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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

KH § 139 Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

KH § 140 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena 

arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä 

pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. 

 

 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Hietaluoma ja Tarja Hietikko. 



 

 

 

VALTUUSTOTASON TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT AJALTA 1.1.–
30.6.2018 

 
KH § 141 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus 22.1.2018 § 6) 

 mukaan kirjanpidon raportit tulee toimittaa seuraavasti: 

 

 Hallintokunnille kerran kuukaudessa 

 Kunnanhallitukselle ja lautakunnille noin kolmen kuukauden välein 

 Kunnanvaltuustolle noin kuuden kuukauden välein 

 

Liitteenä ovat alla mainitut valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut ajalta  

01 – 06.2018.  

 

Liitteet: 

 

 Käyttötalous 01 – 06.2018 

 Investoinnit 01 – 06.2018 

 Tuloslaskelma 01 – 06.2018 

 Rahoituslaskelma 01 - 06.2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee 01 – 06.2018 valtuustotason talousarvion 

toteutumisvertailut; käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä 

rahoituslaskelman tiedoksi ja lähettää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi 01 – 06.2018 valtuustotason talousarvion toteutumisvertailut; 

käyttötalouden, investoinnit, tuloslaskelman sekä rahoituslaskelman tiedoksi ja 

lähettää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 



 

 

 

VUODEN 2019 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 

 

KH § 142 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 2017 

 

Vuoden 2017 tilikauden tulos parani tilinpäätöstietojen mukaan noin 200 miljoonaa 

euroa, mutta jäi kuitenkin 500 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin viime syksyn 

kuntatalousohjelmassa arvioitiin.  

 

Kuntasektorin toimintakulut laskivat viime vuonna keskimäärin 1,0 prosenttiyksikköä 

muun muassa kilpailukykysopimukseen liittyvien toimien, perustoimeentulotuen 

Kela-siirron ja kuntien omien säästötoimien vuoksi. 

 

Kuntien verotulot 2017 kasvoivat koko maan tasolla yhteensä 2,0 prosenttia, eli 450 

miljoonaa euroa. Samanaikaisesti valtionosuudet kuitenkin laskivat 3,3 prosenttia eli 

300 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli negatiivinen 60 kunnassa, joista kaikki ovat 

alle 100 000 asukkaan kuntia. 

 

Kuntatalouden rahoituksellista tasapainoa kuvaava toiminnan ja investoinnin rahavirta 

nousi plussalle 250 miljoonaan euroon. 

 



 

 

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta nousi vuonna 2017 yhteensä noin 150 miljoonaa 

euroa eli 0,9 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että kuntien lainakanta laski 100 miljoonaa 

euroa samalla, kun kuntayhtymien lainakanta kasvoi suurista sairaalainvestoinneista 

johtuen 250 miljoonaa euroa. 

 

Kuntien lainakanta laski yli 100 000 ja alle 2000 asukkaan kunnissa. Muissa 

kuntakokoluokissa velkaantuminen jatkui. Tällä hetkellä kuntien ja kuntayhtymien 

lainakanta on 18,3 miljardia euroa. 

 

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 2019 talousarvion laadinnasta: 

 Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2019, 2020 ja 2021, joista vuosi 2019 on talous-

arviovuosi. 

 Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2019 talousarvio. 

 Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous 

talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen lisäykset on perusteltava 

konkreettisesti. 

 Palkoissa työkokemuslisät on huomioitava. 

 



 

 

Palkkakustannuksia nostetaan 1,95 % ja opettajien osalta 1,65 %. 

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 käyt-

tömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti 

 Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava 

 Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2019, joita tulos-

yksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä ta-

voitteen toteutumista osoittavat mittarit. 

 Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 

0,06 €/kpl, värikopiolta 0,15 €/kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna 2018. 

 Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään 

karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti. 

 

Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle maanantaihin 8.10.2018 men-

nessä. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti antaa seuraavat ohjeet vuoden 2019 talousarvion 

laadinnasta: 

 Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2019, 2020 ja 2021, joista vuosi 2019 on talous-

arviovuosi. 

 Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2018 talousarvio. 

 Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous 

talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen lisäykset on perusteltava 

konkreettisesti. 

 Palkoissa työkokemuslisät on huomioitava. 

