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Jakelussa mainituille

Lausuntopyyntö Digi-ja väestötietovirastoa koskevista asetusluonnoksista

Johdanto

Väestörekisterikeskuksen, maistraattien sekä Itä-Suomen
aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus-ja kehittämisyksikön
tehtävät yhdistetään uudeksi kokonaisuudeksi Väestörekisterikeskukseen
1.1.2020. Samalla viraston nimi muutetaan Digi-ja väestötietovirastoksi.
Maalikuussa 2019 vahvistettiin organisaatiomuutoksen keskeisesti toteuttava
laki Digi-ja väestötietovirastosta (304/2019). Lisäksi eduskunnassa on
käsittelyssä hallituksen esitys Digi-ja väestötietoviraston toimialaa koskevien
lakien muuttamiseksi (HE 10/2019 vp), jossa ehdotetaan tehtäväksi sellaiset
laajemmat lainsäädännön muutokset, jotka johtuvat organisaatiouudistuksesta
tai jotka on tarkoituksenmukaista toteuttaa samassa yhteydessä. Laintasoisen
sääntelyn lisäksi organisaatiouudistuksen yhteydessä on tarve muuttaa
asetustasoista sääntelyä.

Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne Digi-ja
väestötietovirastoa koskevista asetusluonnoksista. Uusina asetuksina on
tarkoitus antaa valtioneuvoston asetus Digi- ja väestötietovirastosta sekä
valtioneuvoston asetus holhousasioiden rekisteristä. Tämän lisäksi ehdotetaan
muutoksia valtiovarainministeriön, oikeusministeriön ja sosiaali-ja
terveysministeriön hallinnonalan valtioneuvoston asetuksiin sekä
valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön asetuksiin.

Asetusluonnoksetja niiden perustelut on jaettu neljään eri kokonaisuuteen:
1. Valtioneuvoston asetus Digi- ja väestötietovirastosta sekä eräiden muiden

Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien valtioneuvoston asetusten
muuttaminen

2. Valtioneuvoston asetus holhousasioiden rekisteristä sekä eräiden muiden
Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien valtioneuvoston asetusten
muuttaminen tai kumoaminen oikeusministeriön hallinnonalalla

3. Valtiovarainministeriön asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen
asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta annetun valtiovarainministeriön
asetuksen muuttamisesta

4. Eräiden Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien oikeusministeriön
asetusten muuttaminen.

Tavoitteet

Sähköisesti allekirjoitettu [bgJS^^t»toi^ya^m^^^ltioneuvoston asetuksessa
säädettäisiin viraston ohjauksesta, eräistä viraston tehtävistä, henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista sekä viraston toimipaikoista.

Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Puh 0295 16001 (Vaihde)
Faksi 09 160 33123

valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi

Y-tunnus 0245439-9
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Holhousasioiden rekisteristä annettavassa valtioneuvoston asetuksessa

säädettäisiin holhousasioiden rekisterin tietojen tallentamisen ajankohdasta
sekä edunvalvontavaltuutuksesta tallennettavien lisätietojen
yksityiskohtaisesta sisällöstä.

Lisäksi väestötietojärjestelmästä annetusta valtioneuvoston asetuksesta
purettaisiin sellaisia säännöksiä, jotka ovat tietosuoja-asetuksen voimaan
tultua tarpeettomia tai liian yksityiskohtaisia. Samalla tehtäisiin yksittäisiä
käytännön tarpeista tai muun sääntelyn kehityksestä johtuvia muutoksia.

Muissa asetuksissa tehtäisiin organisaatiouudistuksesta johtuvat tekniset
muutokset sellaisiin asetuksiin, joissa on säädetty Väestörekisterikeskuksen,
maistraattien tai maistraattien ohjaus-ja kehittämisyksikön tehtävistä,
virastojen välisestä toimivallanjaosta faijoissa muuten viitataan näihin
toimijoihin. Muutoksia aiheuttaa myös Ahvenanmaan valtionviraston roolin ja
toimivallan perustaminen jatkossa erilliseen sääntelyyn. Ahvenanmaan
valtionviraston roolin ja toimivallan sisältö on tarkoitus kuitenkin säilyttää
ennallaan. Edelleen teknisinä muutoksina muutettaisiin viittaukset
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista
annettuun lakiin sen uuden nimikkeen johdosta.

Asetusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Vastausohjeet

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta Digi-ja
väestötietovirastoa koskevista asetusluonnoksista. Myös muut kuin alla Jakelu
-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai
postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi valtiovarainministeriö
pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden
mukaisesti:

Yleiset kommentit

Yleiset kommentit luonnoksista

Organisaatiouudistus

Kommentit organisointia koskevista ratkaisuista ja vaikutuksista
yleisesti
Kommentit Digi-ja väestötietovirastosta annettavaan valtioneuvoston
asetukseen

Rekistereitä ja tiedonhallintaa koskeva sääntely

Kommentit tietojen käsittelyä koskevista ratkaisuista
Kommentit väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston
asetuksen muutosehdotuksesta
Kommentit holhousasioiden rekisteristä annettavaan valtioneuvoston
asetukseen

Tekniset säädösmuutokset

Kommentit teknisluonteisista säädösmuutosehdotuksista (mm. nimen
muutos ja säädösviittauksen muutos), jotka seuraavat
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organisaatiouudistuksesta
Puuttuuko asetusluonnoksista jokin valtioneuvoston asetus, jota olisi
muutettava organisaatiouudistuksen johdosta?

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua
lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät
lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton
tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan
lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään
25.10.2019.

Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Isamaria Mäkiaho
(isamaria.makiaho@vm.fi, 0295530219).

Anna-Maija Karjalainen
ICT-johtaja, ylijohtaja

Isamaria Mäkiaho
Neuvotteleva virkamies

Liitteet

Jakelu

Liite 1 Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan
valtioneuvoston asetusluonnokset

Liite 2 Oikeusministeriön hallinnonalan valtioneuvoston asetusluonnokset
Liite 3 Valtiovarainministeriön asetusluonnokset
Liite 4 Oikeusministeriön asetusluonnokset
Liite 5 Perustelumuistio (valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonalan valtioneuvoston asetukset)
Liite 6 Perustelumuistio (oikeusministeriön hallinnonalan valtioneuvoston asetukset)
Liite 7 Perustelumuistio (valtiovarainministeriön asetukset)
Liite 8 Perustelumuistio (oikeusministeriön asetukset)

Valtioneuvoston kanslia
Ulkoministeriö
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Oikeusministeriö
Sisäministeriö
Puolustusministeriö
Valtiovarainministeriö
Opetus-ja kulttuuriministeriä
Maa-ja metsätalousministeriö
Liikenne-ja viestintäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali-ja terveysministeriö
Ympäristöministeriö
Hämeen maistraatti
Kaakkois-Suomen maistraatti

Uudenmaan maistraatti
Itä-Suomen maistraatti

Lapin maistraatti
Länsi-Suomen maistraatti
Sisä-Suomen maistraatti

Pohjois-Suomen maistraatti
Lounais-Suomen maistraatti

Väestörekisterikeskus
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto
Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Länsi-Ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Itä-Suomen aluehallintovirasto

Maistraattien ohjaus-ja kehittämisyksikkö, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ahvenanmaan maakuntahallitus

Ahvenanmaan valtionvirasto
Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Pohjanmaan liitto
Etelä-Savon maakuntaliitto
Hämeen liitto
Kainuun liitto
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Suomen liitto
Kymenlaakson liitto
Lapin liitto
Pirkanmaan liitto
Pohjanmaan liitto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Savon liitto
Päijät-Hämeen liitto
Satakuntaliitto
Uudenmaan liitto
Varsinais-Suomen liitto

Kuntaliitto
Verohallinto
Maahanmuuttovirasto

Kansaneläkelaitos
Eläketurvakeskus
Tilastokeskus
Tieteen tietotekniikan keskus
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Rikosseuraamuslaitos

Palkansaajajärjestö Pardia
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Jutkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
Suomen Lakimiesliitto
Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry
Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkollishallitus
Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus
Nimilautakunta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
Kilpailu-ja kuluttajavirasto
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Länsi ja Sisä-Suomen oikeusapu ja edunvalvontapiiri
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Suomen Asianajajaliitto
Muistiliitto
Kehitysvammaliitto
Finanssiala ry
Suomen nuoret lesket ry
Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin
Helsingin hallinto-oikeus
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Turun hallinto-oikeus
Vaasan hallinto-oikeus

Ahvenanmaan käräjäoikeus
Espoon käräjäoikeus
Etelä-Karjalan käräjäoikeus
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus
Etelä-Savon käräjäoikeus
Helsingin käräjäoikeus
Hyvinkään käräjäoikeus
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus
Kainuun käräjäoikeus
Kanta-Hämeen käräjäoikeus
Kemi-Tornion käräjäoikeus
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus
Keski-Suomen käräjäoikeus
Kymenlaakson käräjäoikeus
Lapin käräjäoikeus
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus
Oulun käräjäoikeus
Pirkanmaan käräjäoikeus
Pohjanmaan käräjäoikeus
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus
Pohjois-Savon käräjäoikeus
Päijät-Hämeen käräjäoikeus
Satakunnan käräjäoikeus
Tuusulan käräjäoikeus
Vantaan käräjäoikeus
Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Korkein hallinto-oikeus
Korkein oikeus
Helsingin hovioikeus
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Itä-Suomen hovioikeus

Rovaniemen hovioikeus
Vaasan hovioikeus

Turun hovioikeus
Maanmittauslaitos
Patentti-ja rekisterihallitus
Rajavartiolaitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Poliisihallitus
Oikeusrekisterikeskus
Valtakunnansyyttäjän virasto
Eduskunnan oikeusasiamies

