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PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO 2019

Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan Satakunnan pelastuslaitoksen
johtokunta käsittelee talousarvion kuntia kuultuaan. Lopullisesti talousarvion
vahvistaa Porin kaupunginvaltuusto.

Johtokunta on käsitellyt talousarvion laadintaa liitteen mukaisesti. Talousarvion
perusperiaate on, että kuntien yhteisesti maksettavat kustannukset on nostettu
toteuttamiskelpoiselle tasolle. Kuluvan vuoden talousarvio näyttää ylittyvän.
Talousarviossa pysyminen ei ole mahdollista, jos pidetään kiinni hyväksytystä
palvelutasopäätöksestä. Paloasemien vuokrat on tarkistettu vuoden 2019
kustannustason mukaisiksi. Paloasemien vuokria tarkistellaan sen mukaan kuin
tietoja muutoksista saadaan.

Tällä talousarvioesityksellä nykyinen palvelutaso olisi kenties mahdollista säilyttää.
Hienosäätöä tehtäisiin perinteisesti pitämällä virkoja vaihtotilanteissa auki.

Talousarviota vuodelle 2019 arvioitaessa kannattaa huomata, että se muodostaa
lähtötason maakunnalliseen järjestelmään ja siten vaikuttaa VM:ltä tulevaan
rahoitukseen vuodesta 2020 alkaen. Tämäkin puoltaa realistisen ja
toteuttamiskelpoisen talousarvion laatimista.

Pyydämme toimittamaan kuntanne lausunnon 15.8.2018 mennessä Satakunnan
pelastuslaitoksen kirjaamoon, sähköpostilla osoitteeseen
kirjaamo@satapelastus.fi tai postitse osoitteeseen Satakunnankatu 3, 28100 Pori.
Määräajan jälkeenkin saapuvat lausunnot otetaan asian käsittelyssä huomioon
mahdollisuuksien mukaan. Lisätietoja talousarviosta ja lausuntopyynnöstä antaa
tan/ittaessa hallintopäällikkö Kari Nummi, sähköposti kari.nummi@satapelastus.fi.

Kunnioittaen
Satakunnan pelastuslaitos

Kari Nummi
hallintopäällikkö

LIITTEET Johtokunnan pöytäkirjanote 5.6.2018, 24 §
Kuntien maksuosuudet vuosina 2018 ja 2019

Satavarmaa turvallisuutta - lähellä sinua
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Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokous nro 3/2018

Aika 5.6.2018 kello 18:45-20:13

Paikka Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue

Allekirjoitukset

Käsitellyt asiat

Pöytäkirjan tarkastus

Pertti Mäenpää
puheenjohtaja

§:t 22-29

kesäkuun 19. päivänä 201 8

Karl Nummi
pöytäkirjanpitäjä

Seijajohansson
pöytäkirjantarkastaja

Birgitta Kause
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on julkisilta osin yleisesti nähtävänä kaupungin verkkoslvuilla osoitteessa www,pori.fl, sekä Sata-
kunnan pelastustoimen osakaskunnissa 26.6.2018

Todistaa Kari Nummi
hallintopäällikkö

J-^^c^hic. T^-^&^-A, ^^4c~i^i/'i'c.f^

Otteeri/bikeaksi todistaa Porissa 8.6.2018

•^>-
Hallintopäällikkö Kari Nummi

Satavarmaa turvallisuutta - lähellä sinua
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Päätöksentekijät Pertti Mäenpää puheenjohtaja, Pori
Matti Arvo Rauma
Kimmo llirvelä Ettfa
Veera Forsbacka Pori, kello 1 8.45 - 19.50, §:t 22 - 25
Birgitta Kause Harjavalta
Marko Lähdekorpi Karvla
Anna-Llisa Morgia varapuheenjohtaja, Ulvila
Marvin Peasley Huittinen
Seljajohansson Eurajoki

Muut läsnäolijat Pekka Tähtinen pelastusjohtaja, esittelijä
Juha Kantola KH:n edustaja
Aino-Maija Luukkonen kaupunginjohtaja
Kari Nummi hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Jyri Leppäkoski pelastuspäällikkö