 

Palkkakustannuksia nostetaan 1,95 % ja opettajien osalta 1,65 %. 

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 käyt-

tömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti 

 Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava 



 

 

 Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2019, joita tulos-

yksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä ta-

voitteen toteutumista osoittavat mittarit. 

 Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 

0,06 €/kpl, värikopiolta 0,15 €/kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna 2018. 

 Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään 

karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti. 

 

Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle maanantaihin 8.10.2018 men-

nessä. 



 

 

 

PÄÄTÖS  TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
MAKSETTAVAN LISÄKORVAUKSEN JAKAMISESTA LOUNAIS-SUOMEN 
ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN SOPIMUSKUNNILLE 

 
KH 13.8.2018 § 125  

 Lounais-Suomen aluehallintovirasto varaa toimialueensa talous- ja velkaneuvonnan 

sopimuskunnille mahdollisuuden antaa lausuntonsa talous- ja velkaneuvonnan 

alustavasta rahanjakolaskelmasta vuodelle 2018. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 

aluehallintovirastolle 10.8.2018 mennessä (ilmoitettu, että lausunto annetaan 

14.8.2018). 

 

 Työ- ja elinkeinoministeriö on 13.3.2018 antanut asetuksen (173/2018) talous- ja 

velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2018 maksettavan korvauksen perusteista. 

Aluehallintoviraston tulee toimittaa syyskuussa maksettavan lisäkorvauksen jakoa 

koskevat tiedot Kuluttajavirastolle 21.8.2018 mennessä. 

 

 Aluehallintovirasto on 28.3.2018 tekemällään päätöksellä jakanut 

velkaneuvontapalveluiden tuottajina toimiville kunnille peruskorvausta yhteensä 

1.347.614 euroa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on maksanut peruskorvauksen kuntien 

tileille huhtikuussa 2018. 

 

 Valtion vuoden 2018 talousarviossa on Lounais-Suomen aluehallintoviraston osalle 

varattuna lisäkorvaukseen 282.897 euroa. Momentin määräraha on kaksivuotinen 

siirtomääräraha. 

 

 Lisäkorvaus maksetaan aluehallintoviraston tarveharkinnan perusteella. 

Lisäkorvauksen perusteita ovat, palvelujen saatavuuden varmistaminen, neuvonnan 

kysyntä ja tarve tai neuvonta-alueen asukasluku.  

 

 Harkinnanvaraisten määrärahojen kohdentamista harkittaessa on otettu huomioon 

talous- ja velkaneuvonnan tuottajien Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vuodelta 2017 

toimittamat seurantaraportit sekä talous- ja velkaneuvontapalveluja tuottavien 

ilmoitukset jonotusajoista, uusista asiakkaista. asiakasjonoista sekä keskeneräisistä 

asioista tammi- ja huhtikuulta 2018. Tarveharkinnassaan aluehallintovirasto on 

tarkastellut seurantatietoja erikseen kunkin velkaneuvonta-yksikön osalta sekä 

suhteessa toisiin velkaneuvonta-alueisiin ja aluehallintoviraston toimialueen 

keskiarvoihin. Harkinnassa on myös huomioitu, että liian suuret tai jatkuvat muutokset 

resurssien kohdentamisessa eivät välttämättä edistä palveluiden saatavuuden ja laadun 

kehittymistä aluehallintoviraston toimialueella.  

 

 Neuvonta-alueen asukasluvulle on lisäkorvauspäätöksessä asetettu suuri painoarvo ja 

tällä pyritään myös jatkossa edistämään korvauspäätösten ennakoitavuutta. 

Lisäkorvausta jaettaessa on huomioitu myös ruotsinkielisten palvelujen saatavuuden 

varmistaminen.  

 

 Alustavassa laskelmassa Karvian osuus lisäkorvauksesta on 3.821 euroa  alueelle 

Karvia I (Karvia, Kankaanpää, Jämijärvi, Siikainen, Honkajoki, Parkano, Kihniö) ja 

7.781 euroa alueelle Karvia II (Huittinen, Sastamala ja Punkalaidun).  



 

 

 

Liitteet: 

 

 Lounais-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 19.6.2018, 

LSAVI/3617/2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus hyväksyy aluehallintoviraston lisäkorvauslaskelman. 