Folktinget
Saamelaiskäräjät
Alajärvi
Alavieska
Alavus
Asikkala
Askola
Aura

Brändö
Eckerö
Enonkoski
Enontekiö
Espoo
Eura
Eurajoki
Evijärvi
Finström
Forssa

Föglö
Geta
Haapajärvi
Haapavesi
Hailuoto
Halsua
Hamina
Hammarland
Hankasalmi
Hanko
Harjavalta
Hartola
Hattula
Hausjärvi
Heinola
Heinävesi
Helsinki
Hirvensalmi
Hollola
Honkajoki
Huittinen
Humppila
Hyrynsalmi
Hyvinkää
Hämeenkyrö
Hämeenlinna
li
Iisalmi



7(11)

Iitti
Ikaalinen
Ilmajoki
Ilomantsi
Imatra
Inari
Inkoo
Isojoki
Isokyrö
Janakkala
Joensuu
Jokioinen
Jomala
Joroinen
Joutsa
Juuka
Juupajoki
Juva
Jyväskylä
Jämijärvi
Jämsä
Järvenpää
Kaarina

Kaavi
Kajaani
Kalajoki
Kangasala
Kangasniemi
Kankaanpää
Kannonkoski
Kannus

Karijoki
Karkkila
Karstula
Karvia
Kaskinen
Kauhajoki
Kauhava
Kauniainen
Kaustinen
Keitele
Kemi
Kemijärvi
Keminmaa
Kemiönsaari
Kempele
Kerava

Keuruu

Kihniö
Kinnuta
Kirkkonummi
Kitee
Kittilä
Kiuruvesi
Kivijärvi
Kokemäki
Kokkola
Kolari
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Konnevesi
Kontiolahti
Korsnäs

Koski Tl
Kotka
Kouvola

Kristiinankaupunki
Kruunupyy
Kuhmo
Kuhmoinen
Kumlinge
Kuopio
Kuortane
Kurikka
Kustavi
Kuusamo

Kyyjärvi
Kärkölä
Kärsämäki
Kökar
Lahti
Laihia
Laitila
Lapinjärvi
Lapinlahti
Lappajärvi
Lappeenranta
Lapua
Laukaa
Lemi
Lemland
Lempäälä
Leppävirta
Lestijärvi
Lieksa
Lieto
Liminka
Liperi
Lohja
Loimaa
Loppi
Loviisa
Luhanka
Lumijoki
Lumparland
Luoto
Luumäki
Maalahti
Maarianhamina - Mariehamn

Marttila
Masku
Merijärvi
Merikarvia
Miehikkälä
Mikkeli
Muhos
Multia
Muonio
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Mustasaari

Muurame

Mynämäki
Myrskylä
Mäntsälä
Mänttä-Vilppula
Mäntyharju
Naantali
Nakkila
Nivala
Nokia
Nousiainen
Nurmes
Nurmijärvi
Närpiö
Orimattila
Oripää
Orivesi
Oulainen
Oulu
Outokumpu
Padasjoki
Paimio
Paltamo
Parainen
Parikkala
Parkano
Pedersören kunta
Pelkosenniemi
Pello
Perho
Pertunmaa
Petäjävesi
Pieksämäki
Pielavesi
Pietarsaari
Pihtipudas
Pirkkala
Polvijärvi
Pomarkku
Pori
Pornainen

Porvoo

Posio
Pudasjärvi
Pukkila
Punkalaidun
Puolanka
Puumala
Pyhtää
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Pyhäntä
Pyhäranta
Pälkäne
Pöytyä
Raahe
Raasepori
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Raisio
Rantasalmi
Ranua
Rauma

Rautalampi
Rautavaara

Rautjärvi
Reisjärvi
Riihimäki
Ristijärvi
Rovaniemi

Ruokolahti
Ruovesi

Rusko
Rääkkylä
Saarijärvi
Salla
Salo
Saltvik
Sastamala
Sauva
Savitaipale
Savonlinna

Savukoski
Seinäjoki
Sievi
Siikainen
Siikajoki
Siikalatva
Siilinjärvi
Simo
Sipoo
Siuntio
Sodankylä
Soini
Somero

Sonkajärvi
Sotkamo
Sottunga
Sulkava
Sund
Suomussalmi

Suonenjoki
Sysmä
Säkylä
Taipalsaari
Taivalkoski
Taivassalo

Tammela
Tampere
Tervo
Tervola

Teuva

Tohmajärvi
Toholampi
Toivakka
Tornio
Turku
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Tuusniemi
Tuusula
Tyrnävä
Ulvila
Urjala
Utajärvi
Utsjoki
Uurainen

Uusikaarlepyy
Uusikaupunki
Vaala
Vaasa

Valkeakoski
Valtimo
Vantaa
Varkaus

Vehmaa
Vesanto
Vesilahti
Veteli
Vieremä
Vihti
Viitasaari
Vimpeli
Virolahti
Virrat
Värdö
Vöyri
Ylitornio
Ylivieska
Ylöjärvi

Ähtäri
Äänekoski



Miia Salonen

Lähettäjä: Karvia Keskus
Lähetetty: torstai 19. syyskuuta 2019 14.11
Vastaanottaja: Tarja Hosiasluoma; Kati Ojaniemi; Miia Salonen
Aihe: VL: LAUSUNTOPYYNTÖ / Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2022
Liitteet: Lausuntopyyntö_Satakuntaliiton talousarvio 2020 ja -suunnitelmaehdotus 2020 -

2022.pdf; OteJVIaakuntahallitus 16.09.2019 § 109 Vuoden 2020 talousarvio ja
taloussuunnitelma 2020-2022.pdf

Lähettäjä: Kirjaamo <kiriaamo@satakunta.fi>
Lähetetty: 19. syyskuuta 2019 13:00
Vastaanottaja: SATLI Kunnat

Aihe: LAUSUNTOPYYNTÖ/Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2022

Maakuntahallitus 16.9.2019 § 109

Ohessa täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti lausuntopyyntöjä pöytäkirjanote pykälästä 109

VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Satakunnan maakuntahallitus on 16.9.2019 kokouksessaan hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton vuoden 2020

talousarvioksi ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmaksi, josta pyydetään Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n
mukaisesti jäsenkuntien lausunto.

Jäsenkuntien lausunnot luonnoksesta tulee toimittaa viimeistään torstaina 31.10.2019 Satakuntaliittoon,

kirjaamo@satakunta.fi tai Satakuntaliitto, Kirjaamo, PL 260, 28101 Pori.

Täytäntöönpano
• Jäsenkunnat

Ystävällisin terveisin
********************

Satakuntaliitto

Pohjoisranta 11 D, PL 260
28101 Pori
******!|!*S|!***********
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SATAKUNTALIITTO
Regional Council of Sataltunta

Maakuntahallitus

PÖYTÄKIRJANOTE

16.09.2019
MH 7/2019

Sivu 6

Maakuntahallitus:

Taseen nykyisestä ylijäämämäärästä enintään puolet eli noin
375.000 euroa voidaan sitoa kehittämishankkeisiin. Loppuosa
taseen ylijäämästä pidetään varattuna muihin mahdollisiin
käyttökohteisiin.

Tämä päätös kirjataan osaksi maakuntahallituksen
maakuntavaltuustolle tehtävää vuoden 2020
talousan/ioesitystä.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

Talousarvioon 2020 esitetään uusien projektien omarahoitusosuuden kattamiseen
taseen ylijäämistä korkeintaan 50.000 euroa. Ylijäämien mahdollinen käyttö
kehittämishankkeiden omarahoitusosuudeksi vahvistetaan vuosittain etukäteen
talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Valmistelijat:

Täytäntöönpano:

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus:

vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen, maakuntajohtaja Asko
Aro-Heinilä, vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen, alueiden
käytön johtaja Päivi-Liuska-Kankaanpää

Jäsenkunnat

Maakuntahallitus hyväksyy 2020 talousarvion ja vuosien 2020-
2022 taloussuunnitelman lähetettäväksi jäsenkuntiin lausuntoja
varten. Kuntien lausunnot pyydetään 31.10.2019 mennessä.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pori19.09.2019
Otteen oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä
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l Johdanto

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut

ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on

taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymissä noudatetaan samoja säännöksiä.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan tai kuntayhtymän toiminnalliset ja

taloudelliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset

kunnan tai kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.

Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa

jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan

kehittämiseksi.

Satakuntaliiton hallintosäännön 38 §:n mukaan maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa

sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Talousarviosta päätettäessä maakuntavaltuusto määrittelee, mitkä ovat sen sitovina

hyväksymät toiminnan tavoitteet. Maakuntavaltuusto antaa talousarvion noudattamista

koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat viraston viranomaisia. Lisäksi

39 §:n mukaan maakuntavaltuuston hyväksymä talousarvio toimii käyttösuunnitelmana.

Maakuntahallitus vastaa talousarvion ja taloussuunnitelman toteutumisesta.

Yleistä:

Maailmantalouden epävarmuustekijöistä huolimatta Satakunnan elinkeinoelämän kehityksen

tilanne on kokonaisuudessaan valoisampi kuin pitkään aikaan. Työllisyystilanne on parantunut

koko maakunnassa ja työttömien määrä on pienempi kuin vuosikymmeneen. Yritystoiminnassa

on menossa hyvä uudistumisen vaihe.

Satakunnan kehityksen suurimpana haasteena on maakunnan väestömäärän kehitys. Myös

Satakunnan kuntien taloudellinen tilanne on hankala, maakunnan 17 kunnasta kaksi täyttää

kuntalain kriisikuntakriteerit, suurin osa kunnista on tehnyt vuonna 2018 alijäämäisen

tilinpäätöksen ja vuoden 2019 tilinpäätösennusteet näyttävät laajasti todella synkiltä.

Kuntaosuuksien kokonaismäärä on pysynyt samana (2,33 Me) vuodesta 2014 lähtien.

Talousarvion 2020 laadintaperusteena on ollut Satakuntaliiton perustoimintojen ja käynnissä

olevien hankkeiden toteuttaminen siten, että kuntien maksuosuuksien korotustarve saataisiin

painettua mahdollisimman alas ottaen kuitenkin huomioon Satakuntaliiton menoihin

kohdistuvat kasvupaineet niiltä osin kuin menopaineita ei saada katettua toimintojen

kehittämisen ja projektitoiminnan kautta.