Satavannaa turvallisuutta - lähellä sinua

Satakunnan pelastuslaitos | Satakunnankatu 3 | 28100 PORI
Puh. vaihde 02 621 1 500 | kirjaamo@satapelastus.fl |

www.satapelastus.fi
Porin kaupunki | Y-tunnus 01 37323-9
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SATPEL 1050/02.02.00/201 8

25 § Talousarvio 2019

Satakunnan pelastuksen johtokunnan kokous 8.5.2018, § 16

"Pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioprosessi on käynnistettävä, vaikka Porin
kaupungin ohjeistus vielä puuttuukin. Prosessi on ajallisesti pitkä, sillä kuntien väli-
sen yhteistoimintasopimuksen mukaan niitä kuullaan talousarvion laadintavaiheessa.
Lisäksi alkamassa olevat kesäkuukaudet pitkittävät kuulemiseen tarvittavaa alkaa.

Talousarvion tavoiteaikataulu on seuraava:
8.5.2018 Johtokunta hyväksyy talousarvion laadlntaperiaatteet. Pelastuslaitos laa-
til talousarvioluonnoksen näiden mukaan.
9.5.2018 talousarvioneuvottelu kaupungin talouspalveluiden kanssa
5.6.2018 johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täy-
dentää ohjeistusta tarvittaessa.
28.8.2018 johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta ta-
lousarvioesityksestä.

Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden Ja
paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan
4.12.2018 pidettävään kokoukseen.

Talousarvion laadintaperiaatteet ovat seuraavat:

Käyttötaloudessa tavoitellaan palvelutasopäätöksen mukaista palvelutasoa.
Varataan määrärahat täytettynä oleviin virkoihin ja työsopimussuhteisiin. Taloutta
tasapainotetaan tarvittaessa jättämällä vapautuvia virkoja Ja työsopimussuhteita
täyttämättä.
Varataan vuokriin ja muihin toimitilakustannuksiin sopimusten mukaiset rahat.
Varataan sopimuspalokuntatoimintaan sopimusten mukaiset korvaukset Ja muut
pakolliset menot kuten hälytysosastojen työterveyshuolto ja toimintakykytestaus.
Käyttötaloussuunnitelmassa otetaan huomioon tulosyksiköiden Ja paloasemien
aiempien vuosien toteuma sekä vuoden 2018 talousarvio ja toteumatiedot.
Investoinnit rahoitetaan poistorahoituksella, kuntien investointirahoituksella sekä
mahdollisilla avustuksilla mm. Palosuojelurahastostaja ÖIJynsuojarahastosta.
Investointien nettomäärä on 1 400 000 euroa. Johtokunta päättää suunnitellut in-
vestointikohteet viimeistään käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä.
Johtokunta päättää erikseen mahdollisesti tarvittavista sopeuttamistoimenpiteis-
ta.

Pelastusjohtajan päätösehdotus

Johtokunta:
1, Hyväksyy talousarvion tavoiteaikataulun.
2. Hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet.
3. Ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelua.

Lisätietojen antaja . pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh,
044701 1590

Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos
Satakunnan kunnat

Johtokunnan päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin"



Ote Satakunnan pelastuslaitoksen johtoryhmän pöytäkirjas-3/5.6.2018
ta

4(7)

Satakunnan pelastuksen johtokunnan kokous 5.6.2018

Talousarvion valmistelua on Jatkettu johtokunnan antaman ohjeistuksen mukaisesti.
Kuluvan vuoden talousarvio näyttäisi ylittyvän noin 427.000 €. Lisäksi toukokuun
alusta tulevat palkankorotukset maksavat noin 80.000 € loppuvuoden aikana ja
tammikuussa 2019 maksettava tuloksellisuuserä ilmeisesti kirjataan vuodelle 2018.
Tämän erän suuruus on noin 80.000 €.

Jotta vuoden 2018 talousarvio olisi toteuttamiskelpoinen, niin kuntien maksuosuuk-
sien tulisi olla tasolla 20.530.000 €. Palkankorotukset aiheuttavat vuodelle 2019 ko-
rotuspainetta 240.000 €, mutta tuloksellisuuserää ei makseta, Joten todellinen koro-
tuspaine on 160.000 € palkkojen osalta. Vuokramenojen voi arvioida kasvavan noin
80,000 €. Polttoaine-ja tarvlkekuluihin on syytä varata 30.000 € nykyistä enemmän.
Näin vuoden 2019 kuntaosuuksien loppusumma tulisi olla tasolla 20.800.000 €.

