonhoitaja (1)
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut v. 2020
(luvuissa ei kustannuslaskennallisia eriä)
Budjetti,
netto
49 911
2 053 049
97 352
2 200 312

Toteutuma,
netto
47 183
1 886 389
109 619
2 043 190,10

Kansalaisopisto

35 400

Muu koulutus

Hallinto
Peruskoulut
Esiopetus
Koulutoimi yhteensä

Poikkeama Käyttö%
2 728
166 660
-12 267
157 122

95 %
92 %
113 %
93 %

37 932

-2 532

107 %

11 000

5 785

5 215

53 %

Kirjastotoimi

101 693

95 877

5 816

94 %

Päivähoito ja lasten kotihoidon tuki

797 678

750 066

47 612

94 %

3 146 083

2 932 851,02

213 232

93 %

Kaikki yhteensä (netto)

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.
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.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
2020 oli haasteellinen keväällä puhjenneen koronapandemian vuoksi. Koronan vuoksi koko koulu oli
etäopetuksessa kaksi eri jaksoa 18.03.–15.05. ja 30.11.–19.12. Tavoitteet esi- ja perusopetuksessa on
voitu saavuttaa melko hyvin olosuhteet huomioiden.
Karvia on saanut Opetushallitukselta hankerahoitusta kerhotoiminnan kehittämiseen ja tasa-arvon edistämiseen. Lisäksi on tullut ns. koronarahaa. Koulukuraattorinpalvelut sekä koulupsykologipalvelut Karvia
ostaa Kankaanpään kaupungilta. Kuraattori on yhden 1,5 päivää viikossa ja psykologi oli 1 päivän viikossa kevään ajan. Syksyllä ei ole pysyvää koulupsykologipalvelua ollut käytössä.
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.
Henkilöstön määrä 31.12.2020:
Opettajat
Keittiöhenkilökunta
Toimistosihteeri
Koulunkäyntiavustajat
Koulukuraattori
Koulupsykologi

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

Oppilasmäärä lukuvuonna 2020-2021
Peruskoululaisia oli keskimäärin 204 ja heistä esioppilaita 20. Oppilasmäärä on pysynyt samassa kuin
viime vuonna. Erityisopetuksessa Kankaanpäässä oli keskimäärin 1 oppilas. Koulukuljetusoppilaita oli
keskimäärin 137. Päättötodistuksen saivat kaikki 9. luokan 25 oppilasta ja he saivat jatko-opiskelupaikan
toiselle asteelle. Henkilöstötarve oli toimintavuoden 2020 aikana arvioitua suurempi sijaisten, perhevapaiden ja koronatoimien tuomien muutosten vuoksi.

Tilastointipäivä 20.9.2020
Lv. 2019 - 2020
Yhtenäiskoulu

Esiop.
20

1
23

2
20

3
10

4
22

5
25

6
17

Yht. 0-6 7 8
135
21 18

9
30

yht. 7-9
69

Yht. 0-9
204

Kunnan koulutoimi v. 2020
Talousarvio
Toimintatulot
Toimintamenot
Netto
Suunn. muk. poistot
Laskennall. erät
Investointiosa
Investointeja ei ollut.

Toteuma

102 000
-

2 299 112
2 197 112

Poikkeama

172 796

70 796

- 2 215 986
- 2 043 190
-

282 098
351 963

Poikkeama
muut. jälk.

TA-muutos

83 126
153 922
-

282 098
351 963

70 796
-

3 200
3 200

86 326
157 122
-

282 098
351 963

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 2020 Karviassa toteutui 58 kurssia suunnitellusta 59 kurssista. Osallistujia kursseilla oli
yhteensä 548, joista valtaosa naisia. Karviassa toteutui 1316 oppituntia eli tavoitteeksi asetettua 1600
tuntia ei saavutettu. Oppiaineista suosituin oli kuvataiteet. Muita suosittuja oppiaineita olivat kädentaidot, teatteri sekä musiikki.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Kurssi- ja osallistujamäärä laski edellisestä vuodesta ja toteutuneita tunteja oli edellisvuotta vähemmän.
Myös toteutuneiden kurssien määrä väheni edellisvuodesta. Osallistujamäärään ja kurssien toteutumiseen vaikutti koronapandemia ja toimet sen torjumiseksi.

Henkilöstön määrä 31.12.2020: ei henkilöstöä

Talousarvio
Toimintatulot
Toimintamenot
Netto
Suunn. muk. poistot
Laskennall. erät

-35 400
-35 400

Toteuma

Poikkeama

TA-muutos

Poikkeama
muut. jälk.

-37 932
-37 932

-2 532
-2 532

-2 532
-2 532

-329,75

-330

-330

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.

Talousarvio
Toimintatulot
Toimintamenot
Netto
Suunn. muk. poistot
Laskennall. erät

Toteuma

-11 000
-11 000

-5 785
-5 785

0
0

-268,18

Poikkeama

5 215
5 215
0
-268

TA-muutos

0
0
0
0

Poikkeama
muut. jälk.
5 215
5 215
-268

Kirjastotoimi
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 yleisen kirjaston tehtävänä on 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin) 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.
Palvelut voidaan järjestää yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Karvian kunta on ostanut kirjaston johtajan palvelut Honkajoen kunnalta 1.7.2016 alk. Karvian kirjasto on osa Satakunnan yleisten kirjastojen
verkostoa, Satakirjastoja. Satakirjastojen toimintaa ohjaavista asioista päättää Satakirjastojen johtoryhmä. Tavoitteena on, että asiakkaat näkisivät 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. 44 047 nidettä; kirjakokoelman koko 39 949 nidettä
- kirjahankintojen määrä 1326 nidettä (vähennys v:een 2019 -10,04 %)
- kokonaislainaus 25 494 lainaa + e-kirjojen, e-lehtien, e-musiikin ja e-kuvatallenteiden käyttökerrat 1903 kpl
- saatujen seutulainojen määrä 2888 kpl (v 2019: 2183; v 2018: 2086 kpl; v 2017: 1754 kpl)
- muihin Satakirjastoihin lähetettyjen seutulainojen määrä 7020 kpl (v 2019: 4992 kpl; v 2018:
3569 kpl; v 2017: 2346 kpl)
- kirjastonkäytön opastukset ja kirjavinkkaus 3 kpl (55 osall.)
- satutunnit ja satutuokiot 3 kpl (34 osall.)
- muita ryhmäkäyntejä 24 kpl (pääas. päiväkodin ja yhteiskoulun lainauskäyntejä)
- kirjailijavierailuja ja muita tapahtumia ei järjestetty koronaepidemian vuoksi
- vapaa-ajanlautakunta järjesti kaksi Willin yön tilateatteriesitystä kirjaston tiloissa 6.11.
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Tavoitteiden toteutumisen osalta suurin haaste v 2020 oli maailmanlaajuinen koronaepidemia, joka sulki
kirjastoja määräajaksi ja rajoitti toimintaa myös muuten. Kirjastot olivat valtioneuvoston päätöksellä
suljettuina 17.3. – 31.5. Varausten ja kirjakassien noutomahdollisuus sallittiin 5.5. alkaen. Toinen sulku
koettiin 27.11. alueellisten koronarajoitusten vuoksi. Ovet kirjastossa avattiin seuraavan kerran
1.2.2021.
Pitkät sulkuajat näkyvät tilastoissa paitsi aukiolotuntien, myös fyysisten kirjastokäyntien ja lainauslukujen lähes samansuuruisena laskuna ed. v:een verrattuna: aukiolotunnit -10,18 %, kirjastokäynnit -11,75
%, kokonaislainaus -11,17 %. Lainauslukujen laskuun vaikuttaa myös keväällä tehdyt automaattiset
eräpäivien siirrot. Aukiolotuntia kohti tarkasteltuna lainaus on kuitenkin pysynyt jokseenkin samana kuin
v 2019. Verkkoaineistojen käyttö on noussut. E-aineistoihin ja varsinkin niiden etäkäyttöön tehtiin lisäsatsauksia.

Kirjastossa jouduttiin myös tekemään uudenlaisia hankintoja, kuten kasvomaskit, käsidesit, pleksi ja
lattiatarra, ja kehittämään uusia toimintatapoja, kuten kirjakassipalvelu. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti etänä. Kirjailijavierailuja tai muita tapahtumia ei kirjastossa voitu järjestää. Koululaisryhmiä ja päiväkotilapsia vieraili kirjastossa jonkin verran, mutta vähemmän kuin normaalisti. Koronarajoitusten ohella ja osin niiden ansiosta päästiin kuitenkin tekemään normaalia runsaammin kokoelmatyötä ja mm.
järjestettiin aikuistenosaston kaunokirjallisuushyllyt uuteen uskoon. Aineistopoistoja tehtiin 49.44 %
enemmän kuin v 2019.
Seutulainaus on Karviassa edelleen harvinaisempaa kuin muissa Satakirjastoissa. Seutulainoja Karviaan tilattiin toiseksi vähiten kaikista Satakirjastoista. Lähetettyjen seutulainojen osuus on Karviassa
kuitenkin suuri, mikä selittynee osin kirjaston kokoelmien suuruudella etenkin vanhan aineiston osalta.
Henkilöstön määrä 31.12.2020: kirjastovirkailija 5 pv/vko, kirjastonhoitaja 1 pv/vko. Palkkatukityöllistetty
18 t 23 min / vko 3.5. asti. Tarvittaessa tilapäistä työvoimaa lomien ja muiden poissaolojen ajan.

Talousarvio
Toimintatulot
Toimintamenot
Netto
Suunn. muk. poistot
Laskennall. erät

840
-102 533
-101 693
0
0

Toteuma
3
-99
-95
-8
-43

716
594
877
379
681

Poikkeama
2
2
5
-8
-43

876
939
816
379
681

TA-muutos
0
0
0
0
0

Poikkeama
muut. jälk.
2
2
5
-8
-43

876
939
816
379
681

Päivähoito ja lasten kotihoidontuki
Varhaiskasvatus, lasten leikkitoiminta, lasten kotihoidon tuki sekä perhetyö
Toiminta-ajatus:
Tarjota laadukasta varhaiskasvatusta, tukea varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhempia kasvatustehtävässään ja yhdessä heidän kanssaan edistää lasten tasapainoista kehitystä. Varhaiskasvatuksen
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 matalankynnyksen tukimuoto, jolla
pyritään saamaan apu ajoissa ja nopeasti sitä tarvitseviin perheisiin. Perhetyö on varhaiskasvatuksen
oma perheiden tukimuoto päiväkotitoiminnan lisänä.
Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
-

-

-

-

Tavoitteena on järjestää jokaiselle hoitopaikkaa tarvitsevalle lapselle turvallinen varhaiskasvatuspaikka sekä toteuttaa laadukasta toimintaa määrärahojen puitteissa. Varhaiskasvatuslain
mukaista varhaiskasvatusta toteutettaessa tulee huomioida lain ja normien määräämät asiat,
kuten esimerkiksi henkilöstömitoituksen oikea määrä ja oikeus varhaiskasvatukseen.
Varhaiskasvatuksen tiloja koskevat kysymykset tulee ratkaista. Päiväkoti Kissankimalluksen tilat
kunnantalon alakerrassa ovat riittämättömät ja Saran koulun kiinteistöstä muuttava Onnimannin
ryhmäperhepäiväkoti tarvitsee pysyvän tilaratkaisun. Samalla on pohdittava ryhmäperhepäiväkotimuotoisen toiminnan jatkoa tulevaisuudessa.
Vuorohoidon tarve alkoi Karvian varhaiskasvatuksessa aikaisempaa suuremmalla volyymilla
vuoden 2019 aikana. Vuoden 2020 aikana tarpeen tiedetään jatkuvan.
Erityisopettajan palveluiden kattavampi ja riittävämpi määrä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluiden tarve on aiempaa suurempi, mutta varhaiskasvatuksen käytössä on vain muutama tunti viikoittain tähän tarpeeseen vastaamista.
Tavoitteena on, jatkona edellisille vuosille, pedagogisten toimintatapojen kehittäminen ja oppimisympäristöjen muokkaus.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ikäryhmittäin 31.12.2020.
Varhaiskasvatusta järjestettiin Päiväkoti Kissankimalluksessa sekä ryhmäperhepäiväkoti Onnimannissa.
Esiopetuksen oppilaat saivat varhaiskasvatusta perheiden tarpeen mukaan aamu- ja iltapäivätoimintana.
ikä
alle 3 -vuotiaat

kokopäivähoito (yli 5t)
17 lasta

osapäivähoito (alle 5t)
1 lapsi

3-5 -vuotiaat

50 lasta

1 lapsi

6 -vuotiaat (esikoululaiset)

1 lapsi

12 lasta

yhteensä

68 lasta

14 lasta

Lapsia yhteensä 82 lasta, joista 68 kokopäiväistä lasta, 14 osapäiväistä lasta.

Koronaepidemian aiheuttamien varotoimenpiteiden ja muutosten vuoksi läsnäolopäiviä on vuoden 2020
ajalta paljon vähemmän kuin normaalisti. Koronan vuoksi päiväkotitoiminta supistui keväällä 2020 maaliskuusta toukokuuhun. Lapset hoidettiin pääasiassa kodeissa, joten päiväkodissa lapsia oli vain noin 20
– 50 % normaalista lapsimäärästä. Korona aiheutti päiväkodin sulkemisen kunnantalon tiloissa joulukuussa 2020. Lähes kaikki lapset ja lähes koko henkilöstö joutui tartuntatautiviranomaisten määräämään karanteeniin ja eripituisiin eristyksiin. Päiväkodin lapsimäärä oli koko loppuvuoden 2020 vain murto-osa normaalista.
Läsnäolopäiviä vuoden aikana 9142 kpl, kokopäiväisiä 7934 kpl, osapäiväisiä 1208 kpl.
Ostopalveluna vuonna 2020 Karvian kunta osti naapurikunnista varhaiskasvatuksen kahdelle lapselle.
Kotihoidontuen piirissä oli Karviassa vuonna 2020: 29 - 42 lasta ja 20 - 30 perhettä.
Varhaiskasvatuspalveluiden käyttö on viime vuosina noussut. Loppuvuonna 2020 Karvian varhaiskasvatuspalveluita käytti 66% kunnan kaikista varhaiskasvatusikäisistä lapsista. Tilastoissa tämä näyttäytyy
laskuna edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2020 Karviassa syntyi 10 lasta, eli muutamaan edelliseen vuoteen verrattuna vähemmän lapsia.
Varhaiskasvatusta järjestettiin resurssien ja kysynnän mukaan. Päiväkodin aukiolo on vakioitunut välille
klo 5 – 17.30. Iltoja ja viikonloppuja koskevaa vuorohoitoa järjestettiin satunnaisesti perheiden tarpeiden mukaan. Lasten määrä varhaiskasvatuksessa kasvoi vuoden 2019 aikana, ja vuonna 2020 kaikki
päiväkotipaikat olivat täynnä. Vuoden 2020 päiväkodin ryhmissä on ollut edellistä vuotta enemmän alle
kolmevuotiaita. Alle kolmevuotias käyttää 21 lapsen ryhmässä kaksi paikkaa, joten alle kolmevuotias
vähentää päiväkotiryhmän paikkalukua. Perheiden tarpeen mukaan on ollut myös valittavana kokopäivähoitoa vähemmän päiviä. Tämän ansiosta osa lapsista on pystynyt käyttämään samaa paikkaa, kun
hoitopäivät ovat eri päivinä.
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksen tarpeisiin pystyttiin vastaamaan olemassa olevilla varhaiskasvatuksen palveluilla. Hoitopaikka järjestyi jokaiselle varhaiskasvatusta tarvitsevalle lapselle. Kaikilla perheillä on ollut yhtäläinen mahdollisuus saada lapselleen hoitopaikka. Kaikille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille laadittiin yhteistyössä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus toteutui jokaisella varhaiskasvatuspaikkaa hakeneella lapsella.
Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksen tilakysymyksiä pohdittiin ja ratkaistiin monella tavalla. Ryhmäperhepäiväkoti Onnimanni muutti Saran koulun tiloista Karvian keskustassa sijaitsevaan entiseen Syreenin palvelukodin kiinteistöön. Kunnantalon vanhaan osaan suunniteltiin päiväkodin lisäosa kahdelle ryhmälle. Remontti aloitettiin teknisen toimen toimesta syksyllä 2020 purkamalla kunnantalon vanhan osan
rakenteet.
Saran koulun kiinteistö myytiin uudelle omistajalle alkuvuodesta 2020. Ryhmäperhepäiväkoti oli Saran
koulun tiloissa muutaman kuukauden ajan vuokralla ja muutti uusiin väliaikaisiin tiloihin, Syreenin kiinteistöön, toukokuun alussa 2020. Ryhmäperhepäiväkoti muutettiin osaksi olemassa olevaa päiväkotia, ja
siitä tuli Kissankimalluksen neljäs päiväkotiryhmä 1.8.2020. Onnimannin ryhmä muuttaa kunnantalon
yhteyteen remontoitaviin tiloihin niiden valmistuttua (arvio syksyn 2021 aikana). Henkilöstön osalta
muutos tarkoitti sitä, että ryhmään tarvittiin lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Nämä muutokset tehtiin sisäisillä järjestelyillä ja väliaikaisilla muutoksilla.
Vuorohoito
Kunnan tulee järjestää vuorohoito sitä tarvitseville lapsille. Tähän tarpeeseen pystyimme vastaamaan
vuoden 2020 aikana hyvin. Koronan aiheuttamat varotoimenpiteet aiheuttivat tarpeissa ajoittain muutoksia. Päiväkoti oli loppuvuoden karanteeniaikaa lukuun ottamatta auki normaalisti ja vuorohoito järjestettiin perheiden tarpeiden mukaisesti. Vuorohoitoa tarvitseville lapsille päiväkoti on ilmoitetun tarpeen
mukaan ollut auki myös viikonloppuisin ja öisin.
Erityisopettaja ja muut henkilöstötarpeet
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluiden uudelleen järjestelyn suhteen tavoite ei toteutunut.
Vuoden 2020 aikana rekrytoitiin päiväkotiin varhaiskasvatuksen opettajia kahteen kertaan. Ensimmäisel-

lä hakukierroksella, keväällä 2020, päiväkotiin palkattiin vakituiseen työsuhteeseen lastentarhanopettaja, joka oli jo hoitanut tehtävää määräaikaisena.
Toisella hakukierroksella, syksyllä 2020, ei varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään ollut päteviä hakijoita. Ilman varhaiskasvatuksen tutkintoa tehtäviä hakeneista valittiin määräaikaisiin työsuhteisiin kaksi
lastenhoitajan kelpoisuudella tehtävään hakenutta.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajaa emme onnistuneet saamaan kummallakaan hakukierroksella.
Pedagogiset toimintatavat
Vuoden 2020 varhaiskasvatuksen toiminnalle pohdittiin suuntaviivoja. Toimintatapoja kehitettiin läpi
koko vuoden ja pedagogiseksi painopistealueeksi valikoitui positiivinen pedagogiikka. Positiivisen pedagogiikan lähtökohtia käytiin läpi yhteisissä palavereissa. Positiivista pedagogiikkaa kehitetään myös tähän suunnatulla opinnäytetyöllä. Lastentarhanopettaja Marika Sjöman-Haapaniemi tekee ylemmän korkeakoulututkintonsa opinnäytetyön positiivisesta pedagogiikasta ja käytännön työ toteutetaan Kissankimalluksen päiväkodissa. Tätä toimintatapaa tukemaan suunniteltiin myös mentoritoiminta, jota vedetään kahden mentorikoulutuksen saaneen työntekijän johdolla. Mentoritoiminta aloitetaan vuoden 2021
aikana.
Suhdelukumuutos
1.8.2020 tuli voimaan lakimuutos koskien varhaiskasvatuksen lasten ja aikuisten suhdelukua. Tämä
vaikutti toiminnan järjestämiseen siten, että ryhmäkokoa jouduttiin pienentämään. Aiemmin Karvian
varhaiskasvatuksessa oli käytössä suhdeluku, joka tarkoitti yhtä aikuista kohti kahdeksaa yli kolmevuotiasta lasta. Lakimuutoksen jälkeen yhtä aikuista kohti saa olla seitsemän yli kolmevuotiasta lasta. Käytännössä tämän vuoksi resurssin lisäystä tuli reilusti yhden kasvattajan verran.
1.8.2020 tuli lakimuutos myös subjektiiviseen varhaiskasvatusoikeuteen. Kaikille lapsille palautui yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen, riippumatta vanhempien työllisyys- tai muusta tilanteesta. Tätä oikeutta ei ollut Karviassa aiemminkaan rajattu, joten tämä lakimuutos ei tuonut muutosta toimintaamme.
Sijaisten palkkoihin haettiin lisämäärärahaa. Vuorohoito ei toteutunut kuitenkaan kaikessa laajuudessaan, joten lisätyöntekijöitä ei tarvittu niin runsaasti kuin etukäteen arvioitiin. Myös koronan aiheuttamat muutokset vaikuttivat siihen, että määräaikaisia työntekijöitä ei tarvittu työvuoroihin niin paljon
kuin normaalitilanteessa olisi tarvittu. Lisämäärärahaa ei näin ollen kokonaisuudessaan tarvittu lisätyöntekijöiden palkkaamiseksi.
Liikuntahanke yhteistyössä liikuntatoimen kanssa
Liikuntatoimen kanssa yhteistyössä on kehitetty päiväkodin liikuntaa. Ensimmäinen hanke kohdistui
päiväkodin sisäliikuntaan vuonna 2019 ja vuoden 2020 hanke kohdistettiin päiväkodin ulkoliikuntaan.
Hankkeelle on kehitetty myös jatkoa liikuntamahdollisuuksien kehittämisen parissa.

Henkilöstön määrä 31.12.2020:
Neljä päiväkotiryhmää
4 lastentarhanopettajaa, joista kaksi vakituista, kaksi määräaikaista
7 lastenhoitajaa (vakituisia)
3 lastenhoitajaa (määräaikaisia)
1 avustaja
1 keittäjä (1.1.2021 siirtyy päiväkodin alaisuudesta teknisen toimen alaisuuteen)
Esikoulun varhaiskasvatus
1 lastenhoitaja
Ryhmäperhepäivähoito (31.7.2020 saakka, 1.8.2020 muuttui Kissankimalluksen päiväkotiryhmäksi)
2 ryhmäperhepäivähoitajaa
1 lastenhoitaja
1 päivähoidon ohjaaja
Perhetyössä 1 määräaikainen perhetyöntekijä
Leikkikenttätoimintaa ei koronavarotoimien vuoksi järjestetty vuonna 2020 lainkaan.

Talousarvio
Toimintatulot
Toimintamenot
Netto
Suunn. muk. poistot
Laskennall. erät

62 000
-827 278
-765 278
0
0

Toteuma
75 648
-825 714
-750 066
0
-154 482

Poikkeama
13 648
1 564
15 212
0
-154 482

TA-muutos

Poikkeama
muut. jälk.

0
-32400
-32 400
0
0

Investointiosa
Piharemontti vuonna 2019/2020 (tekninen toimi).
Päiväkodin lisätilojen remontointi 2020-2021 kunnantalon vanhaan osaan (tekninen toimi).

13 648
33 964
47 612
0
-154 482

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:
Liikuntatoimi keskittyi kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaan ennaltaehkäisevään, matalan kynnyksen liikuntatoimintaan. Keskiössä oli fyysisen aktiivisuuden lisääminen sekä kuntalaisten henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Tarjottiin erityisesti ikäihmiselle maksutonta ryhmä- ja yksilöohjausta.
Maksuttomia palveluja ja liikunnanohjausta tarjottiin myös alle kouluikäisille lapsille ja liikuntarajoitteisille kuntalaisille. Terveysliikunnassa kohderyhmänä ovat nollaliikkujat ja liian vähän liikkuvat aikuiset,
joita kannustettiin liikuntakampanjoin lisäämään arkiaktiivisuutta. Aluehallintovirastolta haettiin ja saatiin
avustusta liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen, jota varten oli ideoitu hanke Willi verkosto – iloa liikunnasta. Hanke sisälsi liikunnallisen toimintakulttuurin muodostamisen varhaiskasvatukseen, henkilöstön kouluttamisen ja vanhemmuuden tukemista. Jatkuva tavoite liikuntaneuvonnassa on
työikäisen väestön toimintakyvyn tukeminen sekä ikäihmisten toiminta- ja liikuntakyvyn säilyttäminen ja
parantaminen. Tavoitteena oli myös esikoululaisten uimataidon tehostettu opetus, mikä jäi saavuttamatta koronaepidemian rajoitusten vuoksi. Kesän uimakoulut toteutettiin onnistuneesti koronarajoitukset
huomioiden, osallistujia oli 59.
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Ryhmäliikuntaa tarjottiin monipuolisesti ottaen huomioon koko ihmisen elinkaari. Liikuntaneuvojan ohjaamat kestosuosikit olivat äiti-vauvajumppa (12/12), pumppitreeni (29), kehonhuolto (38), senioreiden
tasapainojumppa (47), lapsiparkki sekä erityisryhmien boccia & curling (12). Uutena ohjausmuotona
alkoi Rytmis (14), mikä on kehorytmiikkaan perustuva aivojen hyvinvointia edistävä liikuntatunti senioreille ja varhaisvaiheen muistisairaille. Rytmikseen liittyy keskittymis- ja koordinaatiokykyä kehittäviä
harjoitteita sekä tasapainoa ja lihaskuntoa parantavia tehtäviä. Hauska ja innostava ryhmäliikunta tukee
myös osallistujien sosiaalisia tarpeita. Koululaisten toiveesta alkoi tyttöjen sähly (18) sekä l-2luokkalaisten, monipuolisesti motorisia taitoja kehittävä liikuntakerho (15). Liikuntaneuvoja teki yksilöohjauksia ja kuntosaliohjelmia runsaasti, asiakontakteja oli kertomusvuonna 128 seuraavasti; liikuntaneuvonta (12), kuntouttava toiminta (24), kuntosaliohjaukset (47), kuntosali-/treeniohjelmien teko (18),
inbodytestit (26), kuntotestit (1) sekä nonstopina käden puristusvoimatestit ja kuntosalin laiteopastukset. Lisäksi hankittiin ostopalveluin; alle 12v poikein sähly (22), Lavis lavatanssiohjausta 2 krt/viikossa,
torstaisin ja kevytversio maanantaisin (25), 9-lk Somebody-ryhmäkoululaisille (2x12), vahva arki – hyvinvointikurssit (2x12), TYKY niska-selkäjumppa työssäkäyville (14), syketreeni+kehonhuolto (31), aikuisten harraste-lentopallo vertaisohjaajan johdolla perjantaisin (13), Senioritanssi (12 ), lavatanssikurssin jatko 1 krt/vko (30).
Liikuntatoimen Willi werkosto – iloa liikunnasta- hankeen tavoitteena oli kehittää varhaiskasvatuksen
sisäliikuntaa, lisätä päivähoidossa olevien lasten fyysistä aktiivisuutta, aktivoida koko perhettä liikkumaan lapsen kanssa yhdessä sekä lisätä koulutuksilla henkilöstön osaamista. Henkilökunnalle järjestettiin koulutuksia mm. Svolin koulutus syyskuussa oli suosittu; kepparitanssi, motoriset perustaidot sekä
rope skipping-naruhyppelyt tulivat tutuksi ja päiväkotiin hankittiin keppihevosten lisäksi monia muita
sisäliikuntaa motivoivia liikuntavälineitä. Liikuntaneuvoja oli tiiviissä yhteydessä vakan kanssa ja kävi
säännöllisesti päiväkodeissa pitämässä liikunta-, leikki- ja tanssituokiota, joista koosti ohjeet henkilökunnan käytettäväksi. Edelleen liikuntaneuvoja ideoi ja rakensi malliksi temppuratoja kunnan eri tiloihin,

joissa lapset pääsivät vuorollaan temppuilemaan. Perheliikunnan kehittäjä Annu-leijona, jonka lapset
nimesivät vaaleilla, löysi tiensä Karviaan kertomusvuoden syksyllä. Annu-leijona kannusti perheliikuntaan, mutta motivoi kaikkia kuntalaisia liikkumaan. Korona esti Annun vierailut päiväkoteihin. Myös
suunnitellut perheliikuntatapahtumat jäivät koronan vuoksi toteuttamatta. Annu-leijona oli kuitenkin
aktiivinen some-vaikuttaja, hänen kuviaan ja vinkkivideoitaan saatiinkin ihastella facebookin kautta.

Kuntosalin käyttöaste kasvoi kertomusvuonna, vaikka kuntosali oli koronan takia suljettuna 3,5 kuukautta. Kävijämäärä oli 6062, vain vajaa tuhat vähemmän edellisvuoteen verrattaessa. Laskennallisen
keskiarvon mukaan kuukaudessa kävijöitä oli 757 ja päivässä keskimäärin 25 henkilö (edellisen vuoden
luvut 583/20). Liikuntaneuvojan läsnäoloa luo turvallisuutta ja lisää varsinkin ikäihmisten käyntejä.
Heille päivittäinen tuki on tärkeää myös sosiaalisessa merkityksessä. Matalan kynnyksen palveluilla
edistettiin asiakaslähtöisyyttä ja saatavuutta sekä palveluiden tuottamista vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Kuntosalikorteista ja testauspalveluluista saatavat tulot olivat 10 543 euroa.
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Koronasta huolimatta Karvian pyöräilykesä toteutettiin suunnitelmien mukaan. Kirjauslaatikot kiellettiin
ja niiden sijasta omat suoritukset merkittiin joko mobiilisovellutukseen tai henkilökohtaiseen pyöräilypassiin. Karviassa pyöräilyperinteitä on jo 29 vuoden ajalta. Kampanja on halvin ja suurin kuntalaisten
liikuttaja. Pyöräilystä on paikallisella tasolla tehty tienvarsien ITE-taideteosten ja pyöräilypatsaiden myötä omaleimaista kulttuuria, josta Karvia tunnetaan. Kampanja on laaja, kestoltaan viisi kuukautta. Karvia
lunasti odotetusti taas ykköspaikkansa ja voitti Satakunnan haastepyöräilyssä alle 5000 asukkaan kuntien kisan. Vapusta juhannukseen kirjauksia tehtiin 4658, mikä antoi aktiivisuusprosentin 198,9%. Koko
kesän saldo aina syyskuun loppuun oli 17248 suoritusta. Kolmannen sektorin verkoston, yhdistysten ja
kylätoimikuntien kanssa järjestettiin kesän aikana kaikkiaan 22 pyöräilyn oheistapahtumaa, joissa oli
osallistujia 1255. Tapahtumiin osallistui ja henkilökohtaisen pyöräilypassin käyttäjiä oli 189 ja leimoista
syntyi passiin lause ”Kuntien pyöräilytreffit”, koska kertomusvuonna aloitettiin kuntakumppanuuspyöräilyt Parkanon ja Kihniön kanssa. Karvia voitti kummatkin maaottelut. Lumen puutteen vuoksi Satakunnan
haastehiihtokampanjaa ei voitu toteuttaa.
Terveyskioskipalvelut nousivat korona-aikana kukoistukseensa, lainaustoiminta vilkastui merkittävästi ja
aloitettiin yhteistyö kirjaston kanssa. Terveyskioski työllisti liikuntaneuvojaa, sillä liikuntavälineiden lainaus oli päivittäistä. Markkinointiin panostettiin, mainostettiin kuntatiedotteessa ja somekanavissa. Kuvattiin omia jumppavideoita, tehtiin kuvallisia treeniohjeita sekä jaettiin linkkejä kuntalaisille netti- ja
facebook sivujen kautta. Yhteistyökuvioita vahvistettiin sekä Mehiläisen työterveyshoitajan, Posan terveydenhoitajien ja työfysioterapeutin kanssa, jotka omalta osaltaan tiedottivat asiakkaitaan kunnan
tarjoamasta palvelusta. Liikuntaneuvoja vastasi terveyskioskin välineiden desinfioinnista ja huollosta.
Liikuntaneuvoja suunnitteli ja räätälöi pyynnöstä kotitreenaajille ohjelmia, mm. pumppivälineiden lainaajille pumppitreeni-ohjelma. Terveyskioskipalveluiden tärkeys korostui entisestään harrastetilojen sulun
aikana ja välineiden/kirjallisuuden lainauskertoja kirjattiin 83 kpl. Vuoden urheilijaksi lautakunta valitsi
yksimielisesti akrobatiavoimistelua harrastavan Heidi Mäki-Kulmalan. Vuoden kuntoilijaksi valittiin kuntosalia, miesvoimistelua, lentopalloa ja tanssia harrastava Esa Pirttimäki Suomijärveltä. Vuoden seuratyöntekijäksi valittiin Esko Hautakorpi. Hän toimii aktiivisesti Kirin eri luottamustehtävissä. Liikunnan kannustusstipendein palkittiin kaikkiaan 22 nuorta.
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta:
Toiminnan ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista valvoi sisäisesti viranhaltija. Käteisellä maksettujen
kuntosalikorttien ja osanottomaksujen seurannasta, tilityksestä vastasivat yhteisesti liikuntaneuvoja/
liikuntasihteeri ja se perustui aina kirjalliseen dokumentointiin. Liikuntaneuvoja vastasi kuntosalien huollosta omavalvontasuunnitelman mukaan ja seurasi kuntosalien kävijämäärää. Kertomusvuonna kuntosaleille oli aikaa tehdä laajempi ”kuntosaliremontti” sekä poistaa kuluneet, rikkinäiset välineet ja vaihtaa
uusiin. Kuntalaisten toiveesta ja kuntouttavien turvalliseen treenaamisen mahdollistamiseksi hankittiin
alatalja ja muita voimailun pienvälineitä. Myös kaikki liikuntavarastot siivottiin ja parannettiin säilytysjärjestelmiä. 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. Henkilöstön määrä 31.12.2020: 1,7

TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

TOIMINTATULOT

20 200

19 767

-403

TOIMINTAMENOT

192 665

121 296

71 369

NETTO

172 465

101 500

70 965

61 218

61 218

132 602

132 602

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset
Noin 70 000 euron säästö johtui lumettomasta ja leudosta talvesta sekä koronarajoitusten vuoksi peruuntuneista liikuntatapahtumista, säästömomentit; ostopalvelut, materiaalihankinnat ja avustukset

Raittiustoimi
Toiminta-ajatus:
Kunnan hyvinvointipalveluja koordinoivan raittiustoimen tehtävänä on aktivoida ja kannustaa terveisiin
elintapoihin erilaisin kampanjoin. Tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia, 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:
Raittiustoimen tavoite on kannustaa kuntalaisia terveisiin elintapoihin ja järjestää paikkakunnalla ennaltaehkäisevää päihdevalistusta poikkihallinnollisesti. Edelleen toimitaan tiiviissä yhteistyössä sekä Satakunnan että Pohjois-Satakunnan alueen ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkoston kanssa hyväksytyn vuosikellon mukaan, mikä edesauttaa ehkäisevän päihdetyön suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Hyödynnetään edellisen vuoden päihdetilannekyselyjen tuloksia tulevassa toiminnassa, toteutetaan
aiotut ostokokeet sekä terassi- ja asiakasarviot. Kouluilla järjestetään päihdekasvatusta. Wilman kautta
tuodaan tiedoksi vanhemmille ajankohtaista tietoa päihteiden käytön tilanteesta ja rajoitetaan saatavuutta muun muassa Älä välitä kampanjan kautta. Keväällä osallistutaan alueen päihdeputkeen ja syksyllä kampanjoidaan näkyvästi ehkäisevän päihdetyön viikolla.
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Noudatettiin sekä Satakunnan että Pohjois-Satakunnan EPT-ryhmän laatimia vuosikelloja, Selvinpäin
Satakunnassa -hankkeen viestintä kohdistettiin erityisesti nuorille ja vanhemmille, mutta myös koko
väestölle. Viestintää toteutettiin kertomusvuonna seuraavista aiheista: päihteiden välittämisestä alaikäisille, nuuskan haitoista, kannabiksen ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä, varhaisesta puuttumises-

ta päihteiden käyttöön sekä nuorten juhlimisesta koulun päättyessä, jossa aikuisten panos on tärkeässä
osassa turvallista juhlintaa.
Poikkeusoloaikana jaettiin tietoa eri huolipuhelinnumeroista - huolestuttaako oma tai läheisesi päihteidenkäyttö, kun mieli myllertää ja korona askarruttaa sekä nuorten ja aikuisten omat neuvontapuhelinnumerot. Edelleen jaettiin linkkejä ja podcast videoita mm. kannabiksen käytöstä ja siihen liittyvistä
teemoista. Niissä pohdittiin viihdeteollisuuden luomaa vääristynyttä kuvaa kannabiksen käytöstä, sekä
itsetunnon merkitystä sosiaalisen paineen alla. Karvia toteutti suunnitellut asiat soveltuvin osin, sillä
koronarajoitukset estivät yleisötapahtumien järjestämisen. Koululaisille suunnattu päihdeputki, ostokokeet ja terassikyselyt peruutettiin. Luentojen ja tapahtumien sijasta julkaistiin aiheista lehtijuttuja, tiedotettiin ajankohtaisista asioista yhtenäiskoulun käyttämän Wilma verkkopalvelun kautta, jaettiin tietoa
kuntatiedotteissa ja lukuisten some-kanavien kautta. Näillä tietoiskuilla heräteltiin kuntalaisia kantamaan
vastuunsa omasta terveydentilasta ja elämäntavoista. Päihdetyö on myös jokaisen kansalaisen asia.
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Jatkettiin matalankynnyksen palvelujen kehittämistä kaiken kansan olohuoneen ympärille. Vakiintunet
karaokeillat ja muisti- ja omaishoitokahvilat lähtivät hyvin käyntiin, kunnes koronapandemian rajoitukset
estivät kokoontumiset maaliskuun lopulla. Sitä ennen ehdittiin järjestämään kahdet Willin Kansan karaokeillat, joissa harrastuksen vertaisohjaajilla oli merkittävä rooli. Yhdeksännen luokan oppilaille pidettiin
ohjatut SomeBody-ryhmät, jossa vahvistettiin nuorten itsetuntoa ja kehontuntemusta. Menetelmän tarkoituksena on erityisesti auttaa ihmisiä huomioimaan omaa suhdetta kehoonsa sekä oman kehon suhdetta ympärillä oleviin muihin ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Yksilön elämään vaikuttavat merkittävästi myös hänen elinympäristönsä ja hänen paikkansa sosiaalisessa yhteisössä. Kannustettiin kuntalaisia osallistumaan luomihuolipäivään ja SPR:n järjestämään koulutukseen ystävänpäivätoimintaan
haluaville.
Keväällä jaettiin kolmelle vähittäismyyntiliikkeelle diplomit, jotka olivat hoitaneet esimerkillisesti ikärajavalvonnat. Myymälät selvisivät puhtain paperein viime syksynä tehdyistä alkoholin koeostoista. Se tarkoittaa, että kaupan kassalla kysyttiin henkilöllisyyspapereita jokaiselta täysi-ikäiseltä, mutta nuoren
näköiseltä koeostajalta. Kertomusvuoden syyskuussa toteutettiin paikallisissa anniskelu- ja vähittäismyyntipaikoissa Näytä paperit! Älä välitä päihteitä! -kampanja, mikä kannusti nuoria näyttämään henkilöllisyyspaperit automaattisesti ikärajavalvottavia tuotteita ostaessaan. Tavoitteena oli myös ehkäistä
päihteiden välittämistä alle 18-vuotiaille nuorille. Karvian elintarviketoimijat lähtivät kampanjaan mukaan positiivisella otteella. Nuoret, jotka näyttivät henkilöllisyystodistuksen automaattisesti ikärajavalvottavia tuotteita ostaessaan tai ravintolaa mennessä, saivat henkilökunnalta kiitokseksi ksylitolipastillipussin.
Koska kaikki kesän yleisötapahtumat peruuntuivat, ei Estä överit – kampanjaa päästy toteuttamaan
suunnitellusti. Kampanjan kärkitavoitteena oli viestittää alkoholittoman vaihtoehdon puolesta. Estä överit –kampanjan päätuote oli kampanjasanomalla varustettu vesipullo Hook-kiinnityksellä, jolla haluttiin
edistää raittiutta ja vähentää humalanhakuista juomista. Kampanjamateriaalia jaettiin palkinnoiksi nuorisotilan avajaisissa, jossa järjestettiin osallistujille päihdetietoutta jakava onnenpyörä. Kysymysten aihealueet olivat kannabis, tupakka, alkoholi, nuuska ja jokerikysymykset. Päihdetietous onnenpyörä sai
hyvän vastaanoton.
Karvia oli aktiivisesti mukana 2,5 vuotta kestäneessä Selvinpäin Satakunnassa hankkeessa, mikä päättyi
kertomusvuoden lopulla. Hankkeen tavoitteena oli yhtenäisten ehkäisevän päihdetyön rakenteiden luominen maakuntaan, vanhemmuuden tukeminen sekä hyvien toimintamallien levittäminen sekä ehkäistä
nuorten päihteiden käyttöä ja näin vähentää nuorten päihteiden käytöstä aiheutuvia sosiaalisia sekä
terveydellisiä ongelmia. Tavoitteissa myös onnistuttiin ja kunnat saivat kaipaamansa taustatukea.
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta:
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 kunta-

laisten kohtaamisen vaikeus. Työttömyys ja päihteiden käytön kasvu ovat isoimmat uhkatekijät ja huonontavat yksilön elämänlaatua. Toimintamalleja ja auttamisen kanavia on haettu sekä alueellisen PAKKA-toimintamallin kautta että paikallisen hyvinvointityöryhmän yhteistyön ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Henkilöstön määrä 31.12.2020: 0,3

TALOUSARVIO TOTEUMA
TOIMINTATULOT

300

POIKKEAMA
300

TOIMINTAMENOT

27 051

20 092

6 959

NETTO

26 751

20 092

6 659

3 310

3 310

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

Nuorisotoimi
Toiminta-ajatus:
Nuorisotoimen tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja, harrastusmahdollisuuksia ja luoda edellytyksiä
paikalliselle nuorisotoiminnalle. Yhteistyöllä paikallisten nuorisotyötä tekevien yhdistysten kanssa luoda
nuorelle turvallinen kasvuympäristö aikuisuuteen ja saada nuoren ääni kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa häntä koskevissa asioissa.
Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Harrastajamäärien kasvattaminen tuetuissa harraste ja virikeryhmissä nykyisestä sadasta mieluiten 150
lapseen ja nuoreen. Kevät- ja syyslukukaudelle vierailevat taiteelliset esitykset yhtenäiskoululle. Nuorisovaltuusto jatkaa työtään aktivoidakseen nuorisoa, järjestäen vähintään kaksi 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 j a nuoret eri tapahtumaviikoilla. Järjestetään kulttuurivierailuita yhtenäiskoululle. Kaikille päivähoidon lapsille ohjataan
musiikkituokio mahdollisuuksien mukaan viikoittain.
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Lapsia ja nuoria huomioitiin molemmilla tapahtuma viikoilla ja myös Suo Soikoon tapahtuma oli järjestetty koko perhettä ajatellen. Nuorisosihteeri piti koronan salliessa lapsille vapaita, matalan kynnyksen
soittoryhmiä ja vieraili useimmiten viikoittain päivähoidon ryhmissä pitämässä musiikkikasvatustuokioita.
Yhteistyötä tehtiin kulttuurikeskus Uulun kanssa, jotka vierailivat kahteen otteeseen yhtenäiskoululla
lasten ja nuorten parissa. Uulun vierailut otettiin ilolla vastaan. Korona katkaisi keväällä myös lasten ja
nuorten harrasteryhmät. Joitain musiikkiryhmiä jatkettiin kevätkausi etänä, esimerkiksi ukulele- ja huilukerhot. Keväällä aloitettiin myös uuden nuorisovaltuuston kasaamisyritys, joka sekin kaatui maailmanlaajuiseen pandemiaan. Kesällä järjestettiin aluehallintoviraston leirirahalla lasten ja nuorten monitaiteellinen kesäleiri yhteistyössä Karvian kansanmusiikkiyhdistyksen kanssa. Leiri oli tänäkin vuonna suosittu ja keräsi viikon varrella päivittäin 20 lasta yhteen. Musiikki- ja teatterikerhot pääsivät syksyllä aloittamaan toiminnan normaalisti ja oli ilo huomata, miten harrastajamäärä kasvoi. Syksyllä toimi viisi eri
lasten ja nuorten teatteriryhmää. Myös muskaritoiminta alkoi aktiivisena päivähoidossa.
Olohuoneen nuorisotila saatiin vihdoin valmiiksi Kirkonkylän entiselle koululle. Nuorten tarpeet ja toiveet
on otettu huomioon tilojen kehittelyssä ja he ovat myös itse aktiivisesti osallistuneet nuorisotilojen toteutukseen.
JOPO-luokan oppilaita oli hiomassa ja maalaamassa seiniä. Lisäksi kuvataiteen perusopetuksen ja yhtenäiskoulun oppilaita oli taiteilemassa käytävä- ja seinämaalauksia nuorisotiloihin. Vapaa-aikatoimi on
kuullut oppilaita hankkiessaan hankevaroilla varusteita ja kalusteita tiloihin. Nuoria on myös kannustettu
kertomaan toiveitaan tulevasta toiminnasta ja esittämään toiveita aukioloaikojen suhteen. Nuorisotiloista löytyy oma sisäänkäynti, kokoontumistila sekä pleikkari ja biljardihuoneet. Lisäksi tiloissa voi pelata
lautapelejä, tehdä läksyjä, katsoa elokuvia ja heittää elektronista dartsia. Nuorisotilojen toiminta edellyttää aina valvojan läsnäoloa, joten nuorisotilan ohjaajaksi ja valmentajaksi palkattiin Sami Sanssi. Nuorisotilat avajaiset, yhteiset pelisäännöt, kokeiluluonteiset aukioloajat ja toiminta saatiin lupaavasti käyntiin, mutta katkesi heti marraskuun lopussa koronan saavuttua Pohjois-Satakuntaan. Samalla kaikki
julkiset tilat suljettiin, myös nuorisotila. Lasten ja nuorten harrastustoiminta supistui merkittävästi kertomusvuonna, kun Karvian 4H-yhdistys lopetti toimintansa.
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta:
Lasten vähenevä määrä aiheuttaa vaikeuksia myös nuorisotyölle. Ryhmäkoot pienenevät, joukkuelajien
harrastaminen ja muun muassa 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 enem-

män, jotta saadaan ehkäistyä myöhemmällä iällä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia. Hyvässä harrastusryhmässä kasvaa hyviä/aktiivisia lapsia ja nuoria, joita pienet kunnat tarvitsevat, jotta harrastuksien
monimuotoisuus ja 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 31.12.2020: 1

TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

TOIMINTATULOT

4 500

4 051

-449

TOIMINTAMENOT

69 931

61 719

8 212

NETTO

65 431

57 668

7 763

27 747

27 747

43 374

43 374
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POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

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 kunnan eri kohteisiin ja aktivoida paikallisia ryhmiä järjestämään esityksiä/muuta toimintaa katsomoon. Mahdollistaa osallistavaa toimintaa Kirkonkylän kouluun olohuoneeseen
yhteistyössä Petäjä-opiston, kolmannen sektorin j a 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:
Koronavuoden tapahtumat käynnistyivät helmikuussa perinteisellä Kyrönkankaan
pelimannipäivällä, jota kunnan kulttuuritoimi avusti rahallisesti. Maaliskuussa Maria Kalaniemi &
Timo Ala-Kotila -duo yhdessä Kaustisen nuorisoseuran tanssijoiden kanssa käynnistivät
Karvia laulaa ja soi -viikon (150). Valtuustosalissa Birgitta Äijälä yhdessä nuorisosihteeri Aro-Heinilän ja
kitaristi Esko Harnin kanssa esittivät lauluja naiseudesta (30). Karviasalissa ilakoitiin afrikkalaisen musiikin tahtiin, kun konserttikeskuksen esiintyjäryhmä viihdytti kaikkia päivähoidon ja yhtenäiskoulun oppilaita. Edelleen valtuustosalissa vietettiin paikallista ehtoota, jossa esiintyi musiikkiopiston oppilaita, tanhuajat, sekakuoro Karpalot ja nuorisotoimen musiikkiryhmien oppilaita (60). 13.03. Koronapuheet velloivat jo joka puolella ja taudin pelon varjossa valtuustosalissa esiintyi Tuula Amberla -trio (35). Viikon
muut tapahtumat Folkit -ilta ja Porin kamarikuoron vierailu peruttiin.

Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Koronarajoitukset astuivat voimaa, eikä ajalla14.03.-06.08.2020 ollut ensimmäistäkään tapahtumaa.
Nuorisosihteeri kokosi nettiin linkkejä, joiden avulla kuntalaiset pääsivät kulttuurielämysten pariin kotisohvalta. Huhtikuun lopussa kansallista veteraanipäivää ja -juhlaa vietettiin uusin tavoin viemällä kaikille
kunnan veteraaneille ja lotille juhlava ruoka herkkuineen kotiin ja lahjoineen yhteistyössä Karvian Lions
klubin kanssa. Elokuussa alussa 7.-9.8.2020 Ilmajoen nuorisoseuran näyttelijät toivat teatterielämyksen
Skantziin. Elokuun lopussa vietettiin Suo Soikoon festivaalia, jonka pitkospuukierrokset olivat tänäkin
vuonna menestys. Loka-marraskuun vaihteessa alkoi Willin Kansan viikko, joka saatiin vietyä läpi suunnitellusti. Vapaa-aikatoimi organisoi viikon useista tapahtumista Mozartin Requiemin vierailun (170),
Taiga teatterin lapsille suunnatun nukketeatteriesityksen, olohuoneen nuorisotilan avoimet ovet ja Willin
yön Willi Kansa katselmuksineen. Willin yön aikaan Karviasalissa esiintyi Jesse Kaikuranta ja valtuustosalissa viihdytti kolme erilaista kokoonpanoa. Katselmukseen osallistui seitsemän eri ryhmää ja tänä
vuonna palkinnot jaettiin kahdessa eri sarjassa; nuoret ja aikuiset erikseen. Kiertopalkinnoista nuorten
oma matkasi Ilmajoelle ja aikuisten jäi jo toistamiseen Karviaan, kiitos Ainojen ja Reinon hienon kokonaisuuden.

Marraskuun lopulla korona sulki Karvian ja kaikki loput tapahtumat peruttiin/siirrettiin myöhempään
tulevaisuuteen. Kaiken kaikkiaan korona kuritti kulttuurin tekijöitä kovalla kädellä myös paikallisesti.
Teatteri Sampolan 40-vuotista uraa juhlistava näytelmä ei saanut päivänvaloa, Karvian Teatteriyhdistykseltä peruuntui 52 esitystä ja Musiikkiteatteri Mutelta kymmenen. Siirrettyjä
tai peruttuja jo valmisteltuja konsertteja oli noin 20 kappaletta.
Henkilöstön määrä 31.12.2019: 0,5
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3 839

-5 861
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68 362

52 040

16 322

58 662

48 201

10 461

20 116

20 116
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19 082
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Talousarvion toteutuminen ja olennaiset määrärahan ylitykset/alitukset:
Tulot jäivät alle arvion, sillä peruutettujen konserttien tulot jäivät saamatta. Koronarajoitustenvuoksi
myös menot olivat alle arvion.

Tekninen lautakunta
Vuonna 2020 tekninen lautakunta kokoontui yhdeksän kertaa.
Teknisen lautakunnan kokoonpano ja läsnäolo kokouksissa:
Varsinaiset jäsenet (läsnä/kokouksia)

Varajäsenet:

Koivumäki Jyrki pj. (9)
Tuuliniemi Kari vpj. (8)
Aho Anne (7)
Ala-Kantti Soile (9)
Ilmari Maija (8)
Lentovaara Joni (9)
Louhisuo Jori (5)
Santahuhta Jaakko (9)
Vähäsavo Jaana (7)

Ruokola Seppo
Niskala Pekka
Ohrankämmen Kaija
Välimäki Johanna
Lamminmäki Paula
Mahlamäki Manu
Kontiainen Harri
Myllyviita Sinikka
Aalto Kari (1)

Kallioniemi Jaakko, kunnanrakennusmestari ja esittelijä (30.9.2020 saakka), (5)
Ojala Marianne, rakennustarkastaja ja esittelijät, vs. kunnanrakennusmestari (1.10.2020 alk.), (9)
Kaskimäki Veijo, kunnanhallituksen edustaja (9)
Raita-aho Voitto, kunnanhallituksen puheenjohtaja (5)
Hosiasluoma Tarja, kunnanjohtaja (2)
Lepistö Reetta, päivähoidonohjaaja (1)
Ronkainen Kaisamaija, pöytäkirjanpitäjä (2)
Ojala Sanna, pöytäkirjanpitäjä (2)
Teknisen lautakunnan toteuma kokonaisuudessaan

TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

TOIMINTATULOT

964 003 €

918 562 €

45 441 €

TOIMINTAMENOT

-1 555 486 €

-1 403 443 €

-152 043 €

-591 483 €

-484 881 €

-106 602 €

-61 350 €

-390 513 €

329 163 €

NETTO
SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

-6 500 €

-158 142 €
-113 101 €

386 532 €

Teknisen lautakunnan investoinnit kokonaisuudessaan

Menot

KUSTANNUSARVIO

MUUTOKSET
KUSTANNUSARVIOON

TALOUSARVIO

TILIN- PÄÄTÖS

POIKKEAMA

405 000 €

269 900 €

674 900 €

112 770 €

-562 130 €

17 %

405 000 €

269 900 €

674 900 €

112 770 €

-562 130 €

17 %

TA- MUUTOKSET

KUST.ARV.
KÄYTETTY
31.12.2020

Tulot
Netto

Tekninen hallinto ja suunnittelu
Toiminta-ajatus:
Teknisen hallinnon tehtävänä on huolehtia kunnan omasta rakentamisesta, rakennuttamisesta, kiinteistöjen kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä kunnallisteknisestä rakentamisesta ja kunnossapitotehtävistä. Toimikauden tavoitteena oli parantaa ja tehostaa teknisen hallinnon toimintaa erilaisilla sähköisillä
järjestelmillä. Lisäksi pyrkimyksenä oli kehittää ennakoivaa ja suunnitelmallista kiinteistöjen kunnossapitoa sekä kunnossapidon seurantaa.
Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Teknisen hallinnon tehtävänä on tuottaa toiminta-ajatuksen mukaiset palvelut käyttövuodelle myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Määrärahavaraus sisältää luottamushenkilöiden kokouspalkkiot sekä teknisen toimen toimistohenkilöiden palkka-, materiaali-, ohjelmisto- ja muut toimistokulut.
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Vuosi 2020 oli teknisen toimen osalta erityisen haastava. Teknisen lautakunnan hallinnolle asetetut
toiminnalliset tavoitteet saavutettiin toimikaudella osittain. Kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidon osalta toiminta saatiin järjestettyä pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan, joskin Karvian Vuokratalot Oy:n kiinteistönhoidon yllättävä siirtyminen kunnan kiinteistönhoidon osaksi aiheutti haasteita toiminnan yhteensovittamisessa, kun tehtävät siirrettiin vakinaisten kiinteistönhoitajien työtehtävien lisäksi.
Toimintavuoteen liittyy olennaisena osana koronapandemian aiheuttamat haasteet. Kiinteistöjen ja toimintojen sulkeutuminen ja etätöihin siirtyminen muutti merkittävästi koko kunnan toimintaa, eikä vaikutuksilta vältytty myöskään teknisellä toimialalla.
Teknisen hallinnon kiireellisyyden vuoksi suuri osa teknisen lautakunnan isoista investoinneista jäi toteuttamatta. Erityisiä haasteita toiminnan järjestämiseen toi kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemen irtisanoutuminen ja töistä poisjääminen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Toimintakauden loppuun
päätettiin selviytyä olevalla henkilöstöllä uudelleenjärjestelyjen avulla. Teknisen hallinnon toimintamenot
ylittyivät toimintakaudella hieman, mikä on selitettävissä yllättäviin henkilöstövaihdoksiin liittyvillä palkkakulujen muutoksilla.
Henkilöstön määrä 31.12.20120:
1,7 vakinaista
1,0 kunnanrakennusmestari (irtisanoutunut, vs. kunnanrakennusmestari nimetty)
0,5 kanslisti
0,2 rakennustarkastaja
Toteumavertailu

TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

TOIMINTATULOT

0€

650 €

-650 €

TOIMINTAMENOT

-107 093 €

-108 462 €

1 369 €

NETTO
SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

-107 093 €

-107 812 €

719 €

-15 002 €

Investoinnit / Tekninen hallinto ja suunnittelu: Investointeja ei ollut.

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

Liikenneväylät ja yleiset alueet
Toiminta-ajatus:
Vastata liikenneväylien, yleisten alueiden ja jätehuollon käyttö- ja kunnossapitotehtävistä sekä yksityisteihin liittyvien avustusten jakamisesta.
Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Tavoitteena on tuottaa seuraavat palvelut:
Asemakaavakatujen 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 (9,0km) kunnossapitäminen, tavoite 5 300 €/km
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Liikenneväylät:
Suurin osa liikenneväylien toimintamenoista menee katujen talvikunnossapitoon. Talvikunnossapidon
osalta toimintavuosi oli keskiarvoa hiljaisempi. Toimintavuoden aikana aurauskertoja oli 11kpl (ka 16kpl)
ja hiekoituskertoja vain 6kpl (ka 16kpl). Talvikunnossapidossa päädyttiin käyttämään vuoden 2018 kilpailutuksen optiovuotta, jonka ajaksi aurausurakoitsijat esittivät kunnalle kuukausittaista takuumaksua,
jonka mukaiset kulut maksettaisiin, vaikka auraus- tai hiekoituskertoja ei tulisi takuumaksun kattamaa
määrää. Takuumaksun syynä epävarmoiksi muuttuneiden talvien aiheuttama epävarmuus talvikunnossapidon työmäärän arviointiin. Lautakunta hyväksyi takuumaksun optiovuoden ajaksi, toimintavuonna
takuumaksu koski joulukuuta. Vuoden 2021 aikana talvikunnossapito kilpailutetaan uudelleen seuraaviksi talviksi.
Katualueiden kunnossapitokulut ilman katuvalaistuksen kuluja oli noin 5800 €/km. Katualueiden kunnossapito noudatti toiminnallisia tavoitteita, mutta katuverkon ikääntyessä niiden kunto alkaa paikoitellen olla huono.
Yksityistiet:
Yksityistieavustuksia jaettiin toimikaudella yhteensä 32 223 € eli 7 777€ alle budjetoidun. Kaikki yksityisteiden avustukset olivat kunnossapitoavustuksia.
Uimarannat, puistot ja leikkikentät:
Uimarannat, puistot ja leikkikentät pidettiin toimikaudella toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
mukaisessa kunnossa. Neva-Lylyn virkistyskäytön yleistymisen myötä siitä aiheutui aiempiin vuosiin
verrattuna jonkin verran lisäkustannuksia mm. henkilöstökuluina.
Korona-ajan tuomat muutokset kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin mahdollisti sen, että työntekijöitä siirrettiin tavallisista työtehtävistä toisiin tarpeiden ja osaamistaidon mukaan. Positiivisia kokemuksia saatiin
mm. siivoustyöntekijöiden siirtymisessä viheralueiden hoitoavuksi kesäkaudella, ja mikäli mahdollista,
vastaavanlaisia kokeiluja tai tilapäisiä siirtoja voidaan yhteisesti sopien tehdä myös jatkossa.
Jätehuolto:
Kunnallisen jätehuollon ylläpitoa jatkettiin toimikaudella entiseen tapaan toimintasuunnitelman mukaisesti.
Haja-asustusalueiden keräyspisteiden osalta aiheutui jonkin verran kysymyksiä, koska keräyspisteet
jouduttiin edellisenä toimintavuonna poistamaan kunnan myytyä kaksi kyläkoulua, joiden pihoissa
aiemmin oli yleiset keräyspisteet.

Yleisesti toimialueesta:
Toimialueen taloudelliset ja toiminnalliset saavutettiin toimintakaudella. Toimialueen netto toteutuma oli
toimikaudella 7,6 % (11 713€) alle budjetoidun.

Vuosi
Aurauskerrat
Hiekoituskerrat

2016
15
13

Liikenneväylien ylläpitokulut (€/km)
3 529 €
Yksityistieavustukset 36 967 €

2017
20
30

2018
12
11

2019
21
17

2020
21
17

Keskiarvo
15,8
15,4

6 659 €
37 142 €

4 830 €
40 342 €

5 725 €
40 994 €

5 806 €
32 715 €

5 310 €
37 632 €

Henkilöstön määrä 31.12.2020:
Käsin tehtävät kunnossapitotyöt toteutetaan pääsääntöisesti omalla henkilöstöllä. Kone- ja LVISA-työt,
toteutetaan pääsääntöisesti ostopalveluina.
Toteumavertailu

TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

TOIMINTATULOT

0€

1 825 €

-1 825 €

TOIMINTAMENOT

-160 061 €

-114 971 €

-45 090 €

NETTO

-160 061 €

-113 146 €

-46 915 €

SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT

-86 616 €

LASKENNALLISET
ERÄT

-21 573 €

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

Investoinnit / Liikenneväylät ja yleiset alueet:
KUSTANNUSARVIO

MUUTOKSET
KUSTANNUSARVIOON

TALOUSARVIO

TILIN- PÄÄTÖS

POIKKEAMA

35 000 €

0€

35 00 €

20 560 €

-14 440 €

58,7 %

Netto

35 000 €

0€

35 000 €

20 560 €

-14 440 €

58,7 %

HANKE
Museon pihaalueen kunnostaminen/kehittämine
n
Menot

10 000 €

0€

10 000 €

7 728 €

-2 272 €

77,3 %

10 000 €

0€

10 000 €

7 728 €

-2 272 €

77,3 %

TA- MUUTOKSET

KUST.ARV.
KÄYTETTY
31.12.2020

HANKE
Revonkadun ja
Vainionkadu
asfaltointi +
katuvalot
Menot
Tulot

Tulot
Netto

Lyhyt sanallinen kuvaus investoinneista:
Revonkadun ja Vainionkadun asfaltointi sekä liikennevalot:
Investoinnin tarkoituksena oli asfaltoida Repo-Västilän asuinalueen kadut Revonkatu ja Vainionkatu sekä
asentaa niille katuvalaistus. Hanke päätettiin toimintavuoden aikana toteuttaa vain niiltä osin, kun niiden varrelle on asutusta noussut. Investointi toteutettiin kesän ja syksyn 2020 aikana. Määrärahasta
käytettiin 58,7% eli 20 560 euroa.
Museon piha-alueen kunnostaminen ja kehittäminen:
Investointimäärärahan avulla oli tarkoitus parantaa museoalueen pihamaan muotoiluja sekä parantaa
sadevesien kulkua, lisäksi pihamaata järjesteltiin uudelleen ja sen nurmialueet korjattiin. Hankkeen tavoitteena oli suojella sekä alueella olevia rakennuksia sadevesien aiheuttamilta kosteusvaurioilta että
parantaa piha-alueen viihtyisyyttä. Pihamaalle istutettiin uusi apilainen nurmi ja alueen reunalle niittyä.
Hanke toteutettiin syksyllä 2020. Toteuttamatta jäi suunnitellut perinteiset pajuaidat alueen sisääntuloon sekä rakennusten taa. Määrärahasta käytettiin 77,3% eli 7 728 euroa.

Kiinteistöt
Toiminta-ajatus:
Tuottaa kiinteistöjen sekä maa- ja metsätilojen käyttö- ja kunnossapitotehtävät. Määräraha on varattu
26 kunnossapidettävälle rakennukselle ja varastolle (kerrosalaltaan n. 21 000m2 + varastotilat n. 1
700m2 = 22 700m2) sekä kunnan maa – ja metsätilojen hoitoon (n. 300 ha + joutomaa n. 112 ha).
Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:
Kiinteistöille varattu määräraha kattaa kiinteistöjen ja alueiden normaalit käyttökulut, pienehköt korjaustyöt ja laitehankinnat sekä siivouspalvelut muissa, paitsi PoSalle vuokratuissa kiinteistöissä.
Metsiä hoidetaan vuonna 2020 päivitetyn metsäsuunnitelman mukaisesti.
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut:
Kiinteistöjen ylläpitokulut olivat tarkasteluvuonna 42,06€/k-m2/vuosi. Tavoite oli 42,93 €/k-m2/vuosi.
Kiinteistökulut laskivat kuitenkin verrannollisesti enemmän, koska kiinteistöjen yhteenlaskettu kerrosala
on tarkastelussa osoittautunut hieman ylisuureksi, ja toteutunut ylläpitokulu on laskettu tarkastelun
jälkeisen, pienemmän kerrosalan mukaisesti.
Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta:
Kiinteistöjen hoitaminen onnistui toimikauden aikana kohtuullisilla kustannuksilla. Toimikauden aikana
suurimman vaikutuksen kiinteistönhoitoon toi koronatilanne, joka aiheutti muutoksia työnkuvien ja työtehtävien osalta. Koronatilanteen vuoksi kevätkaudella aloitettiin myös yt-neuvottelut, joiden myötä henkilöstöä ei päädytty lomauttamaan, koska työntekijöitä pystyttiin joustavasti siirtämään eri työtehtäviin
väliaikaisten ratkaisujen avulla. Koronatilanteen vuoksi kesätyöntekijöitä ei palkattu.
Loppuvuonna taudin levitessä Karviaan, pyrittiin työtehtävistä suoriutumaan siten, että kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrittiin estämään taudin leviäminen henkilöstöön. Tilanne oli koko henkilökunnalle
haastava sekä toiminnallisesti että henkisesti, mutta hyvällä yhteistyöllä hankalatkin tilanteet pystyttiin
luovimaan läpi.
Kiinteistönhoitoon tuli toimintavuonna merkittävä muutos, kun Karvian Vuokratalot Oy:n kiinteistöjen
hoito tuli kesken toimikauden kunnan kiinteistönhoitotehtävien jatkoksi, koska KOY:n pitkäaikainen kiinteistönhoitaja menehtyi yllättäen. Työtehtävien yhdistäminen kunnan kiinteistönhoitoon yllättäen kesken
toimintakauden oli hankala yhtälö, eikä kaikkia yksityiskohtia pystytty saamaan toimikauden aikana selvitettyä. Teknisen lautakunnan ja Karvian Vuokratalot Oy:n yhteisen päätöksen mukaisesti päätettiin
yhteistyötä jatkaa myös toimintakaudella 2021, jonka aikana toimintaa pyritään kehittämään sujuvammaksi.
Toimintavuoden aikana kiinteistöissä tapahtuneita merkittäviä muutoksia ja talouteen vaikuttaneita asioita:
·

Palvelutalo Syreenin väliaikainen vuokralainen muutti omaan kiinteistöönsä sen valmistuttua.
Syreenin tiloihin suunniteltu saneeraus päiväkotitiloiksi peruttiin valtuuston päätöksellä ja
muutettiin suunnitelmaa siten, että päiväkotitilat saneerataankin kunnanviraston vanhaan
osaan.
o
o

Saran koululla toiminut päiväkoti Onnimanni muutti pois vuokratiloista uuden omistajan halutessa tilat käyttöönsä, ja Onnimanni sijoitettiin Syreenin tiloihin siihen
saakka, kunnes uuden päiväkotitilat valmistuvat.
Tilojen kunnon laittaminen päiväkotikäyttöön sopiviksi nosti Syreenin kuluja budjetoidusta noin 3 500€, nousu selittyy ulkopuolisella teetetyn kuntokartoituksen kustannuksella.