Talousarviossa merkittävin kulujen nousu on varsinaisen toiminnan henkilöstökulujen lisäys,

mikä johtuu virka- ja työehtosopimuksen mukaisista yleiskorotuksista ja ns.
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kilpailukykysopimuksen määräaikaisuuden päätymisestä. Lisäksi ulkoisten hankkeiden maaraja

muu tukirahoitus on vähentynyt olennaisesti viime vuosina.

Painopisteitä toimialoilta:

Edunvalvontahankkeet johdetaan pääosin Satakunnan maakuntaohjelman (2018-2021)ja sen

toimeenpanosuunnitelman sisällöistä ja hankkeista. Keskeisiä toimenpiteitä ovat osaamisen

kehittämisen, osaavan työvoiman saannin, liikenneverkon (mm. vt 8, vt 2, Satakunnan

rautatieverkko ja perustienpito), sekä pitkäjänteisen, turvallisen ja viihtyisän elin- ja

toimintaympäristön kehittäminen Satakuntaan.

Liiton viestintää ja tiedotusta kehitetään jatkuvasti tavoitteena Satakunnan

kehittämistavoitteiden edistäminen ja vuoropuhelun tiivistäminen keskeisten sidosryhmien

kanssa. Satakunnan brändikäsikirjan mukaisia vetovoimatekijöitä tuodaan eri kanavien kautta

julkisuuteen ja haetaan positiivista Satakunta -näkyvyyttä.

Aluekehityksen toimialalla seurataan ja edistetään maakuntaohjelman 2018-2021

temaattisten kehittämiskokonaisuuksien toteutumista, vahvistetaan kuntien ja maakuntien

välistä yhteistyötä, edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, vahvistetaan

aluekehittämistä tukevaa verkostoitumista sekä tutkimus-kehittämis ja innovaatiotoimintaa,

edistetään aluekehitykseen liittyviä kansainvälisiä asioita, koordinoidaan maakunnan alue-

ennakointia, osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia sekä aluetietopalvelua, toteutetaan

alueellista rakennerahasto-ohjelmaa (2014-2020) ja huolehditaan maakunnan

yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta, osallistutaan uuden ohjelmakauden valmisteluun

yhteistyössä Etelä- ja Länsi-Suomen muiden maakuntien kanssa, yhteensovitetaan kulttuuria

koskevia suunnitelmia ja kehittämistoimenpiteitä osana maakuntaohjelman toteutusta,

jatketaan matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyötä sekä järjestöyhteistyötä.

Alueidenkäytön keskeisiä painopisteitä ovat kokonaismaakuntakaavan, vaihemaakuntakaava

l:n ja vuonna 2019 lainvoiman saavuttaneen Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2

toteutumisen edistäminen sekä Satakunnan maakunnallisen liikennejärjestelmätyön

integroiminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Lakisääteisenä tehtävänä

merialuesuunnitelman laatimista viedään eteenpäin yhteistyössä rannikkoliittojen ja

ministeriön kanssa. Maakuntasuunnitelman pohjaksi ja kokonaismaakuntakaavan

uudistamista varten jatketaan tarvittavien selvitysten laatimista.
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2 Liiton toiminta-ajatus

Satakuntaliiton toiminta-ajatus on perussopimuksen mukaan:

Satakuntaliitto toimii maakunnan ja sen kuntien sekä asukkaiden eduksi kehittämis-,

edunvalvonta-, tutkimus-ja suunnitteluorganisaationa.

Satakuntaliiton tehtävänä on perussopimuksen mukaan:

• edistää maakunnan henkistä ja aineellista vaurastumista sekä hyvän ympäristön

turvaamista sekä valvoa maakunnan etua

• vahvistaa maakunnan sisäistä sekä kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä sekä

toimia maakunnallisena yhteistyöelimenä maakunnan kehittämisasioissa

• hoitaa alueiden kehittämisestä annetun lain mukaiset aluekehitysviranomaisen

tehtävät ts. huolehtia toimialueellaan yleisestä aluepoliittisesta suunnittelusta,

aluekehittämisohjelmien valmistelusta ja niiden toteuttamisen seurannasta sekä

aluekehitysviranomaisille kuuluvien aluekehitys-toimenpiteiden yhteensovittamisesta

• avustaa ja palvella kuntia niiden tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistoiminnassa

• huolehtia alueellaan maakuntakaavan laatimisesta ja muista maakuntakaavoitukseen

liittyvistä tehtävistä ja edistää maakuntakaavan toteuttamista sekä

• huolehtia lainsäädäntöön perustuvista muista tehtävistä sekä jäsenkuntien yhdessä

sille osoittamista tehtävistä.

Satakuntaliiton toiminnan perustan muodostavat lakisääteiset tehtävät, joista säädetään

alueiden kehittämislaissa sekä maankäyttö-ja rakennuslaissa.
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3.1 Edunvalvonta, yhteistyö ja viestintä

Edunvalvonta, yhteistyö ja viestintä ovat osa koko liiton toimintaa. Niitä koordinoi

maakuntajohtajan työtiimi. Tiimi toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa liiton toimialueiden,

keskeisten sidosryhmien sekä tiedotusvälineiden edustajien kanssa.

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET

• Toimiva ja tuloksellinen edunvalvonta

• Satakunnan etujen ajaminen maakuntia ja kuntia koskevien hallinnollisten ja toiminnallisten

uudistusten valmistelussa

• Maakuntaohjelmaan pohjautuva edunvalvontatyö ja yhteistyön koordinointi

• Maakunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen Satakunnan brändikäsikirjan ja

maakuntaohjelman tavoitteiden mukaisesti

• Kansainvälisten suhteiden edistäminen osana maakuntahallinnon tekemää työtä

Tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on sisällytetty maakuntajohtajan työtiimin tehtävien ohella

myös koko virastoa palvelevia toimintoja.

Edunvalvonta

Tuloksellinen edunvalvonta perustuu siihen, että maakunnan eri toimijoilla on

samansuuntainen näkemys ja tahtotila maakunnan kehittämislinjoista. Pyritään edistämään

keskeisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta edunvalvonta-asioissa. Edunvalvonnalla

vaikutetaan maakunnan tunnettuuteen ja maakunnalle keskeisten hankkeiden ja näkemysten

ottamiseen huomioon kansallisessa ja Euroopan unionin päätöksenteossa.

* Satakuntaliiton edunvalvontatyön kehittäminen ja edunvalvontatyöhön liittyvien

toimenpiteiden toteuttaminen.

* Vaikutetaan maan hallituksen hallitusohjelman toteuttamiseen.

Kehitetään edelleen SuomiAreena-viikkoon liittyvää edunvalvontatyötä yhdessä Porin

kaupungin kanssa.
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• Edunvalvontatavoitteet johdetaan pääosin Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021

sisällöistä ja hankkeista. Vaikutetaan ja reagoidaan ajankohtaisiin edunvalvonnallisiin

kysymyksiin.

• Satakuntaliitto jatkaa edunvalvontatavoitteidensa ajamista valtionhallinnon

suunnitelmiin ja ohjelmiin. Keskeisinä toimenpiteinä liikenne-, teollisuus- ja

koulutuspoliittisiin päätöksiin vaikuttaminen.

• Koordinoidaan ja valmistellaan Satakunnan kansanedustajien yhteistyöryhmän

toimintaa ja tapaamisia erityisesti yhteisten linjausten ja maakunnan ja päättäjien

vuorovaikutuksen näkökulmasta.

• Informoidaan keskeisiä sidosryhmiä maakunnan keskeisistä edunvalvonta- ja

yhteistoimintatavoitteista ja toimitaan yhteistyössä niiden saavuttamiseksi.

• Järjestetään aktiivisesti vierailuja, tilaisuuksia, tapaamisia ja keskusteluja eduskunnan,

valtion viranomaisten ja muiden päättäjien kanssa.

• Kehitetään ja systematisoidaan edelleen edunvalvonta-asioiden sisäistä ja ulkoista

valmistelua, koordinointia ja viestintää.

• Toteutetaan ja kehitetään satakuntalaisille nuorille tarkoitettua yhteiskunnallista

vaikuttamistyötä koskevaa koulutusta (Satakunnan vaikuttajakoulu).

Kuntayhteistyö

Satakuntaliitto tarjoaa jäsenkunnilleen foorumin yhteisille keskusteluille uudistuksista ja

rakenteellisista ja toiminnallisista muutoksista. Tarvittaessa liitto edesauttaa valmistelua esim.

erillisten työryhmien perustamisen kautta.

• Jatketaan yhteistyötä jäsenkuntien kanssa. Järjestetään jäsenkuntien toiveiden

mukaan erilaisia yhteisiä tapaamisia esim. johtavien kunnallisten luottamushenkilöiden

ja kunnallisjohdon maakunnalliset kokoukset ja seminaarit.

Jäsenyydet ja yhteistyö

Yhteistyöverkostojen luominen kansallisesti ja kansainvälisesti on integroitu liiton koko

toimintaan.

• Satakuntaliitto on mukana ja toimii aktiivisesti mm. seuraavissa maakunnan

liikennehankkeiden edunvalvontaryhmittymissä

VT 8 Turku-Pori ohjausryhmä
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VT 8 valtuuskunta

Pori-Tampere -radan työryhmä.

Helsinki-Forssa-Pori -kuljetuskäytävän neuvottelukunta.

Pori-Parkano-Haapamäki -raideliikennekäytävän työryhmä. Työryhmän sihteeriys

ja valmisteluvastuu on Satakuntaliitolla.

päärataryhmä (11 maakuntaa)

Päärata+ (6 maakuntaa) ohjausryhmä

VT3 -vaikuttamisen ohjausryhmä ja eduskuntaverkosto

Rauman radan henkilöjunaliikenneryhmän työskentelyyn osallistuminen

Kasitie ry, joka ajaa valtatien 8 kehittämistä etelästä pohjoiseen.