Kuntaosuudet 2009-2019
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Kaaviossa on esitetty sinisellä kuntaosuuksien yhteissumma vuosina 2009 - 2019.
Punaisella on esitetty vuoden 201 7 täyskatteinen osuus ja ennuste rahoitustarpeesta
vuosille 201 8-201 9,

Yhteistoimlntasopimuksen mukaisesti talousarviosta tulee pyytää osakaskunnilta
lausunto.

Liitteet TA 2019 kuntien maksuosuustaulukko l

Pelastusjohtajan päätösehdotus

Johtokunta päättää lähettää talousarvion lausunnolle osakaskuntitn.
Lausunnot pyydetään palauttamaan 15,8.2018 mennessä. Talousarvion
valmistelua Jatketaan tulospaikkakohtaisesti esitetyn kuntaosuussum-
man mukaisesti,

Lisätietojen antaja

Täytäntöönpano

Käsittely kokouksessa

pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1 590

Satakunnan pelastuslaitos
Satakunnan kunnat

Keskustelun aikana pelastusjohtaja teki seuraavan lisäyksen päätöseh-
dotukseen: Maakuntamallissa vuoden 2020 valtiolta tuleva rahoitus pe-
rustuu vuoden 2019 talousarvioon. Tämä tulee ottaa huomioon talous-
arviota laadittaessa. On tärkeää, että vuoden 2019 talousarvio on kestä-
väliä pohjalla,
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Veera Forsbacka poistui kello 1 9.50.

Johtokunnan päätös

Johtokunta päättää lähettää talousarvion lausunnolle osakaskuntiin.
Lausunnot pyydetään palauttamaan 1 5,8.201 8 mennessä. Talousarvion
valmistelua Jatketaan tulospaikkakohtaisestl esitetyn kuntaosuussum-
man mukaisesti.

Maakuntamallissa vuoden 2020 valtiolta tuleva rahoitus perustuu vuo-
den 2019 talousarvioon. Tämä tulee ottaa huomioon talousan/iota laa-
dittaessa. On tärkeää, että vuoden 2019 talousarvio on kestävällä poh-
jalla,
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OIKAISUVAATIMUSOHJE §:ien - osalta

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen Porin kaupunginhallitukselle. Olkalsuvaa-
timuksen saa tehdä se, Johon päätös on kohdistettu tai Jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Satakunnan pelastustoimen sopijakunnan Jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamlsesta, Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, Jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytä-
kirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana alkana. Satakunnan pe-
lastustolmen sopijakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti, Olkalsuvaatimusklrjelmässäi Joka osoitetaan Porin
kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä miten
päätöstä vaaditaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi Ja
postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupunginhallitus
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B
Vaihde: (02) 621 1100
Kirjaamo: (02) 623 4770
Faksi: (02)6349417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi
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ILMOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOSTA

Alla mainituista päätöksistä el kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaati-
musta tai kunnallisvalitusta;

§:t 22-29



Satakunnan pelastuslaitos
TALOUSARVIO 2019
Kuntien maksuosuudet vuosina 2018 ja 2019 Johtokunta 5.6.2018

Talousarvio 2018
Kunta

Eura
Eurajoki
Harjavalta
Honkajoki
Huittinen
Jäm (järvi
Kankaanpa;
Karvia
Kokemäki
Merikarvia
Nakkila
Pomarkku
Pori
Rauma
Siikainen
Säkylä
Ulvila
Yht7

As.luku

31.12.

2016
1200C
9401
723S
1 757

10395
1916

11637
2449
7503
3168
554S
2231

85002
3949£

1494
6984

13325
221545

Osuus
asukk.

