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STIPENDIANOMUS

Karvian 4H-yhdistys anoo kunnioittavasti Teiltä kahta 50 euron stipendiä annettavaksi oman
toimialueenne kunnostautuneille 4H-nuorille. Stipendit voidaan luovuttaa omalla
paikkakunnallanne Teille sopivassa tilaisuudessa tai 4H-yhdistyksen kokouksessa 24.5.2017.

Toivomme, että suhtaudutte myönteisesti anomukseemme ja olette tukemassa paikallisia
nuoria heidän kehittyessään yritteliäiksi ja osaaviksi nuoriksi. Stipendin saajien
valintaperusteina on mm. oma aktiivisuus, vastuun ottaminen ja kunnostautuminen
kerhonohjaajina.

Haluamme kiittää Teitä hyvästä yhteistyöstä ja toivomme yhteistoiminnan nuorison hyväksi
jatkuvan monipuolisena myös tulevaisuudessa.

Yhteistyöterveisin ja kiittäen

/^^?:.:-
lirvis'arja t-lirvisaan

4H-toiminnanjohtaja

Karvian 4H-yhdistys
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Kunnanhallituksille

ÄÄNESTYSALUEJAOTUKSEN MUUTTAMISEN ILMOITTAMINEN MAISTRAATILLE

i. Yleistä

Vaalilain8§:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa use-
ampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden pinta-alasta taikka asukasmäärästä ei vaalilaissa
ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää valtuusto.

Valtuuston päätöksellä muutettu äänestysaluejako on voimassa 15.10.2018 alkaen toimitetta-
vissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä, jos valtuuston päätöksestä on ilmoitettu 30.4.2018 men-

nessä maistraatille.

Maistraatti ilmoittaa tietoonsa saamat äänestysaluejaon muutokset edelleen Väestörekisteri-
keskukselle, joka huolehtii siitä, että väestötietojärjestelmän rakennustietoihin merkitään jokai-
selle rakennukselle oikea, valtuuston päätöksen mukainen tieto äänestysalueesta. Väestörekis-
terikeskus huolehtii myös siitä, että äänestysalueiden tiedot ovat ajan tasalla vaalitietojärjestel-

massa silloin, kun äänestyspaikkqjen tietojen ylläpito kulloinkin toimitettavaa vaalia varten al-
kaa.

Perustettaessa vaalien äänioikeusrekisteri väestötietqjärjestelmän tiedoista äänioikeutetun ää-
nestysalue määritellään hänen asuinrakennukselleen merkityn tiedon perusteella. Tämän perus-
teella määräytyy se, minkä äänestysalueenja äänestyspaikanvaaliluettelopn henkilö kirjoite-
taan, ts. missä hän voi vaalipäivänä äänestää.

Asunnottomien, laitoksissa asuvien ja ulkomailla vakinaisesti asuvien äänioikeutettujen äänes-
tysalueen valtuusto määrää kunnan äänestysaluejaon muuttamista koskevassa päätöksessään.

2.Äänestysaluejaon muutoksen ilmoittaminen 30.4.2018 mennessä maistraatille

Vaalilain 8 § 2 momentin kirjainta noudattaen kunnan on ilmoitettava äänestysaluejaon muutta-
mistä koskevasta valtuuston päätöksestä 30.4.2018 mennessä maistraatille.

Sujuvan ja virheettömän tiedonkulun varmistamiseksi maistraattia tulisi tiedottaa vireillä ole-
vasta äänestysaluejaon muutoksesta jo hyvissä ajoin ennen vaalilain määräämää takarajaa. Mi-

käli äänestysaluejaon muutoksesta 15.10.2018 alkaen on jo päätetty valtuustossa, vaalilaissa
säädetty ilmoitus maistraatille tulisi tehdä viipymättä. Tarvittaessa maistraattien yhteystiedot
ovat saatavilla sivuitta www.maistraatti.fi.

VÄESTÖREKISTERIKESKUS
PL 123 (Lintulahdenkuja 4), 00531 Helsinki

KOKKOLAN TOIMIPISTE
PL 5 (Teknologiakatu 7), 67101 Kokkola

www.vrk.fi

klrjaamo@vrk.fi
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Käytännössä riittävä äänestysaluejaon muuttamista koskevan ilmoituksen sisältö on:

• ote valtuuston pöytäkirjasta

• ne kirjalliset selvitykset mahdollisine karttaliitteineen, joilla muutos on esitelty valtuus-
ton päätöksen tekoa varten (voivat sisältyä em. otteeseen, jolloin ei ole tarvetta toimit-
taa erikseen)

Ilmoitukseen sisältyvissä asiakirjoissa tulee kaikissa tapauksissa olla yksilöitynä selkeästi, väestö-
tietojärjestelmän ylläpidon edellyttämällä tavalla, mistä äänestysalueenjaotuksen muuttami-
sessa on asiallisesti kysymys. Äänestysaluejako rekisteröidään väestötietojärjestelmässäjokai-
sen yksittäisen rakennuksen tasolle asti Joten kunnan ilmoituksesta on käytävä selkeästi ilmi,
mitkä alueet liittyvät yhteen, mitkä erotetaan jne. Selkeintä on, mikäli valtuuston päätöksen
osana tai liitteenä on taulukko, jossa kuvataan rinnakkain vanha ja uusi äänestysaluejakoesimer-
kiksi seuraavasti:

Vanha äänestysalue

ooi Keskusta

002 Sivula

003 Laitala

oo4 Pirttimäki

oo5Tupavuori

Uusi äänestysalue

ooi Keskusta

ooi Keskusta

002 Läntinen

003 Itäinen

003 Itäinen

Erityisryhmien äänestysalue ooi Keskusta

(Yllä oleva malli kuvaa tapausta, jossa kokonaisia äänestysalueita yhdistellään toisiinsa.)

Maistraatille ilmoitettu valtuuston päättämä äänestysaluejako on voimassa toistaiseksi, so. kai-
kissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä siihen saakka, kunnes sitä vaalilain määräämän järjestyk-
sen mukaisesti uudestaan muutetaan.

Äänestysaluejaon muutoksia koskevan tietojen perille tulon varmistamiseksi Väestörekisterikes-
kus pyytää, että valtuuston päätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse myös Väestörekisterikeskuk-

selle; osoitevrk.vaalit@vrk.fi
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3. Äänestysaluejaotuksen muutoksen rekisteröinti väestötietojärjestelmään

Äänestysaluejaon muutoksen rekisteröinnistä väestötietojärjestelmään, jolloin se tulee huomioi-
duksi kulloinkin toimeenpantavien vaalien äänioikeusrekisteriä perustettaessa, huolehtii käytän-
nössä Väestörekisterikeskus.

Maistraatti ilmoittaa Väestörekisterikeskukselle kunnan äänestysaluejaon muuttamisesta heti
sen jälkeen, kun se on saanut tietoonsa asiaa koskevan kunnan valtuuston päätöksen. Väestöre-

kisterikeskus on tarpeen mukaan yhteydessä ao. kuntien ja maistraattien vastuuhenkilöihin ja
voi pyytää näitä tarkistamaan äänestysaluejaon muutoksen rekisteröinnin tuloksia työn etene-
misen mukaan.