* Hyödynnetään verkostomaisesti toimivaa Satakuntavaltuuskuntaa, kehitetään sen

toimintaa ja aktivoidaan jäsenhankintaa. Valtuuskuntaan kuuluu Satakunnassa

syntyneitä tai täällä muuten vaikuttaneita henkilöitä, jotka haluavat toimia Satakunta-

tietoisuuden ja maakunnan myönteisen kehityksen edistämiseksi. Valtuuskunnalle

tiedotetaan aktiivisesti maakunnan asioista ja järjestetään kokoontumisia Helsingissä

ja maakunnassa. Yksittäisten valtuuskunnan jäsenten kanssa tehdään tapauskohtaista

yhteistyötä. Nostetaan Satakuntavaltuuskunnan profiilia.

* Satakuntaliiton alainen Satakunnan vanhusneuvosto jatkaa vuorovaikutteista

yhteistyötä Satakunnan kuntien vanhusneuvostojen ja muiden ikäihmisten parissa

toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa.

• Osallistutaan Länsi-Suomen maakuntien (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjanmaa,

Pirkanmaa, Satakunta) kotimaan yhteistoimintaan ja mahdollistetaan yhteistoiminta-

alueen laajeneminen maakuntien yhteisellä päätöksellä. Erityisesti Kanta-Hämeen

maakunta on tulossa mukaan Länsi-Suomen maakuntien yhteistyöhön.

• Ylläpidetään Brysselissä, Belgiassa yhteistä Eurooppa-toimistoa Etelä-Pohjanmaan,

Keski-Suomen ja Pohjanmaan liittojen kanssa. Selvitetään toimiston resurssit ja

tavoitteet suhteessa muihin vastaaviin toimistoihin.

• Jatketaan yhteistoimintaa aluehallinnon mukaisella yhteistoiminta-alueella, jonka

Satakunta ja Varsinais-Suomi muodostavat.

• Jatketaan aihe- ja tapauskohtaista muuta strategista yhteistyötä muiden maakuntien

kanssa.

Osallistutaan BSSSQn (Itämeren valtioiden alueiden yhteistyö) ja sen työryhmien
toimintaan.
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AER (Euroopan alueiden liitto) -jäsenyyttä jatketaan toistaiseksi. Yhteistyössä Suomen

muiden AER-jäsenliittojen kanssa arvioidaan jatkuvasti jäsenyyden hyötyjä. Pyritään

vaikuttamisen parantamiseen Satakunnan kannalta keskeisissä teemoissa.

Osallistutaan aktiivisesti CPMR:n ja sen alaisen Itämeri-komission toimintaan.

Jatketaan yhteistyötä Kiinan Changzhoun ja Ningbon alueiden sekä CASST- ja SAWS -

organisaatioiden kanssa. Viron Viljandin ja Harjumaan (Tallinnan alue) maakuntien

kanssa yhteistyö on ollut Viron aluehallintouudistuksen takia heikkoa, pyritään

aktivoimaan yhteistyö uudelleen vuoden 2020 aikana.

Satakuntaliiton viestintä

Satakuntaliiton viestinnän tavoitteena on liiton näkyvyyden ja työn vaikuttavuuden sekä

tunnettuuden lisääminen Satakunnassa, Suomessa ja muualla maailmassa.

Sisäinen viestintä

• edistetään Satakunnan brändikäsikirjan tavoitteita

• edistetään maakuntaohjelman ja muiden strategisten asiakirjojen tavoitteita

• tuetaan viestinnän keinoin maakunnan kehityksen kannalta merkittävien muutosten,

mm. maakuntauudistuksen, tavoitteiden esillä oloa

Ulkoinen viestintä

• viestitään Satakuntaliiton toimialaan kuuluvista asioista eri keinoin ja välineissä

• ylläpidetään sivustoja www.satakuntaliitto.fi, www.satakunta.fi ja

www.koesatakunta.fi ja tuotetaan niihin sekä niihin liittyviin kanaviin sisältöä

• tuetaan maakuntauudistuksen viestintää

• tuotetaan tarkoituksenmukaista materiaalia maakunnan markkinointiin

• kehitetään, koordinoidaan ja lisätään englanninkielisiä aineistoja sekä soveltuvin osin

muita kieliä

• julkaistaan verkkolehti Satasta

• kerätään palautetta tarjotuista palveluista ja seurataan palveluiden käyttöä

• uudistetaan viestintäkanavia vastaamaan EU-tason saavutettavuuskriteereitä
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Maakunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden kehittäminen

Satakuntaliitto tekee yhteistyötä maakunnan markkinoinnissa muun muassa seudullisten

kehitysyhtiöiden, kuntien matkailutoimijoiden, tapahtumajärjestäjien sekä satakuntalaisten

oppilaitosten yhteismarkkinoinnin kanssa.

• ylläpidetään sivustoja www.satakunta.fi ia www.koesatakunta.fi ja tuotetaan niihin

sekä niihin liittyviin kanaviin sisältöä

• tuotetaan tarkoituksenmukaista materiaalia maakunnan markkinointiin

• osallistutaan yhteistyökumppanien kanssa 2-3 Satakuntaa tunnetuksi tekeviin

yhteismarkkinointitapahtumiin
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3.2 Aluekehityksen toimiala

Satakuntaliiton aluekehityksen toimialan tehtävät perustuvat pääosin lakiin alueiden

kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (17§, 7/2014). Keskeisiä

tehtäväkokonaisuuksia ovat:

• Aluekehityksen ennakointi ja seuranta

• Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman laatiminen

• Kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten

edistäminen

• Kulttuuriin liittyvien suunnitelmien yhteensovittaminen osana maakuntaohjelman

toteuttamista

• Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) toiminnasta huolehtiminen

• Alueellisten rakennerahasto - ohjelmien toteuttaminen (ohjelmat 2007- 2013 ja 2014 -

2020)

• Uuden ohjelmakauden 2021-2027 valmisteluun osallistuminen

• Kansallisen aluekehittämisrahoituksen rahoittajan tehtävät

• Aluekehitykseen liittyvien kansainvälisten asioiden ja yhteyksien edistäminen

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET

• Aluekehittämistä tukevan yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen

• Satakuntaliitto ja maakunnan keskeiset kehittämistoimijat käyvät systemaattista ja jatkuvaa

vuoropuhelua maakunnan kehittämiseksi ja alue-ennakoinnin sekä tutkimus-kehittämis- ja

innovaatiotoiminnan toteuttamiseksi,

• Satakuntaliiton aluekehittämisen ajantasaiset seurantaraportit tarjoavat kattavaa tietoa

Satakunnan kehityksen tilasta sekä palvelevat maakuntaohjelman seurantaa ja maakunnan

edunvalvontaa.

• Maakunnan yhteistyöryhmä MYR ohjaa ja seuraa maakuntaohjelman ja EU:n

rakennerahasto-ohjelmanja muiden rahoitusinstrumenttien tehokasta toteutusta

Satakunnassa

• Maaseudun kehittämisen, matkailun sekä kulttuurialan yhteistyö toimii Satakunnassa eri

kehittäjäorganisaatioiden, maakunnassa toimivien keskeisten järjestöjen sekä rahoittajien

kesken.
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Aluekehityksen ennakointi ja seuranta

Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala vastaa alue-ennakoinnin yhteensovittamisesta

maakunnassa. Tehtäviin kuuluvat sekä alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin

koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittaminen sekä ja alueellisten koulutustavoitteiden

valmistelu.

Aluekehittäminen ja ennakointi edellyttävät kattavaa vertailukelpoista tietoa

toimintaympäristöstä ja kehityksen tilasta. Aluekehityksen toimiala arvioi ja seuraa

maakunnan ja sen osien kehitystä ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta. Käytännössä

aluekehityksen seuranta ja alue-ennakointi on numeerisen, teemakarttapohjaisen ja

paikkatiedon hallintaa sekä analysoidun tiedon vaihtoa ja tietopalvelua. Tietotarjonta

maakunnallisen kehityksen seurantaan ja aluepoliittisen päätöksenteon tueksi uudistuu

merkittävästi kaiken aikaa.

• Kehitetään ja ylläpidetään maakunnan aluetietopalvelua.

• Huolehditaan aluekehittämisen toimialan sekä alueiden käytön tehtävässään

tarvittavan tiedon hankinnasta ja analysoinnista, selvitysten laadinnasta sekä

tiedottamisesta.

• Laaditaan alueellinen kehityskuvaraportti puolivuosittain maakuntavaltuustolle.

Satakuntaliiton aluekehittämisen strategiset kasvuohjelmat sekä ajantasaiset

seurantaraportit tarjoavat kattavaa tietoa Satakunnan kehityksen tilasta ja älykkäästä

erikoistumisesta sekä palvelevat maakuntaohjelman seurantaa ja maakunnan

edunvalvontaa.

• Toteutetaan alue-ennakoinnin vuosikello huomioiden ennakoivan rakennemuutoksen

(ERM) toimintatapa. Alue-ennakoinnin vuosikello sisältää viisi aluekehityksen

seurantaa ja ennakointia palvelevaa tilaisuutta:

l) Maakunnalliset alue-ennakoinnin foorumit. Foorumien tehtävänä on tarjota

maakunnalliselle suunnittelu- ja kehittämistyölle ennakoinnin

keskustelufoorumi. Foorumit kytkeytyvät maakunnallisen osaamisprofiilin

laadintaan.

2-3) Alueellisia kehitysnäkymiä tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa (kevät-

syksy) Satakunnan ELY-keskuksen koordinoimana seuduittaisena yhteistyönä.

Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala osallistuu alueellisten

kehitysnäkymien laadintaan.

4) Satakuntaliitto laatii aluekehityksen tilannekuvaraportin puolivuosittain.

Laadintaprosessi sisältää mm. trendi- ja ilmiötarkastelut,

asiantuntijatyöpajojen toteutuksen ja aineiston analysoinnin.

5) Satakuntaliitto järjestää vuosittain Tulevaisuusfoorumin, jossa tarkastellaan

maakunnallisen kehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä tulevan vuoden

ennakointiteemoja aluekehittämisenja edunvalvonnan lähtökohdista.

• Jatketaan alue-ennakoinnin johtoryhmän työskentelyä alue-ennakoinnin vuosikellon

koordinoinnissa.
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• Yhteensovitetaan alueellisia pitkän ja keskipitkän aikavälin osaamis- ja

koulutustarpeita osana alue-ennakoinnin vuosikelloa.