 

PÄÄTÖS: 

  

 Kunnanhallitus hyväksyi aluehallintoviraston lisäkorvauslaskelman 

 

KH § 143 Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 17.8.2018 päättänyt myöntää talous- ja 

velkaneuvontapalveluiden järjestämisestä vuonna 2018 maksettavan lisäkorvauksen 

alustavan rahanjakolaskelman mukaisesti (Karvian osuus lisäkorvauksesta on 3.821 

euroa alueelle Karvia I (Karvia, Kankaanpää, Jämijärvi, Siikainen, Honkajoki, 

Parkano, Kihniö) ja 7.781 euroa alueelle Karvia II (Huittinen, Sastamala ja 

Punkalaidun)). 

 

 Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeudelle 30 päivän 

kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (22.8.2018). 

 

Liitteet: 

 

 Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös 17.8.2018 LSAVI/3617/2018 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää ettei hae muutosta päätökseen. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti ettei hae muutosta päätökseen. 



 

 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN TALOUSTIETOJEN TUOTTAMISTA 
JA RAPORTOINTIA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ 

 
KH§ 144 Valtiovarainministeriö pyytää kunnilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi 

kuntien ja maakuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi 

lainsäädännöksi. 

  

Esitys sisältää ehdotukset lainsäädännön muutoksista, jotka ovat edellytyksenä 

kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien talousseurannan ja raportoinnin automatisoidun 

mallin toteuttamiselle. Malli perustuu Kunta- ja Maakuntatieto-ohjelmien yhteydessä 

tehtyyn valmisteluun. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia ja 

maakuntalakia, valtiokonttorista annettua lakia sekä kuntien ja maakuntien 

taloustietojen tuottamista ja toimittamista koskevaa erityislainsäädäntöä. 

   

Kuntalakiin ja maakuntalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset taloustietojen 

raportoinnista. Kunnat ja maakunnat velvoitettaisiin toimittamaan erikseen säädetyt 

taloustietonsa suoraan taloushallinnon tietojärjestelmistään valtiokonttorin 

ylläpitämään valtakunnalliseen tietovarantoon. Kuntalain ja maakuntalain säännökset 

velvoittaisivat kuntia ja maakuntia taloustietojen tuottamiseen ja raportointiin 

yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa. Tietojen tuottamisen ja raportoinnin 

tekninen muoto ja tietomääritykset perustuisivat tietoja toimittavien kuntien ja 

maakuntien sekä muiden tietoja käyttävien viranomaisten yhteistyöhön. 

  

Kuntalakiin ehdotetaan säädettäväksi asetuksenantovaltuus, jonka perusteella 

valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa kuntia velvoittavasti tarkempia säännöksiä 

kirjanpito- ja tilinpäätöstietojen sekä palvelukohtaisten kustannustietojen tuottamisesta 

yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa. Vastaava sääntely sisältyy jo 

maakuntalakiehdotukseen. 

  

Kunnan ja maakunnan tietojen tuottamista ja raportointia koskevaa sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalojen lainsäädäntöä 

muutettaisiin siten, että siinä otetaan huomioon ehdotettu taloustietojen 

raportointimalli. 

 

Valtiokonttorin tehtävästä ylläpitää kuntien ja maakuntien taloustietovarantoa 

säädettäisiin valtiokonttorista annetussa laissa. 

  

Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu Julkisen hallinnon talousseurannan ja – 

raportoinnin sääntelyn kehittämisryhmän (ns. taloustietolakiryhmä) ja ministeriöiden 

yhteistyönä.  

 

Täydennys 23.8.2018: Esityksessä otetaan huomioon maakuntauudistuksen 

voimaantulon siirtyminen vuoden 2021 alkuun. Uusi raportointimalli ehdotetaan 

otettavaksi käyttöön kuntien ja maakuntien vuotta 2021 koskevista taloustiedoista 

alkaen.  

 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi viimeistään 

joulukuussa 2018. Lakimuutokset tulisivat voimaan kesällä 2019. 



 

 

 

Esityksen tavoitteena on varmistaa, että kuntien ja maakuntien valtionohjaukseen sekä 

kuntien ja maakuntien omaan käyttöön talouden seurannassa ja ohjauksessa saadaan 

luotettavaa, ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa. Lisäksi tavoitteena on 

yksinkertaistaa kuntien ja maakuntien taloustiedon tuottamisen ja raportoinnin 

menettelytapoja ja vähentää kunnille ja maakunnille raportoinnista aiheutuvia 

kustannuksia. 