Äänestysaluetieto on väestötietojärjestelmässä ensisijaisesti rakennuksen tietoja äänioikeute-
tun äänestysalue määritellään hänen vakituisen asuntonsa sijaintirakennukselle rekisteröidyn

tiedon perusteella. Väestötietojärjestelmässä rakennuksen sijainti suhteessa kunnan äänestys-
aluejakoon on määriteltävissä seuraavien tietojen perusteella:

• voimassa olevan (vanhan) äänestysaluejaon mukaisen äänestysalueen tunnuksella

• rakennuksen ns. keskipisteen karttakoordinaateilla

• katuosoitteella

• sijaintikiinteistön tunnuksella

Äänestysaluejaon muutos on sen rekisteröinnin tarpeiden kannalta käytännöllisintä määritellä
joko muutoksina suhteessa vanhaan äänestysaluejakoon (milloin kysymyksessä on yksinkertai-
sesti kokonaisten vanhojen äänestysalueidenyhdisteleminen uusiksi äänestysalueiksi)tai piirtä-

maila kunnan käytössä olevassa paikkatieto-ohjelmassa uudet äänestysaluerajat.

Mikäli äänestysaluejaon muutoksessa on kysymys kahden tai useamman äänestysalueen yhdis-
tämisestä, muutoksen rekisteröinti on teknisesti yksinkertainen toimenpide, eikä sen toteutta-
miseksi tarvita kunnalta muita tietoja kuin pelkkä sanallinen selvitys ja siihen mahdollisesti liitet-

tävä yleisluontoinen karttapiirros.

Kun äänestysaluejaon muutoksessa on kysymyksessä vanhojen äänestysalueiden jakaminen uu-
della tavalla, toteutetaan äänestysaluemuutosten rekisteröinti paikkatietotekniikan avulla, käyt-
täen kunnalta saatavia tietoja äänestysalueiden uusista rajoista sekä väestötietojärjestelmässä
olevia tietoja rakennusten sijainnista karttapohjalla (rakennusten keskipisteiden koordinaatit).

Tässä tapauksessa sen lisäksi, että valtuuston päätöksestä ilmoitetaan määräajassa maistraatille
siten kuinvaalilaki edellyttää, päätöksen mukaiset äänestysalueiden rajat tulee toimittaa sähköi-

sessä muodossa Väestörekisterikeskukseen Pauli Pekkaselle, puh. 0295 535 282, sähköposti:
etunimi.sukunimi@vrk.fi.

Äänestysaluerajat pyydetään toimittamaan Mapinfo formaatin siirtotiedostoina KKJ-peruskoor-
dinaatistossa tai ETR5-TM35FIN koordinaatistossa. Tarvittaessa tiedot uusien äänestysalueiden
rajoista voidaan toimittaa muullakin tavalla, mutta tästä tulee sopia hyvissä ajoin Väestörekisteri-
keskuksen em. yhteyshenkilön kanssa.
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Kunnan äänestysaluejakoa määriteltäessä tulisi huolehtia siitä, että mikään äänestysalue ei
muodostu äänestäjämäärältään niin suureksi, että siitä aiheutuu haittaa äänestäjille äänestys-
paikan ruuhkautumisenaja toisaalta vaalilautakunnan alustavan tuloslaskennan hidastumisena

vaalipäivän iltana, jolloin koko kunnan tuloslaskenta viivästyy.

Tarvittaessa kunnan äänestysalueiden jakaminen tarkoituksenmukaisella tavalla äänestäjämää-
raitaan pienempiin tai tasaisemmin jakautuneisiin alueisiin käy helposti em. tavalla eli määritte-
lemällä uusien äänestysalueiden rajat kartalla / paikkatieto-ohjelmassaja toimittamalla tiedot
rajoista Väestörekisterikeskukselle.

Kuntaliitokset

Lokakuun 15. päivänä 2018 voimaan tulevassa äänestysaluejaotuksessa ennakoidaan tammi-

kuun i. päivänä 2018 voimaan tulevat kuntajaotuksen muutokset.

Silloin kun valtioneuvoston tai valtiovarainministeriön päätös kuntajaotuksen muuttamisesta
johtaa tarpeeseen tarkistaa äänestysaluejako (esim. äänestysaluenumerointi on muutettava,

kun kuntaan tulee liitoksessa uusia äänestysalueita, tai äänestysalue/alueita poistuu), on valtuus-

ton tai uutta kuntaa perustettaessa yhdistymishallituksen tehtävä päätös laajentuvan / perustet-
tavan uuden kunnan äänestysaluejaotuksesta. Kokokuntaliitoksissa äänestysaluejakoa koskeva
päätös tulee poikkeuksetta aina tehtäväksi.

Milloin kuntajaotuksen muuttamista koskeva päätös on tehty niin aikaisessa vaiheessa, että ää-
nestysaluejako ehditään muuttaa ja ilmoittaa maistraatille 30.4.2018 mennessä, on menettely
samanlainen kuin normaalisti äänestysaluejaon muutostilanteissa ja tarvittaessa voidaan päät-

tää esim. äänestysalueiden yhdistämisestä, jakamisesta tai niiden välisten rajojen muuttami-
sesta.

Milloin äänestysaluejaon muutosta ei ehditä kuntajaon muuttamista koskevan päätöksen aika-
taulun takia ilmoittamaan maistraatille ennen 30.4.2018, kunta tai kuntaliitoksen yhdistymishal-
litus voi vain tarkistaa äänestysaluejaon numeroimalla olemassa olleet äänestysalueet uudel-

leen, mutta äänestysalueiden välisiä rajoja ei enää näin myöhäisessä vaiheessa voida muuttaa.

4. Kunnan rakennusvalvonnan tietoon ja noudatettavaksi

Kunnan rakennusvalvonta huolehtii siitä, että kaikille uusille rakennuksille rekisteröidään oikea
tieto äänestysalueestajo siinä vaiheessa, kun rakennuslupa myönnetään ja luvan mukaiset uu-

disrakennuksen tiedot ilmoitetaan Väestörekisterikeskukselle (sähköisesti) tai maistraatille (pa-
perilomakkeella) väestötietojärjestelmään rekisteröimistä varten. Täten rakennuksella on val-
miina tieto äänestysalueesta jo silloin, kun ensimmäiset asukkaat muuttavat siihen.

Kun kunnassa muutetaan äänestysaluejakoa, päätöksen valmistelusta vastaavien on tiedo-

tettava asiasta kunnan rakennusvalvontaa ja varmistuttava siitä, että rakennusvalvonta il-

maittaa ennen elokuun 25.8.2018 rekisteröitäville rakennusluville äänestysaluetiedon van-

hän jaon mukaisesti, mutta elokuun 25.8.2018 myönnettäville rakennusluville jo uuden/15.

lokakuuta voimaan tulevan jaon mukaisen äänestysaluetiedon.