• Koulutusasteiden yhteisen strategian valmistelu osana älykkään erikoistumisen

fokusointien mukaista kasvu-ja innovaatiostrategiaa

Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelmanja toimeenpanosuunnitelman laatiminen

Maakuntasuunnitelmaan (Tulevaisuuskäsikirja 2035) perustuva Satakunnan maakuntaohjelma

2018-2021 valmistui 2017. Ohjelmaa toteutetaan EU-ja kansallisin varoin sekä edunvalvonnan

keinoin. Maakuntaohjelman toteutumista edistetään vuoden 2020 aikana vuorovaikutuksessa

muiden maakuntien, kuntaliiton, työ-ja elinkeinoministeriön, opetus-ja kulttuuriministeriön,

ELY-keskusten sekä tarkoituksenmukaisesti muiden mahdollisten tahojen kanssa.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laaditaan joka toinen vuosi. Välivuosina

toimeenpanosuunnitelma tarkistetaan. Toimeenpanosuunnitelma sisältää rakennerahastojen

käyttösuunnitelman maakunnassa. Toimeenpanosuunnitelman hyväksyy maakunnan

yhteistyöryhmä.

Maakuntasuunnitelmatyöhön liittyviä keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2020 ovat:

• Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 laadinnan toteuttaminen

• skenaariotarkastelu ja tutevaisuuskuvat

• seutukuntakohtaiset tapaamiset

• SuomiAreena -tapahtuman toteuttaminen osana

Maakuntaohjelmatyöhön liittyviä keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2020 ovat:

• Maakuntaohjelman 2018-2021 toteutumisen seurantaraportti (aluekehityksen

tilannekuvaraportti) laaditaan maakuntavaltuustolle keväällä 2020.

• Toimeenpanosuunnitelman laadinta syksyllä 2020

Maakuntaohjelman 2022 prosessin suunnittelu ja kytkeminen

maakuntasuunnitetmatyöhön

Kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten

edistäminen

Maakuntien yhteistoiminta-alue

Satakunta ja Varsinais-Suomi muodostavat alueiden kehittämislain tarkoittaman

yhteistoiminta-alueen. Yhteistoiminta-alueen osalta Satakunnan ja Varsinais-Suomen

maakuntahallitukset ovat linjanneet keskeisimmiksi asioiksi VT8 It-vaiheen toteuttamisen,

meriklusterin ja sen alihankintaverkoston kehittämisen sekä Saaristomeren ja Selkämeren tilan

parantamisen. Muita yhteisiä kehittämisalueita ovat ammattikorkeakouluyhteistyö Coastal,

Lounais-rannikkoyhteistyö (LOURA) ja vuosina 2016-2019 toteutettava Pohjoinen
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kasvuvyöhyke. Maakuntien liittojen uusi lakisääteinen tehtävä on merisuunnittelu.

Merialuesuunnittelua koskeva laki tuli voimaan lokakuussa 2016. Satakunta tekee

merialuesuunnittelua yhteistyössä Varsinais-Suomen kanssa.

• Vuonna 2020 jatketaan yhteistoimintateemojen edistämistä yhteistyössä Varsinais-

Suomen liiton kanssa.

Maakunnallisen tutkimus-, kehittämis-ja innovaatio -yhteistyön (TKI) edistäminen

TKI-yhteistyön tavoitteena on muodostaa strategisia verkostokumppanuuksia keskeisten t&k-

organisaatioiden, oppilaitosten, välittäjäorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän välille.

Tarkoituksena on mm. että maakunnan TKI-toimijoiden välinen työnjako ja fokusoituminen on

selkeä ja toimijat muodostavat strategiseen kumppanuuteen perustuvia kumppanuus-

/yhteishankkeita.

• Jatketaan maakunnallisten alue-ennakoinnin teemafoorumien (TKI-foorumien)

koordinointia vuonna 2020

• Vuoden 2020 aikana vahvistetaan maakunnan tutkimus-kehittämis- ja

innovaatiotoiminnan verkoston toimintamallia

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta

Koulutuksen ennakointiin liittyvän koordinoivan tehtävänsä mukaisesti Satakuntaliitto on

kutsunut maakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen toimijat yhteisen pöydän ääreen

keskustelemaan Satakunnan toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilanteesta,

tulevaisuudesta ja yhteistyön kehittämismahdollisuuksista, sillä toisen asteen ammatillisen

koulutuksen murros sekä ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat niin säästö- kuin laajemmat

uudistustavoitteet (ammatillisen koulutuksen reformi) luovat ajankohtaisia haasteita

koulutusorganisaatioille.

• Jatketaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnan koordinointia

vuonna 2020

Satakunnan teollisuuden kasvuohjelma -Teollisuuspilotti

Teollisuuspilotti on ohjelmajulistus satakuntalaisen teollisuuden ja sen uudistumisen

merkityksestä kohdistuen etenkin maakunnan teollisuuspuistoihin. Teollisuuspilotti nostaa

teollisuuden kannalta keskeiset kehitettävät asiat esille. Teollisuuspilotti on valmisteltu

laajassa yhteistyössä keskeisten yksityisten toimijoiden (mm. Kauppakamarit) sekä julkisten

(Satakuntaliitto, Satakunnan ELY, kaupungit ja kunnat) kesken.

Satakunnan Teollisuuspilotin teemat:

l. Teollisuuspuistot innovaatioalustana

a) Luodaan ja testataan mallia, miten teollisuuspuistot toimivat kasvua lisäävänä ja

kilpailukykyä parantavana uuden liiketoiminnan kasvuympäristönä (TEM).

13



Sivu 21

2. Teollisuuspuistot toimintaympäristönä

b) Kasvun mahdollistavien, teollisuuspuistot yhteen kytkevien älykkäiden logististen

ratkaisujen kehittäminen (LVMja LiVi).

c) Ympäristöalan tiivistyvä kehityskumppanuus ja dialogi teollisuuteen liittyvissä

ympäristökysymyksissä (YM).

3. Teollisuuspuistot työelämän uudistajana

d) Käynnistetään keskustelu Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa siitä, miten räätälöity

erikoiskoulutus mahdollistaa joustavat opintopolut yritysten tarpeisiin.

• Vuoden 2020 aikana edistetään Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman -

Teollisuuspilotin toteutumista ja seurantaa

• Laaditaan Teollisuuspilotin työsuunnitelma vuodelle 2021

• Satakunnan positiivisen rakennemuutoksen vahvistamiseen liittyvien toimenpiteiden

toteutus vuoden 2021 aikana

Bio-ja kiertotalouden kasvuohjelma 2019-2030

Kasvuohjelman tarkoituksena on luoda ja vahvistaa edellytyksiä bio- ja kiertotalouden

kestävälle kasvulle maakunnassa sekä vahvistaa Satakunnan roolia kansallisesti ja

kansainvälisesti bio-ja kiertotalouden osa-alueilla.

• Edistetään kasvuohjelman toteutumista ja seurantaa

Lounaisrannikkoyhteistyö (LOURA)

Lounaisrannikkoyhteistyötä (LOURA) tekevät lounaisrannikon kaupungit Turku, Uusikaupunki,

Rauma ja Pori. LOURA on strateginen yhteistoimintamalli, jonka päämääränä on koko alueen

kilpailukyvyn, houkuttelevuuden ja tunnettuuden lisääminen. Yhteistyön lippulaivoja ovat

meriosaaminen, energia, matkailu, invest in-toiminta ja ennakoiva elinvoimatoiminta.

• Vuoden 2020 aikana aluekehityksen toimialan edustaja toimii LOURA-yhteyshenkilönä

Satakunnan Team Finland toiminta

Satakunnassa Team Finland -toiminta on organisoitu Team Satakunnaksi, jonka tehtävänä on

alueen kansainvälistymispalveluita tarjoavien tahojen tiedonvaihto ja

kansainvälistymistoiminnan koordinointi. Team Satakunta järjestää yrityksille suunnattuja

tietoiskutilaisuuksia kansainvälistymiseen liittyvistä kysymyksistä ja tarjoaa

kansainvälistymiseen liittyvä neuvontaa ja yhteyksiä muihin Team Finland -toimijoihin.
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• Aluekehityksen toimialan edustaja toimii Team Finland Satakunta yhteyshenkilönä

vuonna 2020

Maaseudun kehittämisen yhteistyö ja järjestöyhteistyö

Maaseudun kehittämiseen suunnattua kehittämis- ja yritysrahoitusta myöntää ELY-keskus.

Satakuntaliitolla on edustaja Maakunnan Yhteistyöryhmän maaseutujaostossajossa seurataan

alueellisen maaseudun kehittämisstrategian sekä leader-kehittämisstrategioiden toteuttamista

sekä maaseuturahaston rahoituksen suuntaamista em. strategioiden mukaiseen

kehittämistyöhön. Maaseudun kehittämiseen liittyen Satakuntaliitto on yhdessä SataKylät ry:n

kanssa valinnut Satakunnan maakuntakylän vuodesta 1994 asti.

Satakuntaliitto on mukana Satakunnan järjestöyhteistyöryhmässä (JYTRY), joka on maakunnan

yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden keskustelu-, kehittämis- ja yhteistyöfoorumi.

Järjestöyhteistyöryhmän tavoitteena on edistää yhdistysten yhteistyötä muiden

yhteiskuntatoimijoiden kanssa (kunnat, yritykset, seurakunta, oppilaitokset) sekä lisätä

järjestönkentän toiminnan ja osaamisen tunnettuutta maakunnassa. Satakuntaliitto on

jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa sekä Suomen Kylätoiminta ry:ssä.

• Maaseudun kehittämisen yhteistyötä jatketaan maaseudun kehittäjäorganisaatioiden,

maaseudulla toimivien keskeisten järjestöjen sekä rahoittajien edustajien kanssa.

• Osallistutaan järjestöyhteistyöryhmään maakunnallisen järjestökentän toiminnan ja

tavoitteiden kytkemiseksi maakunnalliseen kehittämistyöhön.