  

Uusi toimintamalli korvaisi vaiheittain vuotta 2021 koskevista tiedoista alkaen 

Tilastokeskuksen tilastolain nojalla tekemän kuntien ja kuntayhtymien taloustietoja 

koskevan tiedonkeruun ja sisältäisi jatkossa myös muun säännöllisesti kerättävän 

taloustiedon. Tarkoituksena on, että samojen tietojen päällekkäisestä keräämisestä 

luovutaan, ja manuaalisen lomakepohjaisen tiedonkeruun sijasta siirrytään 

automaattiseen taloustiedon raportointiin yhteisesti hyödynnettävässä muodossa 

suoraan kuntien ja maakuntien taloustietojärjestelmästä. 

  

Lausunto annetaan lausuntopalvelu.fi:n kautta.  

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että muutoksen aiheuttavat lisäkustannukset tulisi 

korvata kunnille.  

 

 PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan, että muutoksen aiheuttavat 

lisäkustannukset tulisi korvata kunnille.  



 

 

 

LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2019–2021 TOIMINTA- 
JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA, VUODEN 2019 
TALOUSARVIOLUONNOKSESTA JA INVESTOINTIOHJELMALUONNOKSESTA 
VUOTEEN 2024 

 

KH § 145 Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus pyytää jäsenkuntiensa ja Satakunnan 

sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan lausuntoa ehdotuksesta sairaanhoitopiirin 

toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019–2021 ja vuoden 2019 talousarvioksi sekä 

investointisuunnitelmaksi vuoteen 2024 

 

 Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 §:n mukaan talousarviota ja 

taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien 

tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.  

  

 Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut mm. : Talousarvioehdotuksella pitää 

turvata toiminnot, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoito ja erityishuolto 

lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti toteutettuna 

edellyttävät ja ilman alijäämää, mikäli alijäämätavoitetta ei ole erikseen asetettu. 

 

 Kaikki sairaanhoitopiirin/toimialueiden/liikelaitoksen toimintakulut ja investointikulut 

ja toimintatuotot tulee käydä erityisen tarkasti talousarvioehdotusta laadittaessa 

lävitse. 

 

 Tavoitteena on laatia vuoden 2019 talousarvio toiminnallisilla ja/tai rakenteellisilla 

muutoksilla siten, että sairaanhoidon käyttötalous/kustannukset ovat enintään +3 % 

vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. 

 

 Suunnittelussa on otettu huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä hoito ja palvelu, 

siten että välitön potilas ja asiakasturvallisuus eivät saa vaarantua. 

 

 Jäsenkuntien palvelumaksujen muutosarvio vuoteen 2019 sairaanhoidossa on 

piiritasolla + 2,8 % verrattuna vuoden 2018 talousarvioon.  

 

 Karvian kunnan osalta Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannukset nousisivat 

ehdotuksen mukaan vuoden 2018 talousarvion 3.016.000 eurosta 3.121.000 euroon eli 

noin 3,4 % (kuntakohtainen arvio lasketaan 1.1.2016–31.7.2018 toteutuneen käytön 

mukaan). Suunnittelussa on otettu huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä hoito ja 

palvelu, siten että välitön potilas ja asiakasturvallisuus eivät saa vaarantua. 

 

 Jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot pyydetään kirjallisina 

sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle 20.9.2018 mennessä osoitteella: Satakunnan 

sairaanhoitopiiri/ yhtymähallinto / kirjaamo, Sairaalantie 3, 28500 Pori. Lausunto 

pyydetään toimittamaan samoin myös sähköisesti osoitteella: kirjaamo@satshp.fi.  

 

Liitteet: 

 

 Lausuntopyyntö 27.8.2018 

 

mailto:kirjaamo@satshp.fi


 

 

 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan pitävänsä hyvänä Satakunnan 

sairaanhoitopiirin arvoja hyvästä hoidosta ja palvelusta. Kuntamaksuosuuksien 2,8 % 

nousua ei kuitenkaan voida pitää hyväksyttävänä näiden periaatteiden valossa. 