Kiinteistön vuokraamisaste oli talousarviota laadittaessa arvioitu korkeammaksi,
mutta koska ulkopuolinen vuokraus jäi arvioitua lyhyemmäksi, myös vuokratulot alenivat.
Vapaa-ajan- ja liikuntatoimen rakennusten tuotot jäivät talousarvioon verrattuna noin 40%
pienemmiksi, mikä on selitettävissä miltei täysin koronan aiheuttamilla tilavuokrausten katoamisella. Kyseisten kiinteistöjen kustannukset kuitenkin kertyivät miltei talousarvion mukaisesti, koska kaikkea kulutusta ei voi merkittävästi vähentää, vaikka käyttöaste olisikin vähäisempi.
o

·

o

·
·

Kiinteistöissä, jotka on vuokrattu ulkopuolisille, ja jotka koronarajoitusten vuoksi
jouduttiin tilapäisesti sulkemaan, kohtuullistettiin tilannetta myöntämällä vuokraan
alennusta sulkuajalta.

Myös muiden vuokralle annettujen kiinteistöjen tuotoissa ja kuluissa oli nähtävillä koronan
vaikutuksia.
Metsien myynnin kokonaisarvo oli kohtuullisen lähellä talousarviota (89%). Metsänhoitoon
liittyviä kuluja ei kertynyt kuluja kuin oin 70% arvioidusta, jolloin metsien voidaan katsoa
tuoneen merkittävää tuottojen nousua toimintakaudelle. Metsän myynnistä tosin aiheutuu
pakollisia kuluja seuraavalle toimintakaudelle.

Kiinteistöjen hoitamiseen liittyvän henkilöstön määrä vuonna 2020:
-

yksi vakinainen rakennustyöntekijä
3,5 vakinaista kiinteistönhoitajaa
viisi kokoaikaista siivoustyöntekijää
kaksi velvoitetyöllistettyä
kaksi määräaikaista kiinteistötyöntekijää
kymmenen kuntouttavassa työtoiminnassa
yksi puutarhatyöntekijä (kesäkausi)

Toteumavertailu

TALOUSARVIO

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
NETTO
SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

TOTEUMA

POIKKEAMA

722 403 €

689 059 €

33 344 €

-1 040 185 €

-970 797 €

-69 388 €

-371 782 €

-281 738 €

-36 045 €

-242 584 €
438 299 €

TA-MUUTOS

-6 500 €

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

-75 888 €
-42 544 €

Investoinnit / Kiinteistöt:
MUUTOKKUSTANNUS- SET
ARVIO
KUST.ARVIOON

HANKE
Syreeni: tilojen
muuttaminen
päiväkotikäyttöön
Menot

TAL.ARVIO

TILINPÄÄTÖS

POIKKEAMA

TAMUUTOKSET

KUST.ARV.
KÄYTETTY
31.12.2020

180 000 €

0€

180 000 €

0€

-180 000 €

0%

180 000 €

0€

180 000 €

0€

-180 000 €

0%

10 000 €

0€

10 000 €

10 828 €

828 €

108 %

10 000 €

0€

10 000 €

10 828 €

828 €

108 %

0€

9 900 €

9 900 €

4 152 €

4 152 €

42 %

Netto

0€

9 900 €

9 900 €

4 152 €

4 152 €

42 %

HANKE
Uusi kunnantalo:
Vanhan osan
saneeraus päiväkodiksi
Menot

0€

440000 €

440 000 €

69 503 €

-370 497 €

16 %

0€

440000 €

440 000 €

69 503 €

-370 497 €

16 %

Tulot
Netto
HANKE
Kantin koulu:
sisäpuoliset muutokset (työpaja,
matkailu)
Menot
Tulot
Netto
HANKE
Kulttuurikeskus
Skantzin jatkohanke
Menot
Tulot

Tulot
Netto

Lyhyt sanallinen kuvaus investoinneista:
Syreeni: tilojen muuttaminen päiväkotikäyttöön
Investointiraha oli varattu Syreenin entisen palvelutalon muutostöihin, tavoitteena oli rakentaa Syreenin
tiloihin päiväkotitilat kahdelle päiväkotiryhmälle. Alkuvuodesta 2020 hanketta käsiteltiin uudelleen, koska
oli ilmennyt, että tiloiksi olisi parempikin vaihtoehto. Valtuusto päätti perustaa toisen investoinnin hankkeelle ja perua Syreenin tiloihin suunnitellun investointihankkeen.
Määrärahaa ei käytetty lainkaan (0€).

Kantin koulu: sisäpuoliset muutostyöt (työpajatoiminta, matkailu)
Kantin entisen koulun kehittämistyötä lähdettiin toteuttamaan investointirahalla, jolla koulurakennusta
oli tarkoitus muokata työpajatoimintaa sekä matkailua palvelevaksi. Muutostöitä tehdessä pidettiin kuitenkin tärkeänä, että tiloja ei lukita yhtä käyttötarkoitusta varten, koska tilojen käyttötarkoitus saattaa
vielä muuttua. Investointirahalla kunnostettiin alakerran vanhat luokkatilat sisustuksen osalta, rakennettiin kunnollinen myyntitiski sekä hankittiin opastetauluja. Myös sisätilojen turvavalaistusta uusittiin ja
palovaroitinjärjestelmää parannettiin.
Määrärahasta käytettiin 108% eli 10 828 €.
Kulttuurikeskus Skantzin jatkohanke
Kulttuurikeskus Skantzin alueen jatkuvan kehittämisen turvaamiseksi Leader-rahastosta haettiin ja saatiin hankerahaa, jolla on tarkoitus rakentaa ”Skantzin Krouvin”, eli tarjoilutiloina osittain käytetyn Kantin
koulun ulkorakennuksen päätyyn wc-tiloja, koska katsomoalueella olevat wc-tilat ovat käytössä osoittautuneet riittämättömiksi. Lisäksi ulkorakennuksessa olevia tarjoilutiloja laajennetaan. Investointiraha on
hankkeen kuntarahaosuus, jota ilman hankerahoitusta ei Leaderista ole mahdollista saada. Hanke on
kaksivuotinen, eli jatkuu seuraavan vuoden aikana.
Määrärahasta käytettiin 42% eli 4 152 €.
Uusi kunnantalo: vanhan osan saneeraus päiväkodiksi.
Syreenin tiloihin alun perin suunniteltu remontti päiväkodiksi päätettiin perua ja rakentaa päiväkotitilat
kunnanviraston vanhimpaan osaan, johon on aiemmin remontoitu tilat eläinlääkärille. Päiväkodille saneerattavissa tiloissa oli jokusia vuokralaisia, mutta tiloista suurin osa oli tyhjillään tai varastokäytössä.
Investointihanketta lähdettiin toteuttamaan vuoden 2020 aikana purkutöillä, jotka hoidettiin pitkälti
kunnan omin voimin, lukuun ottamatta sähkö- ja vesijohtoihin liittyviä erikoispurkutöitä. Myös asbestipurkutyöt ulkoistettiin laillistetulle toimijalle. Hanketta oli suunniteltu pitkälti kunnan omana toimintana
tehtäväksi, mutta hankkeen sujuvan etenemisen mahdollistamiseksi hankkeen suunnittelu ja projektinjohto päätettiin ulkoistaa. Rakennesuunnittelusta ja projektinjohdosta vastaavaksi valittiin Mikko Mäkitalo Oy, sähkösuunnittelijaksi TamPlan Oy sekä LVI-suunnittelijaksi RajaTech Oy. Suunnitelmat alkoivat
valmistua vuoden lopussa, ja kilpailutus laitettiin etenemään.
Määrärahasta käytettiin 16%% eli 69 503 €.

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- ja lupaehdot
saavutettiin hyvin. Viemäriverkostossa on edelleen runsaasti vuotovesiä, mutta se ei ole aiheuttanut
ongelmia laitoksen tai verkoston toiminnalle.
Toimintavuonna ei rakennettu uutta eikä saneerattu vesihuoltoverkostoa.
Toimintavuonna vesihuoltolaitoksen toimintatulot alittuivat 2,0 % (4 595€) ja toimintamenot alittuivat 5,4
%: (7 305€), joten nettototeuma oli 3,0% (2 710€) parempi verrattaessa vahvistettuun talousarvioon.
Vuonna 2015 lakimuutoksien vuoksi tehtiin vesi- ja viemärilaitoksesta erillinen kirjanpidollinen taseyksikkö.
Toimintavuonna vesi- ja viemärilaitoksen tilikauden ylijäämä oli 33 909€ (vuonna 2019 ylijäämä oli
9 895€)
Vesilaitoksen edellisten tilikausien alijäämä on kuitenkin vielä -322 308€, joten vesilaitoksen taloutta
tulee tasapainottaa jatkossakin menoja karsimalla ja mahdollisesti taksoja korottamalla.
Henkilöstön määrä 31.12.2020:
Yksi vakinainen vesihuoltolaitoksen hoitaja
Toteumavertailu

TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

TOIMINTATULOT

226 600 €

222 005 €

4 595 €

TOIMINTAMENOT

-135 370 €

-128 065 €

-7 305 €

91 230 €

93 940 €

-2 710 €

-61 350 €

-61 313 €

-37 €

NETTO
SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

-3 111 €

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

Investoinnit / Vesi- ja viemärilaitos
MUUTOKKUSTANNUS- SET
ARVIO
KUST.ARVIOON

TAL.ARVIO

TILINPÄÄTÖS

TAPOIKKEAMA MUUTOKSET

KUST.ARV.
KÄYTETTY
31.12.2020

HANKE
Uusi syöttövesij.
Vedenottamopaineenkor.asema
Menot

170 000 €

0€

170 000 €

0€

0€

0,0 %

170 000 €

0€

170 000 €

0€

0€

0,0 %

Tulot
Netto

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 2021.
Määrärahasta käytettiin 0% eli 0€

Rakennusvalvonta, liikenneturvallisuus ja kaavoitus
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-asutusalueiden 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 2020 seuraavasti:
· rakennuslupia 28 kpl
· toimenpidelupia 24 kpl
· rakentamisilmoituksia 6 kpl
· poikkeamislupia 0 kpl
· jatkoaika rakennuslupaan 1kpl
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
2020 ollut laskennallisesti 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.
Loppuvuodesta kunnanrakennusmestarin irtisanoutumisen jälkeen toimistolla olevaa työntekijävajetta
paikattiin palkkaamalla kahdeksi kuukaudeksi toimistosihteeri, joka työskenteli keskimäärin kolmena
päivänä viikossa. Toimistosihteerin tehtävänä oli mm. päivittää rakennusjärjestystä.
Rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja liikenneturvallisuuden kokonaisuuden toimintakuluihin käytettävä
määräraha oli toimintavuonna 112 777 euroa. Toimintakulut alitettiin 28%, jolloin toimintakulut olivat
81 148 euroa. Toimintatuottojen oletettiin kasvavan 15 000 euroa, mutta tuottojen kertymä jäi tuosta
vain kolmannekseen, 5 022 euroa.
Liikenneturvallisuus
Toimintavuoden aikana Karvian oma liikenneturvallisuusryhmä kokoontui loppuvuodesta etäkokoukseen
liikenneturvallisuuskoordinaattorin johdolla. Keskustelu ja näkemysten vaihto ryhmässä oli vilkasta, ja
ryhmän toimintaa pidetään tärkeänä. Ryhmään osallistuvien ulkopuolisten toimijoiden edustajien (Liikenneturva, poliisi) kautta on tullut tietoon monenlaista tietoa ja saatavilla olevaa koulutusta ja materiaalia, joiden hyödyntämistä pyritään edistämään laaja-alaisesti sitten, kun lähikokoontumisia voidaan
rajoitusten poistuttua järjestää.

Liikenneturvallisuusryhmää on johdettu ulkopuolisen koordinaattorin kautta kokeiluna, joka oli katkolla
toimintavuoden lopussa. Koordinaattoritoiminnan tuoman asiantuntemuksen katsottiin olevan tärkeää,
ja ryhmän toimintaa koordinaattorivetoisesti päätettiin jatkaa edelleen.
Kaavoitus
Karvian kunnan kaavoitupalveluita on hankittu toimintavuonna ostopalveluna Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy:ltä, jonka toiminnasta vastaa Pohjois-Satakunnan aluearkkitehtina aiemmin toiminut
Ilmari Mattila. Toimintavuoden aikana kaavoituspalvelua ostettiin kaavoitukseen liittyvään lausuntoihin
ja neuvontapalveluihin sekä Härkämäen teollisuusalueen kaavan asema- ja osayleiskaavojen tarvittaviin
asiakirjamuutoksiin. Härkämäen kaavaa ei viety hyväksymisvaiheen käsittelyyn toimintavuoden aikana.
Henkilöstön määrä 31.12.2020:
-

1,1 vakinaista
o 0,5 kanslisti
o 0,6 rakennustarkastaja
1 osa-aikainen toimistotyöntekijä 1.11.2020 alkaen

Toteumavertailu
TALOUSARVIO

TOTEUMA

POIKKEAMA

TOIMINTATULOT

15 000€

5 022€

9 978€

TOIMINTAMENOT

-112 777€

-81 148€

-31 629€

-97 777€

-76 126€

-21 651€

NETTO
SUUNNITELMAN
MUK. POISTOT
LASKENNALLISET
ERÄT

-12 080€

Investoinnit / Rakennusvalvonta, liikenneturvallisuus ja kaavoitus:
Investointeja ei ollut.

TA-MUUTOS

POIKKEAMA
MUUTOKSEN
JÄLKEEN

Karvian kunta

Toimintakertomus 2020

Liite1

Menomäärärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset
Sekä rahoituslaskelman poikkeamat valtuuston sitovuustasolla v. 2020

KÄYTTÖTALOUS
Kunnanhallitus
001210 Yleishallinto
Elinvoimalautakunta
002100 Elinkeinotoimi
Kasvatus- ja opetuslautakunta
005300 Kansalaisopisto
Vapaa-ajan lautakunta
006100 Liikuntatoimi
006200 Raittiustoimi
006300 Nuorisotoimi
006400 Kulttuuritoimi
Tekninen lautakunta
007100 Tekninen hallinto ja suunnittelu
007300 Kiinteistöt
007400 Vesi- ja viemärilaitos
007801 Rakennusvalv, liik.turv, kaavoitus
Käyttötalous yhteensä
INVESTOINNIT
Tekninen lautakunta
097252 Kantin koulu: sisäp muut työpaj ja matk
Investoinnit yhteensä

Menot
yli arvion eur

Tulot
alle arvion eur
636,34
2 219,50
2 532,33
403,15
300,00
448,67
5 861,33
1 368,91

3 901,24

33 343,56
4 594,98
9 977,64
57 785,17

827,62
827,62

0,00

TULOSLASKELMA
Verotulot
Muut rahoitustuotot

alle arvion
alle arvion

RAHOITUSLASKELMA
Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaik. lainojen muutos

yli arvion
2 050,00
alle arvion
2,00
alle arvion 833 221,00

51 077,61
30 647,96

Karvian kunta
Talousarvion toteumavertailu
1.1.- 31.12.2020

Karvian kunta

Sivu
10.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2019

2020 muutokset

muutokset

2020 01-12.

summa

%

00001101 T A R K A S T U S T O I M I
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
4000 TOIMINTAKULUT

-13 166,68

-15 980

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-13 166,68

-15 980

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-2 813,78

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

-15 980

-12 440,77

78

-3 539,23

-15 980

-12 440,77

78

-3 539,23

-2 665,81

-15 980,46

-15 980

4000 TOIMINTAKULUT

-13 166,68

-15 980

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-13 166,68

-15 980

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-2 813,78

0

2 665,81

-15 980

-15 106,58

95

-873,42

-15 980

-12 440,77

78

-3 539,23

-15 980

-12 440,77

78

-3 539,23

00001100 *** TARKASTUSLAUTAKUNTA ***
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-15 980,46

0

-2 665,81
-15 980

0

-15 980

-15 106,58

2 665,81
95

-873,42

1

Karvian kunta

Sivu
10.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2019

2020 muutokset

muutokset

2020 01-12.

summa

%

00001210 Y L E I S H A L L I N T O
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT

56 259,33

39 650

4000 TOIMINTAKULUT

-728 160,51

-694 308

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-671 901,18

-654 658

7000 Poistot ja arvonalentumiset

-15 249,59

-816 650

7500 LASKENNALLISET ERÄT

199 739,23

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
00001310 M U U T

-487 411,54 -1 471 308

39 650

39 013,66

98

636,34

-55 320

-749 628

-630 330,48

84

-119 297,52

-55 320

-709 978

-591 316,82

83

-118 661,18

-6 194,00

1

-810 456,00

-816 650
-55 320

168 134,93

-168 134,93

-1 526 628

-429 375,89

28 -1 097 252,11

5 500

6 729,55

122

-1 229,55

Y L E I S P A L V E L U T

0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT

23 165,49

5 500

4000 TOIMINTAKULUT

-385 626,39

-391 271

-3 000

-394 271

-381 130,10

97

-13 140,90

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-362 460,90

-385 771

-3 000

-388 771

-374 400,55

96

-14 370,45

7000 Poistot ja arvonalentumiset
7500 LASKENNALLISET ERÄT
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-79 816,08

-40 745,93

40 745,93

-7 320,68

-5 018,86

5 018,86

-449 597,66

-385 771

-3 000

-388 771

-420 165,34

108

31 394,34

-3 474 670

-3 122 769,07

90

-351 900,93

-3 474 670

-3 122 769,07

90

-351 900,93

00001410 E R I K .S A I R.H O I T O/SAIR.H.L A IT
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
4000 TOIMINTAKULUT

-3 365 020,31 -3 474 670

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-3 365 020,31 -3 474 670

7500 LASKENNALLISET ERÄT
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

-846,92

-834,71

-3 365 867,23 -3 474 670

0

834,71

-3 474 670

-3 123 603,78

90

-351 066,22

-6 619 509

-6 610 619,13

100

-8 889,87

-6 619 509

-6 610 619,13

100

-8 889,87

00001610 S OS I A A L I -JA T E R V E Y S P A L V
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT

600,00

4000 TOIMINTAKULUT

-6 383 637,17 -6 619 509

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-6 383 037,17 -6 619 509

7500 LASKENNALLISET ERÄT
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

-23 214,99

-17 131,74

-6 406 252,16 -6 619 509

0

17 131,74

-6 619 509

-6 627 750,87

100

8 241,87

45 150

45 743,21

101

-593,21

00001200 *** KUNNANHALLITUS ***
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT

80 024,82

45 150

4000 TOIMINTAKULUT

-10 862 444,38-11 179 758

-58 320 -11 238 078 -10 744 848,78

96

-493 229,22

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-10 782 419,56-11 134 608

-58 320 -11 192 928 -10 699 105,57

96

-493 822,43

2

Karvian kunta

Sivu
10.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2019

2020 muutokset

muutokset

2020 01-12.

summa

7000 Poistot ja arvonalentumiset

-95 065,67

7500 LASKENNALLISET ERÄT

168 356,64

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-816 650

-10 709 128,59-11 951 258

-816 650

-46 939,93

%
6

-769 710,07

145 149,62

-145 149,62

-58 320 -12 009 578 -10 600 895,88

88 -1 408 682,12

3

Karvian kunta

Sivu
10.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2019

2020 muutokset

muutokset

2020 01-12.

summa

%

00002100 E L I N K E I N O T O I M I
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT

23 312,49

15 093

15 093

12 873,50

85

2 219,50

4000 TOIMINTAKULUT

-327 175,25

-223 006

-223 006

-191 911,30

86

-31 094,82

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-303 862,76

-207 913

-207 913

-179 037,80

86

-28 875,32

7000 Poistot ja arvonalentumiset
7500 LASKENNALLISET ERÄT
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

-2 226,96

-3 415,56

3 415,56

-45 043,37

-6 179,17

6 179,17

-351 133,09

-207 913

4000 TOIMINTAKULUT

-82 411,03

-96 330

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-82 411,03

-96 330

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-6 813,36

0

-207 913

-188 632,53

91

-19 280,59

-96 330

-81 636,93

85

-14 693,07

-96 330

-81 636,93

85

-14 693,07

00003100 M A A S E U T U T O I M I
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

-4 283,96

-89 224,39

-96 330

23 312,49

4000 TOIMINTAKULUT
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

0

4 283,96

-96 330

-85 920,89

89

-10 409,11

15 093

15 093

12 873,50

85

2 219,50

-409 586,28

-319 336

-319 336

-273 548,23

86

-45 787,89

-386 273,79

-304 243

-304 243

-260 674,73

86

-43 568,39

00002000 *** ELINVOIMALAUTAKUNTA ***
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT

7000 Poistot ja arvonalentumiset
7500 LASKENNALLISET ERÄT
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

-2 226,96

-3 415,56

3 415,56

-51 856,73

-10 463,13

10 463,13

-440 357,48

-304 243

0

-304 243

-274 553,42

90

-29 689,70

4

Karvian kunta

Sivu
10.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

00005100 K U N N A N

01.01.2020 - 31.12.2020
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2019

2020 muutokset

muutokset

2020 01-12.

%

summa

102 000

172 795,66

169

-70 795,66

K O U L U T O I M I

0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT

128 299,49

102 000

4000 TOIMINTAKULUT

-2 411 479,98 -2 299 112

-3 200

-2 302 312

-2 215 985,76

96

-86 326,24

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-2 283 180,49 -2 197 112

-3 200

-2 200 312

-2 043 190,10

93

-157 121,90

7000 Poistot ja arvonalentumiset

-301 030,68

-282 098,28

282 098,28

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-436 117,46

-351 963,21

351 963,21

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-3 020 328,63 -2 197 112

-3 200

-2 200 312

-2 677 251,59

122

476 939,59

-35 400

-37 932,33

107

2 532,33

-35 400

-37 932,33

107

2 532,33

00005300 K A N S A L A I S O P I S T O
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
4000 TOIMINTAKULUT

-39 775,65

-35 400

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-39 775,65

-35 400

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-383,87

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-329,75

-40 159,52

-35 400

4000 TOIMINTAKULUT

-9 930,75

-11 000

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-9 930,75

-11 000

00005400 M U U

0

0

329,75

-35 400

-38 262,08

108

2 862,08

-11 000

-5 785,00

53

-5 215,00

-11 000

-5 785,00

53

-5 215,00

K O U L U T U S

0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS

7500 LASKENNALLISET ERÄT

0

-486,55

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-268,18

-10 417,30

-11 000

2 948,18

0

268,18

-11 000

-6 053,18

55

-4 946,82

840

840

3 716,33

442

-2 876,33

-101 590,13

-102 533

-102 533

-99 593,82

97

-2 939,18

-98 641,95

-101 693

-101 693

-95 877,49

94

-5 815,51

00005500 K I R J A S T O T O I M I
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT
4000 TOIMINTAKULUT
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
7000 Poistot ja arvonalentumiset
7500 LASKENNALLISET ERÄT
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
00005600 P V Ä H O I T O

-8 379,36

-8 379,36

8 379,36

-57 249,18

-43 680,98

43 680,98

-164 270,49

JA

0

-101 693

0

-101 693

-147 937,83

145

46 244,83

62 000

75 647,88

122

-13 647,88

LAST K O T IH.TUKI

0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT

107 720,27

62 000

4000 TOIMINTAKULUT

-867 024,15

-827 278

-32 400

-859 678

-825 713,98

96

-33 964,02

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-759 303,88

-765 278

-32 400

-797 678

-750 066,10

94

-47 611,90

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-151 440,57

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-910 744,45

-154 482,47
-765 278

-32 400

-797 678

-904 548,57

154 482,47
113

106 870,57

5

Karvian kunta

Sivu
10.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2019

2020 muutokset

muutokset

2020 01-12.

%

summa

164 840

252 159,87

153

-87 319,87

00005000 *** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT

238 967,94

164 840

4000 TOIMINTAKULUT

-3 429 800,66 -3 275 323

-35 600

-3 310 923

-3 185 010,89

96

-125 912,11

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-3 190 832,72 -3 110 483

-35 600

-3 146 083

-2 932 851,02

93

-213 231,98

7000 Poistot ja arvonalentumiset

-309 410,04

-290 477,64

290 477,64

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-645 677,63

-550 724,59

550 724,59

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-4 145 920,39 -3 110 483

-35 600

-3 146 083

-3 774 053,25

120

627 970,25

6

Karvian kunta

Sivu
10.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2019

2020 muutokset

muutokset

2020 01-12.

summa

%

00006100 L I I K U N T A T O I M I
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT

19 923,37

20 200

20 200

19 796,85

98

403,15

4000 TOIMINTAKULUT

-143 319,20

-192 665

-192 665

-121 296,43

63

-71 368,57

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-123 395,83

-172 465

-172 465

-101 499,58

59

-70 965,42

7000 Poistot ja arvonalentumiset

0

-63 804,99

-61 217,88

61 217,88

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-169 796,59

-132 602,01

132 602,01

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-356 997,41

-172 465

0

-172 465

-295 319,47

171

122 854,47

00006200 R A I T T I U S T O I M I
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT

300

300
-27 051

-20 092,18

74

-6 958,82

-26 751

-20 092,18

75

-6 658,82

4000 TOIMINTAKULUT

-24 388,00

-27 051

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-24 388,00

-26 751

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-4 301,82

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

300,00

-3 310,08

-28 689,82

-26 751

3000 TOIMINTATUOTOT

10 720,80

4000 TOIMINTAKULUT

0

3 310,08

-26 751

-23 402,26

87

-3 348,74

4 500

4 500

4 051,33

90

448,67

-81 465,63

-69 931

-69 931

-61 718,87

88

-8 212,13

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-70 744,83

-65 431

-65 431

-57 667,54

88

-7 763,46

7000 Poistot ja arvonalentumiset

-25 239,76

-27 747,00

27 747,00

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-55 922,37

-43 373,63

43 373,63

00006300 N U O R I S O T O I M I
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-151 906,96

-65 431

8 734,66

4000 TOIMINTAKULUT

0

0

-65 431

-128 788,17

197

63 357,17

9 700

9 700

3 838,67

40

5 861,33

-67 981,65

-68 362

-68 362

-52 040,08

76

-16 321,92

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-59 246,99

-58 662

-58 662

-48 201,41

82

-10 460,59

7000 Poistot ja arvonalentumiset

-18 786,64

-20 116,20

20 116,20

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-21 400,61

-19 082,25

19 082,25

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-99 434,24

-58 662

39 378,83
-317 154,48

00006400 K U L T T U U R I T O I M I
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT

0

0

-58 662

-87 399,86

149

28 737,86

34 700

34 700

27 686,85

80

7 013,15

-358 009

-358 009

-255 147,56

71

-102 861,44

00006000 *** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT
4000 TOIMINTAKULUT

7

Karvian kunta

Sivu
10.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2019

2020 muutokset

muutokset

2020 01-12.

summa

-323 309

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-277 775,65

7000 Poistot ja arvonalentumiset

-107 831,39

-109 081,08

109 081,08

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-251 421,39

-198 367,97

198 367,97

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-637 028,43

-323 309

0

0

-323 309

-323 309

-227 460,71

%

-534 909,76

70

165

-95 848,29

211 600,76

8

Karvian kunta

Sivu
10.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

00007100 T E K N I N E N

H A L L

JA

Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2019

2020 muutokset

muutokset

2020 01-12.

summa

%

S U U N N

0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT

106,96

649,60

4000 TOIMINTAKULUT

-110 626,23

-107 093

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-110 519,27

-107 093

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-15 788,37

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
00007200 L I I K . V Ä Y L Ä T

-126 307,64
J A

Y L

0

-649,60

-107 093

-108 461,91

101

1 368,91

-107 093

-107 812,31

101

719,31

-15 002,35
-107 093

0

-107 093

-122 814,66

15 002,35
115

15 721,66

ALUEET

0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT

3 434,91

1 825,00

4000 TOIMINTAKULUT

-146 166,69

-160 061

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-142 731,78

-160 061

0

-1 825,00

-160 061

-114 971,42

72

-45 089,58

-160 061

-113 146,42

71

-46 914,58

7000 Poistot ja arvonalentumiset

-86 128,38

-86 616,08

86 616,08

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-27 707,10

-21 573,11

21 573,11

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-256 567,26

-160 061

667 459,39

722 403

0

-160 061

-221 335,61

138

61 274,61

722 403

689 059,44

95

33 343,56

-6 500

-1 046 685

-970 797,18

93

-75 887,82

-6 500

-324 282

-281 737,74

87

-42 544,26

00007300 K I I N T E I S T Ö T
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT
4000 TOIMINTAKULUT

-1 241 177,32 -1 040 185

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-573 717,93

7000 Poistot ja arvonalentumiset

-240 959,40

-242 584,44

242 584,44

539 295,62

438 298,93

-438 298,93

7500 LASKENNALLISET ERÄT
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
00007400 V E S I-

J A

-275 381,71

-317 782

-317 782

-6 500

-324 282

-86 023,25

27

-238 258,75

V I E M Ä R I L A I T O S

0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT

208 731,20

226 600

226 600

222 005,02

98

4 594,98

4000 TOIMINTAKULUT

-138 139,97

-135 370

-135 370

-128 064,34

95

-7 305,66

70 591,23

91 230

91 230

93 940,68

103

-2 710,68

-61 872,00

-61 350

-61 350

-61 313,16

100

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
7000 Poistot ja arvonalentumiset
7500 LASKENNALLISET ERÄT
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

-3 589,66
5 129,57

-3 111,38
29 880

0

-36,84
3 111,38

29 880

29 516,14

99

363,86

00007801 R A K.V A L V, LIIK.T U R V, KAAVOITUS
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT
4000 TOIMINTAKULUT

9 083,91

15 000

15 000

5 022,36

33

9 977,64

-76 487,89

-112 777

-112 777

-81 148,29

72

-31 628,71

9

Karvian kunta

Sivu

10

10.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2019

2020 muutokset

muutokset

2020 01-12.

summa

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-67 403,98

-97 777

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-12 801,80

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-80 205,78

-97 777

888 816,37

964 003

0

-97 777

-76 125,93

%

78

-12 079,59
0

-21 651,07
12 079,59

-97 777

-88 205,52

90

-9 571,48

964 003

918 561,42

95

45 441,58

-6 500

-1 561 986

-1 403 443,14

90

-158 542,86

-6 500

-597 983

-484 881,72

81

-113 101,28

-61 350

-390 513,68

637

00007000 *** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT
4000 TOIMINTAKULUT

-1 712 598,10 -1 555 486

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-823 781,73

-591 483

7000 Poistot ja arvonalentumiset

-388 959,78

-61 350

7500 LASKENNALLISET ERÄT
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

479 408,69
-733 332,82

386 532,50
-652 833

-6 500

-659 333

-488 862,90

329 163,68
-386 532,50

74

-170 470,10

Karvian kunta

Sivu

11

10.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2019

2020 muutokset

muutokset

2020 01-12.

summa

%

00000001 KARVIAN KUNTA
0002 KÄYTTÖTALOUS
0050 TALOUS
3000 TOIMINTATUOTOT

1 270 500,45

1 223 786

1 223 786

1 257 024,85

103

-33 238,85

4000 TOIMINTAKULUT

-16 744 750,58-16 703 892

-100 420 -16 804 312 -15 874 439,37

94

-929 872,75

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-15 474 250,13-15 480 106

-100 420 -15 580 526 -14 617 414,52

94

-963 111,60

96

-37 572,11

7000 Poistot ja arvonalentumiset

-903 493,84

7500 LASKENNALLISET ERÄT

-304 004,20

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-878 000

-16 681 748,17-16 358 106

-878 000

-840 427,89
-230 539,38

-100 420 -16 458 526 -15 688 381,79

230 539,38
95

-770 144,33

Karvian kunta

Sivu
10.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2019

2020 muutokset

muutokset

2020 01-12.

