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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EVLTK § 13
Elinkeinolautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja /
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

PÄÄTÖS:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
EVLTK § 14
Elinkeinolautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu koulutoimistossa,
pääsääntöisesti kokousta seuraavana arkipäivänä klo 15 jälkeen kunnantalolla.
Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Salminen ja Ari Väliaho.

VUODEN 2018 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET
KH § 149

Talousarvio ja -suunnitelma
Kuntalain 110 § (10.4.2015/410) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä
valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi
vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen
vuosi.
Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kuntien tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –
suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden
tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen
kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen
vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan taloussuunnitelmassa tulee
päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna jaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja
tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio
voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja
tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen
tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Kuntatalouden yleistilanne 2016
Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketut toimintamenot kehittyivät vuonna 2016
maltillisesti. Menot nousivat 1,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Maltillinen kasvu
aiheutui pääosin palkoista, jotka laskivat 1,2 prosenttia. Sopimuskorotukset
kasvattivat palkkoja viime vuonna noin 0,6 prosenttia, mutta henkilöstökuluja
pienensi reippaasti kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen vuodelle 2016
kohdistunut lomapalkkavelan purkautuminen. Toimintakulujen maltilliseen
kehitykseen vaikutti myös vaimea hintakehitys ja kuntien omat sopeutustoimet.
Toimintakuluihin sisältyvät materiaalien ostot kasvoivat 1,6 prosenttia, mutta
palvelujen ostot yli 5 prosenttia.
Avustuksia kunnat ja kuntayhtymät maksoivat 2,8 mrd. euroa, mikä tarkoittaa 2,8
prosentin kasvua edellisestä vuodesta. Korkomenot sen sijaan vähenivät reippaasti
matalan korkotason seurauksena. Myös investoinnit värähtivät hieman alaspäin
reilun neljän miljardin euron tasoltaan. Lainoja vähennettiin edellisvuosia enemmän.
Kuntien ja kuntayhtymien verotulot kasvoivat viime vuonna maltillisesti, kasvua
edellisestä vuodesta 1,5 prosenttia. Veroista suurin osa, 18,9 mrd. euroa, kertyy

kunnallisverona, joka kasvoi edellisestä vuodesta 2,0 prosenttia.
Tuloveroprosenttiaan vuodelle 2016 korotti vain 45 kuntaa. Sen sijaan osuus
yhteisöveron tuotto laski lähes 6 prosenttia, sillä kuntien yhteisövero-osuuden
määräaikainen viiden prosenttiyksikön korotus päättyi vuonna 2016.
Kiinteistöverotulojen kasvu tarkentui 3,8 prosenttiin.
Kuntien käyttötalouden valtionosuudet lisääntyivät viime vuonna voimakkaasti, 7,2
prosenttia. Kasvuun vaikutti useammalta vuodelta kertynyt kustannustenjaon
tarkistus sekä vuonna 2016 toteutetut verokevennykset, jotka kompensoitiin kunnille
valtionosuuksien lisäyksinä.
Toimintatuloja kertyi kunnille ja kuntayhtymille 9,5 mrd. euroa, mikä merkitsi
kasvua edellisestä vuodesta 3,3 prosenttia. Kasvu kertyi tasaisesti niin myyntituloista
(sis. esim. korvaukset pakolaisten toimeentulon turvaamisesta ja muista
kustannuksista) sekä asiakasmaksuista. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon
maksuja korotettiin viime vuonna arviolta 90 milj. eurolla. Omaisuuden myyntituloja
kunnat ja kuntayhtymät saivat viime vuonna 900 milj. euroa ja satunnaisia tuloja 400
milj. euroa.
Kuntien ja kuntayhtymien kokonaistulot olivat viime vuonna 44,8 mrd. euroa
lisääntyen edellisestä vuodesta 2 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien
kokonaismenot kasvoivat edellisvuodesta sen sijaan 0,5 prosenttia. Menojen kasvu
on hyvin maltillinen aikaisempiin vuosiin verrattuna.
Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate parani edellisestä vuodesta peräti 725 milj.
euroa päätyen 3,4 mrd. euroon. Kuntatalous on perinteisellä vuosikate suhteessa
poistoihin -mittarilla tarkasteltuna erittäin hyvässä tasapainossa, sillä vuosikate kattoi
poistot peräti 126 prosenttisesti. Hyvää tilaa kuvastaa myös se, että vuodesta 1997
alkaneen aikasarjan perusteella vuosikate ei ole ollut kertaakaan näin korkealla
tasolla.
Myös tilikauden tulos tarkentui ylöspäin. Tilikauden tulos oli vajaat 1,1 mrd. euroa
parantuen edellisestä vuodesta yli 700 milj. eurolla. Korkea investointitaso painoi
toiminnan ja investointien rahavirran kuitenkin pienelle noin 100 milj. euron
miinukselle. Hyvistä luvuista huolimatta lainakanta kasvoi 18,1 mrd. euroon.