• Yhteistyössä SataKylät ry:n kanssa valitaan vuoden maakuntakylä 2020, joka osallistuu

Suomen Kylätoiminta ry:n järjestämään valtakunnalliseen vuoden kylä-kilpailuun.

Matkailun strateginen kehittäminen ja yhteistyön koordinointi

Satakuntaliitto edistää matkailutoimijoiden yhteistyötä Satakunnassa mm. kutsumalla koolle

maakunnan keskeisistä matkailun kehittäjistä ja -toimijoista koostuvan Matkailufoorumin.

Foorumin tehtävänä on seurata ja arvioida Satakunnan matkailun tavoite- ja

toimenpidesuunnitelman toteuttamista, keskustella matkailun strategiseen kehittämiseen

liittyvistä aiheista osana maakuntaohjelman toteuttamista sekä välittää tietoa ajankohtaisista

maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävistä matkailuun liittyvistä asiakokonaisuuksista.

Lisäksi matkailufoorumi toimii yhtenä aluekehityksen seurantaa ja ennakointia palvelevana

TKI-yhteistyöryhmänä, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa matkailualan osaamis-ja työvoima-

sekä kehittämistarpeista alueelliseen ennakointityöhön sekä maakuntaohjelman

toteuttamisen seurantaan.

• Vahvistetaan matkailutoimijoiden yhteistyötä ja edistetään matkailun strategista

kehittämistä matkailun kehittäjäorganisaatioiden, oppilaitosten sekä rahoittajien

edustajien kesken.

• Jatketaan matkailufoorumin koordinointia vuonna 2020.

• Laaditaan yhteistyössä matkailutoimijoiden kanssa vuonna 2019 valmistuneen

Satakunnan matkailun kasvuohjelman työsuunnitelma vuosille 2020-2021.
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Kulttuuriin liittyvien suunnitelmien yhteensovittaminen osana maakuntaohjelman

toteuttamista

Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta maakunnassa ja siinä

tehtävässä vastaa mm. kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden

yhteensovittamisesta osana maakuntaohjelman toteuttamista. (Laki alueiden kehittämisestä ja

rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 17§, 7/2014). Satakuntaliiton johdolla laadittu

Satakunnan kulttuuristrategia 2015-2020 määrittelee maakunnalliset kulttuurin kehittämisen

linjaukset.

• Satakunnan kulttuuristrategian päivittäminen vuoden 2020 aikana

• Järjestetään maakunnallinen kulttuurifoorumi vuoden 2020 aikana.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) toiminnasta huolehtiminen

Satakuntaliiton aluekehitysyksikkö vastaa Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta

Satakunnassa. MYR yhteensovittaa aluekehittämisen ohjelmien ja erityisesti rakennerahasto-

ohjelman toteuttamista maakunnassa. Yhteistyöryhmällä on sihteeristöjä maaseutujaosto.

• Satakuntaliitto hallinnoi maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa. Maakunnan

yhteistyöryhmällä on 3-5 kokousta vuodessa. MYR hyväksyy maakuntaohjelman

toimeenpanosuunnitelman.

• Sihteeristö valmistelee MYR:n kokoukset ja lisäksi koordinoi ELY-keskuksen ja liiton

käytännön hanketyötä maakunnassa.

• Maaseutujaosto edistää ja seuraa EU:n maaseutuohjelman toteuttamista ja päättää

itsenäisesti kokoontumisaikataulustaan.

Alueellisten rakennerahasto - ohjelmien toteuttaminen (ohjelma 2014 - 2020) sekä

uuden ohjelmakauden 2021-2027 valmisteluun osallistuminen

Valtakunnallinen rakennerahasto-ohjelma 2014 - 2020 käynnistyi ensimmäisellä haulla syksyllä

2014. Ohjelma sisältää sekä EAKR- että ESR-rahastojen toimet. Maakunnassa

rahoittajaviranomaisina toimivat maakunnan liitto ja ELY-keskus. Ohjelman hallintoa on

keskitetty Suomessa neljään ELY-keskukseen ja neljään maakuntien liittoon. Länsi-Suomessa

toimivat koordinoivina viranomaisina Keski-Suomen ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto.

Maakunnilla on kuitenkin omat rahoituskehyksensä. Perusliitossa (Satakuntaliitto) hoidetaan

edelleen hankevalmistelu kokonaisuudessaan ja myös hankepäätökset maakuntahallituksessa.

Hankkeiden yhteyshenkilöt ovat edelleen perusliitoista, jotka osallistuvat hankkeiden

ohjausryhmätyöskentelyyn maakunnassa. ELY-keskus vastaa lähinnä yritysten tukemisesta ja
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maakunnan liitto tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemisesta. Erityisenä

kattavana tavoitteena on vähähiitisen talouden edistäminen.

• Satakuntaliitto koordinoi ja vastaa omalta osaltaan rakennerahasto-ohjelman

toteuttamisesta annettujen ohjeiden ja aikataulujen puitteissa tehokkaasti

huomioiden mm. maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman linjaukset ja

painotukset.

• Vuoden 2020 aikana osallistutaan uuden ohjelmakauden 2021-2027 valmisteluun:

• Aluekehityksen toimialan edustaja osallistuu Länsi-Suomen suuralueen edustajana

uutta ohjelmakautta 2021-2027 valmistelevan EU-4 jaoston toimintaan. Toimintaa

koordinoi Työ-ja elinkeinoministeriö.

• Rakennerahasto-ohjelman 2021-2027 valmistelun tueksi on perustettu Läntisen

valmisteluryhmä, jonka puheenjohtajan ja sihteerin tehtävistä vastaa

Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala.

• Aluekehityksen toimialan edustaja osallistuu uuden ohjelmakauden 2021-2027

suuralueittaiseen valmisteluun ELSA-työryhmissä (Etelä- ja Länsi-Suomi). ELSA-

koordinaattorina toimii Uudenmaan liitto.

• Aluekehityksen toimialan edustaja osallistuu Pohjois-Karjalan edustajan

varahenkilönä Maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaan uuden

ohjelmakauden 2021+ CAP-maaseututyöryhmän työskentelyyn.

Kansallinen aluekehittämisrahoitus

• rahoituksen viranomaistehtävät vuoden 2020 aikana

Pohjoinen kasvuvyöhyke

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat ovat mukana Pohjoisen kasvuvyöhykkeen

kasvusopimuksessa, joka muodostaa Etelä-Suomen 13 kaupungin ja kuuden maakunnan

yhteistyöverkoston. Mukana ovat Espoon, Helsingin, Kotkan, Kouvolan, Lahden, Lohjan, Porin,

Porvoon, Rauman, Salon, Turun, Uudenkaupungin ja Vantaan kaupungit sekä Etelä-Karjalan,

Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien liitot. Pohjoinen

kasvuvyöhyke -yhteistyön koordinaatiosta vastaavat yhdessä hankkeen isäntäorganisaatiot

Turun kaupunki ja Uudenmaan liitto.

Kasvuvyöhyke kokoaa alueellaan valtion, kaupunkien, elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja

kehitysorganisaatioiden keskeiset edustajat rakentamaan uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja

elinvoimaa Suomeen. Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä on erinomainen geopoliittinen sijainti,

toimiva infrastruktuuri ja monipuolinen osaamisperusta. Se on alusta ennakkoluulottomille

digitaalisten palvelukonseptien kokeiluille ja piloteille. Pohjoinen kasvuvyöhyke on

kansainvälisesti houkutteleva elinkeinoelämän toimintaympäristö. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen

kehittäminen pohjautuu hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden edistämiseen ja tähtäimenä

on Suomen ja sen alueiden kestävän kasvun ja elinvoimaisuuden edistäminen.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen tavoitteena on luoda kestäviä, perinteisiä ja digitaalisia liikenne-ja
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kuljetuspalveluita, tuottaa ketterä innovaatioiden kehitysalusta ja hyödyntää kansainvälisen

yhteistyön mahdollisuudet innovaatioiden kaupallistamisessa. Tavoitteena on myös lisätä

yhtenäisen työmarkkina- ja talousalueen yhteistoiminnallisuutta ja saavuttaa siten

skaalautuvia etuja koko alueelle sekä vahvistaa Suomen houkuttelevuutta elinkeinoelämän

toimintaympäristönä.

Pohjoinen kasvuvyöhyke on alusta digitaalisten palvelukonseptien kokeiluille ja piloteille sekä

kansainvälisesti houkutteleva elinkeinoelämän toimintaympäristö. Se tarjoaa kehitysalustan

innovaatioille, Suomen edelleen kansainvälistymiselle ja uusiin, digitaalisiin sovelluksiin

perustuvien ratkaisujen kokeiluille ja kaupallistamiselle.

• Vuoden 2020 aikana aluekehityksen toimialan edustaja osallistuu Pohjoisen

kasvuvyöhykkeen johtoryhmän työskentelyyn.

• Edistetään ja seurataan valtion ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen välisen

kasvusopimuksen etenemistä yhteistyössä Porin ja Rauman kaupunkien kanssa.

Aluekehitykseen liittyvien kansainvälisten asioiden ja yhteyksien edistäminen

CPMR

Euroopan alueiden välinen yhteistyöjärjestö CPMR (Conference of Peripheral Maritime

Regions) muodostaa Euroopan rannikkoalueiden erityiskysymyksiin keskittyvän verkoston, joka

vaikuttaa EU:n instituutioihin sekä kansallisiin hallituksiin useilla merkittävillä politiikan ja

aluekehityksen sektoreilla. CPMR:n jäseninä on noin 160 aluetta Euroopan 28 maasta.

Suomalaisia jäseniä ovat Satakunta, Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Varsinais-Suomi,

Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa.

Järjestön alaisuudessa toimii kuusi maantieteellisesti muodostettua alueellista komissiota.

Suomalaiset maakunnat ovat mukana järjestön Itämeri-komissiossa. Verkoston keskeisiä

aluekehittämisteemoja ovat koheesiopolitiikka, merenkulun ja muun liikenteen kysymykset,

energiapolitiikka, kalastusasiat sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. CPMR edustaa

Satakunnalle tärkeitä teemoja, joita ovat merelliselle rannikkoalueelle erityisesti alue-

politiikka, meripolitiikka sekä liikenne-ja energiakysymykset Itämeren alueella.