Talousarvioesitys perustuu virheellisen positiivisille verotuloennusteille. Satakunnan 

kunnilla, ja erityisesti muun muassa Karvian kunnalla tulorahoitus putoaa vuodelle 

2019 merkittävästi, jolloin kustannusten nousuun ei ole varaa. 

 

PÄÄTÖS: 

 

Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan pitävänsä hyvänä Satakunnan 

sairaanhoitopiirin arvoja hyvästä hoidosta ja palvelusta. Kuntamaksuosuuksien 2,8 % 

nousua ei kuitenkaan voida pitää hyväksyttävänä näiden periaatteiden valossa. 

Talousarvioesitys perustuu virheellisen positiivisille verotuloennusteille. Satakunnan 

kunnilla, ja erityisesti muun muassa Karvian kunnalla tulorahoitus putoaa vuodelle 

2019 merkittävästi, jolloin kustannusten nousuun ei ole varaa. 



 

 

 

MUUT ASIAT 

 

KH § 146 Kunnanhallituksen muut asiat:   

 

Palkanlaskija-arkistonhoitaja Arja Honkanen on 23.8.2018 kirjallisesti 

ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.11.2019 alkaen.   

 

Kunnanhallitus keskusteli kunnan henkilöstötilanteesta ja sen 

kehittämisestä. 

 

Satakunnan kunnille ollaan järjestämässä informaatiotilaisuutta 

poliittisten piirijärjestöjen pitämän neuvottelun pohjalta tiistaina 

25.9.2018 klo 17.00 Porissa. Tilaisuuteen kutsutaan Satakunnan kuntien, 

Satakunnan sairaanhoitopiirin, PoSan ja Keski-Satakunnan 

terveydenhuollon ky:n luottamushenkilö- ja virkamiesjohto kunkin 

toimijan oman päätöksen mukaisesti. Karvian kunnasta tilaisuuteen 

lähtevät kunnanjohtaja ja puheenjohtajisto. 

 

Mari Ervelä toi esiin, että olisi hyvä saada taas Karviatalolle valvonta 

perjantai-illoiksi ainakin joksikin aikaa. Tätä olisi hyvä vapaa-

aikatoimen selvittää. Karviatalolle on saatava yhteiset pelisäännöt 

kaikkien käyttöön. 

 

Joni Vainionpää tiedusteli lähiliikuntapaikan hiekkatekonurmen 

huollosta. Hiekkaa on lisättävä nurmen kunnon ylläpitämiseksi. 

 

Veijo Kaskimäki muistutti, että maantien 273 ns. Mattilan shikaanin 

korjaamiseen tulee kunnan vaikuttaa. ”Shikaani” aiheuttaa erityisesti 

talvella vakavan turvallisuusriskin. Tästä tulee ottaa pikaisesti Turkuun 

ELY-keskukseen yhteyttä. Vähintään shikaanin kaltevuus tulee korjata. 

Kunnanjohtaja lupasi olla yhteydessä asiasta. 

 

Tiina Järvinen ehdotti, että kunnanhallituksen, koulunväen ja kasvatus- 

ja opetuslautakunnan yhteisen illanvieton voisi jatkossa järjestää 

vuosittain. 

Hän kertoi myös, että kuntakisa järjestetään elokuussa 2019 

Kankaanpäässä ja syksyllä 2020 Karviassa. 

 

Heikki Huhtaluoma totesi, että myynnissä olevien koulujen myynnin 

suhteen täytyy nyt tehdä jotain ennen kuin koulut rapistuvat. Esim. 

huutonettiin voisi laittaa myyntiin. Kunnanjohtaja kertoi, että ovat 

myynnissä oikotiellä ja toimitilapörssissä. 

 

Jyrki Koivumäki kertoi teknisen lautakunnan pohtineen päiväkodin tila-

asiaa kun lasten määrä päivähoidossa on nyt lisääntynyt. Päivähoidon 

tilastrategiaa täytyy miettiä tulevaisuuteen. Kasvatus- ja 

opetuslautakuntaa pyydetään valmistelemaan päivähoidon tilatarvetta 

tulevaisuudessa. 