%
5,4

4,2

3,3

0,8

4,7

0,9
5,3

1,1
3,4
1,4

2,5

1,0

38,4
17,8
0,7

3,2

6,0

100,0

Laskutus
YT-sopim.

mukaan
.1 339 197

-814744
-687 731
-197 139

-1 013 571
-181 670

-1035201
-346 940
-793 983
-333159
-537 680
-267 584

-7 232 331
-3 122177

-156 830
-703 639

-1 326 310
-19 941 745

Talousarvio 2019
Kunta

Eura

Eurajoki
Harjavalta
Honkajoki
Huittinen
Jämijärvj
Kankaanpa:
Kanna
Kokemäki
Merikarvia
Nakkila
Pomarkku
Pori
Rauma
Siikainen

Sakyja
Ulvila
Yhfc

As.luku

31.12.

2017
11 91S
9522
7152
lf70£

10207
T867

11587
,2'40S

7382
'3T57
5521

~2il6e
846CM
39636

1476
;6 90-1
13237

220447

Osuus

asukk.

%
5,4

'IM
3,2

0,£

4,£
'^0,8

5,3

:i1,1

3,3

1.^
2,£

Zi.c
38,4

%18,C
0,7

&JÖ
6,C

100.C

As.luku

perusteiset

-872 568
-697088
-523585
-125IÖ4C
-747236

—336,'68C
-848 262

.MTe.oee
-540 422

^-23% ,48
-404 182

:-1S8556£
-6193702

'•%9011t67c

-10805S

^-505]2JC
-969 05£

-16138 52C

Kunnan

tilaamat
lisäp.

-36000

-36000

Kunnan

paloasema-

vuokra
-366 367

?-164J94
-187401
-75^7S

-267 252
'"-4QK254
-230 73C

•:-')^1?874
-253 46£
'-it-föärt
-1541 SE

'-113J5ÖE
-1 18843E

if-3QQ!SS4
-53611

..:,:-159,27S
-405 497

-4316576

VPK
kiinteistö-
korvaus

-10500C

-28 404

-22 08E

-91 80C

"?/'-61j6<1-!!

-308904

Laskutus
YT-sopim.

mutaan
-1 343 935
^-86-1?882

-710986
> 420ä^'t8
-1 042 893

•'?%185'932|

-1 078 993
-353i9.40
-815 974
-345^09
-558368

""SSzffTS
-7473942

ft'.3.292'533

-161666

l-TseBoä?
-1374553

-20 800 000

Muutos

maksu-

osuudessa

473E
f47;13S
23254
ISBTE
29322
"^^
43791
STJÖOC
21991

'"""r2?25C

2068E
'"yw^

241 611

•^m
483£

222g§
48242

858 25£

Muutos
%

0,4
'5,8

3,4

1,9
2,9

"2,3

4,2
'2,0

2,8

'^J.

3,8

-
3̂,3

w;"/-?5,5

3,1
E22X2

3,6

4,3

Asukasluvut ennakkotiedoista.
Vuokna tarkistetaan saadun tiedon mukaan.
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Aluehallintovirasto LAUSUNTOPYYNTÖ LsAvi/aeir/zois

Lounais-Suomi

POSTlTE:m7
19,6.2018 / .^,^

^SäSs,

Jakelun mukaan F--W/iaKA,

ASIA Talous- Ja velkaneuvontapalvelujen Järjestämisestä maksettavan lisäkor-
vauksen jakaminen Lounafs-Suomen aluehallintoviraston toimialueen
sopimuskunnille

Lounais-Suomen aluehallintovirasto varaa toimialueensa sopimuskunnille mahdolli-

suuden antaa lausuntonsa oheisesta talous- ja velkaneuvonnan alustavasta rahanja-

kolaskelmasta vuodelle 2018. Lausunnot pyydetään toimittamaan aluehallintovirastol-
le 10.8.2018 mennessä, Sähköposti: kirjaamo.lounais@avi.fi, osoite: PL 22, 20801

Turku.

Työ- ja elinkelnoministeriö on 13,03.2018 antanut asetuksen (173/2018) talous- ja
velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2018 maksettavan korvauksen perusteis-

ta, joka tuli voimaan 15.03.2018, Atuehallintoviraston tulee toimittaa syyskuussa mak-
settavan lisäkorvauksen jakoa koskevat tiedot Kilpailu-ja kuluttajavirastolle 21.8.2018
mennessä.