\/^^^+^>-,,I^;^+">-!!^'-1".I"-'" ••l-»—"-L---l-!l;;->- :—--!— -r- .—-;.-:^,.^-^,--^,- '•i:'!,:. _.!........_ _..•_.._: __:.
^.^L^i ^.^.^.L^.; ,;v^-i<L/;^^L.> . ^ i ii.^^^1 K-* itviiv^i./ j^t.t^U \^i t l l l Ull tlt.t.U LUI 1 iUI l IMI J <.; ^.; ) ) luj^u^^a^ an La vai. aoi-

asta tarvittaessa lisätietoja ja -ohjeita,
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S.Äänestysalueidenjavaalipäivänäänestyspaikkojentiedot

Äänestysalueen numerotunnus

Äänestysalueen pakollisena tietona on numerotunnus, myös niissä tapauksissa, kun kunnassa on

vain yksi äänestysalue = kuntaa ei ole jaettu äänestysalueisiin. Kunnan ainoan äänestysalueen

numerotunnus on aina 001.

Äänestysalueen numerotunnus on väliltä 001-999 ja numeron perään on tan/ittaessa mahdollista

lisätä iso kirjain (A, B...) eli ns. jakokirjain.Äänestysalueet numeroidaan yleensä oorstä alkaen
ilman välejä ja jakokirjainten käyttöön poikkeuksellista.

Äänestysalueen nimi

Äänestysalueelle voidaan antaa nimi, mikäli kunnassa on enemmän kuin yksi äänestysalue.
(Kunta, jossa on vain yksi äänestysalue voi antaa äänestysalueelleen kunnan nimen.) Aänestys-

alueen nimi tulostetaan ilmoituskortilleja sen tulisi olla äänestäjän kannalta mahdollisimman
selkeä ja kuvaava. Kaupungin/kunnanosien, kylien ja vastaavien yhdyskuntarakenteeseen viit-
taavien selkeiden ja asukkaiden yleisesti tuntemien paikannimien käyttö on suositeltavaa. Use-
ämmälle äänestysalueelle voidaan antaa sama nimi, jos se on perusteltua (esim. iso kaupungin-

osa), mutta tällöin nimen perään tulee liittää iso kirjain tai roomalainen numero erottamaan sa-
man nimiset äänestysalueettoisistaan.

Esimerkkejä:

Ullanlinna A, Ullanlinna Bja Ullanlinna C.
Keskusta l. Keskusta II.

Äänestysalueen nimenä ei tulisi käyttää äänestyspaikan nimeä, mm. siksi, että molemmat tulos-
tetaan ilmoituskortille. Äänestyspaikan muuttuminen aiheuttaisi tässä tapauksessa myös tar-
peen muuttaa äänestysalueen nimi (vaikka kysymyksessä olisi vain tilapäiseksi tarkoitettu, esim.
remontin takia tehty äänestysalueen äänestyspaikan vaihto).

Vaalipäivän äänestyspaikan nimi

Jokaiselle äänestysalueelle nimetään äänestyspaikka, jossa kyseisen äänestysalueen vaaliluette-
loon merkityt äänioikeutetut voivat käydä vaalipäivänä äänestämässä. Äänestyspaikan nimi tu-
lostetaan kunnan päätöksen mukaisena ilmoituskortilleja, kuten äänestysalueen nimen, sen tu-
lisi olla äänestysalueella asuvan äänestäjän kannalta mahdollisimman selkeä ja kuvaava ja auttaa

löytämään paikan päälle. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat yleisesti kouluja tai muita kunnan toi-
mipaikkoja ja niiden vakiintuneiden virallisten nimien (jotka oletettavasti löytyvät paikan päällä
olevista opasteista, kylteistä ja vastaavista) on luontevin ratkaisu.

Esimerkkejä vaalipäivän äänestyspaikan nimeämisestä:

Lintumetsän koulu
Kaupungintalo
Ristijärven yhteispalvelupiste
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Vaalipäivän äänestyspaikan käyntiosoite

Aänestyspaikan käyntiosoite tulostetaan ilmoituskortilleja kuten äänestyspaikan nimi/ se on
äänestyspaikan käytännön tavoitettavuuden kannalta oleellinen tieto. Äänestyspaikalle ilmoi-
tettavan osoitteen tulee olla nimenomaan käynti- eikä postiosoite: kysymyksessähän on äänes-

täjille kerrottava osoite paikalle menoa varten. Äänestyspaikan osoitteeseen ei täten kuulu tieto
postinumerosta eikä postitoimipaikasta.

Esimerkkejä äänestyspaikkojen osoitteista:

Keskuskatu 4
Puistokatu 20, z. kerroksen aula

Torikatu 2, käynti Kirkkokujan kautta

Vaalitietojärjestelmän pohjatiedoista voi tarkastella kaikkien kuntien äänestysalue-ja äänestys-
paikkatietoja ja todeta, minkälaisia ratkaisuja nimienja osoitteiden suhteen muissa kunnissa on
tehty.

Erityisryhmien äänestysalue

Aänestysaluejaon muuttamista koskevassa kunnanvaltuuston päätöksessä on ratkaistava myös,

mikä kunnan äänestysalueista on käytössä niillä kunnan äänioikeutetuilla, joita ei ole merkitty
väestötietojärjestelmässä asuvaksi minkään kiinteistön (rakennuksenja huoneiston) kohdalle.
Vailla vakinaista asuntoa olevien sekä hoito- ym. laitoksissa asuvien kuntalaisten lisäksi tähän
ryhmään kuuluu kunnan ns. poissa oleva väestö, eli ulkomailla vakinaisesti asuvat Suomen kan-

salaiset (ulkosuomalaiset).

Kunnallisvaaleissa ulkosuomalaisilla ei ole äänioikeutta, mutta eduskuntavaaleissa, presidentin-

vaalissa ja europarlamenttivaaleissa heillä on mahdollisuus äänestää myös vaalipäivänä ns. väes-
tökirjanpitokunnassaan poissa olevan väestön äänestysalueeksi määrätyn äänestysalueen ää-
nestyspaikassa.

Kun kunta päättää ei kiinteistöllä asuvaksi merkittyjen äänioikeutettujen äänestysalueen, maist-
raatti merkitsee sen hoitolaitosten sekä asunnottomien ja tietymättömissä olevien ym. erityis-
ryhmien äänestysalueeksi. Väestörekisterikeskus puolestaan merkitsee automaattisesti ja ole-

tusarvoisesti saman äänestysalueen myös ulkosuomalaisten äänestysalueeksi. Poikkeuksen

tästä tekee Helsinki, jolla on tapausten suuren lukumäärän vuoksi oma erillinen äänestysalue
asunnottomille ym. helsinkiläisille ja oma erillinen äänestysalue ulkosuomalaisille.

Yleisesti erityisryhmien äänestysalueeksi on valittuja päätettyjäkin mahdollisimman hyvien kul-
kuyhteyksien piirissä oleva kunnan äänestysalue (äänestyspaikka).