%

summa

0003 TULOSLASKELMA
3000 TOIMINTATUOTOT
3001 Myyntituotot

366 201,16

395 050

395 050

442 519,86

112

3200 Maksutuotot

119 221,96

98 200

98 200

72 491,67

74

25 708,33

3300 Tuet ja avustukset

117 165,15

83 293

83 293

135 816,28

163

-52 523,28

3400 Muut toimintatuotot

667 912,18

647 243

647 243

606 197,04

94

41 045,96

1 270 500,45

1 223 786

1 223 786

1 257 024,85

103

-33 238,85

-3 729 396

-3 618 004,71

97

-111 391,29

-43 200 -11 734 658 -11 120 207,43

95

-614 450,69

3000 TOIMINTATUOTOT

-47 469,86

4000 TOIMINTAKULUT
4001 Henkilöstökulut

-3 719 841,69 -3 686 996

4300 Palvelujen ostot

-11 472 063,95-11 691 458

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar

-833 095,89

-745 742

4700 Avustukset

-420 599,88

-378 201

4800 Muut toimintakulut

-299 149,17

-201 495

-42 400

-745 742

-643 685,68

86

-102 056,32

-8 320

-386 521

-304 144,45

79

-82 376,55

-6 500

-207 995

-188 397,10

91

-19 597,90

4000 TOIMINTAKULUT

-16 744 750,58-16 703 892

-100 420 -16 804 312 -15 874 439,37

94

-929 872,75

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-15 474 250,13-15 480 106

-100 420 -15 580 526 -14 617 414,52

94

-963 111,60

5000 Verotulot

6 814 520,69

6 958 000

6 958 000

6 906 922,39

99

51 077,61

5500 Valtionosuudet

7 850 667,00

8 274 529

8 274 529

9 070 255,00

110

-795 726,00

6100 Muut rahoitustuotot

268 313,85

294 340

294 340

263 692,04

90

30 647,96

6200 Korkokulut

-35 851,84

-31 550

-31 550

-31 541,01

100

-8,99

-237,82

-300

-300

-13,68

5

-286,32

232 224,19

262 490

262 490

232 137,35

88

30 352,65

-576 838,25

14 913

-903 493,84

-878 000

-878 000

-840 427,89

96

-37 572,11

-903 493,84

-878 000

-878 000

-840 427,89

96

-37 572,11

8499 TILIKAUDEN TULOS

-1 480 332,09

-863 087

-100 420

-963 507

751 472,33

-78 -1 714 979,45

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-1 480 332,09

-863 087

-100 420

-963 507

751 472,33

-78 -1 714 979,45

6000 Rahoitustuotot ja -kulut

6300 Muut rahoituskulut
6000 Rahoitustuotot ja -kulut
6999 VUOSIKATE

-100 420

-85 507

1 591 900,22-1 862 -1 677 407,34

7000 Poistot ja arvonalentumiset
7100 Suunnitelman mukaiset poist
7000 Poistot ja arvonalentumiset

1

Liite erittelyistä

Verotulojen erittely
Alkuperäinen Talousarvio
talousarvio muutokset
Verotulot
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero

Talousarvio
muutosten
jälkeen
6 958 000
5 546 000
685 000
727 000

6 958 000
5 546 000
685 000
727 000

Toteuma

6 906 922,39
5 550 659,31
689 117,61
667 145,47

Poikkeama

- 51 077,61
4 659,31
4 117,61
- 59 854,53

Kunnan tuloveron määräytymisen perusteet
Vuosi

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Tuloveroprosentti
19,00
19,75
19,75
19,75
19,75
19,75
19,75
19,75
20,5
20,5

Verotettava
tulo, milj.
euroa
36
37
37
38
39
39
39
40
40
41

2010-2013
0,60
0,32
0,80
0,00
-

2014
0,70
0,32
0,80
0,00
-

Muutos

2%
4%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
2%

Kiinteistöveroprosentit
Yleinen kiinteistövero-%
Vakit. Asuinrak. Vero-%
Muiden asuinrak. Vero-%
Yleishyöd. Yhteisöjen vero-%
Voimalaitosten vero-%

2015-2016
0,80
0,37
0,80
0,00
-

2017
0,93
0,41
0,93
0,00
-

2018-2020
0,93
0,41
0,93
0,00
3,10

Valtionosuuksien erittely
Alkuperäinen Talousarvio
talousarvio muutokset
Valtionosuudet ja
verotulomenetysten korvaus
Valtionosuudet
8 274 529
Kunnan peruspalvelujen
valtionosuus, ml. tasaukset
8 702 385
Harkinnanvarainen
valtionosuuden korotus
Opetus- ja kulttuuritoimen
muut valtionosuudet
- 427 856
Verotulomenetysten korvaus
Yhteensä
8 274 529

-

Sivu 1

Talousarvio
muutosten
jälkeen

Toteuma

8 274 529

7 862 706

8 702 385

7 562 706

1 139 679

300 000

300 000

427 856
8 274 529

-

440 169
1 647 718
9 070 255

Poikkeama

-

-

839 679

12 313
1 647 718
795 726

Karvian kunta

Sivu
10.04.2021
Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.
EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020
Tp

Budj Budjetin

Budjetti +

Toteutuma Käyttö

Poikkeama

2019

2020 muutokset

muutokset

2020 01-12.

summa

%

0006 RAHOITUSLASKELMA
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA
9320 VUOSIKATE
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA

-576 838,25

14 913

-100 420

-85 507

1 591 900,22-1 862 -1 677 407,34

-486 965,74

14 913

-100 420

-85 507

1 591 900,22-1 862 -1 677 407,34

-409 124,31

-500 764

-359 900

-860 664

-277 165,15

-338 488,31

-500 764

-359 900

-860 664

-276 492,40

-825 454,05

-485 851

-460 320

-946 171

1 315 407,82

-139 -2 261 578,94

-2 050,00

2 050,00

-2 050,00

2 050,00

89 872,51

9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
9355 INVESTOINTIMENOT
9360 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTE
9365 PYS. VASTAAV. HYÖDYKK. LUOV
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA

32

-583 498,85

32

-584 171,60

1 558,00
69 078,00

672,75

-672,75

9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSE
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH

-347 368,00

9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUU
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET

-347 368,00

-347 370

-347 370

833 221

833 221

485 851

485 851

-347 368,00

100

-2,00
833 221,00

-347 368,00

-72

833 219,00

9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA

-2 722,07

-610,25

610,25

9483 SAAMISTEN MUUTOS

88 394,56

2 678,36

-2 678,36

9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS

-399 891,01

-90 562,59

90 562,59

9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE

-314 218,52

-88 494,48

88 494,48

9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-661 586,52

485 851

9490 RAHAVAROJEN MUUTOS

-1 487 040,57

0

9500 KASSAVARAT 31.12.
9501 KASSAVARAT 1.1.
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS

485 851

-437 912,48

-460 320

877 495,34

-191 -1 337 815,46

1 084 326,96

1 961 822,30

-1 961 822,30

2 571 367,53

1 084 326,96

-1 084 326,96

877 495,34

-877 495,34

-1 487 040,57

0

-460 320

0

-90

923 763,48

1

KARVIAN KUNTA
TULOSLASKELMA
ULKOINEN
01.01.-31.12.2020
€

01.01.-31.12.2019
€

393 507,18
72 491,67
135 816,28
588 659,24
1 190 474,37

311 079,54
119 221,96
117 165,15
643 757,18
1 191 223,83

-2 774 250,61

-2 878 651,06

-762 416,57
-81 337,53
-11 084 077,38
-630 803,05
-304 144,45
-170 859,30
-15 807 888,89
-14 617 414,52
6 906 922,39
9 070 255,00

-776 190,10
-65 000,53
-11 429 962,52
-820 075,70
-420 599,88
-274 994,17
-16 665 473,96
-15 474 250,13
6 814 520,69
7 850 667,00

263 692,04
-31 541,01
-13,68
232 137,35
1 591 900,22

268 313,85
-35 851,84
-237,82
232 224,19
-576 838,25

-840 427,89
0,00
-840 427,89
751 472,33
751 472,33

-903 493,84
0,00
-903 493,84
-1 480 332,09
-1 480 332,09

TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

KARVIAN KUNTA
RAHOITUSLASKELMA
ULKOINEN
Tilinpäätös 2020 Tilinpäätös 2019
eur
eur
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät

1 591 900,22
0,00

-576 838,25
89 872,51

1 591 900,22

-486 965,74

-277 165,15
0,00
672,75

-409 124,31
1 558,00
69 078,00

-276 492,40

-338 488,31

1 315 407,82

-825 454,05

-2 050,00

0,00

-2 050,00

0,00

-347 368,00

-347 368,00

-347 368,00

-347 368,00

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

-610,25
2 678,36
-90 562,59

-2 722,07
88 394,56
-399 891,01

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä

-88 494,48

-314 218,52

Rahoituksen rahavirta

-437 912,48

-661 586,52

Rahavarojen muutos

877 495,34

-1 487 040,57

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos

1 961 822,30
1 084 326,96
877 495,34

1 084 326,96
2 571 367,53
-1 487 040,57

Toiminnan rahavirta yhteensä
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Investointien rahavirta yhteensä
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäys
Antolainauksen muutokset yhteensä
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lainakannan muutokset yhteensä

KARVIAN KUNTA
TASE
ULKOINEN

1000

31.12.2020
€

31.12.2019
€

VASTAAVAA

16 700 254,92

16 387 323,43

14 328 606,87

14 890 492,36

10 389,16
8 530,00
0,00
1 859,16

53 600,11
8 530,00
5 997,08
39 073,03

11 598 523,21
912 319,78
8 832 008,48
1 644 886,48
80 259,60
129 048,87

12 282 970,04
912 319,78
9 407 089,02
1 788 402,84
127 492,80
47 665,60

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 keskener. hankinnat

1200
1201
1230
1240

III
1.
3.
4.

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset

2 719 694,50
2 201 683,45
246 372,26
271 638,79

2 553 922,21
2 037 961,16
246 372,26
269 588,79

1500

C

VAIHTUVAT VASTAAVAT

2 371 648,05

1 496 831,07

1600

II

409 825,75

412 504,11

1630

2.

15 000,00

15 000,00

1721
1780
1815

1.
3.
4.

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

221 109,85
58 440,12
115 275,78

271 737,55
72 225,04
53 541,52

1830
1831

III
1.

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet

1 760,00
1 760,00

1 020,00
1 020,00

1900

IV

Rahat ja pankkisaamiset

1 960 062,30

1 083 306,96

KARVIAN KUNTA
TASE
ULKOINEN

2000

31.12.2020
€

31.12.2019
€

VASTATTAVAA

16 700 254,92

16 387 323,43

12 957 162,00

12 205 689,67

5 214 202,36
6 991 487,31
751 472,33

5 214 202,36
8 471 819,40
-1 480 332,09

2001

A

OMA PÄÄOMA

2002
2040
2050

I
IV
V

Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
Tilikauden ylijäämä/alijäämä

2300

D

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

21 735,44

22 345,69

2330

3.

Muut toimeksiantojen pääomat

21 735,44

22 345,69

2400

E

VIERAS PÄÄOMA

3 721 357,48

4 159 288,07

2401
2410
2460

I
2.
7.

Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Liittymismaksut ja muut velat
Liittymismaksut

2 147 320,31
2 084 212,00

2 483 154,41
2 431 580,00

63 108,31

51 574,41

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

1 574 037,17
347 368,00
0,00
471 107,40
101 417,22
654 144,55

1 676 133,66
347 368,00
6 447,65
625 821,49
99 610,80
596 885,72

2500
2510
2540
2545
2550
2570

II
2.
5.
6.
7.
8.

KONSERNITULOSLASKELMA

01.01.-31.12.2020

01.01.-31.12.2019

Toimintatuotot

22 803 687,66

21 504 195,37

Toimintakulut

-33 095 835,45

-35 106 653,91

26 244,78

-11 352,32

-10 265 903,01

-13 613 810,87

Verotulot

6 892 473,13

6 799 821,71

Valtionosuudet

9 542 481,76

8 255 070,99

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut

299 048,90

12 386,13

19 957,58

47 873,75

-79 246,75
-106 295,88

Vuosikate

-92 090,46
133 463,84

-7 380,59

6 302 515,73

-39 211,17
1 401 870,67

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelmanmukaiset poistot

-2 477 668,93

-2 562 977,34

Omistuksen eliminointierot

0,00

0,00

Arvonalentumiset

0,00

Tilikauden tulos

-2 477 668,93
3 824 846,80

0,00

-2 562 977,34
-1 161 106,68

Tilinpäätössiirrot

0,00

-420,34

Tilikauden verot

-4 298,10

-12 461,91

Laskennalliset verot

-31 760,72

-28 557,01

Vähemmistöosuudet

-1 349 041,44

-224 886,05

2 439 746,55

-1 427 431,98

Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-)

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

2020

2019

6 302 515,73

1 401 870,67

-4 298,10

-12 461,91

Toiminnan rahavirta
+Vuosikate
+-Tilikauden verot
+-Tulorahoituksen korjauserät

-61 980,20

6 236 237,43

127 344,52

1 516 753,27

Investointien rahavirta
-Investointimenot
+Rahoitusosuudet investointimenoihin
+-Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

-3 452 290,23

-1 876 033,02

7 210,71

8 693,14

84 708,27

Toiminnan ja investointien rahavirta

-3 360 371,25

105 751,44

2 875 866,17

-1 761 588,45
-244 835,18

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
-Antolainasaamisten lisäykset
+Antolainasaamisten vähennykset

-2 050,00
0,00

0,00
-2 050,00

0,00

0,00

Lainakannan muutokset
+Pitkäaikaisten lainojen lisäys

79 119,22

-Pitkäaikaisten lainojen vähennys

-1 199 401,40

+-Lyhytaikaisten lainojen muutos

465 564,01

119 949,46
-895 488,32
-654 718,17

-742 221,03

-1 517 759,90

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos

-31 081,61

1 961,72

-1 065,94

-39 367,70

-1 678 782,02

920 249,05

313 904,24

-1 397 025,33

-233 330,07

649 513,00

Rahoituksen rahavirta

-2 053 793,50

-868 246,90

Rahavarojen muutos

822 072,67

-1 113 082,07

Rahavarojen muutos
+Rahavarat 31.12.

3 184 169,44

-Rahavarat 1.1.

2 315 042,14

2 315 042,14
869 127,30

3 463 944,65

-1 148 902,51

KONSERNITASE 31.12.2020

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Muu vaihto-omaisuus
Ennakkomaksut
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

2020

2019

37 706 621,23
180 849,46
133 686,83
47 162,63
35 144 747,01
1 274 576,79
12 787 550,52
17 259 027,13
1 551 838,17
7 430,68
2 264 323,72
2 381 024,76
1 728 179,89
585 494,30
0,00
67 350,58

36 885 129,14
234 583,76
142 506,16
92 077,60
34 176 480,84
1 269 947,41
13 515 351,55
17 226 846,19
1 761 883,39
7 553,75
394 898,56
2 474 064,54
2 036 096,21
372 667,75
0,00
65 300,58

8 880,91
7 862,59
414,15
604,17

1 545,61
535,10
410,36
600,15

8 397 523,50
473 131,29
275 018,93
120 812,92
77 299,43
4 740 222,77
21 487,19
0,00
15 000,00
6 487,19
0,00
4 718 735,59
2 100 462,24
0,00
2 043 988,07
574 285,27
104 857,12
1 780,10
103 063,14
13,88
3 079 312,32

5 848 548,24
472 065,34
179 280,55
166 778,46
126 006,34
3 061 440,76
27 289,75
6 243,92
15 000,00
6 045,83
0,00
3 034 151,00
2 544 429,66
0,00
195 799,03
293 922,30
104 116,46
1 039,44
103 063,14
13,88
2 210 925,68

46 113 025,64

42 735 222,99

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edellisten kausien ylijäämä (+)/alijäämä(-)
Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-)
VÄHEMMISTÖOSUUDET
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Liittymismaksut ja muut velat
Laskennalliset verovelat
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
Laskennalliset verovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2020

2019

21 282 768,60
5 214 202,36
0,00
0,00
1 983 606,62
11 645 213,08
2 439 746,55

19 268 342,51
5 214 202,36
0,00
0,00
2 872 104,23
12 609 467,90
-1 427 431,98

4 998 137,51

3 254 964,13

109 458,19
0,00
109 458,19

186 784,43
0,00
186 784,43

72 658,99
43 022,20
6 387,98
23 248,81

34 242,08
3 081,59
6 318,47
24 842,02

19 650 002,34
13 056 385,04
6 085 396,67
277 350,77
0,00
5 144 642,22
1 548 995,38
6 593 617,29
1 626 708,12
62 170,16
0,00
66 535,56
1 707 061,88
930 858,69
2 199 138,02
1 144,87
46 113 025,64

19 990 889,83
13 645 940,90
6 846 252,69
353 737,48
0,00
4 928 657,09
1 517 293,64
6 344 948,93
1 444 260,90
62 166,39
0,00
60 237,81
1 792 734,09
884 104,10
2 100 359,63
1 086,01
42 735 222,99

KARVIAN KUNTA

31.12.2020

KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
1)

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET SEKÄ -MENETELMÄT
Jaksotusperiaatteet
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.
Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan
mukaisesti ao. tilikaudelle.
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu
ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.
Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty
tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen
perusteet.
Pysyvien vastaavien sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan
todennäköiseen arvoon.
Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä
alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

KARVIAN KUNTA
TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

6) TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄALUEITTAIN
Ulkoiset erät
Tulosalue:
Yleishallinto
Muut yleispalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Elinkeinotoimi
Kunnan koulutoimi
Kirjastotoimi
Päivähoito ja lasten kotihoidontuki
Liikuntatoimi
Nuorisotoimi
Kulttuuritoimi
Tekninen hallinto ja suunnittelu
Liikenneväylät ja yleiset alueet
Kiinteistöt
Vesi- ja viemärilaitos
Rak.valvonta,liikenneturv,kaavoitus
Toimintatuotot yht.

7) VEROTULOJEN ERITTELY
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Verotulot yhteensä

8) VALTIONOSUUKSIEN JA VEROTULOMENETYSTEN
KORVAUSTEN ERITTELY
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (+/-)
Siitä: Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet
Verotulomenetysten korvaus
Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset yhteensä

9) PALVELUJEN OSTOJEN ERITTELY
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Kunnan palvelujen ostot yhteensä

Kunta
2020

2019

€

€

19 711,00
6 729,55
0,00
12 873,50
172 093,47
3 716,33
75 448,60
19 796,85
4 051,33
3 838,67
649,60
1 825,00
671 521,64
193 196,47
5 022,36
1 190 474,37

31 480,15
23 165,49
600,00
23 312,49
126 167,57
2 948,18
107 364,95
19 923,37
10 720,80
8 734,66
106,96
3 434,91
643 304,39
180 876,00
9 083,91
1 191 223,83

2020

2019

5 550 659,31
689 117,61
667 145,47
6 906 922,39

5 453 103,34
637 608,68
723 808,67
6 814 520,69

2020

2019

7 862 706,00
2 621 268,00
300 000,00
-440 169,00
1 647 718,00
9 070 255,00

8 278 523,00
2 588 499,00
0,00
-427 856,00
0,00
7 850 667,00

2020

2019

9 453 094,26
1 630 983,12
11 084 077,38

9 445 954,91
1 984 007,61
11 429 962,52

11) SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA
KUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ
Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.
Kvalt. päätöksen 15.11.2012 mukaista poistosuunnitelmaa sovelletaan vuonna
2013 ja sen jälkeen valmistuviin ja hankittaviin hyödykkeisiin. Sitä ennen hankittuihin sovelletaan
edelleen kvalt. 19.12.1996 päätöksen mukaista poistosuunnitelmaa. Poistosuunnitelmassa poistomenetelmät ja poistoajat ovat:
19.12.1996
15.11.2012
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
2
tasapoisto
Aineettomat oikeudet
5
tasapoisto
Liikearvo
2
tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot
Atk-ohjelmistot
4
2
tasapoisto
Muut
2
tasapoisto
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat
Asuinrakennukset
40
30
tasapoisto
Hallinto- ja laitosrakennukset
40
20
tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset
30
20
tasapoisto
Talousrakennukset
15
10
tasapoisto
Vapaa-ajan rakennukset
30
20
tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, tiet, torit ja puistot
20
15
tasapoisto
Sillat, laiturit ja uimalat
15
10
tasapoisto
Muut maa- ja vesirakenteet
20
15
tasapoisto
Vedenjakeluverkko
35
30
tasapoisto
Viemäriverkko
35
30
tasapoisto
Kaukolämpöverkko
20
tasapoisto
Sähköj., muuntoas., ulkovalaistuslaitteet
15
15
tasapoisto
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset
10
tasapoisto
Maakaasuverkko
20
tasapoisto
Muut putki- ja kaapeliverkot
20
15
tasapoisto
Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet
10
tasapoisto
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
15
tasapoisto
Liikenteen ohjauslaitteet
10
tasapoisto
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet
15
10
tasapoisto
Koneet ja kalusto
Rautaiset alukset
(15) 20 %
menojäännöspoisto
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet
(8) 27 %
menojäännöspoisto
Muut kuljetusvälineet
(10) 25 %
(4) 30 %
menojäännöspoisto
Muut liikkuvat työkoneet
(5) 30%
menojäännöspoisto
Muut raskaat koneet
(10) 25 %
menojäännöspoisto
Muut kevyet koneet
(10) 25 %
(5) 30 %
menojäännöspoisto
Sairaala-, terv.huolto- yms. laitteet
(5) 30 %
menojäännöspoisto
Atk-laitteet
(5) 35 %
(3) 40 %
menojäännöspoisto
Muut laitteet ja kalusteet
(5) 35 %
(3) 40 %
menojäännöspoisto
Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnovarat
käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet
ei poistoa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
ei poistoa
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
ei poistoa

Kunnanhallituksen päätöksen 20.1.2020 mukaan pienhankintaraja, jota pienemmät
pysyvien vastaavien hankinnat kirjataan kunnassa vuosikuluksi, on 5.000 euroa,
mutta teknisen lautakunnan alaisissa hankinnoissa kuitenkin 10.000 euroa.
Muut pitkävaikutteiset menot:
- Yhteisen jätteenkäsittelylaitoksen perustamisen inv.kustannuksissa (1997-2005) on käytetty
20 vuoden tasapoistoa, jolloin poistoaika ja -tapa on yhtenäinen Kankaanpään kaupungin kanssa.
Menojäännös kunnan taseessa 31.12.2020 on 1.859,16 euroa.
- Suupohjan Seutuverkko Oy:n (valokuitu) laajakaistaverkon rakentaminen 2010-2011:
Poistotapa 10 vuoden tasapoisto. Menojäännös kunnan taseessa 31.12.2020 on 0,00 euroa.

13) PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT JA -TAPPIOT
2020

2019

Muut toimintatuotot
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot
Luovutusvoitot yhteensä

0,00
0,00

3 746,60
3 746,60

Muut toimintakulut
Riihimaa- kiinteistön luovutustappio
Saran kylän Kansakoulutilankiinteistön luovutustappio
Luovutustappiot yhteensä

0,00
0,00
0,00
0,00

23 777,98
69 841,13
93 619,11

15) OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY

Osinkotuotot muista yhteisöistä
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä
Ylijäämän palautus -tulot kuntayhtymiltä
Yhteensä

2020
€
1 359,50
1 124,25
259 004,00
261 487,75

2019
€
1 810,00
1 124,25
263 878,00
266 812,25

KARVIAN KUNTA
TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

31.12.2020

19) TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat

Muut

oikeudet

pitkävaikutteiset maksut

Ennakko-

Aineelliset hyödykkeet
Yhteensä

Maa-ja

Rakennukset

vesialueet

menot
Poistamaton hankintameno 1.1.

8 530,00

Kiinteät

Koneet ja

Muut

Ennakko-

rakenteet ja

kalusto

aineelliset

maksut ja

hyödykkeet

kesk.er.h.

laitteet
45 070,11

53 600,11

Lisäykset tilikauden aikana

912 319,78

0,00

9 407 089,02

1 788 402,84

10 827,62

20 559,22

127 492,80

Yhteensä

47 665,60 12 282 970,04
81 383,27

112 770,11

Rahoitusosuudet tilikaudella

0,00

Vähennykset tilikauden aikana

0,00

Siirrot erien välillä

0,00

Tilikauden poisto

-43 210,95

-43 210,95

8 530,00

1 859,16

10 389,16

8 530,00

1 859,16

10 389,16

-585 908,16

-164 075,58

-47 233,20

-797 216,94

912 319,78

8 832 008,48

1 644 886,48

80 259,60

129 048,87 11 598 523,21

912 319,78

8 832 008,48

1 644 886,48

80 259,60

129 048,87 11 598 523,21

Arvonalenn. ja niiden palaut.
Aktivoidut korkomenot
Poistamaton hankintameno 31.12.

Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.

Olennaiset lisäpoistot

Maa- ja vesialueet 31.12.2020 sisältää kiinteistöjen valokuituliittymismaksuja 22.625,35 euroa.

Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet
konserni

Hankintameno 1.1.
Lisäykset

Osakkeet
tytäryhtiöt

0,00

Osakkeet
omistusyht.
yhteisöt

Jvk-, muut lainasaamiset ja muut saamiset

Kuntayhtymä- Muut
osuudet
osakkeet ja
osuudet

232 656,25

112 105,44

Yhteensä

1 634 795,99

170 508,92

2 037 961,16

50 763,60

1 526,00

164 395,04

-672,75

-672,75

Vähennykset

Jvk-lainasaamiset

Saamiset
tytäryhtiöt

462 132,26

Saamiset
Saamiset
kuntayhtymät muut
yhteisöt

Yhteensä

53 828,79

515 961,05

2 050,00

2 050,00
0,00

Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.

112 105,44

232 656,25

1 685 559,59

171 362,17

2 201 683,45

462 132,26

55 878,79

518 011,05

112 105,44

232 656,25

1 685 559,59

171 362,17

2 201 683,45

462 132,26

55 878,79

518 011,05

Arvonalennukset
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.

Saamiset tytäryhtiöiltä 31.12.2020 sisältää lämpöliittymismaksuja 215.760,00 euroa.
Saamiset muilta yhteisöiltä 31.12.2020 sisältää sähköliittymismaksuja 55.878,79 euroa.

KARVIAN KUNTA

31.12.2020

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot
20-22) TYTÄRYHTEISÖT, KUNTAYHTYMÄOSUUDET SEKÄ OSAKKUUSYHTEISÖT
Nimi

Y-tunnus

Tytäryhteisöt
Kiint.oy Karvian Vuokratalot 1534594-1
Karvian Lämpö Oy
2125126-3
Willi Karvia Oy
2978514-7

Kuntayhtymät
Pohj-Sat peruspalveluk.y.
Satak sairaanhoitop. k.y.
Satakuntaliitto k.y.
Vatajankosken Sähkön k.y.
Satak koulutusk.y.

2205488-6
0825915-6
0830322-5
0133625-1
0203929-1

Kunnan
omistusosuus

Konsernin
omistusosuus

Kuntakonsernin osuus (1000 €)
omasta
vieraasta tilikauden
pääpäävoitosta/
omasta
omasta
tappiosta

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
Yhteensä

205
100
29
334

1421
2227
10
3658

2
16
-20
-2

10,93 %
1,32 %
0,78 %
29.19 %
2,06 %

10,93 %
1,32 %
0,78 %
29.19 %
2,06 %
Yhteensä

28
1395
11
8473
402
10309

1046
1619
5
1016
72
3758

75 x)
61
1
1720
11
1868

Osakkuusyhteisöt sekä muut omistusyhteysyhteisöt
x) Prosentinlaskussa mukana myös osajäsenet.
(Kuitenkin osajäsenellä on rajoitettu osuus Posan varoihin ja vastuisiin ero- ja purkamistilanteessa)

23) ERIKSEEN PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET SAAMISET TYTÄRYHTEISÖILTÄ,
KUNTAYHTYMILTÄ, JOISSA KUNTA ON JÄSENENÄ SEKÄ
OSAKKUUS- JA MUILTA OMISTUSYHTEYSYHTEISÖILTÄ
2020
Pitkäaikaiset

Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Yhteensä
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset yhteensä

0,00

2019

Lyhytaikaiset

Pitkäaik.

61 007
61 007

30 671
30 671

0
70 930
70 930

27 345
14 760
42 105

131 937

0,00

2020

2019

20 663,91
41 279,86
8 986,17
16 284,97
6 490,49
21 570,38
115 275,78
115 275,78

14 759,89
0,00
0,00
17 450,13
1 658,64
19 672,86
53 541,52
53 541,52

24) SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät
Satak sairaanh.piirin erityisvelvoitteiden palautus
Satak sairaanh.piirin hinnanalennukset
Posan tasaus 2020
Kelan korvaus työterveydenhuollosta
Palkkatuet Ely-keskukselta
Muut tulojäämät
Tulojäämät yhteensä
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä

Lyhytaik.

72 776

KARVIAN KUNTA
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
25)

TASE-ERÄKOHTAINEN ERITTELY OMAN PÄÄOMAN ERIEN LISÄYKSISTÄ JA
VÄHENNYKSISTÄ SEKÄ SIIRROISTA NÄIDEN ERIEN VÄLILLÄ TILIKAUDEN AIKANA
Oman pääoman erittely

2020

2019

Peruspääoma 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Peruspääoma 31.12.

5 214 202,36
0,00
0,00
5 214 202,36

5 214 202,36
0,00
0,00
5 214 202,36

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.

6 991 487,31
6 991 487,31

8 471 819,40
8 471 819,40

751 472,33

-1 480 332,09

12 957 162,00

12 205 689,67

Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

27)

TASE-ERIEN MUKAAN ERITELTY TIETO SELLAISISTA PITKÄAIKAISEEN
VIERAASEEN PÄÄOMAAN KUULUVISTA VELOISTA, JOTKA ERÄÄNTYVÄT
MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA
2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

30)

33)

31.12.2020

694 740,00

2019
1 042 108,00

ERIKSEEN PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET VELAT TYTÄRYHTEISÖILLE,
KUNTAYHTYMILLE, JOISSA KUNTA ON JÄSENENÄ,
JA OSAKKUUS- SEKÄ MUILLE OMISTUSYHTEYSYHTEISÖILLE
Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Velat tytäryhteisöille
Ostovelat
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä
Ostovelat
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä

2020

2019

27 921,52

29 149,07

239 339,57
128 413,72

288 265,30
68 989,00

395 674,81

386 403,37

2020

2019

68 532,00

34 698,00

SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Valtionosuusennakot
Menojäämät
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen
jaksotukset
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen
jaksotukset
Korkojaksotukset
Muut menojäämät
Lyhytaikaiset siirtovelat

355 323,29

392 671,37

80 385,07
13 076,23
136 827,96
654 144,55

82 478,45
14 944,25
72 093,65
596 885,72

Siirtovelat yhteensä

654 144,55

596 885,72

KARVIAN KUNTA

31.12.2020

VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA
JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
38)

VUOKRAVASTUUT

Vuokrarivitalon vuokravastuut
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä
- siitä seuraavallla tilikaudella maksettava osuus
- siitä sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet

2020

2019

162 000,00
70 500,00

243 000,00
75 000,00

232 500,00
103 908,00
0,00

318 000,00
100 560,00
0,00

Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon
mukaisia vastuita.

39-40) VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma

2020

2019

4 150 000,00
2 429 587,00

4 150 000,00
2 618 440,00

940 000,00
225 022,10

940 000,00
260 804,50

2020

2019

15 622 589,00

14 388 504,00

0,00

0,00

9 734,00

9 467,00

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
Arvonlisäveron palautusvelvollisuus
Arvonlisäverolain mukaan uudisrakentamis- tai perusparantamismenoista vähennyksenä tai
palautuksena käsiteltyyn arvonlisäveroon liittyy 1.1.2008 alkaen kymmenen vuoden
oikaisuvelvollisuus, mikäli kiinteistön tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu palautukseen tai
vähennykseen oikeuttamattomaksi. Kiinteistöinvestoinnista tehdyn vähennyksen oikaisemista koskevia lain säännöksiä sovelletaan, kun kiinteistö luovutetaan tai sen käyttötarkoitus
muuttuu 1.1.2008 tai sen jälkeen.

Harjavallan kaupunki on laskuttanut päivähoitomaksuja Karvian kunnalta
24.9.-31.12.2018 8.640,00 (maksettu 2021) ja 1.2.-29.2.2019 4.970,00 (maksettu 2019)
yhteensä 13.610,00 euroa. Laskutuksen osalta on epäselvää kuuluuko laskut
Parkanon kaupngille. Asia on selvitettävänä hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa.

KARVIAN KUNTA
HENKILÖSTÖÄ, TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA JA
INTRESSITAHOTAPAHTUMIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

42)

43)

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.
Vakinaiset toimet ja virat
Yleishallinto
Päiväkoti
Opetushenkilöstö
Koulutyöntekijät
Kirjasto
Nuoriso- ja liikuntatoimi
Tekninen toimisto ja rakennustoimisto
Talonmiehet
Jätevedenpuhdistamo
Siivoojat
Yhteensä
Muut
Sijaiset, määräaikaiset, joista osa-aikaisia 9
Työllistetyt

2020

2019

5,0
16,0
15,5
9,0
1,0
3,0
4,0
3,0
1,0
5,0
62,5

6,0
12,0
16,5
10,0
1,0
3,0
4,0
3,0
1,0
5,0
61,5

21,0
2,0

23,0
2,0

Kaikki yhteensä 31.12.

85,5

86,5

HENKILÖSTÖKULUT

2020

2019

3 618 004,71

3 719 841,69

13 446,22
3 631 450,93

39 784,22
3 759 625,91

LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOISTA PERITYT JA TILITETYT
LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT
2020
Karvian Kokoomus r.y.
708,50
Keskustan Karvian kunnallisjärjestö ry
2 294,63
Karvian Perussuomalaiset ry
429,76
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä
3 432,89

2019
741,50
1 918,14
387,88
3 047,52

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja
aineellisiin hyödykkeisiin
Henkilöstökulut yhteensä

44)

45)

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT
Tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
Palkkiot yhteensä

2020

2019

5 333,35
2 930,95
8 264,30

5 107,40
3 447,85
8 555,25

46)

TIEDOT KUNNAN JA SEN INTRESSITAHOIHIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ
LIIKETOIMISTA
Kunta on antanut kokonaan omistamalleen tytäryhteisö Kiinteistö Oy Karvian
Vuokrataloille v.1981-1998 yhteensä 246.372,26 euroa lainaa, joka 31.12.2020
on avoimena. Lainoista on 18.500,67 korotonta ja muille lainoille on myönnetty
korkovapaus v. 2020 saakka.