Aluehallintovirasto on 28,3,2018 tekemällään päätöksellään jakanut velkaneuvonta-
palvelujen tuottajina toimiville kunnille peruskorvausta yhteensä 1.347,614 euroa, Kil-
pailu- ja kuluttajavirasto on maksanut peruskorvauksen kuntien tilille huhtikuussa
2018,

Valtion vuoden 2018 talousarviossa on Lounais-Suomen aluehallintoviraston osalle

varattuna lisäkorvaukseen 282.897 euroa,

Lisäkorvaus maksetaan aluehalllntoviraston tarveharkinnan perusteella, Lisäkorvauk-

sen perusteita ovat palvelujen saatavuuden varmistaminen, neuvonnan kysyntä ja

tarve tai neuvonta-alueen asukasluku,

Harkinnanvaraisten määrärahojen kohdentamista harkittaessa on otettu huomioon ta-

lous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajien Kilpailu- Ja kuluHajavlrastolle vuodelta
2017 toimittamat seurantaraportit sekä talous- ja velkaneuvontapalveluja tuottavien
ilmoitukset jonotusajoista, uusista asiakkaista, asiakasjonoista sekä keskeneräisistä
asioista tammi-ja huhtikuulta 2018. Tarveharkinnassaan aluehallintovirasto on tar"

kastellut seurantatietoja erikseen kunkin velkaneuvonta-yksikön osalta sekä suhtees-
LOUNAIS-SUOMENALUEHALLINTOVIRASTO
puh; 0296018000 Turun päätoimipaikka
fax 02-2511820 Itsenälsyydenauklo 2
l<lrjaamo.lounals@avi,() PL 22,20801 Turku
www,avl,fi
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sa toisiin velkaneuvonta-alueisiin ja aluehallintoviraston toimialueen keskiarvoihin.

Harkinnassa on myös huomioitu, että Illan suuret tai jatkuvat muutokset resurssien

kohdentamisessa eivät välttämättä edistä palvelujen saatavuuden ja laadun kehitty-
mistä aluehallintoviraston toimialueella. Neuvonta-alueen asukasluvulle on lisäkor-

vauspäätöksessä asetettu suuri painoarvo ja tällä pyritään edistämään korvauspää-
tösten ennakoitavuutta. Lisäkorvausta jaettaessa on huomioitu myös ruotsinkielisten

palvelujen saatavuuden varmistaminen,

Alustava rahanjakolaskelma sopimuskunnille vuonna 2018 maksettavien llsäkorvaus-

ten määristä on tämän kirjeen liitteenä,

Lisätietoja asiasta Lounais-Suomen aluehallintovlrastossa antaa ylitarkastaja Seppo
Luotola, puhelin 0295 018 091.

Ylitarkastaja
C^(f€/<^3i~.

•Se^po Luotola

LIITE Rahanjakolaskelma 2018: Talous-ja vetkaneuvonnan sopimuskunnille maksettavat

lisäkorvaukset2018

JAKELU
Lounals-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sopimuskunnat:

Jyväskylä, Karvia, Kokkola, Laitila, Lappajärvi, Orivesi, Pietarsaari, Pori, Rauma, Sa-

lo, Seinäjoki, Soini, Somero, Tampere, Turku, Vaasa ja Valkeakoski,

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
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LISÄKORVAUSLASKELMA:

Jyväskylä

Kan/ia l

Karvia lt (Huittinen, Sastamala ja Punkalaidun)

Kokkola

Laitila

Lappajärvi

Orivesi

Pietarsaari

Pori

Rauma

Salo

Seinäjoki

Soini

Somero

Suupohjan pptkuntayhtymä

Tampere

Turku

Vaasa

Valkeakoski

YHTEENSÄ

44,762

3.821

7.781

8.367

5.996

3,031

7,382

5,056

22.012

10,571

6.374

16.592

4.687

o

3.384

49,688

51.851

17.802

13,740

282,897 euroa
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ASIA Talous- Ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisestä maksettavan lisäkor-
vauksen jakaminen Lounals-Suomen aluehallintoviraston toimialueen
sopimuskunnille

Lounais-Suomen aluehallintovirasto varaa toimialueensa soplmuskunnille mahdolli-

suuden antaa lausuntonsa oheisesta talous- ja velkaneuvonnan alustavasta rahanja-

kolaskelmasta vuodelle 2018, Lausunnot pyydetään toimittamaan aluehallintovirastol-

le 10,8,2018 mennessä. Sähköposti: kirjaamo.tounais@avi.fi, osoite: PL 22, 20801

Turku.