6. Aänestysaluejaotuksen muutoksen ilmoittamisessa noudatettava aikataulu

® tieto äänestysaluejaotuksen muuttamista koskevasta valtuuston päätöksestä kunnalta
maistraatille välittömästi, kaikissa tapauksissa viimeistään maanantaina ao./..701 R

(vaali laki 8 S)
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• kuntien äänestysaluejaotuksen muuttumista koskevat tiedot toimitetaan maistraatilta
Väestörekisterikeskukselle sitä mukaa kun ilmoituksia kunnilta saadaan, kuitenkin vii-

meistään keskiviikkona 2.5.2018 (lähetetään osoitteella Väestörekisterikeskus, Vaa-
tit/Pauli Pekkanen PL 123, 00531 HELSINKI)

« tiedot väestötietojärjestelmään tallennetuista äänestysalueiden numerotunnuksistaja
nimistä lähetetään Väestörekisterikeskuksesta kunnalle tarkistettavaksi viimeistään

maanantaina 4.6.2018

• kuntajaon muuttamista koskevan päätöksen vuoksi tehtävä äänestysaluejaotuksen tar-
kistuspäätösjota ei ole voitu kuntajakopäätöksen aikataulun vuoksi tehdä ja ilmoittaa
normaalisti 30.4.2018 mennessä, on ilmoitettava maistraatille (ja ajankohdasta johtuen
samanaikaisesti myös Väestörekisterikeskukselle) viimeistään torstaina 7.7.2018.

7. Yhteyshenkilöt Väestörekisterikeskuksessa

Äänestysaluejaon muutosten ilmoittaminen ja rekisteröinti, myös rakennuslupia koskien:

• Pauli Pekkanen, puh. 0295535282

Äänestysaluerajojen toimittaminen sähköisesti; vaaliasiat yleensä

• Pauli Pekkanen, puh. 0295535282

Sahkopostiosoitteetetunimi.sukunimitatjvrk.fi.

Äänestysaluejaon muutoksen tarpeiden kartoituksessa ym. suunnittelussa hyödynnettävät tilas-
tot kunnan asukasluvusta äänestysalueittain ovat saatavissa Väestörekisterikeskuksen Internet-

sivuilta www.vrk.fi kohdasta:

http://vrk.fi/vaalitilastoja

Kunnanhallitusta pyydetään saattaman tämä kirje kunnan keskusvaalilautakunnan tietoon. Mi-
käli kunnassa on tehty tai on vireillä äänestysaluejaon muuttamista koskeva päätös, keskusvaali-
lautakuntaa pyydetään saattamaan tämä kirje myös kunnan rakennusvalvonnan tietoon ja var-
mistamaan se, että äänestysaluejaon muutos huomioidaan toteutuessaan myös rakennuslupa-

asioiden käsittelyn yhteydessä, tämän kirjeen kappaleen 4 ohjeiden mukaan.

Ystävällisin terveisin

VÄESTÖREKISTERIKESKUS

Pauli Pekkanen
Kehityspäällikkö

TIEDOKSI Maistraatit ja yksiköt
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Puitesopimus

Sopijaosapuolet: Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori sekä Satakuntaliitto, Porin kaupunki,

Jämijärven kunta sekä Kokemäen kaupunki

Sopimuksella määritetään Kiina-yhteistyön periaatteet sopimuskumppanien välillä. Yhteistyön tavoitteena

on tehostaa Kiinaan, erityisesti Changzhoun kaupunkiin sekä Jiangsu provinssin alueelle kohdistuvia

toimenpiteitä, löytää Kiinasta investoijia Satakuntaan matkailu- ja muilla elinkeinoelämän sektoreilla sekä

auttaa satakuntalaisia yrityksiä löytämään Kiinan kasvava markkina.

SAMKin Kiinassa Changzhoussa sijaitseva toimisto ja 50% toisen henkilön työajasta on sopimuksen

osapuolten käytettävissä. Tehtävään osoitetaan Hancao Gu. Sopimuksen piiriin kuuluvat toimenpiteet:

tiedonhankintaa Kiinassa, alustavia markkinaselvitvksiä, tapaamisten iärjestelviä Kiinassa, neuvotteluja eri

osapuolten kanssa sekä yhteydenpitoa osapuolten kiinalaisten kumppaneiden kanssa. Satakuntaan

kohdistuvien investointien etsiminen, matkailuun liittyvä leirikoulutoiminnan edistäminen ja käytännön

toimenpiteet Kiinassa sekä Satakunnan maakunnan ja Changzhoun kaupungin välisen

ystävyysaluetoiminnan käytännön asioissa avustaminen. Sataedulla ja SAMKilla on erillinen

yhteistyösopimus koulutusvientiin liittyvien aktiviteettien osalta.

Vuosittaiset kustannukset eriteltyinä:

• Osuus toimiston yleiskustannuksista 6.000 eur

o Toimiston vuosikustannus 25.000 euroa

o Sähkö, vesi, puhtaanapito ym kulut

• Hancao Gun (Hana) palkkakustannus 15.000 eur

o 50% työpanoksesta, 50% palkkakulusta

• Matkakustannukset Kiinassa ja Suomeen/Suomessa 9.000 eur

o Hanan matkakuluja ja päivärahoja

Yhteensä 30.000 eur

Yhteistyöstä SAM K laskuttaa osapuolia vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Kustannus jaetaan

sopimuksen osapuolten välillä erillisen sopimuksen mukaisesti. Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkestä

ja on voimassa vuoden 2020 loppuun. Sopimuksen uusimista koskevat keskustelut käynnistetään vuoden

2020 elokuussa. Sopimus purkautuu jommankumman osapuolen irtisanomisesta 6 kk kuluttua.

Porissa xx. maaliskuuta 2018

Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakuntaliitto Porin kaupunki

Juha Kamari Asko Aro-Heinilä Aino-Maija Luukkonen

Rehtori, toimitusjohtaja Maakuntajohtaja Kaupunginjohtaja

Jämijärven kunta Kokemäen kaupunki

Kirsi Virtanen Reijo Siltala

Kunnanjohtaja Kaupunginjohtaja



samk
Satakunnan ammattikorkeakouiu
Satakunta University of Applied Sctences

Kustannusten jakaminen:

Satakuntaliitto 12.000 eur

Porin kaupunki 8.000 eur

Jämijärven kunta 5.000 eur

Kokemäen kaupunki 5.000 eur

Mikäli mukaan lähtee muita tahoja, yllä olevia maksuosuuksia muutetaan sovittavassa suhteessa.
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Kokoustiedot Aika
Paikka

Osallistujat
Päätöksentekijät

Maakuntavaltuuston
puheenjohtajat

Muut osallistujat

Allekirjoitukset

Käsitellyt asiat

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

19.3.2018 klo 10.00-12.09

Satakuntaliiton virasto, Pohjoisranta 11

(*) Kallio Reijo, puh.joht.
(*) Holmlund Anne, varapj.

(*) Ervelä Mari poistui §40 klo 11.00
(*) Huhtala Johanna
(*) Huhtanen Riikka
(*) Kiven m a a Harri
(*) Kähkönen Kari
(*) Lehmussalmi Riina
(*) Mansikkamäki Kati
(*) Marttinen Matias poistui § 43 klo 11.45

(*) Pajukoski Jari
(*) Riuttamäki Simo
(*) Simula Antti poistui § 42 klo 11.35

(*) Vasama Juha, pj. poistui § 43 klo 11.45
(*) Kaunista Mikko, l vpj.
(*) Rauta Markku, II vpj.