Kunnanjohtajan kanssa on tehty kuntalain mukainen vuosittain päivitettävä
johtajasopimus, jossa on sovittu 6 kuukauden palkan suuruisesta erokorvauksesta.

V. 2020 kunta on antanut kokonaan omistamalleen tytäryhteisö Willi Karvia Oy:lle
avustusta 19.200 euroa (kunnanvaltuuston päätös 18.12.2019).

KARVIAN KUNTA
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2020
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kunnan tytäryhteisöt sekä kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

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
0,78
29,19
2,06

10,93
1,32
0,78
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.

5)

Aikaisempia tilikausia koskevien virheiden käsittely tilinpäätöksessä
Rahoituslaskelman investointimenot on korjattu vertailutietoihin yht. eur 36 731,70.

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

2020

2019

19 711,00
6 729,55
4 931 973,94
5 878 164,65
84 431,61
219 440,13
3 716,33
75 448,60
19 796,85
0,00
4 051,33
3 838,67
649,60
1 825,00
1 320 175,34
95 841,34
10 110 564,20
27 329,52
22 803 687,66

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

2020

2019

9 070 255,00
472 226,76
9 542 481,76

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

2020

2019

Potilasvahinkovakuusmaksu Satakunnan shp 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Potilasvahinkovakuusmaksu Satakunnan shp 31.12.

139 794,80

160 280,74

-30 336,61
109 458,19

-20485,94
139 794,80

Muut pakolliset varaukset Pohjois-Satakunnan Peruspalvelu ky 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Muut pakolliset varaukset Pohjois-Satakunnan Peruspalvelu ky 31.12.

46 989,64
0,00
-46 989,64
0,00

0,00
46 989,64

2020

2019

21 768,53
138 688,91
249 674,27
12 607,58
151 545,96
574 285,27

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

46 989,64

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

25)

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

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.
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.
Siirrot rahastoista
Siirrot rahastoihin
Lisäykset (Vatajankosken Sähkö Ky)
Vähennykset (Vatajankosken Sähkö Ky)
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
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

2020

2019

5 214 202,36

5 214 202,36

0,00

0,00

1 900 062,91
94 524,02
-258 915,30
1 735 671,63
895 273,79
0,00
-724 084,57
171 189,22
65 044,75
0,00
0,00
65 044,75
11 722,78
0,00
-21,76
11 701,02
1 983 606,62

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

11 182 035,93
258 937,06
-94 524,02
308 770,16
-10 006,06
11 645 213,07

12 454 925,66
264 801,78
-103 450,06
227,93
-7 184,55
12 609 467,91

2 439 746,55

-1 427 431,98

21 282 768,60

19 268 342,51

2020

2019

109 458,19
0,00
109 458,19

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

2020

2019

5 144 642,22
0,00
5 144 642,22

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

174 598,00
756 260,69
930 858,69

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

2020

2019

166 247,46

91 328,17

1 514 480,97
16 312,72
502 096,87
2 199 138,02

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

KONSERNIN VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
34)

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ KIINTEISTÖIHIN

2020

2019

1 160 568,22
1 167 647,34
1 167 647,34

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

2020

2019

Omasta puolesta annetut vakuudet
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Pantatut arvopaperit
Yhteensä

2 155 919,53
2 959,87
2 158 879,39

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

Muiden puolesta annetut vakuudet
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Pantatut arvopaperit
Yhteensä

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 158 879,39

1 982 936,17

2020

2019

699 711,65
364 066,22
0,00

617 895,85
188 384,57
0,00

2020

2019

5 142 460,00
3 993 993,42

5 706 639,65
4 182 846,42

940 000,00
225 022,00

940 000,00
260 804,50

2020

2019

15 622 589,00

14 388 504,00

9 734,00

9 467,00

2019

2019

1 605 992,30
542,30

1 605 974,48
524,48

-224 345,87
-21 297,83
0,00
28 962,58
0,00

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

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.
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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

Karvian kunta
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA
Kirjanpidollinen taseyksikkö
Ulk/Sis
Tilinpäätös
2020

Tilinpäätös
2019

Liikevaihto

221 440,02

207 433,23

Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

565,00
-79 565,78

1 297,97
-87 192,89

-34 591,77

-39 705,27

-44 974,01

-47 487,62

-48 023,30

-46 339,81

-38 507,01

-37 078,81

-8 400,43

-8 406,58

-1 115,86

-854,42

-61 313,16

-61 872,00

Ostot tilikauden aikana

Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-61 313,16

-61 872,00

-475,26

-4 607,27

32 627,52
1 281,59

8 719,23
1 176,09

1 281,59

1 176,09

33 909,11

9 895,32

Karvian kunta
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA
Kirjanpidollinen taseyksikkö
Ulk/Sis
Tilinpäätös
2020
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Toiminnan rahavirta yhteensä
Investointien rahavirta
Investointimenot
Investointien rahavirta yhteensä
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

Tilinpäätös
2019

+/+
+/-

32 627,52
61 313,16
1 281,59
95 222,27

8 719,23
61 872,00
1 176,09
71 767,32

-

0,00
0,00
95 222,27

0,00
0,00
71 767,32

-144 367,68
47 506,77
0,00
1 638,64
-95 222,27
-95 222,27

0,00
-9 025,70
-47 867,42
-14 874,20
-71 767,32
-71 767,32

0,00

0,00

+/+/+/+/-

Karvian kunta
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TASE
Kirjanpidollinen taseyksikkö
Ulk/Sis
Tilinpäätös
2020
eur

Tilinpäätös
31.12.2019
eur

VASTAAVAA

1 383 126,82

1 381 259,37

A

PYSYVÄT VASTAAVAT

1 155 834,76

1 217 147,92

II

Aineelliset hyödykkeet
1. Maa- ja vesialueet
2. Rakennukset
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet
4. Koneet ja kalusto
6. Ennakkomaksut ja keskener hankinnat

1 155 834,76
23 731,28
259 601,72
861 175,12
5 029,96
6 296,68

1 217 147,92
23 731,28
276 118,16
904 295,08
6 706,72
6 296,68

C

VAIHTUVAT VASTAAVAT

227 292,06

164 111,45

II

Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
1. Myyntisaamiset
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä
4. Muut saamiset

227 292,06

164 111,45

116 604,68
110 687,38

164 111,45
0,00

VASTATTAVAA

1 383 126,82

1 381 259,37

A

OMA PÄÄOMA

1 291 799,43

1 257 890,32

I
IV
V

Peruspääoma
Edell. tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

1 580 198,65
-322 308,33
33 909,11

1 580 198,65
-332 203,65
9 895,32

E

VIERAS PÄÄOMA

91 327,39

123 369,05

I

Pitkäaikainen
9. Liittymismaksut ja muut velat

63 108,31
63 108,31

51 574,41
51 574,41

II

Lyhytaikainen
7. Ostovelat
8. Velat kunnalta
9. Muut velat
10. Siirtovelat

28 219,08
5 226,62
0,00
18 386,41
4 606,05

71 794,64
7 453,70
33 680,30
24 217,20
6 443,44

KARVIAN KUNTA
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TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ:
Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.
Karviassa

.

. 2021

BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö

Vesa Keso
Tilintarkastaja, JHT

Karvian kunta
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA V. 2020
Tilinpäätöskirja
Tase-erittelyt
Pääkirja
* talousarviotilit
* tasetilit
Talousarvion toteutumisvertailu
Palkkalaskelmat
Palkkakirjanpitoerittelyt
Palkkojen hinnoittelulistat
Virallinen päiväkirja
Konsernitilinpäät. yhdistelylaskelmat

sidottuna
paperilla
paperilla
paperilla
paperilla
paperilla
paperilla
paperilla
paperilla
paperilla

LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITTEIDEN LAJEISTA V. 2020
Tositteet säilytetään paperilla
001 Muistiot
009 Pysyvien vastaavien tositteet
010 Tiliotetositteet
021 Myyntireskontra, viitesuoritukset
040 Ostoreskontra, suoritukset
301 Palkat
402 Ostolaskut, sähköinen kierrätys
Laskutustositteet:
601 Sekalaiset laskut
618 Vuokrat
620 Sähkömaksut
710 Koul. aamu- ja ip.toiminnan maksut
750 Lasten päivähoitomaksut
760 Vapaa-ajan ltk:n maksut
802 Risusavottapuumaksut
806 Rakennuslupamaksut
807 Jätteenkäsittelymaksut
809 Vesi- ja jätevesiliitt.maksut
844 Vesi- ja jätevesimaksut
Konsernitilinpäätöstositteet
Liitetietotositteet
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1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA
1.1.

Kokoonpano

Kuntalain 121.1§:n mukaan kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Valtuusto on kokouksessaan 5.6.2017 valinnut tarkastuslautakuntaan seuraavat
jäsenet ja varajäsenet:
Varsinainen jäsen
Paavo Tuuliniemi
Kari Aalto
Merja Holkko
Hanna-Kaisa Luomanen
Ilmo Törmä

(5)
(3)
(3)
(0)
(5)

Henk.koht.varajäsen
Pekka Niskala
Hilma Välimäki
Marita Hietakoivisto
Esko Luomanen
Sinikka Myllyviita

(0)
(2)
(2)
(4)
(0)

Suluissa on esitetty osallistumiskerrat kokouksiin. Kokouksia on ollut 5 kpl.
Aarre Välimäen tilalle tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi on 1.10.2020
valittu Kari Aalto (KV 44§/2020).
Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Kari Aalto on ollut myös teknisen
lautakunnan varajäsen. Hän ei ole osallistunut tarkastuslautakunnan toimintaan
teknisen lautakunnan asioiden käsittelyn osalta.
1.2.

Tehtävät, toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko
valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä
onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tuloksellisuutta tarkastellaan laajasti toiminnan onnistuneisuutena, arvioiden
miten hyvin kunta täyttää tehtävänsä asukkaiden palvelujen tuottajana.
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen,
jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa
tilinpäätöksen yhteydessä.
Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus
antaa aihetta (KunL 121.5§).
1.3.

Yhteys tilintarkastajaan

Kunnan tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy
vastuullisena tilintarkastajanaan JHT Vesa Keso.
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1.4.

Toimintamuodot

Tarkastuslautakunta on käsitellyt kuntalain ja hallintosäännön edellyttämiä
asioita tilivuodelta 2020 vuosille 2017-2020 hyväksytyn arviointisuunnitelman
mukaisesti. Vuoden 2020 painopistealueena on ollut kunnanhallituksen alaiset
toiminnot.
Jokaiseen tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja ja
kunnansihteeri selvittämään ajankohtaisia kunnan toimintaan ja talouteen
liittyviä asioita. Jokaisessa kokouksessa on ollut myös työohjelman mukainen
arviointiteema.
Kunnanjohtajan lisäksi toimintavuoden aikana kokouksissa on ollut kuultavina
Posan kuntayhtymäjohtaja, liikuntasihteeri, vs. kunnanrakennusmestari ja
kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja.
Tarkastuslautakunta on saanut selvityksiä johtavien viranhaltijoiden toimesta
kunnan toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Viranhaltijoiden
täytettäväksi on annettu arviointilomake, joka on liitteineen toimitettu ennen
kokousta tarkastuslautakunnan jäsenille.
Osana arviointityötä tarkastuslautakunta seuraa kunnan toimielinten ja johtavien
viranhaltijoiden toimintaa. Lautakunta on keskinäisellä työnjaolla sopinut eri
toimielinten hallinnon seuraamisesta.
Lautakunnan jäsenten hallinnon seurantavastuu on seuraava:
Lautakunta
Kunnanhallitus
Elinvoimalautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Tekninen lautakunta
Vapaa-ajanlautakunta

Tarkastuslautakunnan jäsen
kaikki
Jäsen Kari Aalto
Jäsen Merja Holkko
Jäsen Hanna-Kaisa Luomanen
Jäsen Ilmo Törmä

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEKÄ TOIMINNAN TULOKSELLISUUDEN JA
TARKOITUKSENMUKAISUUDEN ARVIOINTI
2.1.

Toiminnallisten
tavoitteiden
toteutuminen
tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi

sekä

Tarkastuslautakunta on suorittanut sille kuuluvaa arviointityötä edellä tässä
arvioinitkertomuksesa esitetyillä tavoilla.
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Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan hallintokuntien toiminta on
olennaisilta osin ollut valtuuston päättämien tavoitteiden mukaista.
Seuraavassa on esitetty keikeisimpiä arviointityön havaintoja toimintavuodelta
2020.
•

Toimintavuodelle 2020 on ollut ominaista erilaiset henkilöstö- ja
rakennemuutokset sekä koronapandemian aiheuttamat muutokset. Nämä
ovat lisänneet työmäärää ja työhön liittyvää epävarmuutta.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kunnanhallitus seuraa tehtyjen
muutosten
vaikutuksia
erityisesti
henkilöstön
työhyvinvoinnin
näkökulmasta.

•

Koronapandemian takia osaa kunnan järjestämistä palveluista on pitänyt
rajoittaa tai ajaa kokonaan alas. Tämän johdosta tavoitteet, jotka
edellyttävät ihmisten fyysistä läsnäoloa, ovat suurelta osin jääneet
saavuttamatta. Olennaisilta osin toiminta on kuitenkin ollut
kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaista.

•

Koronapandemian takia on eri toiminnoissa pitäyt omaksua uusia
tietotekniikkaan ja digitalisaatoon perustuvia toimintatapoja. Uudet
toimintatavat ovat osaltaan parantaneet toiminannan tuloksellisuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautkunta pitää tärkeänä, että nyt
opittuja uusia työtapoja hyödynnetään mahdollisimman hyvin myös
tulevaisuudessa ja että kaikilla tasoilla aktiivisesti etsitään uusia tapoja
hyödyntää tietotekniikkaa.

•

Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan vuoden 2020 loppupuolella
on otettu koekäyttöön kiinteistöhoidon sähköinen huoltokirja. Saadun
selvityksen mukaan kyseisellä ohjelmalla kiinteistöhuollon seuranta
paranee merkittävästi. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että sähköinen
huoltokirja otetaan käyttöön ja että sitä hyödynnetään täysimääräisesti
kiinteistöjen suunnitelmallisessa ja ennakoivassa ylläpidossa.

•

Tarkastuslautakunta on kartoittanut Oppilas- ja opiskelijahuoltolain
1287/2013 edellyttämien palveluiden toteutumista. Saadun selvityksen
mukaan kaikkia lain velvoitteita ei ole voitu toteuttaa. Lisäksi
koronapandemia on entisestään lisännyt lain edellyttämien palvelujen
tarvetta. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että Oppilas- ja
opiskelijahuoltolain edellyttämien palveluiden saatavuus varmistetaan.
2.2.

Koko kuntaa koskevat taloudelliset tavoitteet

Tilinpäätöksen mukaan tuloslaskelman osoittama vuosikate oli 1,6 M€, joka on
1,8 M€ enemmän kuin talousarviossa. Tilikauden ylijäämä oli 0,75 M€, joka on 1,7
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M€ enemmän kuin talousarviossa. Investointimenojen toteutuma oli 277 t€, joka
on 32 % budjetoidusta.
Tarkastuslautakunta toteaa, että ennakoitua suurempaan tilikauden ylijäämään
on vaikuttanut erityisesti kunnan saama harkinnanvarainen valtionosuus 0,3 M€
sekä valtionosuuksien muodossa kunnan saama koronatuki 0,5 M€.
3. KUNTAKONSERNI
Toimintakertomuksessa on tehty selkoa kuntakonserniin kuuluvista yhtiöistä.
Toimintakertomuksen sivuilla 36-47 on esitetty kunnanvaltuuston asettamia
tavoitteita
tytäryhteisöille
ja
annettu
selonteko
konsernivalvonnan
järjestämiestä.
Konsernitilinpäätöksen mukaan tilikauden ylijäämä on 2,4 M€ ja lainat ja
vuokravastuut 3 769 €/asukas. Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus on 50,0 %
ja laskennallinen lainanhoitokate 5,88. Konsernin kertynyt ylijäämä on 6 066
€/asukas.
4. YHTEENVETO
Tarkastuslautakunta on suorittanut lakisääteisen arviointitehtävänsä ja jättää
vuoden 2020 arviointikertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Hallituksen tulee antaa valtuustolle arviointikertomuksessa esille nostetuista
asioista KunL 121.5§ mukainen lausunto.

Karviassa 21.5.2021

Paavo Tuuliniemi
puheenjohtaja

Marita Hietakoivisto

Kari Aalto

Ilmo Törmä

Keskus 020 743 2920
Faksi 020 743 2935
www.bdo.fi

BDO Audiator Oy
Vattuniemenranta 2
00210 Helsinki

TILINTARKASTAJAN RAPORTTI KARVIAN KUNNAN VUODEN 2020
TILINTARKASTUKSESTA

JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen BDO-konserniin. Emoyhtiö BDO Oy on itsenäinen jäsen BDO International Limitedissä ja kuuluu kansainvälisten itsenäisten BDO-jäsenyhtiöiden verkostoon.

Tämä raportti on yhteenveto vuoden 2020 tilintarkastushavainnoista. Raportti on osoitettu tarkastuslautakunnan lisäksi myös kunnanhallitukselle. Tarkastuslautakunnalle
on esitetty tilikauden aikana raportteja tilintarkastajan työn toteutumisesta ja tehdyistä tarkastushavainnoista.
Osana tilintarkastusprosessia olemme pyytäneet kunnalta johdon vahvistusilmoituskirjettä tilintarkastajalle. Vahvistusilmoituskirje on saatu 19.4.2021. Vahvistusilmoituskirje on annettu tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle.
1.

HALLINTO
Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjat on tarkastettu. Päätösten
täytäntöönpanoa on tarkastettu pistokokein. Muiden toimielinten pöytäkirjoja ja
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja on tarkastettu tarkastussuunnitelman mukaisesti.
Päätösten lainmukaisuutta on tarkastettu ensisijaisesti kuntalain ja toissijaisesti
hallintolain, julkisuuslainsäädännön, kirjanpitolain ja verolakien, hankintalain ja
tasa-arvolain säännösten perusteella.
Valtuuston päätöstenmukaisuutta on tarkastettu vertaamalla tehtyjä päätöksiä
hallintosäännön ja talousarvion määräyksiin.
Kunnanhallitus on valmistellut kunnanvaltuustolle rivitalotontin myyntiasian ja
kunnanvaltuusto on päätöksellään KV 45§/2020 päättänyt myydä tontin. Kiinnitämme huomiota siihen, että päätöksessä ei ole selkeästi esitetty, millä tavoin
KuntaL 130§ mukainen arvonmääritys on toteutettu.
Teknisen lautakunnan osalta toteamme, että kaikkia lautakunnan pöytäkirjoja ei
ollut tarkastuspäivänä allekirjoitettu. Päätöksen valitusajan alkamisen ja lainvoimaisuuden saamisen edellytys on, että pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu.
Hallintosäännön 40§ mukaan viranomaisen
on ilmoitettava kunnanhallitukselle/lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä neljän päivän kuluessa sähköpostitse kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kiinnitämme huomiota
hallintosäännön intosäännön 40§ määräysten toteutumiseen kunnan hallinnossa.
Hallintosäännön 66§ mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta tulee raportoida toimielimille vuosineljänneksittäin. Suosittelemme, että raportointi dokumentoidaan pöytäkirjaan omana päätöksenään. Päätöksessä on suositeltavaa todeta mitä asioita raportointi on sisältänyt (esim. toiminnalliset tavoitteet, käyttötalous, investoinnit, tuloslaskelma, rahoituslaskelma).
Vuoden 2020 tilinpäätös on käsitelty kunnanhallituksessa 19.4.2021. KuntaL 113§
mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tältä osin tilinpäätöksen käsittely ei ole ollut KuntaL mukaista.
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Talousarvion toteutuminen
Suosittelemme, että talousarviossa päätetään selkeästi valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot käyttötalouden, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointien osalta.
Tulosalueittain tarkasteluna olennaisia talousarviopoikkeamia ei ole ollut. Tuloarvioiden poikkeamiin on vaikuttanut mm. koronapandemiasta johtuneet rajoitukset.
Seuraavassa on esitettynä käyttötalouden talousarviopoikkeamat tulosalueittain:

Tuloarviot
%
98 %
85 %

KÄYTTÖTALOUS
Yleishallinto
Elinkeinotoimi
Kansalaisopisto
Liikuntatoimi
Raittiustoimi
Nuorisotoimi
Kulttuuritoimi
Tekn. hallinto ja suunnittelu
Kiinteistöt
Vesi- ja viemärilaitos
Rakennusvalvonta ym.

2.

98 %
0%
90 %
40 %
95 %
98 %
33 %

€

Määrärahat
%

€

636 €
2 220 €
107 %

2 532 €

101 %

1 369 €

403 €
300 €
449 €
5 861 €
33 344 €
4 595 €
9 978 €

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS
Vuoden 2020 tilinavaus on oikein johdettu kunnanvaltuuston vahvistamasta vuoden 2019 tilinpäätöksestä.
Aineistotarkastus
Tarkastuksen tavoitteena oli atk-avusteisesti analysoida Karvian kunnan ostoreskontraa ja reskontratositteita sen selvittämiseksi, perustuuko ostoreskontra hyväksyttäviin tositteisiin. Lisäksi tarkoitus on ollut kartoittaa ostoreskontraan liittyviä sisäisen valvonnan menettelytapoja liittyen ostoihin sekä laskujen käsittelyrutiineihin.
Tarkastus on suoritettu riittävässä laajuudessa luotettavan kuvan saamiseksi kunnan sisäisistä kontrolleista ja niiden riittävyydestä asianmukaisten toimintatapojen varmistamiseksi. Tämän tarkastuksen ulkopuolelle on jätetty arvonlisäverokirjausten tarkastus.

3

Tarkastuksen yhteydessä havaittiin kaksi ns. duplikaattilaskua, jotka oli maksettu
kahdesti. Kyseiset maksut selvitettiin ja korjattiin tarkastuksen jälkeen.
Tilinpäätös
Tilinpäätökseen on tarkastuksen yhteydessä tehty teknisluonteisia korjauksia.
Suosittelemme, että tehdyistä korjauksista annetaan tieto kunnanhallitukselle.
Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin
kirjanpitolain- ja asetuksen säännöksiä. Kuntalain 113§:n kunnanhallituksen on
laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätös on tarkastettu käymällä läpi tasekirjaa sekä tilinpäätöstä varmentamaan laadittuja tase-erittelyjä ja liitetietojen erittelyjä. Lisäksi on käyty läpi
kirjanpidon aineistoa sekä hallinnollisia päätöksiä ja näin on varmennettu tilinpäätöksen sisällön oikeellisuutta.
Tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa kuntalain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät
tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, rahoituksesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.
Tilinpäätöksen rakenteen osalta suosittelemme tarkemmin seuraamaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta (2020).
Toimintakertomuksessa on tuotu esille koronapandemian vaikutuksia vuoden
2020 toimintaan ja talouteen. Pidämme tärkeänä, että kunnanhallitus arvioi koronapandemian vaikutuksia kattavasti koko kunnan näkökulmasta sekä mennen
vuoden että tulevien vuosien osalta.
Tilinpäätöslaskelmat on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeen mukaisesti. Tasekirjan tunnusluvut oli oikein laskettu.
Tuloslaskelman osoittamaksi vuosikatteeksi muodostui 1 591 900,22 €. Poistojen
ja arvonalentumisten 840 427,89 € jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui
751 472,33 €. Tämä on myös tilikauden ylijäämä.
Tilikauden ylijäämään on vaikuttanut suuresti harkinnanvarainen valtionosuus
300 000 € ja koronaan liittyvä peruspalveluiden valtionosuuksien korotus 513 304
€.
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta on ollut 3,1 M€ negatiivinen. Rahavirran tulisi olla pitkällä aikavälillä positiivinen.
Kirjanpitoon kirjatut verotulot, valtionosuudet, pankkitilit ja lainat on täsmäytetty ulkopuolisten antamiin todistuksiin.
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Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat liitetiedot varmistavat sitä, että tilinpäätös kokonaisuutena antaa oikeat ja riittävät tiedot tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Liitetietojen on tarkoitus täydentää laskelmien muodossa esitettyä tilinpäätösinformaatiota.
Tilinpäätöksessä on esitetty kirjanpitoasetuksen ja kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaiset liitetiedot. Liitetietojen, tuloslaskelman ja taseen luvut on verrattu keskenään.
Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat liitetiedot varmistavat sitä, että tilinpäätös kokonaisuutena antaa oikeat ja riittävät tiedot tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Liitetietojen on tarkoitus täydentää laskelmien muodossa esitettyä tilinpäätösinformaatiota.
Tilinpäätöksen liitetiedon tulee perustua sen sisällön yksityiskohtaisesti todentavaan tositteeseen, jollei sen perusta muuten ole ilmeinen. Liitetietotosite on numeroitava sekä laatijan tulee ne allekirjoittaa.
Tilinpäätöstä varmentavia asiakirjoja ovat tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt
(KPL 3:13 §). Tase-erittelyjä verrattiin taseen lukuihin ja ne täsmäsivät keskenään.
Kunnan konsernitilinpäätös laaditaan kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä niiden
kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, tilinpäätösten yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen tavoitteena oli varmentaa, että se on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti ja on oikein johdettu konserniyhteisöjen tilinpäätöksistä. Tämän toteamiseksi tarkastuksessa käytiin läpi yhdistelylaskelmat ja verrattiin konserniyhteisöjen kunnalle antamia tilinpäätöstietoja yhdistelylaskelmissa käytettyihin tietoihin. Tarkastuksessa pyrittiin varmentumaan
siitä, että konserniyhteisöjen väliset sisäiset erät on eliminoitu kaikista laskelmista ja että poistot on muutettu vastaamaan kunnan suunnitelman mukaisia
poistoja.
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kunnan tytäryhteisöt (3 kpl) ja kuntayhtymät (5 kpl), joissa kunta on jäsenenä.
Konsernilaskelmien tiedot on johdettu konserniyhteisöjen tilinpäätöksistä. Konsernitaseen peruspääoma on sama kuin kunnan peruspääoma ja tilikauden ylijäämä vastaa konsernituloslaskelman ylijäämää.
Konsernitilinpäätöksen osoittama tilikauden ylijäämä on 2 439 746,54 € ja konsernitaseen kertynyt ylijäämä on 14,0 M€, joka on 6 066 €/asukas. Konsernin velat ja vastuut on 3 789 €/asukas ja laskennallinen lainanhoitokate 5,9.
3.

KUNTATALOUDEN VERTAILUTIETOJA TILINTARKASTAJAN TARKASTUSPIIRIIN
KUULUVISTA KUNNISTA VUOSILTA 2011–2020
Tilintarkastuspöytäkirjan liitteenä ovat otsikossa mainittujen kuntien talouden
tunnusluvat laskettuna vuosien 2011–2020 tilinpäätöksistä.
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4.

VALTIONOSUUDET
Valtionosuuksien perusteena olevien tietojen oikeellisuutta on tarkastettu oppilastietojen ja taloustilaston tarkastuksissa.
Taloustilasto
Tarkastuksen tavoitteena oli varmistua siitä, että Tilastokeskukselle annetut tiedot kunnan taloudesta ja toiminnasta perustuvat kunnan tilinpäätökseen 2019
sekä sisäiseen laskentaan ja että talous- ja toimintatilasto on koottu Tilastokeskuksen ohjeiden mukaisesti.
Tarkastusmateriaalina on käytetty kunnan vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjoja
sekä Tilastokeskukselle lähetettyjen tietojen tulosteita ja tietojen kokoamisessa
syntyneitä työpapereita ja kirjanpidon raportteja. Tarkastuksessa haastateltiin
tilastoa laatinutta kirjanpitäjää.
Tilastokeskukselle annetut tiedot perustuivat Karvian vuoden 2019 tilinpäätökseen ja sisäiseen laskentaan. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, ettei tilastoon sisälly olennaisia virheitä.
Oppilastilasto
Oppilastietojen tarkastuksen tavoitteena oli varmistua siitä, että Tilastokeskukselle ja Opetushallitukselle ilmoitetut oppilastiedot ovat oikeat, tiedot on ilmoitettu ajallaan ja tiedot on asianmukaisesti dokumentoitu. Erityisesti painotettiin
valtionosuuksiin vaikuttavien tietojen tarkastamista.
Tarkastus suoritettiin haastattelemalla oppilastiedoista vastaavaa kanslistia sekä
käymällä läpi toimitettujen oppilastietojen ilmoituslomakkeita ja varmentavia
asiakirjoja.
Valtionosuuksiin vaikuttavissa suoritteissa ei havaittu huomautettavaa.

5.

SISÄINEN VALVONTA
Toimintakertomuksessa sivulla 20–26 on annettu kuntalain ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeen mukaisesti selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä riskienhallinnasta. Selonteko antaa oikean kuvan kunnan sisäisestä
valvonnasta.
Sisäisen valvonnan järjestämistä on tarkastettu palkkaprosessin, laskutuksen ja
ostolaskujen tarkastusten yhteydessä.
Palkkaprosessin osalta suosittelemme, että palkkoihin tehtävistä muutoksista
tehdään aina päätös, jonka perusteella palkanlaskennassa pannaan päätös täytäntöön. Palkanlaskennassa tulee olla tieto kaikista palkanmaksun perusteena
olevista asioista.
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Konsernivalvonnan asianmukaista järjestämistä on tarkastettu käymällä läpi konserniohjetta, hallintosäännön määräyksiä, sisäisen valvonnan ohjetta ja sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan perusteita.
Konsernijohtamista ja omistajaohjausta on ohjeistettu konserniohjeessa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen 15.11.2017 ja se on tullut voimaan
1.1.2018. Kunnanvaltuusto on päivittänyt konserniohjeen 12.11.2020.
Konserniohjeen valvonta kuuluu konsernijohdolle. Hallintosäännön 17§ mukaan
konsernijohtoon kuuluu kunnanjohtaja ja kunnanhallitus.
Suosittelemme varmistamaan, että konsernivalvonta ja tytäryhteisöjen toiminta
on järjestetty kunnanvaltuuston 12.11.2020 päättämän konserniohjeen mukaisesti.

Karviassa 21.5.2021
BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö

Vesa Keso
tilintarkastaja, JHT

Jakelu

tarkastuslautakunta
kunnanhallitus
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA

21.5.2021 klo 9.00 – 11.40

KOKOUSPAIKKA

Karvian kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

LÄSNÄ

Paavo Tuuliniemi
Kari Aalto
Marita Hietakoivisto
Ilmo Törmä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varajäsen
jäsen

Vesa Keso

tilintarkastaja, JHT

Hanna-Kaisa
Luomanen
Merja Holkko

jäsen

MUUT

Tarja Hosiasluoma

kunnanjohtaja, klo 9.00-9.30

KÄSITELLYT
ASIAT

§§ 1-12

POISSA

jäsen

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS
Karviassa 21.5.2021
Paavo Tuuliniemi
puheenjohtaja

Vesa Keso
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Karviassa 21.5.2021
Marita Hietakoivisto
varajäsen
Ilmo Törmä
jäsen

Kari Aalto
varapuheenjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan
hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta.
Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus:

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat
allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat
allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

KARVIAN KUNTA
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3§

4
PÖYTÄKIRJA 3/2021

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kuntalain 140 §:
”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58
§:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”

Ehdotus:

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.

KARVIAN KUNTA
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VIRANHALTIJOIDEN HAASTATTELUT
Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan
tarvittaessa kunnan/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa,
luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden
edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään
omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja
niiden toteutumista.
Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi
arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta.
Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan.

Haastateltava

Aika Aihe

Kunnanjohtaja

9.00

Mahdolliset 21.5.2021 mennessä tietoon tulleet
asiat, jotka voivat vaikuttaa vuoden 2020
tilinpäätöksen hyväksymiseen ja vastuuvapauden
hyväksymiseen.
Ajankohtaiset kunnan toimintaan ja talouteen
liittyvät asiat.

Päätös:

Kunnanjohtajan antaman tiedon mukaan kokouspäivään mennessä ei
ollut tullut tietoon asioita, jotka voisivat vaikuttaa vuoden 2020
tilinpäätöksen hyväksymiseen ja vastuuvapauden myöntämiseen.
Tarkastuslautakunnalle selostettiin ajankohtaisia kunnan toimintaan ja
talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. tulevat muutokset
henkilöstössä ja niiden vaikutukset sekä kunnan elinvoimaisuuteen
liittyvät asiat.
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TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA
Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa
toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta on
sopinut seuraavasta työnjaosta eri hallinnonalojen toiminnan
seuraamisessa.
Toimielin
Kunnanhallitus
Elinvoimalautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Tekninen lautakunta
Vapaa-ajanlautakunta

Tarkastuslautakunnan jäsen
Kaikki
Kari Aalto
Merja Holkko
Hanna-Kaisa Luomanen
Ilmo Törmä

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 25.8.2017 päättänyt että
jäsenille toimitetaan säännönmukaisesti kaikkien toimielinten
pöytäkirjat.
Ehdotus:

Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko
toimielinten tekemät päätökset kunnanvaltuuston asettamien
tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty tuloksellisella
ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä
päätöksistä.
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TILINTARKASTAJAN RAPORTTI VUODEN 2020
TILINTARKASTUSTYÖSTÄ
Tilintarkastajan raportti tilivuoden 2020 tilintarkastustyöstä esitellään
kokoukselle. Raportissa on havainnot tilintarkastajan vuoden 2020
työohjelman toteutuksesta. Raportin havainnot ovat perustana vuoden
2020 tilintarkastuskertomuksen sisällölle.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyön
toteutumaraportin vuoden 2020 tarkastustyöstä ja lähettää sen
tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön
toteutumaraportin vuoden 2020 tarkastustyöstä ja lähettää sen
tiedoksi kunnanhallitukselle.
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VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUS TILIVELVOLLISILLE
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
vastuuvapaus.
Tilintarkastaja esittelee vuoden 2020 tilintarkastuskertomuksen
kokouksessa.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020
tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille
myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2020.