Kuntakonsernien toimintatuottoja kertyi 24 mrd. euroa vuonna 2016. Toimintatuotot
kasvoivat 1,8 prosenttia. Toimintakulut kasvoivat 1,2 prosenttia. Verorahoituksen
jälkeen vuosikate nousi 5,3 mrd. euroon, mikä merkitsi nousua edellisestä vuodesta
860 milj. eurolla. Myös tilikauden tulos nousi edellisestä vuodesta.
Kuntakonsernien investoinnit nousivat reippaasti päätyen 7 mrd. euron
kokonaistasoon. Tästä huolimatta toiminnan ja investointien rahavirta parani noin
puolella mrd. eurolla. Kuntakonsernien lainakanta nousi viime vuonna lähes 34 mrd.
euroon. Kasvuvauhti oli kuitenkin kohtuullisen maltillinen, 3,2 prosenttia.
Karvian kuntastrategia 2016 -2019

Karvian kunnanvaltuusto on 14.12.2015 § 72 hyväksynyt kunnalle kuntastrategian
vuosille 2016–2019.
Kunnan hallinnon on oltava ohut ja tehokas, sekä kuntajohdon helposti
lähestyttävää. Kunnalla tulee olla resursseja kehittää ja uudistuksia ennakoidaan
selvittämällä ja kokeilemalla vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Kuntatalouden kehitystä tulee ennakoida ja kunnassa tulee työskennellä
kustannustehokkaasti.
Kunnan henkilöstöä tulee käyttää joustavasti. Henkilökunnan tulee jakaa
osaamistaan ja hiljaista tietoaan toisilleen. Henkilöstön osaamista tulee hyödyntää
täysimääräisesti kunkin vahvuudet ja osaaminen hyödyntäen.
Hyvää henkilöstöä tuetaan ja henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta
huolehditaan aineellisella ja aineettomalla panostuksella. Henkilöstöhallinto
hoidetaan yhtenäisesti eri hallintokunnissa. Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on
kehittää henkilöstön tietoja, taitoja ja asenteita koulutuksen ja muun kehittämisen
avulla niin, että henkilö kykenee hoitamaan menestyksellisesti sekä nykyiset että
suunnitellut työtehtävät. Yhteistyömahdollisuuksia tulee kartoittaa työtehtävissä,
joissa edellytetään korkeaa asiantuntemusta. Muutoinkin henkilöstön eläköityessä
kartoitetaan erilaiset vaihtoehdot työtehtävien järjestämiseksi.
Työllisyys ja verotulot ovat tällä hetkellä kunnan tärkein kehitettävä osa-alue.
Aktiivinen yritysideointi ja yritysten tukeminen on strategian keskeinen
painopistealue. Kunnan tulee edistää yrittäjien osaamisen ja toimintaedellytysten
parantamista. Kunnassa vallitsevaa positiivista virettä tulee ylläpitää edistämällä
viihtyisyyttä ja myönteistä kuntakuvaa tulee tuoda julki.
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kunnanhallitus antaa seuraavat ohjeet vuoden 2018 talousarvion laadinnasta:
 Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2018, 2019 ja 2020, joista vuosi 2018 on
talous-arviovuosi.
 Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2017 talousarvio.
 Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous
talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen lisäykset on perusteltava
konkreettisesti.
 Palkoissa työkokemuslisät on huomioitava.
Palkkakustannuksia ei nosteta lukuun ottamatta työkokemuslisiä.
Palkkakustannuksissa tulee huomioida lomarahojen 30 % leikkaus. Palkkojen
sivukulujen %-osuudet ilmoitetaan myöhemmin. Muita huomioitavia seikkoja
talousarvion laadinnassa ovat seuraavat:


Käyttötalouteen luetaan alle 5.000 euron hankinnat (teknisessä toimessa 10.000
euroa) ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin








investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan jos toiminta
kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin
määrärahaan.
Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset käyttömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti
Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava
Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2018, joita tulosyksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä tavoitteen toteutumista osoittavat mittarit.
Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta
0,06 €/kpl, värikopiolta 0,15 €/kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna 2017.
Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään
karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti.

Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle maanantaihin 6.10.2017 mennessä.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti antaa seuraavat ohjeet vuoden 2018 talousarvion
laadinnasta:
 Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2018, 2019 ja 2020, joista vuosi 2018 on
talous-arviovuosi.
 Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2017 talousarvio.
 Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous
talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen lisäykset on perusteltava
konkreettisesti.
 Palkoissa työkokemuslisät on huomioitava.
Palkkakustannuksia ei nosteta lukuun ottamatta työkokemuslisiä.
Palkkakustannuksissa tulee huomioida lomarahojen 30 % leikkaus. Palkkojen
sivukulujen %-osuudet ilmoitetaan myöhemmin. Muita huomioitavia seikkoja
talousarvion laadinnassa ovat seuraavat:







Käyttötalouteen luetaan alle 5.000 euron hankinnat (teknisessä toimessa 10.000
euroa) ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin
investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin – ainoastaan jos toiminta
kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin
määrärahaan.
Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset käyttömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti
Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava
Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2018, joita tulosyksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä tavoitteen toteutumista osoittavat mittarit.
Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta
0,06 €/kpl, värikopiolta 0,15 €/kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna 2017.



Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään
karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti.

Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle maanantaihin 6.10.2017 mennessä.
EVLTK 15§
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Elinvoimalautakunta hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 ja 2020 taloussuunnitelman liitteen mukaisena.
PÄÄTÖS:
Kunnanjohtaja esitteli talousarviota. Talousarvio noudattelee viime vuoden
talousarviota muilta osin paitsi kuntouttavan työtoiminnan osalta kustannukset
kirjataan kaikki yhdelle kustannuspaikalle; työllistymistä tukeva toiminta.
Elinvoimalautakunta hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 ja 2020
taloussuunnitelman liitteen mukaisena.

KARVIAN YRITTÄJÄT RY;N AVUSTUSHAKEMUS
EVLTK § 16
Karvian Yrittäjät ry pyytää elinkeinolautakunnalta 2000 € (kaksi tuhatta euroa)
toimintatukea Karvia-Päivien kehittämiseen ja markkinointiin.
Karvia-Päivien ohjelmistoa kehitettiin ja kasvatettiin entisestään, myös organisaatio
sekä henkilöstö on kasvanut ja hieman vaihtunutkin. Viikonlopun suhteen kaikki
toteutettiin kutakuinkin samaa kaavaa kuin aiemmin. Karvia -Päivät järjestettiin 4.6.8.2017, 36. kerran.
Eri järjestöjä, yrityksiä, yhteisöjä, seuroja yms. haastettiin osallistumaan
haluamallaan tavalla viikonlopun ohjelmaan. Tällä pyrittiin luomaan yhteisöllisyyttä
sekä aktivoimaan ihmisiä joka puolelta Karviaa.
Karvia-Päivät kerää tuhansittain yleisöä karvialaisten lisäksi myös
ulkopaikkakunnilta, eikä sovi unohtaa kunnan kesäasukkaita sekä potentiaalisia
paluumuuttajia. Näin ollen Karvia-Päivien merkitys kunnan palveluja, kulttuuria ja
elinkeinoelämää markkinoivana tapahtumana on suuri.
Karvian kunta sai Karvia-Päivien ohjelmalehtisen takasivun veloituksetta käyttöönsä,
joten kunta sai ilmaista mainontaa. Sivun kokoisen mainoksen hinta oli tänä vuonna
700€ + alv. Ohjelmalehtisen jakelualuetta laajennettiin entisestään, se jaettiin noin
10 000:teen talouteen Karviassa ja naapurikunnissa.
Liitteet:
 Karvia Yrittäjät ry:n avustushakemus

ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Elinvoimalautakunta päättää myöntää 2000 euron avustuksen Karvian Yrittäjät ry:lle
Karvia-Päivien kehittämiseen. Myös vuodelta 2016 anottu samansuuruinen avustus
laitetaan maksuun. Avustus myönnettiin, mutta on jäänyt laittamatta maksuun vuonna
2016. Asian johdosta tehdään tarvittaessa lisämääräraha-anomus valtuustolle, mutta
tässä vaiheessa näyttää siltä, että lisämäärärahatarvetta ei ole.