Työ- ja elinkeinoministeriö on 13.03.2018 antanut asetuksen (173/2018) talous- ja
velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2018 maksettavan korvauksen perusteis-

ta, joka tuli voimaan 15,03.2018, Aluehallintoviraston tulee toimittaa syyskuussa mak-

settavan lisäkorvauksen jakoa koskevat tiedot Kilpailu-ja kuluttajavirastolle 21.8.2018
mennessä,

Aluehallintovirasto on 28.3.2018 tekemällään päätöksellään jakanut velkaneuvonta-

palvelujen tuottajina toimiville kunnille peruskorvausta yhteensä 1,347.614 euroa. Kil-

pailu- Ja kuluttajavirasto on maksanut peruskorvauksen kuntien tilille huhtikuussa
2018.

Valtion vuoden 2018 talousarviossa on Lounais-Suomen aluehallintoviraston osalle

varattuna lisäkorvaukseen 282.897 euroa,

Lisäkorvaus maksetaan aluehalllntoviraston tarveharkinnan perusteella. Lisäkorvauk-

sen perusteita ovat palvelujen saatavuuden varmistaminen, neuvonnan kysyntä ja

tarve tai neuvonta-alueen asukasluku,

Harkinnanvaraisten määrärahojen kohdentamista harkittaessa on otettu huomioon ta-

lous- ja vetkaneuvontapalvelujen tuottajien Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vuodelta
2017 toimittamat seurantaraportit sekä talous" ja velkaneuvontapalveluja tuottavien
Ilmoitukset jonotusajoista, uusista asiakkaista, asiakasjonoista sekä keskeneräisistä

asioista tammi- ja huhtikuutta 2018. Tarveharklnnassaan aluehalllntovirasto on tar-

kastellut seurantatietoja erikseen kunkin velkaneuvonta-yksikön osalta sekä suhtees-
LOUNAIS-SUOMENALUEHALLINTOVIRASTO
puh: 029SO 18000 Turun päälolmipaikka
fax 02-2611820 Itsenälsyydenauklo 2
l<lr|aamo.lounals@avl,(l PL 22,20801 Turku
www.avl.fi
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sa toisiin velkaneuvonta-alueisiin ja aluehallinfoviraston toimialueen keskiarvoihin.
Harkinnassa on myös huomioitu, että liian suuret tai jatkuvat muutokset resurssien
kohdentamisessa eivät välttämättä edistä palvelujen saatavuuden ja laadun kehitty-
mistä aluehallintoviraston toimialueella. Neuvonta-alueen asukasluvulle on lisäkor-

vauspäätöksessä asetettu suuri painoarvo ja tällä pyritään edistämään korvauspää-
tösten ennakoitavuutta, Lisäkorvausta jaettaessa on huomioitu myös ruotsinkielisten

palvelujen saatavuuden varmistaminen.

Alustava rahanjakolaskelma sopimuskunnille vuonna 2018 maksettavien lisäkorvaus-

ten määristä on tämän kirjeen liitteenä,

Lisätietoja asiasta Lounais-Suomen aluehallintovirastossa antaa ylitarkastaja Seppo
Luotola, puhelin 0295 018 091.

^TS-AS-.
Ylitarkastaja -"-S6)5po Luotola

LIITE Rahanjakolaskelma 2018: Talous- ja velkaneuvonnan sopimuskunnille maksettavat

lisäkorvaukset2018

JAKELU
Lounais-Suomen aluehaltintovlraston toimialueen sopimuskunnat:

Jyväskylä, Karvla, Kokkola, Laitila, Lappajärvl, Orivesi, Pietarsaari, Pori, Rauma, Sa-

lo, Seinäjoki, Soini, Somero, Tampere, Turku, Vaasa Ja Valkeakoski.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
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LISÄKORVAUSLASKELMA:

Jyväskylä

Karvia l

Karvia II (Huittinen, Sastamalaja Punkalaidun)

Kokkola

Laitila

Lappajärvi

Orivesi

Pietar$88ri

Pori

Rauma

Salo

Seinäjoki

Soini

Somero

Suupohjan pplkuntayhtymä

Tampere

Turku

Vaasa

Valkeakoski

YHTEENSÄ

44.762

3.821

7.781

8,367

5.996

3,031

7,382

5,056

22.012

10,571

6.374

16,592

4,687

o

3.384

49.688

51,851

17,802

13,740

282.897 euroa



VAASAN HALLINTO-OIKEUS
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 VAASA
Puhelin 029 56 42611
Faksi 029 56 42760
Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi

LÄHETE

30.7.2018

3349/18

00777/18/5115

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17

39930 KARVIA

Viite: Vesa Hietikon valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 25.5.2018 nro 81/2018/2

(Ympäristöluvan myöntäminen Kotonevan turvetuotantoalueelle, Karvia)

Vastinepyyntö
Vaasan hallinto-oikeus varaa teille tilaisuuden antaa kirjallisen

vastineenne oheisen valituksen johdosta.

Vastine pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen

vaasa.hao@oikens.fi (word-, rtf-, excel-, open office- tai hakukelpoinen

pdf-tiedostomuodossa) tai kirjallisena postitse 31.8.2018 mennessä
Vaasan hallinto-oikeuteen.

Vastineessa pyydetään ilmoittamaan asian diaarinumero 00777/18/5115.

Annika SiloritAe
lainkäyttösihteeri
029 56 42623

Puhelujen hintatiedot:
029 56 -aikuisiin numeroihin soitettaessa puheluista peritään vain soittajan oman operaattorin
sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.

LIITTEET Valituskuulutus
Vesa Hietikon valitus 21.6.2018 liitteineen



VAASAN Diaarinumero

HALLINTO-OIKEUS 30.7.2018 00777/18/5115

KUULUTUS

Valitus ympäristölupapäätöksestä ja kuuleminen valituksen johdosta

Valituksenalainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 25.5.2018 antanut ympäristönsuoje-

lulain mukaisen ymipäristölupapäätöksen aro 81/2018/2.
Aluehallintoviiasto on osittain hylännyt hakemuksen.

Hakija: Vesa Hietikko

Asia: Ympäristöluvan myöntäminen Kotonevan turvetuotantoalueelle,

Karvia

Valittaja
Vesa HietiMco on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetun päätöstä
koskevan valituksen.

Valitusasiakirjan nähtävänäpito

Hallinto-oikeuden on ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan annettava

tieto valituksesta vastineen antamista varten asianosaisille ja yleistä etua

valvoville viranomaisille.

Valitusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 6,8.-20,8.2018 Karvian

lcunnanvirastossa (Kylä-Kandantie 17, Karvia) sekä Vaasan hallinto-oi-

keudessa.

Pyynnöstä hallinto-oikeus voi toimittaa asianosaisille jäljennöksen vali-

tusasiakirjoista. Pyynnössä on mainittava asian diaarinumero sekä pyyn-

non esittäjän yhteystiedot.

Mahdollisuus vastineen antamiseen

Vaasan hallinto-oUceus varaa asianosaisille ja yleistä etua valvoville vi-

ranomaisille tilaisuuden vastineen antamiseen. Vastineldrjelmä tulee toi-

mittaa hallinto-oikeuteen viimeistään 31.8.2018 ensisijaisesti sählcöisesti
osoitteeseen vaasa.hao@oikens.fi (word-, rtf-, excel-, open office- tai ha-

kukelpoinen pdf -tiedostomuodossa) tai kirjallisena postitse (PL 204,
65101 Vaasa). Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaise-

mistä hallinto-oikeudessa.