 

 

 

ILMOITUSASIAT 

  

KH § 147 Merkitään tiedoksi seuraavat:  

 

 

Valtiovarainministeriön lausuntopalvelu 

 

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa aiheesta: 

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon 

tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Lausunto on pyydetty antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun 

lausuntopyyntöön sähköpostissa annetun linkin kautta. 

 

Valtiovarainministeriön kirje 24.7.2018, VM084:00/2018 

Yhteispalvelun neuvottelukunnan koulutusjaoston asettaminen 

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut yhteispalvelun 

neuvottelukunnan päätöksen mukaisesti koulutusjaoston asiointipisteissä 

työskentelevien palveluneuvojien ammattitaidon tukemiseksi ja 

ylläpitämiseksi sekä eri viranomaisten välisen yhteistyön lisäämiseksi 

palveluneuvojien koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Koulutusjaosto toimii yhteispalvelun neuvottelukunnan alaisuudessa ja 

sen toimikausi on 1.8.2018 – 31.12.2019. 

 

Kuntaliitto  

Yleiskirje 16.8.2018; 6/2018 

Tietosuojavastaavan nimittäminen, tehtävät ja asema 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kommentteja koskien 

Härkämäen teollisuusalueen osayleiskaavan muutosta ja 

asemakaavaa ja asemakaavan muutosta 

 

Joukkoliikenteen suunnittelukokous,nro 2 pidetään Kankaanpään 

koulukeskuksessa Kangasmoisionkatu1, Nh Pykälässä klo 10-12 

 

Edellisen joukkoliikenteen suunnittelukokouksen, nro 1, muistio 

7.5.2018 

 

Pääesikunta, operatiivinen osasto, Helsinki 

 

Lausunto 15.8.2018; AO14702, 343/10.03/2018 

Karvian Jäkäläkankaan tuulivoimahankkeen muutosten 

hyväksyttävyydestä 

Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten 

tuulivoimaloiden rakentamista Karvian Jäkäläkankaan alueelle. 

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri 



 

 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin seuraava yhtymähallituksen kokous pide-

tään 27.8.2018. 

Lista ja liitteet löytyvät linkistä http://poytakirjat.satshp.fi:70/  
 

  Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen pöytäkirjanote 

kokouksesta 27.8.2018  

125 § Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021 ja 

vuoden 2019 talousarvion sekä investointisuunnitelman vuoteen 2024 

luonnokset 

Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus pyytää jäsenkuntiensa ja 

sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan lausuntoa oheisista luonnoksista 

sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vv 2019 - 2021 ja 

vuoden 2019 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen 

2024. 

  

Jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot pyydetään kirjallisina 

sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle 20.9.2018 mennessä osoitteella:  

Satakunnan sairaanhoitopiiri / yhtymähallinto / kirjaamo, Sairaalantie 3, 

28500 Pori. 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksen 27.8.2018  

123 § Toiminnan ja talouden katsaus 1-6 kk / 2018 

124 § Toiminnan ja talouden katsaus 1-7 kk / 2018 

 

Satakuntaliitto 

 

Satakuntaliiton lausunto 9.8.2018; SL/102/03.01.00/2016 

Karvian kunnan keskustaajaman osayleiskaavan muutoksen ehdotuksesta 

(Härkämäen alue) 

Satakuntaliitto uudistaa luonnosvaiheessa antamansa lausunnon 

seuraavilta osin: 

Karvian keskustaajaman osayleiskaavan muutoksen ehdotus on 

ristiriidassa voimassa olevan osayleiskaavan ratkaisujen ja niiden 

perusteena olevien selvitysten suhteen. Suunnittelualueen länsiosa 

Karviantien varrelta liittyy myös Katson maalaismaisemaa –hankkeessa 

tehdyn inventoinnin perusteella maisemallisesti arvokkaaseen Karvian 

kulttuurimaisema-alueeseen. Voimassa olevassa osayleiskaavassa on 

Karviantien varren peltoalueet asutuksen lomassa osoitettu 

maisemaselvityksen mukaisesti maisemallisesti arvokkaaksi 

peltoalueeksi (MA) ja asutuksen takana maa- ja metsätalousalueeksi, 

jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY-5). Keskustaajaman 

osayleiskaavan muutoksessa on maisemallisesti arvokasta peltoaluetta 

osoitettu asuin-, liike ja toimistorakennusten (kortteli)alueeksi (AL) ja 

ympäristöarvoja omaavaa maa- ja metsätalousaluetta on osoitettu 

teollisuusalueeksi. 