D, 28100 Pori

Henkilökohtainen varajäsen

() Salonen Kristiina
() Puolakka Kristiina

() Rosenberg Irmeli
() Vaitiniemi Ari
() Lankinen Satu
() Helander-Nieminen Eija
() Aromaa Jaakko
() Kalliokorpi Sari
() Koivisto Jari
() Saarela Jere
() Välkkynen Jari-Matti
() Salonen Tomi
() Jalonen Vesa

(*) Hiihtänen Tapio, III vpj. poistui §40 klo 11.20

(*) Aro-Heinilä Asko, vt. maakuntajohtaja, esittelijä
(-) Laitinen Katja, vs. aluekehitysjohtaja
(*) Liuska-Kankaanpää Päivi, alueiden käytön johtaja
(*) Leino Tiina, viestintäsuunnittelija

käytön johtaja

(*) Hentunen Karolina, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Reijo Kallio
Puheenjohtaja
40-55 §:t

Paikka ja aika
Porissa 19.3.2018
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kari Kähkönen
Paikka ja aika
Yleisessä tietoverkossa www. sata kunta.

vs. hallintojohtaja
Karolina Hentunen

Karolina Hentunen
Pöytäkirjanpitäjä

Riina Lehmussalmi

ji 20.3.2018 alkaen.
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Maakuntahallitus MH 4/2018

50§ PUITESOPIMUS K11NA-YHTEISTYÖN TOTEUTTAMISEKSI
SU179/06.04.04/2017

Sopijaosapuolet: Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori sekä Satakuntaliitto,
Porin kaupunki, Jämijärven kunta sekä Kokemäen kaupunki

Sopimuksella määritetään Kiina-yhteistyön periaatteet sopimuskumppanien välillä.
Yhteistyön tavoitteena on tehostaa Kiinaan, erityisesti Changzhoun kaupunkiin sekä
Jiangsu provinssin alueelle kohdistuvia toimenpiteitä, löytää Kiinasta investoijia
Satakuntaan matkailu- ja muilla elinkeinoelämän sektoreilla sekä auttaa satakuntalaisia
yrityksiä löytämään Kiinan kasvava markkina.

SAMKin Kiinassa Changzhoussa sijaitseva toimisto ja 50% toisen henkilön työajasta on
sopimuksen osapuolten käytettävissä. Tehtävään osoitetaan Hancao Gu. Sopimuksen
piiriin kuuluvat toimenpiteet: tiedonhankintaa Kiinassa, alustavia markkinaselvityksiä,
tapaamisten järjestelyjä Kiinassa, neuvotteluja eri osapuolten kanssa sekä
yhteydenpitoa osapuolten kiinalaisten kumppaneiden kanssa. Satakuntaan kohdistuvien
investointien etsiminen, matkailuun liittyvä leirikoulutoiminnan edistäminen ja käytännön
toimenpiteet Kiinassa sekä Satakunnan maakunnan ja Changzhoun kaupungin välisen
ystävyysaluetoiminnan käytännön asioissa avustaminen. Sataedulla ja SAMKilla on
erillinen yhteistyösopimus koulutusvientiin liittyvien aktiviteettien osalta.

Vuosittaiset kustannukset eriteltyinä:
• Osuus toimiston yleiskustannuksista 6.000 eur

o Toimiston vuosikustannus 25.000 euroa
o Sähkö, vesi, puhtaanapito ym kulut

• Hancao Gun (Hana) palkkakustannus 15.000 eur
o 50% työpanoksesta, 50% palkkakulusta

• Matkakustannukset Kiinassa ja Suomeen/Suomessa 9.000 eur
o Hanan matkakuluja ja päivärahoja

Yhteensä 30.000 eur

Yhteistyöstä SAMK laskuttaa osapuolia vuosittain toukokuun loppuun mennessä.
Kustannus jaetaan sopimuksen osapuolten välillä erillisen sopimuksen mukaisesti.
Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkestä ja on voimassa vuoden 2020 loppuun.
Sopimuksen uusimista koskevat keskustelut käynnistetään vuoden 2020 elokuussa.
Sopimus purkautuu jommankumman osapuolen irtisanomisesta 6 kk kuluttua.

Suunnitellut vuotuiset maksuosuudet:

Satakuntaliitto 12.000 eur
Porin kaupunki 8.000 eur
Jämijärven kunta 5.000 eur
Kokemäen kaupunki 5.000 eur

Mikäli mukaan lähtee muita tahoja, yllä olevia maksuosuuksia muutetaan sovittavassa
suhteessa.

Valmistelijat: vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen, aluekehitysasiantuntija
Kari Hietala
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SATAKUNTALIITTO
" Regional Council of Satakunta 19.03.2018

Maakuntahallitus MH 4/2018

Vt. maakuntajohtaja: Maakuntahallitus hyväksyy Satakuntaliiton osalta
puitesopimuksen Kiina-yhteistyön toteuttamiseksi, mikäli kaikki
muutkin sopimuspuolet hyväksyvät sopimuksen. Satakuntaliiton
osalta sopimus astuu voimaan 1.4.2018.

Vt. maakuntajohtajan muutettu päätösehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy Satakuntaliiton osalta
puitesopimuksen Kiina-yhteistyön toteuttamiseksi, mikäli kaikki
muutkin sopimuspuolet hyväksyvät sopimuksen. Satakuntaliiton
osalta sopimus astuu voimaan 1.4.2018.

Satakuntaliitto toivoo, että sopimukseen liittyisi muitakin
Satakunnan kuntia. Uusien sopijaosapuolten liittyminen
pienentää alun perin sopijaosapuoliksi ajateltujen maksuosuutta
kokonaissumman säilyessä vuositasolla 30 000 eurona.

Maakuntahallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pori20.03.2018
Otteen oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä
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SATAKUNTALIITTO
H Regional Council of Satakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät 40-46, 49-50, 52-55

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät 47-48, 51

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Liitetään pöytäkirjaan

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Satakuntaliitto, Maakuntahallitus, PL 260, 28101 PORI

Pykälät 47-48, 51

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
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Valitusviranomainen, osoite ja Turun hallinto-oikeus
postiosoite PL 32, 20101 Turku

Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen, osoite Pykälät
ja postiosoite

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika
päivää

Valitusaika
(_) päivää

Valitusaika alkaa päätöksen
tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
-valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite..
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmät voi toimittaa: myös nimi, osoite ja Pykälät
postiosoite: nimi, osoite ja postiosoite

Valituskirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja
postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
pöytäkirjaan

Liitetään



Karvian ratayhdistys ry (postiosoite Kurjenkyläntie 77, 34770 KURJENKLÄ)

Karvian urheiluautoilijat/MK ry (postiosoite Kahilantie 10 , 39930 KARVIA)

Torrontie 161

39930 KARVIA 2.4.2018

Karvian kunnanhallitus

SPONSORISOPIMUSHAKEMUS

Toivomme Karvian kunnalta myönteistä päätöstä
sponsorihakemukseemme koskien Jokamiesluokan SM-kisojen
järjestelyjä 2019. Uskomme, että satsaus näihin kisoihin tuo myös
kunnalle myönteistä näkyvyyttä. Näemme, että näillä kisoilla on valtava
merkitys kaikille Karvian asukkaille, yhdistyksille, yrittäjille ja muille
sidosryhmille.