VAASAN HALLINTO-OIKEUS
Korsholmanpuistikko 43 Puhelin 029 56 42611
PL 204, 65101 Vaasa Faksi 029 56 42760

Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi
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Kirjelmään on merkittävä sen tekijän nkni, postiosoite, puhelinnumero ja
mahdollinen sähköpostiosoite. Kirjelmässä on ilmoitettava asian diaari-

numero 00777/18/5115.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Annika Silonnne

lainkäyttösihteeri
029 56 42623

VAASAN HALLINTO-OIKEUS
Korsholmanpuistikko 43 Puhelin 029 56 42611
PL 204,65101 Vaasa Faksi 029 56 42760

Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi



VALITUS
Vesa Hietikko ESAVI/2447/2017

toni.heino@gmail.com

Viite
Vesa Hietikko, Kotonevan tun/etuotantoalueen ympäristölupa, Karvia

VALITUS

Valitus päätöksestä:
PÄÄTÖS
Nro 81/2018/2
DnroESAVI/2447/2017
Annettu julkipanon jälkeen
25.5.2018

Valittaja:
Vesa Hietikko, Karviantie 229, 39930 KARVIA, vesa,hietikko@cimait.Gom, 0400 779 184

Valituksen kohde: Lohko 2 osalta haetaan muutosta.

Muutoksia päätökseen: Haetaan muutosta Lohkon 2 tuotantoalueen pinta-alaan ja etäisyyksiin,
tuotantoaluetta pienennetään vastaamaan suositeltuja suojaetäisyyksiä

300-350-400-450-SOOm osalta.

Lohkon 2 suojaetäisyydet lasketaan valituksen liitteenä olevan kartan
mukaisesti, jonka läntiseltä kulmalta lähimpään rakennukseen jäävä mi-

nimi etäisyys on 300m, muutoin 350 > 500m. Vanhainkotiin jätettävä
etäisyys tullaan tekemään 500m mukaisesti.

Lisäksi suojavyöhykealuetta laajennetaan ja alueelle tehdään lisäistu-
tuksia. Suojavyöhykettä tullaan laajentamaan lännen puolelta kauttaal-

taan tontilla 11:17 ja 7.8, vyöhykkeen koko tulee olemaan ri.14.18ha. Ja

näkymä tulee peittymään kokonaisuudessaan Karvian suuntaan.

Auma-alue 1 muutetaan Auman 2 viereen, jättäen etäisyyden lähimpiin

rakennuksiin n. 700m päähän.

Päätökseen vaaditut tehtävät:

Vaaditaan ottamaan huomioon päivitetyn karttaliitteen 29 mukaiset

muutokset, joilla lohkoa 2 on pienennetty ja lisätty suoja-alueiden laa-
juutta, sekä niille tehtäviä lisäistutuksia.

Perusteet: Päätöksessä olleen alkuperäisen suunnitellun lohkon 2 koko muuttuu
16.0 hehtaarista, vähennyksen jälkeen 9.15 hehtaariin. Alue muuttuu

ainoastaan läntisen reunan osalta pienemmäksi, joka vaihtuu ja määri-

tellään suoja-puuston osalta suojavyöhykkeeksi, eikä alueella tuotannon
aikana tulla tekemään hakkuutöitä.



Suojavyöhykealueelle jää noin 50-1 OOm metsittynyttä aluetta uuden

päivitetyn suunnitelman mukaisesti, suojavyöhykkeen leveys Karvian

suuntaan n.120m. Tuotantoalueen reunalle tehdään lisäistutuksia, sekä

koko suojavyöhykkeelle aukkopaikoille joista on näkymää Karvian suun-
taan.

Vanhainkodille jätettävän suojavyöhykkeen kooksi tullaan jättämään
160-200m suojavyöhykettä, jolle tullaan tekemään lisäistutuksia.

Auma-alueen 1 siirtäminen Auma-alue 2 viereen mahdollistaa pidemmät

suojaetäisyydet alueella n. 700m.

Tuotantoalueen muihin rakenteisiin ja ratkaisuihin ei tulla tekemään
muutoksia, valuma-alue tulee olemaan yhteensä L2 9.15ha + L1

n.7.5ha = 16.65ha. Joten pvk:n kyky puhdistaa aluetta kasvaa, kenttä

tulee olemaan vähennyksen jälkeen 9.85% tuotantoalueesta, lähes kak-

si kertaa yli suositusten.

LIITE 29

21.6.2018 KURIKKA
Toni Heino, Suunnittelija

21.6.2018KARVIA
Vesa Hietikko
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