Päätös:

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020
tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille
myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2020.
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ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida,
ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty 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 aihetta (KunL 121.5§).
Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen
seurannan, vuoden 2020 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella
tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta vuodelta 2020.
Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi
esitellään kokouksessa.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomuksen ja päätti antaa sen
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
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SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on
tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa 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, valtuuston 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
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta
- käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset
- päättää julkaista käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset ja ilmoitusten
täydennykset kunnan kotisivuilla
- pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai
täydentämään ilmoitusta

Päätös:

Tarkastuslautakunnalle ei ollut toimitettu uusia
sidonnaisuusilmoituksia.
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SIDONAISUUSILMOITUSTEN TIEDOKSIANTAMINEN
KUNNANVALTUUSTOLLE
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on
tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa 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, valtuuston 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
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi.
Tarkastuslautakunta on käsitellyt saapuneet sidonnaisuusilmoitukset
kokouksissaan ja päättänyt niiden julkaisemisesta yleisessä
tietoverkossa.
Hallintosäännön 77§ mukaan tarkastuslautakunnan on annettava
sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi
kunnanvaltuustolle hallintosäännön 77§ mukaisesti.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi
kunnanvaltuustolle hallintosäännön 77§ mukaisesti.
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11 §

MUUT ASIAT

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja
tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös:

Muita asioita ei ollut.
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan
tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan
liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen,
valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on
liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen
kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto
liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto
liitetään pöytäkirjaan.
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90
Hallintosääntö

§

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimielimistä ja johtamisesta;
b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä;
c) henkilöstöorganisaatiosta;
d) taloudenhoidosta;
e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;
f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;
2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimivallan siirtämisestä;
b) toimielinten kokoontumisesta;
c) varajäsenten kutsumisesta;
d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;
e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;
f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden
toimielinten kokouksissa;
g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;
h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, e ttä sähköiseen kokoukseen
ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat
käytettävissä;
i) esittelystä;
j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;
k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;
l) asiakirjahallinnon järjestämisestä;
m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;
n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista;
o) viestinnän periaatteista;
p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;
3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:
a) valtuuston kokousmenettelystä;
b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;
c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;
d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä;
e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;
f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun
turvaamiseksi.
Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa (423/2003) ja muualla
laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen kunnan hallinnossa.

Hallintosäännön sitovuus ja voimaantulo
Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Jos esimerkiksi hallintosäännöllä määrätyistä toimivaltarajoista poiketaan, päätöksen tehnyt viranomainen ylittää toimivaltansa. Hallintosääntö
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sitoo myös valtuustoa; se ei voi poiketa hallintosäännöstä muuten kuin sitä muuttamalla. Valtuusto ei voi
esimerkiksi ottaa ratkaistavakseen asiaa, jossa toimivalta on hallintosäännöllä siirretty kunnanhallitukselle.
Tämä hallintosääntö tulee voimaan 28.5.2020:
Sähköinen päätöksenteko § 15 (Kunnanvaltuusto 24.3.2020).
Taksojen korotukset §153 astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen (Kunnanvaltuuston päätös 15.11.2018).
Hallintosäännöllä kumotaan seuraavat säännöt:
Karvian kunnan hallintosääntö 1.6.2017
Karvian kunnan hallintosääntö 1.6.2014
Kunnanhallituksen johtosääntö 20.3.2000
Valtuuston työjärjestys 1.1.2013
Tarkastussääntö 1.1.2013
Yleis- ja taloushallinnon päävastuualuesääntö 8.11.2003
Sivistystoimen päävastuualuesääntö 26.3.2009
Teknisen toimen päävastuualuesääntö 20.3.2000
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 5.8.2007
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I OSA
Hallinnon ja toiminnan järjestäminen
1 luku
Kunnan johtaminen
Kuntalain 6 §:ssä määritelty kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä kunnan muun omistukseen, sopimukseen tai rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Johtamisessa on kysymys laajemman kokonaisuuden eli kunnan toiminnan johtamisesta.
Kuntastrategia on valtuuston tärkein ohjausväline kunnan toiminnan pitkäaikaisessa johtamisessa ja ohjaamisessa.
Kunnan ylimmän johdon muodostavat valtuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.

1§
Hallintosäännön soveltaminen
Karvian kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.
Perustelut: Kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön.
Esimerkiksi vaalilain 14.3 §:ssä ja 16.3 §:ssä on rajoitettu hallintosäännön määräysten soveltamista keskusvaalilautakuntaan, vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

2§
Kunnan johtamisjärjestelmä
Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.
Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa
hallintosäännön määräyksillä.
Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä
valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Perustelut: Määräykset perustuvat kuntalain 7 lukuun, johon on koottu kunnan johtamiseen liittyvät säännökset.

3§
Esittely kunnanhallituksessa
Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii kunnansihteeri.
Hallintosääntö
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4§
Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
1. johtaa kuntastrategian sekä kunnanhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä kunnan asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin
2. vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kunnanhallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla sekä
3. vastaa siitä, että kunnanjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut
Perustelut: Kuntalain 40 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota
kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Kunnanhallituksen puheenjohtajan muista tehtävistä määrätään hallintosäännössä.

5§
Kunnan viestintä
Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista.
Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan
asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.
Perustelut: Keskeisiä kunnan viestintää koskevia säännöksiä ovat kuntalain 29 ja 109 § sekä julkisuuslain 19
ja 20 §.
Kunnan toiminta kattaa kaiken, missä kunta on mukana. Tiedottaminen, valmistelun avoimuus ja vuorovaikutus ulottuvat myös kuntayhtymiin, kunnallisiin yhtiöihin ja yhteistyöhankkeisiin. Aktiivinen, monikanavainen, riittävä, ymmärrettävä ja oikea-aikainen viestintä luo edellytyksiä osallistumiselle ja vaikuttamiselle.
Toimiva johto vastaa viime kädessä päivittäisestä palvelu- ja päätösviestinnästä.

Hallintosääntö
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2 luku
Toimielinorganisaatio
Kunnan toimielimet ovat monijäsenisiä kunnan viranomaisia. Kunnassa on oltava valtuusto, kunnanhallitus,
lupa- ja valvonta-asioita käsittelevä toimielin, tarkastuslautakunta sekä vaalilaissa säädetyt vaalitoimielimet.
Valtuusto päättää toimielinten kokoonpanosta ja toimikaudesta. Lautakunnat toimivat kunnanhallituksen
alaisuudessa.

6§
Valtuusto
Valtuustossa on 21 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajistoa koskevat määräykset ovat 87 §:ssä.
Perustelut: Kuntalain 16 §:ssä säädetään kunnan asukaslukuun perustuvasta valtuutettujen vähimmäismäärästä ja 17 §:ssä varavaltuutettujen lukumäärästä.

7§
Kunnanhallitus
Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Kunnanhallitus määrää toimikaudekseen palkkatoimikunnan, johon kuuluu niin monta jäsentä kuin valtuustossa on edustettuna eri puolueita tai valitsijayhdistyksiä. Jäsenistä yhden kunnanhallitus määrää puheenjohtajaksi. Kunnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus palkkatoimikunnan kokouksissa.

8§
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

9§
Lautakunnat
•
•
•
•

Elinvoimalautakunnassa on 9 jäsentä.
Kasvatus- ja opetuslautakunnassa on 7 jäsentä.
Teknisessä lautakunnassa on 9 jäsentä.
Vapaa-ajanlautakunnassa on 7 jäsentä.

Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.

Hallintosääntö
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10 §
Vaalitoimielimet
Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa.
Perustelut: Vaalitoimielimet ovat pakollisia toimielimiä, joilla on vain vaalien järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Ne eivät hoida kunnan perustehtäviä. Niiden kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään vaalilaissa. Kuntalain toimielimiä koskevia säännöksiä sovelletaan vaalilakia täydentäen. Vaalitoimielinten jäsenet ovat
kunnan luottamushenkilöitä.
Vaalilain 14.3 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan ei sovelleta hallintosäännön määräyksiä kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia
ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.
Vaalilain 16.3 §:n mukaan vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan ei sovelleta hallintosäännön määräyksiä
pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta, asian jatkokokoukseen siirtämisestä, kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta kokouksissa, viranhaltijaesittelystä, menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi eikä kunnan taloudesta.

11 §
Vaikuttamistoimielimet
Kunnassa on nuorisovaltuusto ja yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.
Perustelut: Vaikuttamistoimielimistä säädetään kuntalain 26–28 §:ssä. Ne ovat edustamansa väestöryhmän vaikuttamis- ja kuulemiskanavia. Ne eivät ole kuntalain 30 §:ssä tarkoitettuja kunnan toimielimiä,
eivätkä siten kunnan viranomaisia. Vaikuttamistoimielimille ei voida hallintosäännöllä antaa toimivaltaa
tehdä hallintopäätöksiä. Ne osallistuvat päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla ja niiden edustajille voidaan hallintosäännön määräyksen nojalla antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa.

Hallintosääntö
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3 luku
Henkilöstöorganisaatio
12 §
Henkilöstöorganisaatio
Kunnan henkilöstö jakautuu seuraaviin päävastuualueisiin:
Hallinto-osasto
Yleis- ja taloushallinto
Elinkeino- ja maaseututoimi
Sivistysosasto
Kasvatus- ja opetuspalvelut
Vapaa-aikatoimi
Tekninen osasto
Tekninen toimi
Rakennusvalvonta

13 §
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanjohtaja johtaa kunnanvirastoa viraston päällikkönä.
Kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii kunnansihteeri.
Perustelut: Tämä määräys on tarkoitettu lyhyisiin poissaolotilanteisiin (vuosilomat, sairaslomat jne.)

14 §
Toimialojen organisaatio ja tehtävät
Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty.
Kunnanhallitus päättää toimialojen välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta
määrätty.

15 §
Osastopäälliköt
Hallinto-osaston osastopäällikkönä toimii kunnansihteeri ja hänen ollessa poissa tai esteellinen, kunnanjohtaja.
Sivistysosaston osastopäällikkönä toimii koulutoimenjohtaja ja hänen ollessa poissa tai esteellinen, kunnanjohtaja.
Teknisen osaston osastopäällikkönä toimii kunnanrakennusmestari ja hänen ollessa poissa tai esteellinen,
rakennustarkastaja.
Hallintosääntö
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Osastopäällikkö vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa.
Pidemmissä poissaoloissa osastopäällikön sijaistamisesta päättää kunnanhallitus.

16 §
Toimintayksiköiden esimiehet
Toimintayksikön esimies vastaa toimintayksikön/ tulosalueen toiminnasta ja taloudesta sekä johtaa ja kehittää toimintaa lautakunnan ja osastopäällikön alaisuudessa.
Päivähoidon esimiehenä toimii päivähoidonohjaaja.
Kirjastotoimen esimiehenä toimii kirjastonhoitaja.
Perus- ja esiopetuksen esimiehenä toimii rehtori.
Vapaa-aikatoimen esimiehenä toimii liikuntasihteeri
Rakennustarkastuksen esimiehenä toimii rakennustarkastaja.
Asianomainen lautakunta määrää toimintayksikön esimiehen sijaisen, joka hoitaa toimintayksikön esimiehen tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen. Kunnanhallitus päättää kuitenkin liikuntasihteerin ja nuorisosihteerin sijaisesta.

Hallintosääntö
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4 luku
Konserniohjaus ja sopimusten hallinta
Kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen tytäryhteisöt. Tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kunnalla on
kirjanpitolain mukaisesti määräysvalta. Myös kunnan määräysvallassa olevat säätiöt kuuluvat kuntakonserniin. Talousarvio laaditaan ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa asetetaan toiminnan ja talouden vuosittaiset tavoitteet. Kuntakonsernia tulee johtaa kokonaisuutena kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. Valtuusto päättää osana kuntastrategiaa omistajapolitiikasta sekä omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.
Konsernijohto vastaa kunnassa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä
valtuuston päätösten mukaisesti. Hallintosäännössä määritellään konsernijohto ja määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta konsernijohtoon kuuluvien välillä.

17 §
Konsernijohto
Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus sekä kunnanjohtaja.
Konsernijohdolta edellytetään monipuolista asiantuntemusta ja kokemusta muun muassa kuntakonsernin
johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

18 §
Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako
Kunnanhallitus
1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle
2. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan
3. antaa valtuustolle vuosittain raportin tilinpäätöksen yhteydessä yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä
4. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen,
riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta
5. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä
6. antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa
7. nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä
8. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Perustelut: Kunnanhallituksen arviointi on sisällöllistä arviointia eli millä tavoin kunnanhallitus katsoo onnistuneensa omistajaohjauksessa. Tilintarkastaja arvioi konsernivalvonnan asianmukaista järjestämistä.

Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa
ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

19 §
Sopimusten hallinta
Kunnanhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä osana sisäistä valvontaa.
Hallintosääntö
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Sopimusten hallinnasta vastaa kunkin toimielimen esittelijä omalla toimialueellaan. Sopimuksen allekirjoittaja vastaa sopimushallinnasta omalta osaltaan.

5 luku
Toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja toimivallan jako
Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa. Kuntalain 91 §:n mukaan valtuusto tekee päätösvallan eli toimivallan siirtoa koskevat ratkaisut aina hallintosäännöllä. Toimivaltaa voidaan siirtää toimielimelle, luottamushenkilölle ja viranhaltijalle. Toimivaltaa viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä hallinnollisen pakon
käyttämisessä voidaan siirtää vain toimielimelle.
Jos laissa määrätään, että toimivalta on valtuustolla tai muulla nimetyllä kunnan viranomaisella, valtuusto
ei voi siirtää toimivaltaa. Jos erityislaissa on toimivallan siirtämistä koskevia säännöksiä, ne syrjäyttävät kuntalain 91 §:n.

20 §
Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä.
Asiat ratkaistaan kunnanhallituksessa kunnanjohtajan esittelystä. Kunnanjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt taikka viran ollessa avoinna esittelijänä toimii kunnansihteeri. Mikäli sekä kunnanjohtaja että kunnansihteeri ovat esteellisiä tai poissa, asia ratkaistaan ilman esittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Kunnanhallituksen tehtäväalueet
1.
2.
3.
4.

Kunnan hallinnon ja organisaation kokonaisvaltainen kehittäminen ja tavoitteiden asettaminen.
Seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista ja annettujen ohjeiden noudattamista.
Seurata ja ohjata kunnan yleistä kehitystä.
Ohjata ja valvoa kunnan hallintoa, talouden ja omaisuuden hoitoa, suunnittelutoimintaa, elinkeinopolitiikkaa, kaavoitus- ja maapolitiikkaa, henkilöstöpolitiikkaa, tiedottamista ja arkistotointa
5. Kunnanvaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten täytäntöönpano
6. Asettaa alaisilleen toimielimille ja henkilöstön toiminnalle yleisiä tavoitteita
7. Huolehtia yhteistyöstä kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa
8. Valvoa, että kunnan toimielimet ja henkilöstö noudattavat voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä ja
toimivat kunnan edun mukaisesti
9. Valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa ja tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei
tässä hallintosäännössä ole muuta määrätty.
10. Kunnan etua valvoessaan;
määrätä tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa sekä tekemään oikeustoimia kunnan puolesta
antaa valtuuston puolesta selitys valtuuston päätöksestä koskevan valituksen johdosta, jos
kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava
seurata ja valvoa niiden yhteistoimintaelinten toimintaa, joissa kunta on osallisena
11. Huolehtia muista kunnan toimialaan kuuluvista tehtävistä, joita ei ole määrätty muun toimielimen tai
viranhaltijan tehtäväksi.
Hallintosääntö
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Kunnanhallituksen ratkaisuvalta
Kunnanhallitus päättää seuraavista asioista:
1. Kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle, noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto on
mahdollisesti määrärahan myöntäessään antanut.
2. Asemakaava-alueiden tonttien myymisestä ja niistä laadittujen kauppakirjojen hyväksymisestä kun valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset perusteet.
3. Asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta kunnanvaltuuston antamien määrärahojen rajoissa.
4. Maa-alueiden vuokralle antamisesta ja ottamisesta noudattaen niitä ohjeita, joita valtuusto mahdollisesti on antanut.
5. Kaavojen laatimispalkkioiden ja kuulutuskustannusten perimisestä rakennuslain nojalla.
6. Lykkäyksen myöntämisestä tonttien tai muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä.
7. Tekniselle lautakunnalle vuosittain määritellyn hankintarajan ylittävissä rakennustöissä rakennustöiden
pääpiirustusten, lopullisen kustannusarvion ja työselityksen hyväksymisestä, rakentamisen suoritustavasta ja työn aloittamisen ajankohdasta päättämisestä valtuuston hyväksymien huonetilaohjelman,
kunnallisteknillisten töiden rakennusohjelman, luonnospiirustusten ja alustavan kustannusarvion sekä
rakennustapaselvityksen taikka valtuuston muutoin antamien ohjeiden mukaisesti.
8. Rakennusluvan hakijana toimiminen kunnan omissa rakennushankkeissa.
9. Vapautuksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittua tai lykkäyksen myöntämisestä tällaisen maksun
suorittamiselle, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt lykkäysoikeutta asianomaiselle osastopäällikölle.
10. Kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty tai valtuuston päätöksestä muuta
johdu.
11. Kunnan omistamiin kiinteistöihin kiinnitettyjen haltijavelkakirjojen panttaamisesta kunnan ottamien lainojen vakuudeksi.
12. Lainan ottamisesta kunnalle valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemällä päätöksellä asettamassa
rajoissa.
13. Etuosto-oikeuden käyttämisestä etuostolain tarkoittamassa kiinteistökaupoissa.
14. Kunnan sisäisen joukkoliikenteen järjestämisen perusteista.
15. Myöntää Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen poikkeuksen ao. lain tai sen nojalla annetuista
rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Kunnanhallitus voi siirtää päätösvaltaa tässä asiassa tekniselle lautakunnalle.
16. Päättää MRL 38 §:n mukaisesta rakennuskiellosta ja 128 §:ssä tarkoitetusta toimenpiderajoituksesta.
17. Suorittaa kaavojen ajanmukaisuuden arvioinnin ja päättää kaavojen laatimis- tai muuttamistarpeesta.
18. Päättää MRL 191 §:n ja 193 §:n mukaisen valituksen tekemisestä.
19. Päättää MRL 105 §:n mukaisesta katualueen korvauksesta.
20. Päättää valtuuston päättämälle suunnittelutarvealueelle tapahtuvan rakentamisen edellytyksistä
MRL:n 137 §:n mukaisesti.
21. Hyväksyy MRL 79 §:n mukaisen erillisen tonttijaon valtuuston hyväksymän asemakaavan pohjalta.
22. Päättää MRL:n 97 §:n mukaisesta rakentamiskehotuksen antamisesta ja vastaa rakentamiskehotusten
luotteloinnista.
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21§ Kunnanjohtajan tehtävät ja toimivalta
Kunnanjohtajan tehtävät on määritelty johtajasopimuksessa, ja niiden painopistealue tarkastetaan vuosittain käytävässä kehityskeskustelussa.
Kunnanjohtaja päättää
•
•
•
•
•

Tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien sekä kunnassa pidettävien koulutustilaisuuksien järjestämisestä.
Kunnan kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin.
Tilapäisluoton ottamisesta valtuuston enintään toimikaudekseen vahvistamaan enimmäismäärään
asti.
Kunnan omaisuuden vakuuttamisesta sekä kunnan velvollisuudeksi säädetystä ja muusta vakuuttamisesta. Kunnanjohtaja tuo vakuutusten kilpailuttamisen tuloksen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Kunnan omistuksessa olevien rakennusten ja alueiden tilapäisestä vuokraamisesta, jos kunnanhallitus on vahvistanut vuokraamisen perusteet.

22 § Palkkatoimikunnan tehtävät ja toimivalta
Kunnanhallituksen nimeämän palkkatoimikunnan esittelijänä toimii palkka-asiamies.
Palkkatoimikunta päättää
• virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta
• virka- ja työehtosopimusta koskevien neuvotteluiden vahvistamisesta
• virka- ja työehtosopimusten mukaisesta harkinnanvaraisesta palkkaluokkiin sijoittelusta
• työnvaativuuden arvioinnin vahvistamisesta
• palkkaluokkiin kuulumattoman henkilöstön palkkauksesta lukuun ottamatta kunnanjohtajaa, jonka
palkkauksesta päättää kunnanhallitus
• virka- ja työehtosopimuksen mukaisia vähimmäispalkkoja suurempien palkkojen maksamisesta
(alle 6 kuukauden tilapäisissä työsuhteissa palkan määrittää osastopäällikkö)
• henkilökohtaisen lisän maksamisesta lukuun ottamatta vuosisidonnaista osaa, jonka maksamisesta
päättää palkka-asiamies
Palkka-asiamies johtaa virka- ja työehtosopimuksen mukaisia paikallisneuvotteluita.
Palkkatoimikunta saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi.

23 §
Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävät ja toimivalta
Kasvatus- ja opetuslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on säädettyjen ja muualla määrättyjen tehtävien
lisäksi huolehtia kunnan kasvatus- ja opetustoimen sekä kirjastotoimen, kansalaisopistotoiminnan ja muun
koulutuksen järjestämisestä sen mukaan kuin jäljempänä määrätään.
Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Asiat ratkaistaan
kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa koulutoimenjohtajan esittelystä.
Lautakunta päättää
• esiopetuksen, päivähoidon, koulutoimen ja kirjastotoimen järjestämisessä noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista
Hallintosääntö
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esiopetuksen, päivähoidon ja perusopetuksen opetussuunnitelmien sekä opetussuunnitelmiin perustuvien suunnitelmien, joita kutsutaan työsuunnitelmiksi, sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmien hyväksymisestä
koulutuksen järjestäjän suorittamasta arviointitoiminnasta
lukuvuoden työ- ja loma-ajoista
koulujen tuntikehyksestä
järjestettävästä lisäopetuksesta sekä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta
oppilaan määräaikaisesta erottamisesta
kokeilulupien hakemisesta
päivähoitomaksujen määräytymisperusteista, päivähoidon maksualennuksista ja maksuvapautuksista
leikkikenttätoiminnasta
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta
aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista
oman ratkaisuvaltansa ja vastuunsa siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille
koulukuljetuksen periaatteista
kasvatus-, opetus- ja oppilashuoltopalveluista
Kirjaston aukioloajoista
kirjaston asiakasmaksuista
kansalaisopistotoiminnasta
muun koulutuksen hankinnasta

24 §
Koulutoimenjohtajan tehtävät ja toimivalta
Koulutoimenjohtaja päättää
• opetussuunnitelmiin perustuvien lukuvuosittaisten suunnitelmien (työsuunnitelmien) ja toimintasuunnitelmien muutosten hyväksymisestä
• oppilaiden kuljetuksen järjestämisestä, mikäli tämä tapahtuu lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti
• koulunkäynnin aloittamisen siirtämisestä sekä pidennetystä oppivelvollisuudesta
• yli 30 vrk tilapäisestä opiskeluvapautuksesta
• erityisopetuksen ostamisesta lautakunnan hyväksymien sopimusten perusteella
• vastaa kasvatus- ja opetuslautakunnan päätösten toimeenpanosta
• oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä, jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen
järjestäjän opiskelija (oppivelvollisuuslain 7 §).
• opiskelupaikan osoittamisesta, mikäli oppivelvollinen ei ole ohjauksesta huolimatta aloittanut perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa (oppivelvollisuuslaki 15§)

25 §
Rehtorin tehtävät ja toimivalta
Rehtori päättää
• yksikön työsuunnitelmasta
• tuntikehyksen valmistelusta
• opetuksen poikkeavasta aloittamis- ja päättymisajankohdasta
• valitun aineen muuttamisesta toiseksi
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oppilaiden ottamisesta
oppilaan/opiskelijan vapauttamisesta opetuksesta erityisestä syystä
ns. kotiopetuksessa olevan oppilaan edistymisen valvomisesta
erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä ja erityisopetuksesta siirtämisestä
oppilaan tai opiskelijan vapauttamisesta oppiaineen opetuksesta huoltajaa kuultuaan
oppilaan valinnaisaineesta, jos huoltaja ei suorita valintaa määräajassa tai valitun aineen opetusta
ei voida järjestää,
oppilaan arvioinnin uusimisesta yhdessä kyseisen luokan- tai aineenopettajan kanssa
enintään 30 vrk tilapäisen opiskeluvapautuksen myöntämisestä
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman hyväksymisestä erityisopettajaa
kuultuaan
opetuksen seuraamisen rajoittamisesta perustellusta syystä
kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle
luokanvalvojan määräämisestä
koulun järjestyssäännön hyväksymisestä
oppilaskunnan ohjaajana toimivan opettajan valinnasta

26 §
Päivähoidonohjaajan tehtävät ja toimivalta
Päivähoidosta vastaavan viranhaltijan tehtävänä on tuottaa ja kehittää päivähoitolain mukaisia päivähoitopalveluja paikallisten olojen edellyttämällä tavalla.
Päivähoidonohjaaja päättää
• alle kouluikäisen lapsen hoitopaikkaan sijoituksesta
• päivähoitomaksuista lautakunnan päätösten mukaisesti
• alle kouluikäisen lapsen kasvatuksen ja opetuksen erityisistä järjestelyistä
• erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen kuljetuksen järjestämisestä
• päivähoitoyksiköiden aukioloajoista
• päivähoidon kesäpäivystyksestä
• henkilökunnan tehtävistä
• kodin ja päivähoitoyksikön yhteistyön järjestämisestä
• yksityisten perhepäivähoitajien ja kotien hyväksymisestä lastenhoitotarkoitukseen
• päivähoitopalvelujen ostamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti

27 §
Opettajan tehtävät ja toimivalta
Opettajakunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää koulutyötä. Opettajakunnan tulee osallistua koulun
työrauhan ylläpitämiseen
Opettajakunta päättää yhdessä rehtorin kanssa
•koulun järjestyssääntöjen laatimisesta,
•koulua koskevista toimintaperiaatteista ja suunnitelmista
•välituntivalvonnan järjestämisestä,
•vuosiluokalle jättämisestä
•todistuksen antamisesta oppilaalle perusopetuksen suorittamisesta erityisessä tutkinnossa
•oppikirjojen ja muun oppimateriaalin käyttöönotosta,
•oppilaskunnan sääntöjen vahvistamisesta,
•kodin ja koulun yhteistyön järjestämisestä,
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•stipendeistä.
Opettajan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää:
•oppilaan arvioinnista oppiaineen/opintokokonaisuuden osalta
•tukiopetuksen antamisesta
•opetusta häiritsevän oppilaan poistamisesta luokasta
•kasvatuskeskusteluun ja jälki-istuntoon määräämisestä
•oppilaan kotitehtävien suorittamisesta valvonnan alaisena
•luokanvalvojana/ luokanopettajana toimiessaan luvan myöntämisestä oppilaalle enintään kolmen työpäivän poissaoloon koulusta.

28 §
Kirjastonhoitajan tehtävät ja toimivalta
Kirjastonhoitajan ratkaisuvaltaan kuuluu
• päättää kirjaston aineistohankinnoista ja poistoista
• päättää Satakirjastojen johtoryhmässä yhteisesti sovittujen käytänteiden noudattamisesta Karvian
kirjastossa
• päättää kirjaston toiminnan kehittämiseen liittyvistä asioista
• päättää kirjaston poikkeuksellisista aukioloajoista

29 §
Vapaa-ajanlautakunnan tehtävät ja toimivalta
Vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja tuottaminen liikunta-, raittius-, nuoriso- ja kulttuuritoimen vastuualueella tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden, hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Keskeisinä arvoina ovat kuntalaisten kuuleminen, yhteisöllisyys ja kumppanuus
huomioiden kuntalaisten koko elinkaari. Vapaa-ajanlautakuntaan kuuluu 7 jäsentä.
Vapaa-ajanlautakunnassa asiat ratkaistaan liikunta-raittiussihteerin esittelystä. Hänen ollessa estyneenä tai
esteellisenä, toimii esittelijänä sijaiseksi määrätty henkilö tai puheenjohtaja.
Sen lisäksi mitä laissa, asetuksissa ja muissa säädöksissä on määrätty vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on
1. luoda edellytyksiä liikunta-, raittius-, nuoriso-, kulttuuri- ja museotoimelle, kehittää, suunnitella ja ideoida
vapaa-ajantoimintaa sekä toimia eri yhteistyötahojen kanssa.
2. päättää vapaa-aikatoimen toiminnan painopistealueista.
3. päättää vastuualueensa yhdistysten ja yhteisöjen vuosiavustusten jakamisesta.
4. päättää vastuualueensa tilojen, välineiden, alueiden ja palveluiden käyttömaksuista.
5. päättää Karviapäivien järjestämisestä.

30 §
Liikunta- ja raittiussihteerin tehtävät ja toimivalta
Sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty, liikunta-raittiussihteerin ratkaisuvaltaan kuuluu
1. päättää vapaa-aikatoimeen hankittavista välineistä ja muusta aineistosta.
2. päättää vapaa-aikatoimen tilojen käyttövuoroista ja tilapäisistä vuokrauksista.
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3. päättää vapaa-aikatoimen kohdeavustusten jakamisesta.
4. päättää välittömästä vapaa-aikatoiminnasta.

31 §
Nuorisosihteerin tehtävät ja toimivalta
Pykälä poistettu. (Kunnanvaltuusto 15.11.2018)

32 §
Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta
Teknisen lautakunnan tehtäväalueina ovat tekninen hallinto, kiinteistötoimi, liikenneväylät, yleiset alueet,
vesi- ja viemärilaitos, yksityistielain ja asetuksen mukaiset tehtävät sekä rakennusvalvonta ja kaavoitus. Lautakunta seuraa rakennustoiminnan ja liikenneturvallisuuden yleistä kehitystä kunnassa ja tekee sitä koskevia aloitteita ja esityksiä.
Tekninen lautakunta koostuu kahdesta sektorista: teknisestä toimesta ja rakennusvalvonnasta. Teknisen
toimen tehtäviin kuuluu
- kunnan oma rakentaminen ja rakennuttaminen
- kiinteistöjen - ja kunnallistekniikan kunnossapito- sekä käyttötehtävät
- vesihuoltolaitoksen käyttö- ja kunnossapito-, rakennuttamis- ja rakentamistehtävistä
- yksityistielain ja asetuksen mukaiset tehtävät
Teknisen toimen tehtävien hoidosta vastaa kunnanrakennusmestari. Rakennusvalvonnan tehtävien hoidosta vastaa rakennustarkastaja.
Teknistä toimea koskevat asiat ratkaistaan lautakunnan kokouksissa kunnanrakennusmestarin esittelystä ja
rakennusvalvontaan liittyvät asiat rakennustarkastajan esittelystä. Näiden ollessa estyneenä tai esteellisenä, toimii esittelijänä sijaiseksi määrätty henkilö tai puheenjohtaja. Lautakunnalle valitaan vuosittain uusi
sihteeri.
Lautakuntaan kuuluu 9 jäsentä.
Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Lautakunta
• Päättää ja vastaa kunnan toimesta tapahtuvan rakennustoiminnan suunnitelmien laadinnasta,
jotka kunnanhallitus tai –valtuusto hyväksyy.
• Päättää niistä urakkasopimuksista sekä tehtävistä hankinnoista, joiden arvo ei ylitä kunnanhallituksen toimintakaudekseen vahvistamaa euromäärää.
• Päättää kunnan omistamien kiinteistöjen, yleisten alueiden, liikenneväylien, vesi- ja viemärilaitoksen ja jätehuollon kunnossapitoon ja käyttöön liittyvistä tehtävistä.
• Päättää katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossapitolain ja jätevesilain kunnalle määräämistä
tehtävistä mukaan lukien jätehuoltomaksun määrääminen.
• Jakaa yksityisteiden kunnossapidon ja silta- sekä peruskorjausavustukset kunnanvaltuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti sekä tekee ehdotuksia näiden jakoperusteista.
• Toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena ja huolehtii yleisistä teistä annetussa
laissa tielautakunnalle säädetyistä tehtävistä sekä yksityistieverkon suunnitelmallisesta kehittämisestä kunnassa.
• Päättää katujen ja teiden nimistä kunnan alueella.
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Päättää kadunpidon järjestämisestä ja hyväksyy MRL:n 85 §:n mukaisen katusuunnitelman sekä
MRL:n 90 §:n mukaisen yleisen alueen suunnitelman. Päättää kadunpidon aloittamisesta ja lopettamisesta.
huolehtii rakennus-, toimenpide- ja rakennuksen purkuluvat lukuun ottamatta rakennustarkastajan
päätettäväksi siirrettyjä lupia.
Huolehtii MRL:n 167 § 2 momentin mukaisesta ympäristönhoidon valvonnasta.
Antaa lausunnot rakentamisen poikkeuslupahakemuksista.
Päättää MRL:n 151 §:ssä tarkoitetusta rakennuttajavalvonnasta, asiantuntijatarkastuksesta ja ulkopuolisesta tarkastuksesta.