PÄÄTÖS:
Sami Laitila jääväsi itsensä Karvian yrittäjien hallituksen jäsenyyden perusteella ja
poistui 19:15. Johanna Anttila valittiin puheenjohtajaksi tämän pykälän ajaksi.
Elinvoimalautakunta päätti myöntää 2000 euron avustuksen Karvian Yrittäjät ry:lle
Karvia-Päivien kehittämiseen. Myös vuodelta 2016 anottu samansuuruinen avustus
laitetaan maksuun. Avustus myönnettiin, mutta on jäänyt laittamatta maksuun vuonna

2016. Asian johdosta tehdään tarvittaessa lisämääräraha-anomus valtuustolle, mutta
tässä vaiheessa näyttää siltä, että lisämäärärahatarvetta ei ole.
Sami Laitila palasi 19:25.

TOTEUMAVERTAILU 01.01.2017-31.8.2017
EVLTK § 17
Toteumavertailu on valmistunut ajalta 01.01-31.08.2017 ja sen mukaan
elinkeinolautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet 64,19 % ja toimintakulut 50,02
%. Koulutus- ja markkinointiavustuksia on 31.8.2017 mennessä myönnetty 6198,95
euroa. Kesätyöllistämistuet myönnettin niin, että koko määräraha 7500 tulee
käytettyä. Määrärahasta on käytetty 31.8.2017 mennessä 3184,32 euroa.
Liitteet:
 Elinvoimalautakunnan toteumavertailu 01.01.2017-31.08.2017
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Elinvoimalautakunta merkitsee 01 – 08.2017 toteutumisvertailun tiedoksi.

PÄÄTÖS:
Elinvoimalautakunta merkitsi 01 – 08.2017 toteutumisvertailun tiedoksi.

KUUKAUDEN YRITTÄJIEN VALITSEMINEN MARRAS - JOULUKUU JA
PALKITTUJEN YRITTÄJIEN MUISTAMINEN
EVLTK § 18
Kuukauden yrittäjän valitseminen on osoittautunut hyväksi käytännöksi,
jota on toteutettu jo huhtikuusta 2013 lähtien. Ylä-Satakuntalehti- ja Kankaanpään
Seutu lehdet ovat tehneet juttuja yrittäjistä. Valitun yrittäjän on mahdollista saada
www-sivuilleen linkki kunnan sivuilta, tämä markkinoi ja tekee yrittäjää
tunnetummaksi. Kuukauden karvialaisen yrittäjän esittely on näin näkyvää ja
tehokasta.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Lautakunta valitsee tulevat kuukauden yrittäjät. Kunniakirjat jaetaan kaikille
valituille kuukauden yrittäjille.
PÄÄTÖS:
Lautakunta valitsi tulevat kuukauden yrittäjät loppuvuodelle 2017 ja tammikuulle
2018. Kunniakirjat jaetaan kaikille valituille kuukauden yrittäjille.

MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTARYHMÄN EDUSTAJA
EVLTK § 19
Karvian kunta ja Porin kaupunki ovat tehneet heinäkuussa 2011
yhteistoimintasopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä.
Sopimuksen toteutumista seurataan vähintään kalenterivuosittain. Seurannasta vastaa
kaikkien mukana olevien kuntien ja tuottajajärjestöjen edustajasta koottu
yhteistyöryhmä. Ryhmään nimetään yksi edustaja jokaisesta mukana olevasta
sopijakunnasta sekä hänelle varaedustaja ja yksi MTK-Satakunnan nimeämä edustaja.
Yhteistyöryhmällä ei ole varsinaista päätösvaltaa.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Lautakunta päätti pyytää varsinaiseksi jäseneksi valittavalta suostumuksen tehtävään
ja valitsi varajäseneksi Sami Laitilan.

MUUT ASIAT
EVLTK § 20

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
EVLTK § 21
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