Arvostamme niitä panostuksia, joita kunta on jo luvannut
kisajärjestelyyn. Saamme rakennuksia ja tiloja veloituksetta
käyttöömme.

Näiden lisäksi toivomme noin 10000 euron rahallista tukea tapahtuman
hyväksi.

Karvian ratayhdistyksen ja Karvian urheiluautoilijoiden puolesta

^ P--

Olli Pentinmäki Pasi Patokoski
ratayhdistyksen puh.johtaja urheiluautoilijoiden puh.johtaja
puh.045 111 7990 puh.040 581 7089
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KARVIÄhTKÖNTA^
MENOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSEfJÄ TULOARVIOIDEN ALITUKSET
SEKÄ RAHOITUSLASKELMAN POIKKEAMAT VALTUUSTON SITOVUUSTASOLLA V. 2017

KÄYTTÖTALOUS
Kunnanhallitus

0014101
0016101

Erik.sairaanhoito/sairaanhoitolait.
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Elinvoimalautakunta
002100| Elinkeinotoimi

Kasvatus-ja opetuslautakunta
0056001 Päivähoito ja lasten kotihoidon tuki

Vapaa-ajan lautakunta

006300|
0064001

Nuorisotoimi
Kulttuuritoimi

Tekninen lautakunta
0071001
007300)
0074001

Tekninen hallintoja suunnittelu
Kiinteistöt
Vesi-ja viemärilaitos

Rakennuslautakunta
0078011 Rakennusvalv, liik.turv. Ja kaavoitus

Käyttötalous yhteensä

INVESTOINNIT
Kasvatus-ja opetuslautakunta

-095512|Yhtenäiskoulunatk-laitteet
Tekninen lautakunta

0972351
0972371
097239|
0972411
097242|

Yhtenäiskoulu
Kirjasto: parkkipaikan saneeraus
Esittävien taiteiden katsomo
^hten.koulun tietoverkon hankinta
Palv.talo Syreeni: parkkipaik. san.

Investoinnit yhteensä

TULOSLASKELMA
Korkotuotot
Korkokulut

RAHOITUSLASKELMA
(\ntolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
-yhytaik, lainojen muutos

Menot
yli arvion eur

214700,94
181 264,01

25 066,01

5 398,65
438,27

50665,80

477533,68

2 969,64

68 508,73
264,52

3 030,97
13198,99
87972,85

Tulot
alle arvion eur

1 631,11

87,25

31 573,63

6992,10
40 284,09

12824,32

12824,32

alle arvion 100,00
y\l arvion 2 746,30

/li arvion 11120,00
/li arvion 3 300 000,00
alle arvion 2 560 038,00

Sivu 1



KARVIAN KUNTA

39930 KARVIA 15.3.2018

Valtuuston sitovuustason menomäärärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset

KÄTTTÖTALOUS

KUNNANHALLITUS

ERIKOISSAIRMNHOITO/SAIRAANHOITOLAIT. ylitys 214700,94 euroa

Satakunnan sairaanhoitopiirin menot toteutuivat yli talousarvion erityisesti ostopalveluiden osalta, Ostopalveluiden
määrän ennustettavuus on hankalaa,

SOSIAALt-JA TERVEYSPALVELUT ylitys 181264,01 euroa

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän menot toteutuivat yli talousarvion. Ylitystä oli erityisesti perhepal-
veluissa sekä erityispalveluissa.

ELINVOIMALAUTAKUNTA

Elinkeinotoimi tulojen alitus 1 631,11euroa

Kyseessä ovat elinkeinoasiamiehen työpanokseen perustuvat myyntituotot, jotka ovat aiheutuneiden kustannusten
suuruiset, Henkilöstökustannukset ovat siis alittuneet vastaavasti.

KASVATUS. JA OPETUSLAUTAKUNTA

Päivähoito ja lasten kotihoidon tuki ylitys 31 603,60 euroa

Päivähoidon sijaispalkat ylittyivät, sillä sijaisia on tarvittu ennakoitua enemmän poissaolojen ja hoidossa olevien
lasten ennakoitua suuremman määrän vuoksi. Lasten suuri määrä johti myös päivähoitomaksukertymän toteutu-
miseen ennakoitua suurempana..

TULOSLASKELMA

Korkotuotot alitus 100,00 euroa

Yleinen matala korkotaso vaikuttaa negatiivisesti kunnan korkotuottoihin.

Korkokulut ylitys 2 746,30 euroa

Nuorolun p;;käu;ku^cr; !u;;cr; !;c:;;;!^!i;t =!;vs( h:;rr'2" ""/'"t? ^""'-"mmat



KARVIAN KUNTA

39930 «ARVIA 15.3.2018

RAHOITUSLASKELMA

Antolainasaamisten lisäyksset ylitys 11.120,00 euroa

Vuonna 2017 on suoritettu Karvian Lämpö Oy:lle 50 % uuden yhtenäiskoulun lämpöliittymän maksusta, Maksuun
ei oltu varauduttu talousarviossa.

Pitkäaikaisten lainojen muutos alle 3 300 000,00euroa

Yhtenäiskoulun rakentamisen rahoittamiseksi päätettiin ottaa lyhytaikaisen rahoituksen sijasta pitkäaikaista rahoi-
tusta.

Lyhytaikaisten lainojen muutos alle 2 560 038,00 euroa

. Yhtenäiskoulun rakentamisen rahoittamiseksi päätettiin ottaa lyhytaikaisen rahoituksen sijasta pitkäaikaista rahoi-
tusta.

INVESTOINNIT

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Yhtenäiskoulun ATK-laitteet ylitys 2 969,64 euroa

Yhtenäiskoulun ATK-läittetden hankintasuunnitelma täsmentyi vasta talousarvion laadinnan jälkeen. Kokonaisuu-
tena lautakunnan yhtenäiskouluinvesfointiin varatut määräraha huomioiden irtokalusteisiin varatun alittuivat kuiten-
kin n. 50,000 eurolla,

Hanna Vainionpää
kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja
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39930 KARVIA 15.3,2018

Valtuuston sitovuustason menomäärärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset

KÄYTTÖTALOUS

KUNNANHALLITUS

ERIKOISSAIRAANHOITO/SAIRAANHOITOLAIT, ylitys 214 700,94 euroa

Satakunnan sairaanhoitopiirin menot toteutuivat yli talousarvion erityisesti ostopalveluiden osalta. Ostopalveluiden
määrän ennustettavuus on hankalaa.

SOSIAALI. JA TERVEYSPALVELUT ylitys 181264,01 euroa

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän menot toteutuivat yli talousarvion. Ylitystä oli erityisesti perhepal-
veluissa sekä erityispalveluissa.