• Vuoden 2020 aikana aluekehityksen toimialan asiantuntijat valmistelevat maakunnan

sisällöt verkoston teematyöryhmiin.

• Aluekehityksen toimialan edustaja osallistuu CPMR:n tilaisuuksiin asiantuntijana.

Interreg- ohjelmat

Kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitus on pienentynyt ohjelmakaudella 2014-2020

merkittävästi. Satakuntalaiset kehittämis-, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot ovat aktiivisesti

lähteneet hyödyntämään myös muuta EU-rahoitusta alkavalla ohjelmakaudella. Satakuntaliitto
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on rahoittanut EAKR -osarahoituksella mm. kansainvälisiin hankehakuihin tähtääviä pieniä

(Lumpsum) valmisteluhankkeita maakunnan toimijoille.

Interreg - ohjelmista Satakuntaliitolle keskeisin on kuluvalla ohjelmakaudella ollut Central

Baltic -ohjelma eli Keskisen Itämeren rajat ylittävä ohjelma. Central Baltic 2014 - 2020 on EU:n

alueellisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuvat rannikkoalueet neljästä Itämeren maasta.

Suomessa ohjelma-alue kattaa Uudenmaan lisäksi Satakunnan, Varsinais-Suomen,

Kymenlaakson, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat.

Ohjelman toimintalinjat liittyvät talouden kilpailukykyyn, ympäristöön, liikenteeseen ja

sosiaaliseen osallisuuteen. Läpikäyvinä teemoina ovat ICT ja vähähiilinen talous.

Ohjelmakauden rahoitus on noin 122 miljoonaa euroa. Satakuntaliiton edustaja on

varsinaisena jäsenenä ohjelman hallintokomiteassa ja varajäsenenä seurantakomiteassa.

Itämeren alueen Interreg-ohjelma (Interreg Baltic Sea Region) 2014-2020 tukee yhtenäistä

aluekehitystä ja alueyhteistyötä ja sitä kautta innovointia, saavutettavuutta ja kestävää

kehitystä Itämeren alueella. Ohjelman monikansalliset hankkeet keskittyvät yhteisiin

haasteisiin ja mahdollisuuksiin, ja niihin osallistuu kumppaneita koko Itämeren alueelta. EU-

rahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 yht. 278,6 milj. euroa. Ohjelmassa ovat mukana

jäsenmaat Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola ja (Pohjois-)Saksa sekä

kumppanuusmaat Norja, Valko-Venäjä ja (Luoteis-)Venäjä.

• Osallistutaan Central Baltic -ohjelman hallinto- ja seurantakomitean toimintaan.

Välitetään tietoa avautuvista hauista ja kannustetaan satakuntalaisia toimijoita

osallistumaan ohjelman hankehakuihin. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan uuden

ohjelmakauden ohjelmavalmisteluun.

• Osallistutaan INTERREG Baltic Sea Region -ohjelman kansalliseen subkomiteaan sekä

osallistutaan sen kautta uuden ohjelmakauden ohjelmavalmisteluun mahdollisuuksien

mukaan.

• Kannustetaan satakuntalaisia toimijoita hyödyntämään kv-rahoitusohjelmia

kansainvälistymisen vahvistamiseksi.

• Seurataan satakuntalaisten toimijoiden osallistumista kv-ohjelmien hankehakuihin

osana maakuntaohjelman seurantaa.

Muu KV-verkostoituminen, Innovaatiokumppanuudet ja S3. EU 2020 -strategian yhtenä

kärkialoitteena julkaistiin Innovaatiounioni-strategia, jossa korostetaan erityisesti kahta

lähestymistapaa: Älykäs erikoistuminen (Smart specialisation) ja Euroopan

innovaatiokumppanuudet (European Innovation Partnerships).

Smart Specialisation. Euroopan Unioni toteuttaa uutta ohjelmakautta alueelliseen

innovaatiojärjestelmäajatteluun ja alueelliseen erikoistumiseen pohjautuvan "Smart

specialisation" S3-ajattelun kautta. Satakuntaliitto on mukana Euroopan alueiden Smart

Specialisation Platformilla ja älykkään erikoistumisen lähestymistapa on sisällytetty

maakuntaohjelmaan ja lisäksi on laadittu maakunnan osaamisalueisiin perustuva Smart

specialisation -konsepti (www.satakuntaliitto/s3). Tämä lähestymistapa tulee olemaan jatkossa

entistä enemmän EU-ohjelmien toteuttamisen ohjaajana.
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• 53-temaattisten platformien alla (uudistuva teollisuus, automaatio ja robotiikka,

energia, agri-food) haetaan aktiivisesti kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia

maakuntaohjelman

(2018-2021) painotusten mukaisesti

• Vuonna 2020 jatketaan automaation ja robotiikan kansainvälistä verkostoitumista ja

kansainvälistä yhteistyötä osana maakunnan teollisuuden uudistumista

• robotiikka -teeman tilaisuuden järjestäminen Brysselissä vuonna 2020

Innovaatiokumppanuudet. Satakuntaliitto on mukana kestävän maatalouden

eurooppalaisessa innovaatiokumppanuudessa (ERIAFF-verkosto). Innovaatiokumppanuus

tähtää resurssitehokkuuden edistämiseen, tutkimuksen ja käytännön yhdistämiseen sekä

innovaatioiden lisäämiseen maa-, metsä-ja elintarviketaloudessa. Innovaatiokumppanuudella

halutaan tuoda tärkeimmät sidosryhmätoimijat yhteen (erityisesti yhdistäen tutkimus- ja

käytäntö).

Satakuntaliitto on lisäksi mukana yhdessä Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston (WFEO) kanssa

eurooppalaisten alueiden tutkimus- ja innovaatioverkostossa (ERRIN) ja sen

teematyöryhmissä.

• Vuoden 2020 aikana osallistutaan ERRIN- sekä ERIAFF-verkostojen ja näiden eri

työryhmien toimintaan ja edistetään satakuntalaisten innovaatiotoimijoiden sekä

elintarvikealan kansainvälistymistä sekä kansainvälistä yhteistyötä

Kiina-yhteistyö

• Toimintavuoden 2020 aikana edistetään maakunnan ja sen eri toimijoiden Kiina-

yhteistyötä
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3.3 Alueidenkäytön toimiala

Alueidenkäytön toimialalla saatiin vuonna 2019 Satakunnan vaihemaakuntakaava 2

menestyksekkäästi ja ilman valituksia maaliin yksimielisen päätöksenteon jälkeen.

Talousarviovuonna 2020 alueiden käytön toimialan toiminnan painopiste siirretäänkin

väliaikaisesti merialuesuunnitteluun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun edistämiseen. Samalla

osallistutaan maakuntasuunnitelman uudistamiseen. Kokonaismaakuntakaavan uusimisen

käynnistämistä edistetään laatimalla osallistumis-ja arviointisuunnitelma, ja jatketaan kaavan

tietopohjan kartuttamista.

Maakuntasuunnitelma strategisena suunnitelmana pohjustaa maakunnan tavoiteltua

kehitystä. Voimassa oleva maakuntasuunnitelma - Satakunnan tulevaisuuskäsikirja 2035 -

toimii ohjaavana strategiana, kunnes uusi maakuntasuunnitelma valmistuu.

Maakuntauudistuksen ja siihen liittyvien lakihankkeiden kariuduttua laaditaan maakunnalle

maakunta- ja konsernistrategian sijaan uusi maakuntasuunnitelma, jonka laadinnan

maakuntahallitus käynnisti kesäkuussa 2019. Maakuntakaavalla tavoiteltu kehitys

konkretisoidaan aikanaan maakunnan alueiden käytön pitkän aikavälin suunnitelmaksi.

Maakuntasuunnitelmassa tullaan pohjustamaan aikaisempaa laajemmin koko maakunnan

kehitystä, ja maakuntakaavaa uudistetaan tulevassa maakunnassa valtakunnallisten alueiden

käyttötavoitteiden ja maakunnan tahtotilan mukaisesti, ja kuntia kuullen. Sekä

maakuntasuunnitelman että uudistettavan maakuntakaavan tulevaksi tavoitevuodeksi on

kaavailtu vuotta 2050.

Alueiden käytön toimialan keskeinen lakisääteinen tehtävä on maankäyttö-ja rakennuslain 27

§:n mukaisesti maakuntakaavan laatiminen, kaavan pitäminen ajan tasalla ja kaavan

kehittäminen. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 2 §:n mukaan maakunnan liiton tulee

huolehtia maakunnan suunnittelun edellyttämästä alueiden käytön, alue- ja

yhdyskuntasuunnittelun rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan ja

kehityksen seurannasta alueellaan. Satakunnan maakuntakaava hyväksyttiin vuonna 2009.

Satakunnan maakuntakaava sai lainvoiman vuonna 2013, ja Satakunnan vaihekaava l vuonna

2016 ja Satakunnan vaihekaava 2 vuonna 2019. Seuraavalla kierroksella tavoitteena on

Satakunnan maakuntakaavan laaja kokonaistarkistus.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on rannikkomaakunnille osoitettu lakisääteisenä tehtävänä

myös maakunnan suunnittelujärjestelmästä erillisen merialuesuunnitelman laatiminen vuoden

2021 maaliskuuhun mennessä. Merialuesuunnitelman laatimisprosessi käynnistettiin vuonna

2017 yhdessä rannikkomaakuntien ja ministeriön kanssa ja työssä edetään syksyllä 2018

valmistuneen vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti.

Merialuesuunnittelussa on siirrytty suunnitteluvaiheeseen, ja vuonna 2020 edetään viralliseen

kansalliseen ja kansainväliseen kuulemiseen. Suunnitelma pyritään hyväksymään joulukuun

2020 maakuntavaltuustossa. Työssä edetään kaikille rannikkomaakunnille yhteisen

koordinaation, yhtenäistetyn laatimisprosessin, sekä vuoden 2019 keväällä järjestetyn

kuulemisen, ja loppusyksyn 2019 visiotyön pohjalta. Myös hanketyössä syntyviä tuloksia

hyödynnetään merialuesuunnittelutyössä.