 

Satakuntaliiton tiedote 3.8.2018 

Luonnos Kokemäenjokilaakson ekosysteemipalveluiden ja 

alueidenkäytön yhteensovittamisesta julkaistu 

http://poytakirjat.satshp.fi:70/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm


 

 

 

Satakuntaliiton elokuun henkilöstön uutiskirje, Elokuu 2018 

Maakuntavalmistelu jatkuu uudella aikataululla 

Satakunnan maakuntauudistuksen tuorein henkilöstön uutiskirje on 

julkaistu. Elokuun uutiskirjeessä henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija 

avaa maakuntavalmistelun uutta aikataulua. 

 

Maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulusuunnitelman mukaan: 

Maakunta- ja sote-uudistuksen lait voimaa 11-12/2018 

Ensimmäiset maakuntavaalit 5/2019 

Maakuntavaltuustot aloittavat 8/2019 

Uudistus voimaan, palvelujen järjestämisvastuu ja muut tehtävät siirtyvät 

maakunnille 1.1.2021 

Henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli käyttöön 1.1.2022 

Sote-keskusten valinnanvapaus 1.1.2023 

Suun terveydenhuollon valinnanvapaus 1.1.2023 

  

Seuraava maakuntauudistuksen henkilöstön uutiskirje julkaistaan tiistai-

na 18.9. 

 

Uutiskirje on tarkoitettu maakuntauudistuksen piirissä olevalle henkilös-

tölle ja heitä edustaville luottamusmiehille. Sen toivotaan tavoittavan 

kaikki uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden työntekijät. 

 

Henkilöstön uutiskirjeisiin voit tutustua myös verkkosivuillamme! 

Mahdollisia kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: 
maakuntauudistus.henkilosto@satakunta.fi 

 

Maakuntahallituksen 27.8.2018 kokouksen esityslista on luettavissa 

Satakuntaliiton verkkosivuilla: 

http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?

+bid=1170 

 

Satakunnan pelastuslaitos, johtokunta 

 

Pöytäkirja 4/2018, 3.8.2018 kokouksesta 

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja 3.8.2018 

Pöytäkirja on luettavissa myös Porin kaupungin nettisivuilla: 

http://kuntatoimisto.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+eli

n=SATPEL&pvm=3%2e8%2e2018%2018%3a00 

 

Pöytäkirjanote johtokunnan 3.8.2018 pidetyn kokouksen 

pöytäkirjasta 4/2018: 

§ 32 Talous- ja toimintakatsaus, kesäkuu 2018 

 

Esityslista Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukseen 

05/2018 28.8.2018. 

Esityslista on luettavissa myös Porin kaupungin nettisivuilla: 

http://www.satakunta2019.fi/?page_id=1466
mailto:maakuntauudistus.henkilosto@satakunta.fi
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1170
http://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1170
http://kuntatoimisto.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=3%2e8%2e2018%2018%3a00
http://kuntatoimisto.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=3%2e8%2e2018%2018%3a00


 

 

http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=

SATPEL&pvm=28%2e8%2e2018%2018%3a00 

 

Kankaanpään kaupunki, kaupunginhallitus 

 

Kaupunginhallituksen kokouspäätös 20.8.2018  

  § 246 Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta 

yhteispalvelusta (TYP) 

 

Jämijärven kunta 

 

Jämijärven kunnanhallituksen pöytäkirjasta §175  20.8.2018 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 

kuntarakennelain muuttamisesta 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

 

PoSan yhtymävaltuuston kokous pidetään torstaina 27.9.2018 klo 17 

aiemmin ilmoitetun 6.9.2018 sijaan. 

Syynä on yhtymähallituksen kokousaikataulun muutos. 

 

Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy 

Virallinen lehti 92 / 10.8.2018 

Virallinen lehti 95 / 17.8.2018 

Virallinen lehti 98 / 24.8.2018 

 

Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.  

http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=28%2e8%2e2018%2018%3a00
http://kokoukset.pori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SATPEL&pvm=28%2e8%2e2018%2018%3a00


 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

KH § 148 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 

 

 