ELINVOIMALAUTAKUNTA

Elinkeinotoimi tulojen alitus 1 631,11euroa

Kyseessä ovat elinkeinoasiamiehen työpanokseen perustuvat myyntituotot, jotka ovat aiheutuneiden kustannusten
suuruiset, Henkilöstökustannukset ovat siis alittuneet vastaavasti,

KASVATUS. JA OPETUSLAUTAKUNTA

Päivähoito ja lasten kotihoidon tuki ylitys 31 603,60 euroa

Päivähoidon sijaispalkat ylittyivät, sillä sijaisia on tarvittu ennakoitua enemmän poissaolojen ja hoidossa olevien
lasten ennakoitua suuremman määrän vuoksi. Lasten suuri määrä johti myös päivähoitomaksukertymän toteutu-
miseen ennakoitua suurempana..

TULOSLASKELMA

Korkotuotot alitus 100,00 euroa

Yleinen matala korkotaso vaikuttaa negatiivisesti kunnan korkotuottoihin.

Korkokulut ylitys 2 746,30 euroa
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RAHOITUSLASKELMA

Antolainasaamisten lisäyksset ylitys 11.120,00 euroa

Vuonna 2017 on suoritettu Karvian Lämpö Oy:lle 50 % uuden yhtenälskoulun lämpöliitfymän maksusta. Maksuun
el oltu varauduttu talousarviossa,

Pitkäaikaisten lainojen muutos alle 3 300 000,00euroa

Yhtenäiskoulun rakentamisen rahoittamiseksi päätettiin ottaa lyhytaikaisen rahoituksen sijasta pitkäaikaista rahoi-
tusta.

Lyhytaikaisten lainojen muutos alle 2 560 038,00 euroa

Yhtenäiskoutun rakentamisen rahoittamiseksi päätettiin ottaa lyhytaikaisen rahoituksen sijasta pitkäaikaista rahoi-
tusta,

INVESTOINNIT

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Yhtenäiskoulun ATK-laitteet . • ylitys 2 969,64 euroa

Yhtenäiskoulun ATK-laitteiden hankintasuunnitelma täsmentyi vasta talousarvion laadinnan jälkeen. Kokonaisuu-
tena lautakunnan yhtenäiskouluinvestointiin varatut määräraha huomioiden irtokalusteisiin varatun alittuivat kuiten-
kin n, 50.000 eurolla.

Hanna Vainionpää
kunnansihteeri-koulutolmenjohtaja



Karvian kunta

Käyttötalous

Nuorisotoimen ylitykset

Ylitys 5.398 € menot yli arvion

-1.408€ tulot yli arvion

3.990C

Kunnanhallitus on päättänyt, että Karvian kunta 150 -vuotta juhlarahat 4.425€ käytetään nuorisovaltuuston kuluihin.

Juhlamäärärahaa ei siirretty budjettiin vuodelle 2017, joten ylitystä ei ole tapahtunut. Lisäksi Suomi 100 -tapahtumat

veivät laskettua enemmän määrärahaa.

Karuian kunta

Käyttötalous

Kulttuuritoimen ylitykset

Ylitys 438€ menot yli arvion

+4,217€ tulot yli arvion

+3.779C

Tulot yli arvion olivat 3.779€, joten talousarvion ylitystä ei tapahtunut.

Karviassa 22.03.2018

Tiina-Kaisa Aro-Heinilä



KARVSA Asiaklrja
Tekninen lautakunta 3.4.2018

Selvitys: Menomäärärahojen ylitykset ja tulojen alitukset vuonna 2017

KÄYTTÖTALOUS 2017:

Yleistä:

Lautakunnan toimintakuluihin käytettävä määräraha toimintavuonna oli
1 657 917€. Kokonaisuudessaan toimintakulut alittuivat 1,9 %:lla (31 359 €) ja toimintatulot
alittuivat 3,4 %:lla (32 219€), joten nettotulos oli 0,1 %:a (860 €) huonompi verrattaessa
vahvistettuun talousarvioon.

Talousarvioylityksetja tulojen alitukset yksilöitynä:

007101 Tekninen hallintoja suunnittelu Tulojen alitus: € 87,25 €

Tekniselle hallinnolle oli budjetoitu tuloja 200€ satunnaisia tuloja varten, tulojen alitukseen ei ole
mitään erillistä syytä.

007300 Kiinteistöt Menojen ylitys: 50 665,80 €

Suurin syy toimintamenojen ylitykseen oli, että yhtenäiskoulun rakennusajan energiamaksut (n.30
000€) oli jäänyt budjetoimatta. Lisäksi yhtenäiskoulun loppuvuoden ylläpitokulut olivat n. 20 000€
budjetoitua isommat (koulun käyttöönottokulut oli arvioitua isommat ja lämmityskulut oli arvioitu
liian pieneksi). Toimintamenojen ylityksiä tapahtui myös Antura-kiinteistön remontoinnin vuoksi
(n. 10 000€) ja eläinlääkäritilojen remontoinnin vuoksi (n. 10 000€). Toimintamenot ylittyivät myös
reilusti vanhainkodin kiinteistössä hissin hajottua, minkä korjaaminen maksoi n. 1 1 000€. Yleisesti
kaikkien kiinteistöjen ylläpitokuluja rasitti vaihtelevat talviolosuhteet, jonka vuoksi piha-alueiden
talvikunnossapitokulut olivat normaalia isommat.

007400 Vesi-ja viemärilaitos Tulojen alitus: 31 573,63€

Vesi- ja viemärilaitoksen tulot alittuivat laskutusviiveen vuoksi, jonka vuoksi osa toimintavuoden
tuloista (n. 25 000€) kirjautuu vuodelle 2018.

Karvian kunta Puh. (02) 5727 90 kan'ia@karvia.fi
Kylä-Karviantie 17 www.karvia.fi
39930 Karvia



KARVtA Asakirja
Tekninen lautakunta 3.4.2018

INVESTOINNIT 2017

Yleistä:

Investointeihin käytettävä määräraha toimintavuonna oli 3 538 000€, josta lisämäärärahaa oli 355
000€. Määrärahasta toimintavuonna käytettiin 89,2% eli 3 156 263€. Lisäksi investointeihin saatiin
rahoitusta (avustuksia + perintöraha) 337 576€, joten investointien nettototeuma oli 2 818 688€.

Talousarvioylitykset yksilöitynä:

097235 Yhtenäiskoulu Menojen ylitys: 68 508,73€

Investointiraha käytettiin Yhtenäiskoulun laajentamiseen/saneeraamiseen. Investointirahalla
laajennettiin yhtenäiskoulua 960,5m2 sekä vanhaan rakennukseen tehtiin
tilamuutoksia/saneerauksia n. 2000m2 laajuudelle. Lisäksi piha-alueet rakennettiin uusiksi ja
koulun yhteyteen rakennettiin uusi lähiliikuntapaikka sekä leikkikenttäalueita.
Budjetti ylittyi reilusti lukuisten muutostöiden vuoksi, jotka johtuivat saneerauskohteen luonteesta
sekä osittain puutteellisista suunnitelmista. Muutosten vuoksi hankkeessa jouduttiin tekemään
paljon lisätöitä, joihin ei budjetissa ollut osattu varautua.