33 §
Kunnanrakennusmestarin tehtävät ja toimivalta
1. Päättää vähäisistä muutoksista hyväksyttyihin rakennussuunnitelmiin kunnan omissa rakennushankkeissa.
2. Päättää kiireellisistä korjaustöiden suorittamisesta mikäli vahingon estäminen ja toiminnan turvaaminen sitä edellyttää.
3. Päättää vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksujen määräämisestä ja täytäntöönpanosta kunnanvaltuuston hyväksymien taksojen mukaisesti.
4. Hyväksyy taksan mukaiset vesi- ja viemärilaitoksen liittymäsopimukset.
5. Päättää niistä urakkasopimuksista, suunnittelusopimuksista ja hankinnoista, joiden arvo ei ylitä
lautakunnan vuosittain vahvistamaa euromäärää.
6. Päättää tilapäisten työntekijöiden sekä harjoittelijoiden ottamisesta ja irtisanomisesta.
7. Hyväksyy MRL:n 89 §:n mukaisen johdon, laitteen tai rakennelman siirtämisen kunnan omistamille
ja hallitsemille alueille.
8. Toimii tarvittaessa rakennustarkastajan sijaisena esteellisyystapauksissa ja vuosilomien aikana.

34 §
Rakennustarkastajan tehtävät ja toimivalta
1. Myöntää MRL:n 128 §:n ja 130 §:n mukaisen maisematyöluvan ja MRL:n 144 §:n mukaisen töiden
aloittamisoikeuden sekä MRL:n 176 §:n mukaisen rakennusluvan tilapäiselle rakennukselle.
2. MRL 130 §:ssä tarkoitetun rakennusluvan, toimenpideluvan ja purkamisluvan myöntäminen, kun
kyseessä on enintään kaksi huoneistoa käsittävän, asuntotarkoitukseen käytettävän rakennuksen
tai enintään 300m2 talousrakennuksen tai tuotantotilojen rakentaminen, vapaa-ajanasunnon rakentaminen tai luvan myöntäminen peruskorjaamiseen ja enintään 300 m2 laajentamiseen.
3. Myöntää rakennusjärjestyksen mukaiset toimenpide- ja muut luvat.
4. MRL 175 §:n mukaiset vähäistä poikkeamista koskevat päätökset.
5. Päättää rakennusjärjestyksen mukaan tekniselle lautakunnalle kuuluvien lupien ja suostumusten
antamisesta lukuun ottamatta rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa koskevaa määräystä.
6. Päättää rakennustyön vastaavan työnjohtajan ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden asennustöiden vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä.
7. Määrää sellaisen toiminnan keskeyttämisestä, joka on rakentamisesta annettujen säännösten vastaista (MRL 180 §).
8. Suorittaa tarvittaessa Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 44 §:ssä tarkoitetun katualueen haltuunottokatselmuksen.
9. Päättää romuajoneuvon siirtämisestä ja haltuun ottamisesta lain 2008/828 (Laki ajoneuvojen siirtämisestä) mukaisesti.
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10. Päättää MRL § 163 mukaisen vähäisen laitteen sijoittamisesta ja MRL § 168 mukaisen kevyen rakennelman ja laitoksen käytöstä.
11. MRL 143 §:n mukaisesti luvan voimassaolon jatkamisesta päättäminen.
12. Laatii kerran vuodessa MRL:n 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen.
13. Hyväksyy rakennusvalvontamaksut kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti.
14. Ratkaisee MRA § 84 mukaisen osoitemäärittelyn sekä haja-asutusalueella kiinteistöjen osoitenumeroiden antamisen.
15. Huolehtii MRL:n 181.4 §:n mukaisesta markkinavalvonnasta.
16. Toimii tarvittaessa kunnanrakennusmestarin sijaisena esteellisyystapauksissa ja vuosilomien aikana.

35 §
Elinvoimalautakunnan tehtävät ja toimivalta
Elinvoimalautakunnan tehtävänä on kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen, eri elinkeinojen edistäminen
ja yleinen kehittäminen, yleisen viihtyvyyden edistäminen, kuntamarkkinointi, työmarkkinoiden kehittäminen, työllisyyden edistäminen sekä lausuntojen antaminen elinkeinotoiminnan edellytysten parantamisesta.
Elinvoimalautakunnassa asiat ratkaistaan kunnanjohtajan esittelystä.
Elinvoimalautakunta myöntää toimialallaan avustuksia, yritystukia ja kesätyöllistämistukia määrärahojen
puitteissa sekä järjestää koulutusta.
Elinvoimalautakunnan alaisuuteen voidaan nimetä elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on valmistella elinvoimaisuuden kehittämiseen liittyviä asioita elinvoimalautakunnalle.

36 §
Toimivallan edelleen siirtäminen
Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle
toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.
Perustelut: Valtuusto voi hallintosäännön määräyksellä antaa kunnan viranomaiselle oikeuden omalla päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen. Viranomaista, jolle toimivalta voidaan siirtää, ei tarvitse määrätä
hallintosäännössä. Toimivallan edelleen siirtäminen voidaan rajata niin, että toimivaltaa voidaan siirtää
vain hallintosäännössä määrätylle viranomaiselle. Toimivallan edelleen siirtämistä koskeva päätös voi myös
koskea yksittäisiä asioita tai asiaryhmiä.

37 §
Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta
Valtuuston ja kunnanhallituksen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee kunnansihteeri tai kunnanjohtaja.
Toimielimen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee toimielimen esittelijä.
Keskusarkistosta vastaava viranhaltija antaa tiedon niistä asiakirjoista jotka sijaitsevat keskusarkistossa.
Perustelut: Jos pyydettyjä asiakirjoja tai tietoja ei katsota voitavan antaa, tietoja pyytäneelle tulee kertoa
perustelut sekä tieto siitä, että hän voi halutessaan saada tietopyyntönsä viranomaisen ratkaistavaksi.
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Toimielimen ja viranhaltijan päätökseen tiedon ja asiakirjan antamisessa haetaan muutosta hallintovalituksella suoraan hallinto-oikeudelta. Kun päätösvallan siirto ei perustu kuntalakiin, ei päätöksiin voi käyttää
otto-oikeutta.

38 §
Asian ottaminen kunnanhallituksen käsiteltäväksi
Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.
Perustelut: Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja voi tehdä ottopäätöksen. Vastaavasti esittelijän ollessa estynyt esittelijän sijainen voi tehdä ottopäätöksen.
Puheenjohtajan tai viranhaltijan tekemä ottopäätös on syytä kirjata, jotta otto-oikeuden käyttäminen määräajassa voidaan tarvittaessa näyttää toteen.

39 §
Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi
Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.
Perustelut: Kuntalain 92 §:ssä annetaan kunnanhallitukselle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle oikeus ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi kunnanhallituksen alaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston päättämä asia.
Lautakunnalla on yksittäisessä asiassa otto-oikeus kuitenkin vain siinä tapauksessa, ettei asiaa ole otettu
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

40 §
Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista
päätöksistä lukuun ottamatta henkilöstöhallinnollisia päätöksiä, jotka koskevat yksittäistä viranhaltijaa tai
työntekijää tai korkeintaan kolmen kuukauden mittaisia työsopimuksia.
Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä
lukuun ottamatta henkilöstöhallinnollisia päätöksiä, jotka koskevat yksittäistä viranhaltijaa tai työntekijää
tai korkeintaan kolmen kuukauden mittaisia työsopimuksia.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Ilmoitus tehdään sähköpostitse kunnanhallitukselle tai lautakunnalle.
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Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön,
jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.
Perustelut: Otto-oikeutta on käytettävä kuntalaissa säädetyn oikaisuvaatimusajan kuluessa.

6 luku
Toimivalta henkilöstöasioissa
41 §
Kunnanhallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa
Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on
kunnanhallituksella.
Perustelut: Määräyksellä kunnanhallitukselle annetaan yleistoimivalta henkilöstöasioissa tilanteissa, joissa
laissa tai hallintosäännössä ei ole toimivaltamääräystä. Ilman tätä määräystä toimivalta em. tilanteissa olisi
valtuustolla.

42 §
Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä
virkanimikkeen muuttaminen
Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Virkanimikkeen muuttamisesta päättää se toimielin, joka päättää palvelussuhteeseen ottamisesta.
Perustelut: Kuntalain 88 §:n mukaan viran perustamisesta päättää valtuusto tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu toimielin.

43 §
Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi
Kunnanhallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.
Perustelut: Päätöksenteossa sovelletaan kuntalain 89 §:ää. Kysymys on tilanteesta, jossa viran tehtäviin ei
kuulu julkisen vallan käyttöä.

44 §
Kelpoisuusvaatimukset
Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty virkaa perustettaessa.
Jos henkilö otetaan virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa, kelpoisuusvaatimuksista päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.
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Perustelut: Perustuslain 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Kun kelpoisuusvaatimuksia ei ole säädetty lailla tai asetuksella, kunnan toimivaltainen viranomainen harkitsee viran tarkoituksenmukaiset kelpoisuusvaatimukset.

45 §
Haettavaksi julistaminen
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.
Perustelut: Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävään, jossa käytetään julkista valtaa, voidaan perustellusta syystä
ottaa henkilö virkasuhteeseen myös ilman että tehtävää varten on perustettu virkaa.
Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.
Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 momentissa säädetyillä edellytyksillä.

46 §
Palvelussuhteeseen ottaminen
Valtuusto päättää kunnanjohtajan, kunnansihteerin sekä kunnanrakennusmestarin valinnasta.
Kunnanhallitus päättää koulutoimenjohtajan tehtävien hoitamisesta, nuorisosihteerin, liikuntasihteerin ja
rakennustarkastajan valinnasta sekä muidenkin hallinto-osaston viranhaltijoiden ja toistaiseksi otettavien
työntekijöiden valinnasta. Lautakunnat päättävät alaisuudessaan olevien muiden kuin edellä mainitun henkilöstön ottamisesta.
Sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön ottamisesta enintään 3 kuukauden ajaksi päättää toimintayksikön
esimies ja enintään 12 kuukauden ajaksi osaston päällikkö. Tätä pidemmäksi määräajaksi ottamisesta päättää sama elin joka päättää vakinaisen henkilöstön ottamisesta kuitenkin niin, että kunnanhallitus päättää
sijaisuuksista ja määräaikaisuuksista niidenkin virkojen osalta, joiden vakinaisesta täyttämisestä päättää valtuusto. Harjoittelijoiden ja muiden esim. työvoimapoliittisten tukitoimenpiteisiin palkattomasti tulevien
henkilöiden ottamisesta päättää toimintayksikön esimies.
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää koeajan määräämisestä ja työsuhteeseen ottava viranomainen sopii koeajasta.
Virka- tai työsuhteeseen sovellettavan hinnoittelutunnuksen toteaa osastopäällikkö. Mikäli hinnoittelutunnukseen sijoittaminen edellyttää harkintaa, tekee päätöksen palkkatoimikunta. Ns. hinnoittelemattomiin
kuuluvien viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkasta päättää palkkatoimikunta lukuun ottamatta kunnanjohtajaa, jonka palkkauksesta päättää kunnanhallitus.
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47 §
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen
Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. Valtuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin kunnanhallitus.
Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt
viranomainen.
Perustelut: Kunnallisen viranhaltijalain 7 §:ssä säädetään terveydentilaa koskevan selvityksen vaatimisesta
virkasuhteeseen otettaessa, virkasuhteeseen ottamista koskevan päätöksen tekemisestä ehdollisena, ehdollisen päätöksen vahvistamisesta sekä toteamisesta rauenneeksi.
Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa säädetään rikosrekisteriotteen
pyytämisestä nähtäväksi, valinnan tekemisestä ehdollisena, ehdollisen päätöksen vahvistamisesta sekä toteamisesta rauenneeksi.

48 §
Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista
Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa tai virkasuhdetta hakeneiden
joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voimassa.
Perustelut: Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan 1 momentista
poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on muu 3 momentissa mainittuihin perusteisiin
rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste.

49 §
Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat
Kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät alaisensa henkilöstön virka- ja työvapaan myöntämisestä.
Kunnanjohtaja ja osaston päällikkö sekä toimintayksikön esimies ratkaisevat kuitenkin suoraan alaisuudessaan olevan henkilöstön osalta seuraavat asiat:
-

-

Vuosiloman myöntäminen
Harkinnanvaraisen virkavapauden tai työloman myöntäminen enintään 30 kalenteripäivän ajaksi
Myöntävät enintään 3 päivän sairauspoissaolon työntekijän omalla ilmoituksella enintään 5 kertaa
vuodessa.
Myöntävät sairauspoissaolot lääkärintodistuksen perusteella.
Myöntävät tilapäisen hoitovapaan työntekijän/ viranhaltijan alle 10 –vuotiaan lapsen hoitamiseksi
työntekijän omalla ilmoituksella enintään 5 kertaa vuodessa tai lääkärintodistuksen perusteella
KVTES:n mukaisesti.
Koulutukseen osallistumisesta päättäminen.
Myöntävät vapautuksen luottamustoimen hoitamiseksi.

Kunnanjohtajan virkavapaushakemuksen ratkaisee kunnanhallituksen puheenjohtaja.
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50 §
Muut kuin harkinnanvaraiset virkavapaat
Virkavapaan, johon viranhaltijalla on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, myöntämisestä,
keskeyttämisestä ja peruuttamisesta päättää Kunnanjohtaja ja osaston päällikkö sekä toimintayksikön esimies suoraan alaisuudessaan olevan henkilöstön osalta. Viranhaltijan virkavapaushakemukset ratkaistaan
hallintopäätöksellä.
Sellaisen työvapaan, johon työntekijällä on lain tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, myöntämisestä päättää Kunnanjohtaja ja osaston päällikkö sekä toimintayksikön esimies suoraan alaisuudessaan olevan henkilöstön osalta.
Tätä pykälää sovelletaan myös TSL 4 luvun 4 § mukaiseen osittaiseen hoitovapaaseen.

51 §
Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten
määräysten soveltaminen
Mikäli tässä luvussa ei ole toisin määrätty, virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta päättää palkkatoimikunta.
Määräyksen lisä- yli, lauantai-, sunnuntai, ilta- ja yötyöstä antaa toimintayksikön esimies alaiselleen henkilökunnalle.

52 §
Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, siirtämisestä päättää kunnanhallitus.
Perustelut: Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen voidaan toteuttaa vain, mikäli kunnallisen viranhaltijalain 24 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Viranhaltijan asema toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei saa muuttua. Siten esimerkiksi määräajaksi otettua viranhaltijaa ei voida siirtää
toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

53 §
Sivutoimet
Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta päättää kunnanhallitus.
Sellaisesta sivutoimesta, joka ei edellytä työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen,
viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Ilmoitus annetaan kunnanjohtajalle.

54 §
Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä kunnanjohtajalta sekä kunnanjohtajan määräämisestä terveydentilaa koskeviin
tarkastuksiin ja tutkimuksiin.
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Osastopäällikkö ja osastopäälliköiden osalta kunnanjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä alaiseltaan viranhaltijalta sekä viranhaltijan määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

55 §
Virantoimituksesta pidättäminen
Kunnallisen viranhaltijalain 48 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä. Valtuuston puheenjohtaja voi ennen valtuuston kokousta päättää kunnanjohtajan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.
Muun viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä
viranomainen.
Kunnanjohtaja voi ennen kunnanhallituksen kokousta päättää kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.
Osastopäällikkö voi ennen lautakunnan kokousta päättää lautakunnan alaisen viranhaltijan väliaikaisesta
virantoimituksesta pidättämisestä.
Perustelut: Virantoimituksesta pidättämisen edellytyksistä säädetään kunnallisen viranhaltijalain 47 §:ssä
ja toimivallasta ja menettelystä 48 §:ssä.

56 §
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi
Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

57 §
Lomauttaminen
Kunnanhallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista.
Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää osastopäällikkö.

58 §
Palvelussuhteen päättyminen
Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.
Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.
Perustelut: Palvelussuhteen päättymisellä tarkoitetaan virka- ja työsuhteen irtisanomista sekä purkamista
laissa säädetyillä perusteilla sekä työsuhteen purkautuneena pitämistä työsopimuslain 8 luvun 3 §:n nojalla.
Virkasuhde ja työsuhde päättyvät myös viranhaltijan ja työntekijän irtisanoessa virka- tai työsuhteensa. Ilmoitus irtisanomisesta merkitään tiedoksi.
Kunnallisen viranhaltijalain 34 §:ssä säädetään virkasuhteen päättymisestä ilman irtisanomista.
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59 §
Menetettyjen ansioiden korvaaminen
Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää osastopäällikkö.

60 §
Palkan takaisinperiminen
Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä
päättää osastopäällikkö.
Perustelut: Takaisinperinnän edellytyksistä säädetään kunnallisen viranhaltijalain 56 §:ssä.
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7 luku
Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen
Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomaisen tietoaineistojen, niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen tallentamistavasta ja muista käsittelytavoista. (TihL 2 §)
Kunnat ja kuntayhtymät ovat tiedonhallintalaissa tarkoitettuja tiedonhallintayksikköjä. Tiedonhallintayksikön tehtävänä on järjestää tiedonhallinta vaatimusten mukaisesti. Tiedonhallintayksikön johtona toimii
pääsääntöisesti kunnanhallitus. Johdon on huolehdittava, että tiedonhallintaan liittyvät vastuut on määritelty. (TihL)
Asiakirjahallinto ohjaa, valvoo ja kehittää asiakirjatietojen tuottamista, käsittelyä, säilyttämistä, hävittämistä ja arkistointia sekä pitää hakumenetelmien avulla asiakirjatiedot helposti saatavilla.
Hallinnon julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia ja niiden salassapidosta säädetään lailla. Tietosuojasääntelyn velvoitteilla toteutetaan yksityisyyden suojaa henkilötietoja käsiteltäessä.

61 §
Kunnanhallituksen tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon tehtävät
Kunnanhallitus vastaa siitä, että tiedonhallintalain 4.2 §:n vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty
kunnassa.
Tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut ovat:
1. Vastuu tiedonhallintalain mukaisten kuvausten koostamisesta ja ylläpidosta (tiedonhallintamalli 5
§), muutosvaikutusten arviointi (5 §) ja asiakirjajulkisuutta koskeva kuvaus (28 §),
2. Vastuu 19 §:ssä säädetystä tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttamisesta ja saatavuudesta,
3. Vastuu tietoturvallisuusjärjestelyistä, tietojärjestelmien toiminnasta ja yhteentoimivuudesta sekä
tietovarantojen yhteentoimivuudesta (2 §:n 13 kohta, 5 §, 12-17 §, 22 – 24 §) ja
4. Vastuu asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestämisestä sekä tietoaineistojen säilyttämisen järjestämisestä (21 §, 25 – 27 §).
Kunnan tiedonhallinnan toteutusta johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja ja yleisestä ohjauksesta vastaa kunnansihteeri.
Osastopäälliköt vastaavat siitä, että tiedonhallinnassa noudatetaan tiedonhallintalain 4 luvussa määriteltyjä
tietoturvallisuuden perustason vaatimuksia sekä siitä, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Osastopäälliköt huolehtivat resurssoinnista ja vastuuttaa tehtävät niin, että tietojärjestelmien tietoturvallisuus-, lokitus-, rajapinta- ym. tiedonhallintalain vaatimukset hoidetaan kuntoon siirtymäsäännösten rajoissa.
Asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtava viranhaltija vastaa asianhallintaan sekä tietoaineistojen arkistointiin ja tuhoamiseen liittyvistä asioista. Kunnansihteeri ja asiakirjahallintoa johtava viranhaltija vastaavat
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yhdessä tiedonhallintamallin ylläpitämisestä ja päivittämisestä vastuualueidensa mukaisesti. Tietosuojaasetuksen mukaisen selosteen sisällöstä vastaa tietosuojavastaava.
Perustelut: Tiedonhallintalain 4 §:n mukaan tiedonhallintayksikön johdon tulee määritellä tiedonhallintaan
liittyvät vastuut. Vastuut voi määritellä yksilötasolle, esimerkiksi tietoturvapäällikölle tai vaihtoehtoisesti
ryhmälle kuten tiedonhallintaryhmälle.
Tiedonhallintalain 4 §:n mukaan tiedonhallintayksikön johdon tulee huolehtia, että tiedonhallintayksikössä
on ajantasaiset ohjeet tietoaineistojen käsittelystä, tietojärjestelmien käytöstä, tietojenkäsittelyoikeuksista,
tiedonhallinnan vastuiden toteuttamisesta, tiedonsaantioikeuksien toteuttamisesta, tietoturvallisuustoimenpiteistä sekä poikkeusoloihin varautumisesta. Johdon tulee myös huolehtia riittävästä valvonnasta koskien tiedonhallinnan säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista. Tiedonhallinnan vaatimukset tulee ottaa huomioon hankinnoissa ja sopimuksissa.
Tiedonhallintayksikön johdon tulee huolehtia asianmukaisista työvälineistä. Tiedonhallintayksikössä tulee
olla tarjolla koulutusta tiedonhallintaa, tietojenkäsittelyä sekä asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa koskevista säädöksistä, määräyksistä ja tiedonhallintayksikön ohjeista. Koulutusta tulee olla tarjolla henkilöstölle ja tiedonhallintayksikön lukuun toimiville.
Kunnanhallitus vastaa siitä, että arkistotoimen, vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty kunnan viranomaisen tehtävissä
Kunnanhallituksen tulee huolehtia arkistolain 7-9 §:n mukaisista velvoitteista:
1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta
2. määrää kunnan asiakirjahallintoa, arkistotointa ja arkistonmuodostusta johtava viranhaltija
3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä
4. päättää tiedonohjaussuunnitelman (AMS, TOS) yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan vastuut,
vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä
5. nimeää kunnan arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei ole määrätty
rekisterinpitäjää.
Perustelut: Arkistolain 9 §:n mukaan arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista.
Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Arkistolaissa
ei suoraan edellytetä virkasuhdetta, mutta mallisäännön 58 §:n 1, 3 ja 4 kohdissa asiakirjahallintoa johtavalle viranhaltijalle määrätyt tehtävät edellyttävät virkasuhdetta.
Asiakirjahallinnon hoito tulee organisoida selkeästi ja yksilöidysti. Tehtävien hoidon tuloksena muodostuvien
asiakirjojen säilytysaikojen ja -tapojen määritteleminen edellyttää asiakirjahallinnon ja arkistonmuodostuksen kokonaisvaltaista suunnittelua. Asiakirjahallinnon suunnittelu- ja ohjaustehtävistä vastaavilla tulee olla
tehtävän edellyttämä koulutus. Kunnan arkistonmuodostajia ja rekisterinpitäjiä voivat olla viranomainen,
toimiala tai tehtävä.
Tiedonohjaussuunnitelmalla hallitaan sekä paperisessa muodossa olevaa että sähköistä aineistoa.
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62 §
Asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtavan viranhaltijan tehtävät
Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa kunnanhallituksen alaisena asiakirja-hallintoa ja vastaa kunnan
pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä
1. vastaa kunnanhallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta,
2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kunnan tiedonhallintaa,
3. hyväksyy tiedonkäsittelyn, säilytyksen ja arkistoinnin ohjeistuksen vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista,
4. laatii kunnan asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä
5. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.

63 §
Lautakunnan/toimialan asiakirjahallinnon tehtävät
Lautakunta/toimiala huolehtii oman toimialansa asiakirjatietojen hoitamisesta annettujen määräysten ja
ohjeiden mukaisesti. Asiakirjahallinnon vastuuhenkilönä toimii lautakunnan osalta esittelijä ja kunkin toimintayksikön esimies toimintayksikkönsä osalta.
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II OSA
Talous ja valvonta
8 luku
Taloudenhoito
Talousarvio osana taloussuunnitelmaa on valtuuston keskeinen kunnan toiminnan ohjausväline sekä kunnan kokonaistalouden suunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa. Talousarvio laaditaan siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (alibudjetointikielto).
Talousarviossa on käyttötalous- ja investointiosa sekä tuloslaskelma ja rahoitusosa. Talousarvioon otetaan
toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan taloutta koskevat säännökset ovat kuntalain 13 luvussa.

64 §
Talousarvio ja taloussuunnitelma
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeet.
Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunkin toimintayksikön esimies valmistelee talousarvion yksikkönsä osalta.
Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet
sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Määräraha ja tuloarvio otetaan talousarvioon bruttomääräisenä.

Perustelut: Kunnan toimintaa johdetaan kuntastrategian mukaisesti ja tavoitteena on valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttaminen. Talousarviossa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään omana kokonaisuutenaan kuntakonsernin kannalta olennaisia tulevia tapahtumia ja niiden taloudellisia vaikutuksia. Tällaisia
voivat olla konserniyhteisöjen investoinnit, yhtiöjärjestelyt, myönnettävät ja realisoituvat takaukset ja muut
vastuut ja velvoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

65 §
Talousarvion täytäntöönpano
Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.
Kunnanhallitus hyväksyy talousarviovuoden alussa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Osastopäälliköt ja toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikköjensä määrärahojen käytöstä ja hankinnoista hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Kukin toimielin vahvistaa viranhaltijoiden hankintarajat vuosittain. Tilivelvollisia ovat 15 §:ssä mainitut osastopäälliköt ja 16 §:ssä mainitut toimintayksiköiden esimiehet.
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Toimintayksikön esimies vastaa toimialueensa laskutuksen ja laskujen perinnän järjestämisestä sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti.
Toimintayksikön esimies vastaa toimialueensa valtionavustusten hakemisesta ja niitä koskevien selvitysten
tekemisestä.

66 §
Toiminnan ja talouden seuranta
Toimintayksiköt seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.
Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille neljännesvuosittain.
Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.
Kukin toimielin laatii toimintakertomuksensa.

67 §
Talousarvion sitovuus
Talousarviosta päättäessään valtuusto hyväksyy toiminnan sitovat tavoitteet.
Kunnanhallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntaa sitova ja kiireellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.
Perustelut: Talousarvion sitovuus todetaan kuntalain 110.5 §:ssä. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa
on noudatettava talousarviota. Valtuusto voi talousarviolla ohjata kunnan taloutta sekä asettaa tavoitteita
ja rajoja kunnan muiden viranomaisten toiminnalle. Valtuusto voi päättää muutoksista talousarvioon talousarviovuoden aikana.
Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lähtökohtaisesti kaikki valtuuston talousarviossa asettamat tavoitteet ovat
sitovia siten, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi. Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa
osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei
saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Toisaalta toimielin ei ole velvollinen käyttämään
määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan
käyttötarkoitus muutoin toteutuu.

68 §
Talousarvion muutokset
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä
vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.
Hallintosääntö
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Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan
talousarviovuoden aikana.
Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina valtuustossa, on annettava selvitys
toimintakertomuksessa.

69 §
Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen
Kunnan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta päättää kunnanvaltuusto lukuun ottamatta asemakaava-alueen tontteja kun valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat periaatteet. Osakkeiden luovuttamisesta päättää kunnanhallitus. Kunnan muun irtaimen omaisuuden luovuttamisesta päättää se toimielin,
jonka hallintaan kyseinen omaisuus kuuluu. Arvoltaan vähäisen (3000 euroa) irtaimen omaisuuden luovuttamisesta päättää toimintayksikön esimies.
Kunnan kiinteän omaisuuden vuokraamisesta päättää kunnanhallitus valtuuston hyväksymien perusteiden
mukaisesti. Toimintayksikön esimies päättää hallitsemansa tilan tilapäisestä vuokraamisesta esim. kokouskäyttöön kunnanhallituksen määrittämien vuokraehtojen mukaisesti. Kunnan omistamien asunto-osakkeiden vuokraamisesta päättää kunnanjohtaja.

70 §
Poistosuunnitelman hyväksyminen
Valtuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.
Kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.
Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

71 §
Rahatoimen hoitaminen
Kunnan rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito, lainarahoitus ja
rahavarojen sijoittaminen.
Valtuusto päättää kunnan kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto päättää
lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.
Kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita. Kunnanjohtaja päättää kuitenkin tilapäisen lainan ottamisesta valtuuston vahvistamaan enimmäismäärään asti.
Muutoin kunnan rahatoimesta vastaa kunnanhallitus.
Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa kunnansihteeri.

72 §
Maksuista päättäminen
Valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.
Hallintosääntö
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Kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä ellei tässä hallintosäännössä toisin määrätä.
Perustelut: Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Kuntalain 14 § antaa valtuustolle mahdollisuuden siirtää toimivaltaansa alemmalle viranomaiselle maksujen yksityiskohtaisemmassa hinnoittelussa ja määräämisessä. Valtuusto voi
päättää maksujen yleisistä perusteista esimerkiksi talousarvion yhteydessä.

73 §
Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut
Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.
Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi
sivukohtainen maksu.
Kunnanhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.
Perustelut: Julkisuuslain 34 §:n mukaan tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta, kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi, julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse ja kun asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.
Kopiosta ja tulosteista voidaan periä maksu, joka vastaa tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutuvien
kustannusten määrää.

Hallintosääntö
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9 luku
Ulkoinen valvonta
Ulkoinen valvonta on riippumaton toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta ja sen tärkein osa on hallinnon ja talouden tarkastus eli tilintarkastus. Tilintarkastuksen tehtävänä on järjestelmällisen, asiantuntevan, riippumattoman ja eri intressitahojen edut huomioon ottavan ulkoisen valvonnan toteuttaminen. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen.
Tilintarkastajan tehtävänä on myös tarkastaa, onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä
varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Arviointi kohdistuu sekä kunnan omalle toiminnalle että tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Keskeinen arvioinnin
kohde on kunnanhallitus.

74 §
Ulkoinen ja sisäinen valvonta
Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

75 §
Tarkastuslautakunnan kokoukset
Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.
Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin 15 luvun määräyksiä.

76 §
Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi
Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on
1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi
2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla
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Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä havainnoista.

77 §
Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät
Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.
Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.
Perustelut: Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu.
Rekisterinpitäjänä tarkastuslautakunnalla on henkilötietolain mukaan määräytyvät rekisterinpitäjän velvoitteet ja vastuut. Sidonnaisuus- rekisteriin voidaan viedä vain sidonnaisuussääntelyn näkökulmasta tarpeellisia tietoja.

78 §
Tilintarkastusyhteisön valinta
Tilintarkastusyhteisö valitaan valtuuston päättämäksi, enintään 6 vuoden, toimikaudeksi tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.
Perustelut: Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kilpailuttaa tilintarkastusyhteisön valinta ja tehdä valtuustolle ehdotus valittavasta tilintarkastusyhteisöstä sekä valvoa tilintarkastussopimuksen noudattamista. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

79 §
Tilintarkastajan tehtävät
Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä.

80 §
Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät
Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

81 §
Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi
Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä.
Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Hallintosääntö
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Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla.
Perustelut: Tilintarkastuskertomuksessa otetaan kantaa vastuuvapauden myöntämiseen tilivelvollisille.
Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta.
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10 luku
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntakonsernin johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään
varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat
turvataan.
Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan riittävyyttä.
Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.
Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonsernissa. Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen linjaukset, tavoitteet ja osa-alueet sekä
niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelyt.

82 §
Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä
1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä
3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Perustelut: Kunnanhallitus ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmällisen toimintatavan
sekä valvoo sen toimeenpanoa ja tuloksellisuutta. Ohjeistamisessa tulee huomioida ydintoimintojen ja järjestelmien tunnistaminen, merkittävät ulkoistetut palvelut ja toiminnot sekä hyväksyttävän riskitason ja riittävien hallinnan menettelyiden määritteleminen.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa ja kuntakonsernissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella
tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää taloussuunnittelukaudella. Lautakunnat laativat kunnanhallitukselle omaa toimintaansa koskevat osiot, joista kunnanhallitus voi koota toimintakertomukseen koko hallinnon kattavan selvityksen.

Perustelut: Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa tulee antaa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston toimintakertomusta koskevan yleisohjeen mukaan sisäisen valvonnan selonteossa tulee kuvata sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan järjestäminen, valvonnassa havaitut puutteet sekä toimenpiteet niiden korjaamiseksi.
Lisäksi toimintakertomuksessa on, yleisohjeen mukaan, arvioitava kunnan ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä
sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja.
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83 §
Lautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Perustelut: Raportointi pitää sisällään tiedot merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä niiden
hallinnasta.

84 §
Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
Kunnanjohtaja sekä osastopäälliköt ja toimintayksiköiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat
alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.
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III OSA
Valtuusto
11 luku
Valtuuston toiminta
85 §
Valtuuston toiminnan järjestelyt
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Puheenjohtajisto valitaan 2 vuoden toimikaudeksi.
Valtuustossa on kaksi - kolme varapuheenjohtajaa.
Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja,
jollei valtuusto toisin päätä.
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija.
Perustelut: Kuntalain 94.3 §:ssä säädetään valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen menettelytavoista.
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että puheenjohtajiston toimikausi on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin vaalia ei tarvitse toimittaa.
Kunnanhallituksen jäsenten toimikausi jatkuu siihen saakka kunnes valtuusto on valinnut uuden kunnanhallituksen. Hallintosäännön 95 §:ssä määrätään kunnanhallituksen läsnäolosta valtuuston kokouksessa. Kokouskutsu valtuuston ensimmäiseen kokoukseen tulee siten lähettää kunnanhallituksen jäsenille.

86 §
Valtuustoryhmän muodostaminen ja valtuustoryhmän nimi
Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle
kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen onallekirjoitettava ilmoitus.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.
Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa
puolueen valtuustoryhmän nimeen.
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87 §
Muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa
Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle valtuustoryhmään liittymisestä ja siitä
eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.
Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuuston
puheenjohtajalle.