097237 Kirjasto: parkkipaikan saneeraus Menojen ylitys: 264,52€

Investointirahalla uusittiin/vahvistettiin parkkipaikan rakennekerrokset ja parkkipaikka päällystettiin
uudestaan.

Määräraha ylittyi hieman (0,8%) ja budjetin ylitykseen ei ole mitään erillistä syytä.

097239 Esittävien taiteiden katsomo Tulojen alitus: 12 824,32€

Investointiraha käytettiin pääosin esittävien taiteiden katsomon suunnitteluun ja
rakennustarvikkeisiin. Varsinainen rakennustyön ovat tehneet pääosin talkootyöntekijät. Investointi
jatkuu vuodelle 2018.
Tulojen alitus johtui siitä, että investoinnin menot olivat pienemmät mitä oli budjetoitu ja sen vuoksi
investoinnin avustussumma (ELY-keskuksen avustus 50% menoista) oli pienempi kuin mitä oli
budjetoitu.

097241 Yhtenäiskoulun tietoverkon hankinta Menojen ylitys: 3 030,97€

Yhtenäiskoulun ATK-verkon rakentamiseen saadaan opetusministeriöltä avustusta, minkä vuoksi
(kirjanpidollisista syistä) ATK-verkon rakentaminen eriytettiin yhtenäiskoulun rakennushankkeen
kirjanpidosta. ATK-verkon rakentamisen kustannukset on varsinaisesti sisällytetty yhtenäiskoulun
rakentamisen investointirahaan.

Kan/ian kunta Puh. (02) 5727 90 karvia@karvia.fl
Kylä-Karviantie 17 www.karvia.fi
39930 Karvia



KARVtA Asiaklrja
Tekninen lautakunta 3.4.2018

097242 Palv.talo Syreeni: parkkipaik. san. Menojen ylitys: 13 198,99€

Investointirahalla uusittiin/vahvistettiin parkkipaikan rakennekerrokset. Parkkipaikka on tarkoitus
uudelleen päällystää vuonna 2018.
Investoinnin kustannusarvio oli arvioitu budjettia laatiessa väärin, minkä vuoksi budjetoitu
määräraha ylittyi investointia toteuttaessa.

Karviassa3.4.2018

Jaakko Kallioniemi

kunnanrakennusmestari

Karvian kunta Puh. (02) 5727 90 karvia@karvia.fi
Kylä-Karviantie 17 www.karvia.fi
39930 Kama



BDO Audiator Oy
Vattuniemenranta 2
00210 Helsinki

VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

Karvian kunnan tilikauden 01.01. - 31.12.2017 tilintarkastukseen liittyen vahvistamme parhaan tietomme
ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa:

• Olemme täyttäneet tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä 03.07.2017 tarkoitetut
velvollisuutemme, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen
laatimista kuntalain mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot.

• Liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen.

• Merkittävät oletukset, joita olemme käyttäneet kirjanpidollisia arvioita tehdessämme, ovat
kohtuullisia.

• Korjaamattomien virheellisyyksien (luettelo liitteenä) vaikutukset ovat käsityksemme mukaan sekä
erikseen että yhdessä epäolennaisia koko tilinpäätöksen kannatta.

• Vaateet ja vireiltä olevat oikeudenkäynnit sekä tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat on käsitelty
kirjanpidossa ja esitetty tilinpäätöksessä.

• Olemme antaneet teille tiedot kuntaa koskevista väärinkäytöksistä tai epäillyistä väärinkäytöksistä
tai säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisistä tai epäillyistä noudattamatta
jättämisistä, jotka vaikuttavat

o hallinnon laillisuuteen tai valtuuston päätösten mukaisuuteen;
o siihen, onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös/konsernitilinpäätöstä

vastaavat tiedot laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten
mukaisesti ja antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta
asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;

o valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuuteen; tai
o sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen

asianmukaisuuteen,

ja johon on osallisena kunnan tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita.

• Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä, menettelyjä tai tiiketapahtumia.

• Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

• Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan
järjestämisestä. Selonteoissa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen valvonnan ja
konsernivalvonnan puutteet, esitetty toimenpiteet sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan
kehittämiseksi sekä annettu muut toimintakertomuksen laadintaa koskevien ohjeiden mukaiset
tiedot.

Vqhvistusilmoituskirjeellä ei muuteta kunnanhallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden
eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Tähän kirjeeseen sovelletaan
tilintarkastajan salassapitovelvollisuutta.

Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme
tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa.

Tämä kirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle.



Päiväys

Karvian kunnanhallituksen puolesta

Voitto Raita-aho Tarja Hosiasluoma
Kunnanhallituksen puheenjohtaja1 Kunnanjohtaja

lVahvistusilmoituskirjeen voi allekirjoittaa kunnanhallituksen puolesta esim. kunnanhallituksen
puheenjohtaja. Hallitus voi myös valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen
puolestaan.



Karvian kunnan kunnanhallitus AVUSTUSHAKEMUS

Kolme yhdistystä: Marjasuon Metsästysseura ry/ Marjasuon Pienviljelijäyhdistys ry sekä Karvian

Perinnejuoma ry aloittivat vuonna 2015 yhteisen Marjasuon kylätalohankkeen. Hanke etenee hyvin.

Mielenkiinto ja kannatus on ollut laajaa. Hyvästä talkoohengestä kertoo se, että tähän mennessä

talkootyötä on tehty n. 10 000 tuntia.

Yhteinen harrastehalli on lähes valmis. Kesällä 2017 tontille saatiin siirrettyä mittavassa siirto-operaatiossa

varsinainen kylätalo. 1800-luvulla rakennettu hirsirakennus edustaa parhaimmillaan arvokasta suomalaista

rakennusperinnettä. Hankkeen seuraavana ponnistuksenaan saattaa hirsitalovanhuksen mittava

peruskorjaus loppuun sekä viimeistellä harrastehallin rakennustyöt.

Tämän kaltaisilla hankkeilla on huomattava merkitys yhteishengen kohottajina. Omalta osaltaan ne lisäävät

alueensa houkuttelevuutta sekä kiinnostavuuttaja auttavat näin säilyttämään maaseudun elinvoimaa.

Hanke on tunnetun karvialaisen talkoohengen ilmentymä.

Valmistuessaan kylätalo palvelee monin tavoin ympäröivää yhteisöä sekä myös välitöntä lähiympäristöään

laajemmin.

Kytätalon peruskorjauksen loppuunsaattamiseksi anomme kunnioittavasti Karvian kunnalta 10 000 euron

avustusta.

Mahdollinen avustus käytetään seuraaviin, hankkeen kannalta ratkaiseviin kohteisiin:

• lisäeristys energiatehokkuuden ja ekologisuuden parantamiseksi

• kiintokalusteet

• keittiölaitteet

• saniteettitilat

Karvia 20.2.2018

Marjasuon Metsästysseura ry.

pj. Arto Laaksonen

Marjasuon Pienviljelijäyhdistys ry.

pj.lEija Mahlamäki

Karvian Perinnejuoma ry.

/^^v
pj. Jarkko Mäki

Marjasuon Kylätalo, tilinro F123 5119 0020 0340 85, Karvian Op