88 §
Istumajärjestys
Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti.
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12 luku
Valtuuston kokoukset
Valtuustoasioiden valmistelusta ja käsittelystä sekä valtuuston kokousmenettelyistä säädetään kuntalain
12 luvussa.
Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.
Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden
avulla (sähköinen kokous).
Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta kokouskutsussa mainitussa
tilassa.
Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.
Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

89 §
Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. Kokouskutsussa
on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava tila, jossa yleisö voi seurata kokousta.
Kokouskutsu on lähetettävä tai saatettava sähköisesti saataville vähintään 7 päivää ennen valtuuston kokousta postitus- ja kokouspäivä mukaan lukien, kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- oikeus tai -velvollisuus. -Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Perustelut: Valtuuston kokoontumisesta ja kokouskutsusta säädetään kuntalain 94 §:ssä. Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto
on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

90 §
Esityslista
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään
kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa
on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.
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91 §
Sähköinen kokouskutsu
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Kokouskutsu toimitetaan
valtuutetun pyynnöstä postitse.
Perustelut: Kokouskutsun, esityslistan, liitteiden ja oheismateriaalin lähettämisestä sähköisesti otetaan
määräykset hallintosääntöön. Mitä tässä sanotaan lähettämisestä, tarkoitetaan myös asiakirjojen saattamista sähköisesti saataville. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla tietoliikenneyhteydellä.

92 §
Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla sen valmistuttua. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan
salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa
julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan
verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

93 §
Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat
voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään
sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta.

94 §
Varavaltuutetun kutsuminen
Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla- olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä valtuuston puheenjohtajalle tai sihteerille.
Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 :§n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu. Varavaltuutetut kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjestystään.
Perustelut: Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä
kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.
Valtuutetun tai varavaltuutetun siirtymisellä toiseen valtuustoryhmään kesken vaalikauden ei ole vaikutusta
varavaltuutettujen kutsumiseen. Varavaltuutetut määräytyvät vaalituloksen mukaan koko vaalikauden
ajan.

95 §
Läsnäolo kokouksessa
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.
Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole
samalla valtuutettu.
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Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
Valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

96 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä.
Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat
varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.
Kun varavaltuutettu osallistuu kokoukseen ja asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan valtuutettu
saapuu kesken kokouksen, tulee valtuutettu välittömästi varavaltuutetun tilalle.
Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat.
Mikäli puheenjohtaja toteaa valtuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hänen on keskeytettävä tai lopetettava kokous.
Perustelut: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on puheenjohtajan ratkaistava asia. Kuntalain 103 §:n
mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

97 §
Kokouksen johtaminen
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa säädetään kuntalain 102 §:ssä.
Perustelut: Kuntalain 102 §:n mukaan puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Jos kokouksessa läsnä oleva henkilö käytöksellään häiritsee kokouksen kulkua, puheenjohtajan tulee kehottaa häntä käyttäytymään asianmukaisesti. Jos kehotusta ei noudateta, puheenjohtaja voi määrätä henkilön poistumaan. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai
lopetettava kokous.

98 §
Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle
Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.

99 §
Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.
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100 §
Esteellisyys
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden
aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava paikaltaan. Jos asia käsitellään suljetussa kokouksessa, esteellisen henkilön on poistuttava kokouksesta.
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi.
Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava paikaltaan.
Henkilö, jonka esteellisyyden valtuusto ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn
vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.
Perustelut: Esteellisyyttä koskevat säännökset, mm. esteellisyysperusteet ovat kuntalain 97 §:ssä ja hallintolain 27 - 30 §:ssä. Esteellisyyssäännöksiä sovelletaan kaikkiin, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai velvollisuus.
Kuntalain 97.5 §:n mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa.
Esteellinen henkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn ja hänen on siirryttävä yleisölle varattuun tilaan ennen
kyseisen asian käsittelyn aloittamista. Esteellistä henkilöä voidaan kuitenkin kuulla kokouksessa asianosaisena tai asiantuntijana.
Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijaisesti henkilölle itselleen. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa on suositeltavaa ilmoittaa esteellisyydestä ja vetäytyä asian käsittelystä. Valtuuston päätökseksi riittää tilanteen toteaminen. Pöytäkirjaan merkitään henkilön poistuminen esteellisenä ja perusteluna kuvataan esteellisyyden synnyttävä tilanne. Tarvittaessa valtuusto ratkaisee esteellisyyden päätöksellään. Päätöksen perusteluvelvollisuus perustuu hallintolain 45 §:ään.
Hallintolain 29 §:n mukaan valtuutettu tai varavaltuutettu saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian
käsittelyyn vain, jos valtuusto ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivästystä saatavissa esteetöntä henkilöä.

101 §
Asioiden käsittelyjärjestys
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.
Kunnanhallituksen ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos asian on valmistellut tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta, tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan ehdotus on pohjaehdotus.
Jos kunnanhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos ehdotus
on peruutettu ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiassa, asia on poistettava esityslistalta.
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Perustelut: Kuntalain 93 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut.
Puheenjohtaja voi päättää kokouksen keskeytyksistä. Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta voi kokoontua kokoustauolla ja käsitellä uudelleen valtuuston esityslistalla olevaa asiaa, josta valtuusto ei ole vielä tehnyt päätöstä. Toimielin voi tällöin päättää muuttaa esityslistalla olevaa päätösehdotustaan tai se voi päättää peruuttaa päätösehdotuksensa.

102 §
Puheenvuorot
Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella.
Puheenvuoro on selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö.
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheenjohtaja voi antaa:
1. asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryhmien suuruuden
mukaisessa järjestyksessä
2. puheenvuoron kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle sekä tarkastuslautakunnan ja
tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, kun käsitellään kyseisen toimielimen valmistelemaa asiaa
sekä
3. repliikki- ja kannatuspuheenvuoron
Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita.
Kokouspaikalla puheenvuoro on pidettävä omalta paikalta tai puhujakorokkeelta.
Perustelut: Puheenvuoroista säädetään kuntalain 102 §:ssä. Toimielimen jäsenellä on puheoikeus käsiteltävänä olevassa asiassa. Jäsenen on puheessaan pysyttävä asiassa. Jos puhuja poikkeaa asiasta, puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata kehotusta, puheenjohtaja voi kieltää
häntä jatkamasta puhetta. Jos puhuja ilmeisen tarpeettomasti pitkittää puhettaan, puheenjohtaja voi asiasta huomautettuaan kieltää häntä jatkamasta puhettaan.

103 §
Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään,
asian käsittely jatkuu.
Asia, jota käsitellään ensimmäisen kerran valtuustossa eikä esityslistaa ole toimitettu kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista pyytää asian pöydällepanoa. Muissa tilanteissa asian pöydällepanosta päätetään enemmistöpäätöksellä.
Perustelut: Asian pöydällepano tarkoittaa ”aikalisän” ottamista. Asiaa ei valmistella uudelleen ja asia tuodaan yleensä seuraavaan valtuuston kokoukseen samalla pohjaehdotuksella.
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Pöydällepanon sijasta asia voidaan palauttaa valmisteluun, esimerkiksi lisäselvitysten hankkimiseksi tai eri
päätösvaihtoehtojen selvittämiseksi. Lisävalmistelun perusteella asia voidaan tuoda valtuustoon muutetulla
pohjaehdotuksella.

104 §
Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu.

105 §
Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen valtuuston päätökseksi.
Jos puheenjohtaja toteaa valtuuston yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen valtuuston päätökseksi.
Perustelut: Kuntalain 104 §:n mukaan jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja toteaa päätöksen.

106 §
Äänestykseen otettavat ehdotukset
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena
tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.

107 §
Äänestystapa ja äänestysjärjestys
Äänestys toimitetaan nimenhuudolla tai valtuuston päättämällä muulla tavalla. Äänestys toimitetaan avoimesti.
Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan:
1. Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Voittanut ehdotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan. Näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan.
2. Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, otetaan ensin äänestykseen määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä.
3. Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen.
Perustelut: Äänestyksestä säädetään kuntalain 104 §:ssä. Äänestys toimitetaan avoimesti, joten äänestyskäyttäytymistä ei voida pitää salassa. Puheenjohtaja saattaa valtuuston hyväksyttäväksi äänestystavan. Pykälässä mainittujen lisäksi äänestystapoja ovat esimerkiksi kädennosto ja seisomaan nousu.
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Jos äänestyksiä on toimitettava useampia, puheenjohtaja saattaa valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen sekä tekee äänestysesityksen siten, että vastaus” jaa ”tai” ei ”ilmaisee kannanoton ehdotukseen .

108 §
Äänestyksen tuloksen toteaminen
Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen.
Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus tai yksimielisyys, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen
todetessaan.
Perustelut: Päätökseksi tulee ehdotus, joka on saanut eniten ääniä, tai äänten mennessä tasan ehdotus, jota
puheenjohtaja on äänestänyt. Puheenjohtaja ei voi äänestää” tyhjää ,”jos aiemmin annetut äänet ovat menneet tasan.
Päätöksen tekemiseen vaaditaan hyvin harvoin määräenemmistöä tai yksimielisyyttä. Kuntalain 43.3 §:n
mukaan kunnanjohtajan irtisanomiseen tai muihin tehtäviin siirtämiseen luottamuspulatilanteessa vaaditaan, että päätöstä kannattaa 2/3 kaikista valtuutetuista. Kuntalain 95.2 §:n mukaan kokouskutsussa mainitsematon kiireellinen valmistelematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi valtuuston yksimielisellä päätöksellä.

109 §
Toimenpidealoite
Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hyväksyä käsiteltyyn asiaan liittyvän toimenpidealoitteen. Toimenpidealoite osoitetaan kunnanhallitukselle. Se ei saa olla ristiriidassa valtuuston
päätöksen kanssa eikä saa muuttaa tai laajentaa päätöstä.
Perustelut: Toimenpidealoitteella ohjataan valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa tai esitetään kunnanhallitukselle pyyntö selvittää tai ehkä valmistella toimenpidealoitteessa tarkoitettu asia valtuuston päätettäväksi. Aiemmin käytettiin termiä ”toivomusponsi”.

110 §
Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään 145 §:ssä.
Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan
siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

111 §
Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille
Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään. Pöytäkirja on nähtävillä myös kunnanvirastossa.
Perustelut: Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan
päättyessä.
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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13 luku
Enemmistövaali ja suhteellinen vaali
Henkilövalinnasta käytetään nimitystä vaali. Vaali toimitetaan ensisijaisesti enemmistövaalina. Suhteellinen
vaali voidaan toimittaa vain luottamushenkilöitä valittaessa ja valittavia täytyy olla vähintään kaksi. Vaali
toimitetaan suhteellisena, jos riittävä osa toimielimen jäsenistä vaatii suhteellista vaalia. Laskukaava on
kuntalaissa. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta, onko suhteellisen vaalin vaatijoita riittävästi.
Suhteellisen vaalin toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin mitä kuntavaaleista säädetään.

112 §
Vaaleja koskevat yleiset määräykset
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia.
Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. Suljetussa lippuäänestyksessä äänestäjän on taitettava äänestyslippu siten, ettei sen sisältö ole
näkyvissä.
Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan valtuuston puheenjohtajalle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä.
Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lainvoimaisuuteen saakka. Jos
vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä suljetussa kuoressa.

113 §
Enemmistövaali
Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle tai ehdokasparille. Jos valittavia on enemmän kuin yksi, toimielimen jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia
henkilöitä tai ehdokaspareja. Yhdelle ehdokkaalle tai ehdokasparille voi antaa vain yhden äänen ja kaikkia
ääniä ei ole pakko käyttää.
Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä.
Perustelut: Virkavaalissa äänen voi antaa virkaa hakeneelle ja kelpoisuusvaatimukset täyttävälle henkilölle
riippumatta siitä, onko ko. henkilöä keskustelun aikana ehdotettu ja kannatettu. Tarvittaessa toimielin ratkaisee päätöksellään, onko hakijalla virkaan vaadittava kelpoisuus.
Toimielinten jäsenten vaalissa ääniä voi antaa vain vaalikelpoisille ehdokkaille. Tarvittaessa toimielin ratkaisee päätöksellään ehdokkaan vaalikelpoisuuden.
Äänestyslippuun kirjoitetaan henkilön tai henkilöiden nimet, joille ääni annetaan.
Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten
ääniä. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, varajäseniksi valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Tasatilanteessa arpa ratkaisee.
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114 §
Valtuuston vaalilautakunta
Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

115 §
Ehdokaslistojen laatiminen
Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan tai ehdokasparin nimi kuin vaalissa on valittavia jäseniä ja varajäseniä.
Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Vähintään kahden valtuutetun on allekirjoitettava ehdokaslista. Ensimmäinen allekirjoittaja toimii listan asiamiehenä, antaa listan valtuuston
puheenjohtajalle ja on oikeutettu tekemään siihen 117 §:ssä tarkoitetut oikaisut.

116 §
Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen
nimenhuuto
Valtuusto määrää ajankohdan, milloin ehdokaslistat on viimeistään annettava valtuuston puheenjohtajalle
sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan.

117 §
Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen
Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, valtuuston puheenjohtaja antaa ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, ovatko ne asianmukaisesti laaditut. Jos listassa todetaan virheitä, annetaan
asiamiehelle tilaisuus korjata virheet vaalilautakunnan asettamassa määräajassa.
Jos sama henkilö on ehdokaslistan korjaamisen jälkeenkin ehdokkaana useammalla listalla, vaalilautakunnan
on, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen nimensä jätetään.

118 §
Ehdokaslistojen yhdistelmä
Ehdokaslistojen oikaisuja varten varatun määräajan päätyttyä vaalilautakunta laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän, johon jokaiselle ehdokaslistalle merkitään järjestysnumero.
Ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista ehdokaslistojen yhdistelmä annetaan valtuutetuille tiedoksi ja luetaan ääneen valtuustolle.

119 §
Suhteellisen vaalin toimittaminen
Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan .Valtuutetut antavat nimenhuudon määräämässä järjestyksessä valtuuston puheenjohtajalle äänestyslippunsa.

120 §
Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen
Valtuuston puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilautakunnalle, joka tutkii niiden pätevyyden sekä laskee ja
ilmoittaa vaalin tuloksen noudattaen soveltuvin osin, mitä kuntavaaleista säädetään.
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14 luku
Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus
121 §
Valtuutettujen aloitteet
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä
kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää,
että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun
mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

122 §
Kunnanhallitukselle osoitettava kysymys
Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kunnanhallitukselle kirjallisen kysymyksen kunnan toiminnasta
ja hallinnosta.
Kunnanhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään
kahden kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.
Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään kannatettu ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta selvittämään
kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä, asetetaanko tilapäinen valiokunta. Muuta päätöstä ei asiassa saa tehdä.
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IV OSA
Päätöksenteko- ja hallintomenettely
15 luku
Kokousmenettely
Tässä luvussa on muiden toimielinten kuin valtuuston kokousmenettelyjä ja pöytäkirjan laatimista koskevat
määräykset. Kuntalain 12 luvussa on päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevat säännökset.
Kuntalaki mahdollistaa perinteisen kokouspaikalla pidettävän kokouksen, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvan kokouksen (sähköinen kokous) sekä sähköisen päätöksentekomenettelyn ennen kokousta.
Pöytäkirjan perustehtäviä ovat tiedon säilytys, tiedon siirto sekä oikeussuojan ja valvonnan tarpeet. Kuntalaissa ei säädetä pöytäkirjan sisällöstä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laatimisesta, allekirjoittamisesta ja tarkastamisesta.
Kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla
(sähköinen kokous). Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä
ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).
Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.
Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta
paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.
Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

123 §
Määräysten soveltaminen
Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten kokouksissa sekä
soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty.

124 §
Kokousaika ja -paikka
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen
jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
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125 §
Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään
kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään vähintään 7 päivää ennen kokousta toimitus- ja kokouspäivä mukaan
lukien. Edellä mainitusta 7 päivän ajasta voidaan poiketa asian kiireellisyyden niin vaatiessa toimielimen
enemmistön suostumuksella.
Perustelut: Esityslistan liitteitä ja oheismateriaalia lähetetään harkinnan mukaan arvioiden toimielimen jäsenten tiedonsaantitarpeita.

126 §
Sähköinen kokouskutsu
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

127 §
Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan
verkkosivuilla
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät
tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan
poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian
valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan
ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

128 §
Jatkokokous
Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat
voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään
sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta.

129 §
Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua
varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.
Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.
Perustelut: Varsinaisen jäsenen ollessa poissa tai esteellinen, paikalle saapunut varajäsen voi osallistua kokoukseen tai yksittäisen asian käsittelyyn, vaikka hän ei olisi saanut kutsua kokoukseen.
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130 §
Läsnäolo kokouksessa
Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus
– valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kunnanhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n
mukaan sekä
– kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan
tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.
Perustelut: Jos toimielin antaa nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston tai vammaisneuvoston edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden lautakunnan kokouksessa, läsnäolo-oikeus on syytä rajata siten, että läsnäolo-oikeutta ei ole silloin kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.

131 §
Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä
Kunnanhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on
läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen
varajäsen tai kunnanjohtaja.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan
eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.

132 §
Kokouksen julkisuus
Kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 101 §:ssä.

Perustelut: Kuntalain 101 §:n mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos
toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi.

133 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

134 §
Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta
tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

135 §
Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot
Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jäsenen puheenvuoroista säädetään
kuntalain 102 §:ssä.
Hallintosääntö

60 (70)
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

136 §
Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään
vain perustellusta syystä.

137 §
Esittelijät
Kunnanhallituksen esittelijästä määrätään 3 §:ssä.
Kunkin toimielimen esittelijä on määrätty toimielimen ratkaisuvaltaa koskevassa pykälässä.
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.
Esittelystä tarkastuslautakunnassa määrätään 75 §:ssä.

138 §
Esittely
Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Vaalilaissa säädetyissä vaalitoimielimissä asiat päätetään kuitenkin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään
toimielimelle päätösehdotuksen.
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut
esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.
Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä.
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä
vaadi kannatusta.
Perustelut: Esittelijän on oltava virkasuhteessa. Esittelijän velvollisuus on tehdä valmistelun perusteella päätösehdotus toimielimelle. Päätösehdotuksessa esittelijä ottaa asiallisen kannan päätettävänä olevaan asiaan. Päätösehdotuksen on oltava niin täsmällinen, että toimielin voi hyväksyä sen päätökseksi. Jos päätösehdotus ei ole riittävän täsmällinen, esittelyn lainmukaisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.
Pääsääntöisesti esittelijän päätösehdotukset ovat kokouskutsun mukana lähetettävässä esityslistassa. Esittelijä voi kuitenkin tehdä päätösehdotuksen vasta kokouksessa. Tällöin esittelijä tekee päätösehdotuksen
ennen kuin puheenjohtaja avaa keskustelun asiasta.
Erityinen syy käsitellä asia puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä kirjataan pöytäkirjaan. Tavanomaisin erityinen syy on se, että sekä esittelijä että hänen sijaisekseen määrätty ovat esteellisiä asiassa.
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139 §
Esteellisyys
Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden
aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta.
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.
Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava kokouksesta.
Perustelut:
Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn
vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.

Kuntalain 97.5 §:n mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa.
Esteellinen henkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä asian käsittelyssä. Esteellisen henkilön
on poistuttava kokouksesta ennen kyseisen asian käsittelyn aloittamista. Esteellistä henkilöä voidaan kuitenkin kuulla kokouksessa asianosaisena tai asiantuntijana.
Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijaisesti henkilölle itselleen. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa on suositeltavaa ilmoittaa esteellisyydestä ja vetäytyä asian käsittelystä. Toimielimen päätökseksi riittää tilanteen toteaminen. Pöytäkirjaan merkitään henkilön poistuminen esteellisenä ja perusteluna kuvataan esteellisyyden synnyttävä tilanne. Tarvittaessa toimielin ratkaisee esteellisyyden päätöksellään. Päätöksen perusteluvelvollisuus perustuu hallintolain 45 §:ään.
Hallintolain 29 §:n mukaan luottamushenkilö saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain,
jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivästystä
saatavissa esteetöntä henkilöä.

140 §
Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään,
asian käsittely jatkuu.
Perustelut: Asian pöydällepano tarkoittaa ”aikalisän” ottamista. Asiaa ei valmistella uudelleen ja asia tuodaan yleensä seuraavaan kokoukseen samalla pohjaehdotuksella.
Pöydällepanon sijasta asia voidaan palauttaa valmisteluun, esimerkiksi lisäselvitysten hankkimiseksi tai eri
päätösvaihtoehtojen selvittämiseksi. Lisävalmistelun perusteella esittelijä harkitsee uudelleen päätösehdotuksensa.
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141 §
Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu.

142 §
Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen toimielimen päätökseksi.
Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi.
Perustelut: Kuntalain 104 §:n mukaan jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja toteaa päätöksen.

143 §
Äänestykseen otettavat ehdotukset
Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena
tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.

144 §
Äänestys ja vaali
Äänestykseen sovelletaan muilta osin, mitä 12 luvussa määrätään äänestysmenettelystä valtuustossa. Vaalin toimittamista koskevat määräykset ovat 13 luvussa.

145 §
Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin:
Järjestäytymistietoina
• toimielimen nimi
• merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksilöidään
päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä)
• kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset
• kokouspaikka
• läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä
• kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Asian käsittelytietoina
• asiaotsikko
• selostus asiasta
• esittelijän päätösehdotus
• esteellisyys ja perustelut
• tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu
• äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos siten, että kunkin jäsenen kannanotto ilmenee pöytäkirjasta
• vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos
• asiassa tehty päätös
• eriävä mielipide
Muuna tietoina
• salassapitomerkinnät
• puheenjohtajanallekirjoitus
• pöytäkirjanpitäjänvarmennus
• merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä
• merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot.
Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemissä päätöksissä.
Kunnanhallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta.
Perustelut: Pöytäkirjaa laadittaessa tulee ottaa huomioon hallintolain 44 ja 45 §, joissa säädetään päätöksen sisällöstä ja perustelemisesta. Laissa on eräitä poikkeuksia päätösten perusteluvelvollisuuteen. Päätöksen perustelut ovat usein esityslistalla asian selostusosassa. Puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia, että
päätösten perustelut tulevat kirjatuksi pöytäkirjaan silloin kun ne eivät ilmene esityslistasta.
Jos asia on poistettu esityslistalta, pöytäkirjaan merkitään asiaotsikko ja merkintä asian poistamisesta esityslistalta.
Kun asian käsittely on keskeytetty pöydällepanon tai palauttamisen vuoksi, pöytäkirjaan merkitään vain
kannatettu ehdotus pöydällepanosta tai palauttamisesta, ei mahdollisia muita keskustelun aikana tehtyjä
ehdotuksia.

146 §
Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle
Kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
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Kunnanhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan.
Perustelut: Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa
pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät
henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kunnan muun kuin
1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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16 luku
Muut määräykset
147 §
Aloiteoikeus
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.
Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä
aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

148 §
Aloitteen käsittely
Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa
asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.
Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista -toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.
Perustelut: Kunnanhallitus voi valmistella aloitteessa tarkoitetun asian valtuuston käsiteltäväksi omana
asianaan tai viedä valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja aloitteiden johdosta suoritetut toimenpiteet valtuuston tiedoksi listauksena vähintään kerran vuodessa.
Kun valtuustolla on toimivalta aloitteessa tarkoitetussa asiassa, kunnanhallitus ei voi omalla päätöksellään
todeta, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, vaan valtuuston tulee voida ottaa kantaa asiaan.
Kahden prosentin osuus kunnan asukasluvusta lasketaan väestötietojärjestelmän tietojen mukaan aloitteen
saapumispäivän perusteella.
Valtuutetun aloitteen käsittelystä on määräykset 14 luvussa.

149 §
Aloitteen tekijälle annettavat tiedot
Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite
käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.
Sen jälkeen kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.
Perustelut: Kunnan viranomaisen tulee antaa aloitteeseen vastaus. Viranomaisella ei ole velvollisuutta sisällöllisesti tutkia ja ratkaista aloitteessa tarkoitettua asiaa. Aloite ei siten aina johda toimenpiteisiin. Jos
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aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, päätökseen liitetään muutoksenhakukielto. Päätös ei tällöin sisällä
sellaista sisällöllistä asiaratkaisua, joka voisi olla muutoksenhaun kohteena.
Jos aloitteessa on useampia allekirjoittajia, ilmoitus annetaan aloitteessa ilmoitetulle yhdyshenkilölle. Jos
yhdyshenkilöä ei ole ilmoitettu, ilmoitus annetaan ensimmäiselle allekirjoittajalle.

150 §
Asiakirjojen allekirjoittaminen
Valtuuston ja kunnanhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varmentaa kunnansihteeri, jollei kunnanhallitus ole päättänyt toisin.
Valtuuston ja kunnanhallituksen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varmentaa kunnansihteeri.
Muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa toimielimen esittelijä
ja varmentaa puheenjohtaja, jollei toimielin ole päättänyt toisin.
Muun toimielimen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa toimielimen esittelijä ja varmentaa puheenjohtaja.
Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.
Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö. Arkistosta annettavat asiakirjat allekirjoittaa arkistonhoitaja.
Viranhaltija allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa.
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.
Perustelut: Pykälään on koottu nimenkirjoitusta koskevat määräykset. Toimielin voi erikseen valtuuttaa
henkilön tai henkilöt allekirjoittamaan toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen tai sitoumuksen.

151 §
Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen
Todisteellisen tiedoksiannon voi kunnan puolesta vastaanottaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja sekä kunnanjohtajan valtuuttama viranhaltija.
Todisteellisen tiedoksiannon voi kunnan puolesta lautakunnan toimialalla vastaanottaa lautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnan toimialan johtava viranhaltija.
Perustelut: Tiedoksiannosta viranomaiselle säädetään hallintolain 58 §:ssä. Todisteellinen tiedoksianto kunnalle toimitetaan kunnanjohtajalle tai kunnan puhevaltaa asiassa käyttävän toimielimen puheenjohtajalle.
Tiedoksianto voidaan toimittaa myös muulle henkilölle, joka on oikeutettu kunnanjohtajan tai toimielimen
puheenjohtajan puolesta vastaanottamaan tiedoksiantoja.
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17 luku
Palkkiot
152 § Soveltamisala
Tätä hallintosäännön lukua sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja kustannusten korvauksiin sekä soveltuvin osin kunnan viranhaltijoille
maksettavien KVTES:n mukaisten kertapalkkioiden maksamiseen.

153 § Kokouspalkkiot
Kuntalain mukaisten toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: Taksojen korotukset
astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen (Kunnanvaltuuston päätös 15.11.2018).
Valtuusto
- puheenjohtaja 75 euroa
- jäsen 50 euroa
Kunnanhallitus
- puheenjohtaja 75 euroa
- jäsen 50 euroa
Lautakunnat
- puheenjohtaja 75 euroa
- jäsen 50 euroa
Tarkastuslautakunta
- puheenjohtaja 130,00 euroa
- jäsen 130,00 euroa
Toimikunnat ja muut toimielimet
- puheenjohtaja 52,50 euroa
- jäsen 35 euroa
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin äänestyksen toimituspäivältä lautakunnan kokouspalkkiona 130,00 euroa. Palkkioihin sisältyy kultakin
toimituspäivältä palkkio vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä.

154 § Viranhaltijan palkkio
Viranhaltijan osallistuessa toimielinten kokouksiin toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla, hänelle
maksetaan KVTES:n II luvun 14 §:n mukainen kertapalkkio toimielimen jäsenen kokouspalkkion suuruisena.
Toimielimen sihteerille ja kunnanhallituksen esittelijänä toimivalle maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.
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Kertapalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija osallistuu toimielimen kokoukseen muulloin
kuin säännöllisenä työaikanaan (säännölliseksi työajaksi katsotaan arkipäivät klo 8-16)

156 § Palkkio lisätunneilta
Kokouksesta, jossa toimielimen jäsen tai varajäsen on ollut saapuvilla yli kolme (3) tuntia, suoritetaan lisäpalkkiona 50 prosenttia peruspalkkiosta. Tarkastuslautakunnan ja vaalitoimielinten päiväpalkkioita ei kuitenkaan koroteta edellä mainitun säännön mukaisesti.

157 § Kokouspalkkio kahdesta tai useammasta toimielimen kokouksesta
Jos saman vuorokauden aikana pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous ja/tai katselmus tai
toimitus, katsotaan ne kokouspalkkioita laskettaessa samaksi kokoukseksi.

158 § Vuosipalkkiot
Kokouspalkkioiden lisäksi maksetaan kokousten ulkopuolella toimielimen toimintaan liittyvistä tehtävistä
seuraavat vuosipalkkiot:
Valtuusto
- puheenjohtaja 825,00 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 220,00 euroa/vuosi
Kunnanhallitus
- puheenjohtaja 1.320,00 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 220,00 euroa/vuosi

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa
kuukausi- tai vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta
on varapuheenjohtajalla tai -jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
Lisäksi kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvausta oman puhelimen
käytöstä luottamustehtävässä 20 euroa kuukaudessa.

159 § Osallistuminen toisen toimielimen kokoukseen
Kun luottamushenkilö on toimielimen kokouksessa läsnä muun kuin toimielimen puheenjohtajuuden tai
jäsenyyden perusteella, maksetaan hänelle kokoukseen osallistumisesta toimielimen jäsenen kokouspalkkio.
Mitä 1 momentissa on määrätty, sovelletaan luottamushenkilöön, joka on asiantuntijana kutsuttu kuultavaksi toimielimen kokoukseen.
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160 § Muut kokoukset ja tilaisuudet
Neuvottelukuntien ja yhteistoimintaelinten sekä muiden vastaavien kokousten kokoontumisesta maksetaan puheenjohtajalle ja jäsenelle vastaava palkkio kuin toimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle.
Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä luvussa, kunnanhallitus määrää tarvittaessa korvauksen erikseen.

161 § Palkkio toimituksista
Toimielimen tai sen jäsenten suorittamasta tarkastuksesta, katselmuksesta tai muusta vastaavasta toimituksesta maksetaan kokouspalkkio. Edellä mainittuja toimituksia ovat esimerkiksi, rakennus- ja katukatselmukset sekä tarkastuslautakunnan arviointitilaisuudet.
Jäsenelle maksettavan palkkion edellytyksenä on, että tehtävä perustuu toimielimen päätökseen.

162 § Kokouksen peruuntuminen
Jos toimielimen kokous ei ole laillinen tai päätösvaltainen eikä kokousta voida pitää, maksetaan paikalle
tulleille luottamushenkilöille kokouspalkkio.

163 § Luottamushenkilön palkkio sihteerin/pöytäkirjanpitäjän tehtävästä
Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50%:lla korotettuna.

164 § Palkkion maksamisen edellytykset
Kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että luottamushenkilö on ollut läsnä koko kokouksen keston tai
vähintään puolet kokousajasta, lukuun ottamatta peruuntunutta kokousta.
Puheenjohtajan, esittelijän ja sihteerin korotetun kokouspalkkion maksaminen edellyttää, että hän toimii
tehtävässään koko kokouksen ajan lukuun ottamatta lyhytaikaisia poissaoloja kokouksesta esim. esteellisyyden vuoksi.
Palkkion maksaminen perustuu pöytäkirjaan tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin,
johon on asianmukaisesti merkitty kokouksen/tilaisuuden kesto, läsnäolijat ja sekä saapumiset ja poistumiset.
Matka-aikaa kokouspaikalle ja takaisin ei lasketa kokouspalkkioon oikeuttavaksi ajaksi.

165 § Palkkioiden maksaminen
Palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa.
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166 § Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaaminen
Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä.
Korvaus maksetaan kultakin alkavalta tunnilta, enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Korvauksen
määrä muodostuu todistetusta ansionmenetyksestä tai kustannuksista. Korvauksen enimmäismäärä on 17
euroa /tunti.
Luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksestä työnantajan todistus, josta on käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut korvauksen hakijan työaikaa ja että hänelle ei makseta
siltä ajalta palkkaa. Elinkeinonharjoittajien tulee antaa vastaava kirjallinen selvitys ja vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. Selvitystä ei kuitenkaan vaadita,
jos todellinen ansionmenetys on enintään 10 euroa /tunti.
Luottamustehtävien hoitamiseen katsotaan ansionmenetyksen korvauksia laskettaessa kuuluvan kokousaika mahdollisine kokoustaukoineen, kohtuullinen matka-aika kokoukseen ja takaisin kotoa tai työpaikalta
sekä kokousmenettelyyn liittyvät tarpeelliset ryhmien väliset neuvottelut.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaushakemus on esitettävä
kolmen kuukauden kuluessa toimielimen sihteerille.
Kunnan palveluksessa olevan luottamushenkilön tulee ilmoittaa hyvissä ajoin luottamustehtävän edellyttämästä poissaolosta esimiehelle. Esimiehen tehtävänä on, työtilanne huomioon ottaen, antaa lupa luottamustehtävän hoitamiseen. Luottamustehtävän hoitoon käytetyltä ajalta ei suoriteta palkanpidätystä.

167 § Matkakustannusten korvaaminen
Luottamushenkilön luottamustehtävän hoitamisesta johtuvat matkakustannukset korvataan kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti luottamushenkilön ilmoittamien kilometrien perusteella..

168 § Tarkemmat ohjeet
Kunnanhallitus voi antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän luvun soveltamisesta.

169 § Erimielisyyden ratkaiseminen
Kunnanhallitus on toimivaltainen ratkaisemaan tämän luvun mukaisten palkkioiden ja korvausten määrän,
mikäli niistä on syntynyt erimielisyyttä.
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