Maakuntakaavoitustaja sen prosessia kehitetään ja merialuesuunnittelussa käyttöön saatavaa

tietotaitoa hyödyntäen valmistaudutaan kohti maakuntakaavan uutta laatimiskierrosta.
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Toimialan jatkuvana tehtävänä on vahvistetun Satakunnan maakuntakaavan ja

vaihemaakuntakaavojen l ja 2 toteuttamisen edistäminen sekä alueiden käytön suunnittelun

edistäminen kuntakaavoituksenja muun alueiden käytön suunnittelun kautta.

Vuonna 2020 paikkatietotoiminta keskittyy liiton tietopalvelu- ja analyysien tuotantoon niin

alueiden käytön suunnittelun kuin kuntienkin tueksi, ja merialuesuunnitelman laatimiseksi.

Paikkatietotoiminta tähtää samalla maakuntasuunnitelman laatimisen edistämiseen sekä

maakuntakaavojen toteutumisen seurantaan maakuntakaavan muutostarpeisiin reagoimiseksi.

Alueiden käytön toimiala vastaa myös alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoiminnan

hallinnointia koskevan lain mukaisesti liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen

käynnistämisestä ja jatkuvan liikennejärjestelmätyön koordinoinnista. Alueiden kehittämistä ja

rakennerahastotoiminnan hallinnointia koskevan lain mukaisesti liitto vastaa myös alueellisten

laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien suunnitteluprosessin

käynnistämistä, ja siihen liittyvän yhteistyön johtamista ja kyseisen suunnittelun

yhteensovittamista maakunnan muun suunnittelun kanssa. Alueiden kehittämistä koskeva laki

on muuttumassa, mikä voi vaikuttaa myös näiden tehtävien järjestämiseen.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu järjestetään 1.8.2018 voimaantulleen lain

liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaisesti, ja jaetaan valtakunnan tasolla

valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sekä maakunnalliseen

liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa

esitetään liikennejärjestelmän nykytilaa, tulevaa toimintaympäristöä koskevat tavoitteet sekä

toimenpide-ehdotukset. Tähän valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on

sisällytettävä 12 vuodeksi laadittava ohjelma, joka sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä

sitä koskeva rahoitusohjelma. Tätä ohjelmaa voidaan tarkistaa tarvittaessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee vuonna 2019-20 valtakunnallisen

liikennejärjestelmäsuunnitelman, pyytää siitä tarvittavat lausunnot (ml. maakuntaliitoilta) sekä

kuuluttamalla kuulee eri tahoja suunnitelmasta. Tavoitteena on ollut, että suunnitelma olisi

valtioneuvoston hyväksyttävänä keväällä 2020. Aikataulu on kuitenkin viivästynyt

alkuperäisestä. Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tarkistetaan synkronoidusti

valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman sekä kokonaismaakuntakaavan uudistamisen

kanssa. Valtakunnallisten reunaehtojen uudistuessa on keskeistä ajantasaistaa myös

maakunnallinen suunnitelma.

Kuuden maakunnan kesken on syksyllä 2019 selvitetty mahdollisuutta laatia myös yhteinen ei-

lakisääteinen Länsi-Suomen liikennestrategia. Talousarviota valmisteltaessa ei ole vielä

päätöksiä siitä, lähdetäänkö yhteistä strategiaa laatimaan.

Satakunnassa on voimassa 2015 valmistunut Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma, jossa

toimenpiteet on jaettu 1-111 kiireellisyysluokkaan sekä erikseen nostettu viisi (5)

kärkitoimenpidettä. Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman hyvin toteutuneet

kärkitoimenpiteet uusittiin, ja hyväksyttiin maakuntahallituksessa 26.11.2018. Satakunnan

kärkitoimenpiteet ovat osa valtakunnalliseen suunnitelmaan esitettäviä toimenpiteitä.

Alueiden käytön toimialalta osallistutaan edelleen myös vuonna 2020 maankäyttö- ja

rakennuslain kokonaisuudistustyöhön. Maakuntakaava onkin säilyttänyt asemansa osana
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kaavajärjestetmää myös maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen ensimmäisissä

kirjoitetuissa luonnoksissa.

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET

' Alueiden käytön suunnittelu MRL:n mukaisesti niin, että suunnittelulla luodaan edellytykset

hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävää kehitystä Satakunnassa.

• Alueiden käytön pitkän aikavälin strategiset tavoitteet osoitetaan maakuntasuunnitelmassa,

joka laaditaan yhteistyössä aluekehityksen toimialan ja edunvalvonnan kanssa, osin yhteistä

selvitys- ja tietopohjaa hyödyntäen. Pitkän aikavälin sitoutuminen edesauttaa investointeja,

sillä lakisääteiset, maakunnan suunnittelujärjestelmän mukaiset strategiat ja etenkin

oikeusvaikutteiset kaavat vakauttavat asukkaiden ja yritysten toimintaympäristöä.

' Kokonaismaakuntakaavan uudistustyön käynnistämistä valmistellaan laatimalla osallistumis-

ja arviointisuunnitelma, sekä jatkamalla työssä tarvittavien selvitysten laatimista.

' Maakuntakaavalla edistetään erityisesti Satakunnan kärkitavoitteiden; energia-alan sekä

biotalouden liiketoimintamahdollisuuksien kehittymistä, puhtaan veden ja ruoantuotannon ja

niihin liittyvän teknologiaosaamisen eteenpäinviemistä sekä puhtaan luonnonympäristön

huomioonottamista.

• Merialuesuunnittelulla edistetään Selkämeren sinisen talouden kestävää kasvua ja meren

hyvän tilaa.

Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan l ja 2 toteuttamista seurataan ja

edistetään.

Alueiden käytön suunnittelua edistetään yhteistyössä toimijoiden kanssa.

' Liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkistettujen kärkitoimenpiteiden pohjalta seurataan ja

osallistutaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelman sekä sen 12-vuotisen

rahoitusohjelman laatimiseen/ sekä koordinoidaan jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä.

Laaditaan mahdollisesti yhteistyössä Länsi-Suomen maakuntien kanssa yhteinen

liikennestrategia ja toimintaympäristön muuttuessa valmistaudutaan maakunnallisen

liikennejärjestetmäsuunnitelman päivitykseen valtakunnallisten linjausten pohjalta.

Jatkuvalla liikennejärjestelmätyöllä tavoitellaan sujuvia arjen yhteyksiä sekä fyysisen

ympäristön että järjestelmien tasolla niin, että Satakunnan kilpailukyky ja aluekehityksen

edellytykset paranevat osana verkostoituvaa aluerakennetta.

Edistetään kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta osana ympäristöohjelman

toteuttamista.

Alueiden käytön hanketoiminta linkittyy mm. sinisen talouden kestävään kasvuun sekä rajat

ylittävän yhteistyön kehittämiseen ja tarvittaviin kehittämisselvityksiin.
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Maakuntakaavoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelussa maankäytön ohjauksen

rakenteita pohdittaessa keskusteluissa on ollut useita erilaisia malleja, joissa myös

maakuntakaavan roolia ja laatua sekä koko kaavajärjestelmän rakennetta on tarkasteltu.

Prosessissa on tunnistettu ja tunnustettu maakuntakaavan rooli koko maan, ja osan

merialuetta, kattavana ja ohjaavana kaavana, ja maakuntakaava nähdään tulevaisuudessakin

edelleen osana kaavajärjestelmää.

Satakunnassa on laadittu kokonaismaakuntakaava, ja sitä täydentämään ja tarkistamaan kaksi

vaihekaavaa. Seuraavalla tarkistuskierroksella tavoitteena on kokonaismaakuntakaavan

laatiminen. Kaavatyötä ei kuitenkaan käynnistetä täysimääräisesti vielä talousarviovuonna

2020, sillä alueiden käytön toimialalla suunnittelussa painopistettä siirretään väliaikaisesti

merialuesuunnitteluun. Kokonaismaakuntakaavan laatimisen edistämiseksi

Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Jatketaan tarvittavien taustaselvitysten

laadintaa.

Kehitetään maakuntakaavoituksen laatimisen osaamista mm työkaluosaamista hankkimalla.

Tätätyökaluosaamista kehitetään merialuesuunnitteluprosessin puolella.

Merialuesuunnitelman laatiminen

Merten aluesuunnittelua koskeva lakimuutos (482/2016) osana maankäyttö-ja rakennuslakia

hyväksyttiin 17.6.2016, ja vastuu merialuesuunnitelmien laadinnasta on rannikkomaakuntien

liitoilla. Satakuntaliitto käynnisti merialuesuunnitelman laatimisen yhteistyössä

ministeriöiden, rannikkomaakuntaliittojen ja sidosryhmien kanssa maakuntahallituksen

päätöksellä 8,5.2017. Rannikkoliitot vetävät suunnittelua yhteisessä koordinaatioryhmässä, ja

suunnittelua tuetaan valtakunnallisesti Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoituksella.

Työhön palkattiin rannikkomaakunnille yhteinen koordinaattori koko rannikkoalueen kattavan

koordinointiryhmän ja merialuesuunnittelun yhteistyöverkon toimintaa varten. Lisäksi on

palkattu erityisesti vuorovaikutusta varten hanketyöntekijä vuodeksi 2020.

Eriltisselvityspohjan mahdollisiin täydennyksiin on varauduttu meri- ja kalatalousrahaston

käyttösuunnitelmassa.

Merialuesuunnitelmien tulee olla valmiit 03/2021.

• Valmistellaan skenaario- ja visiotyön sekä selvitysten pohjalta ehdotus

merialuesuunnitelmaksi, ja järjestetään kansallinen ja kansainvälinen kuuleminen

vaikutustenarviointeineen.

• Koordinoidaan ja valmistellaan aineistot päätöksentekoa varten ja huolehditaan

kaikissa maakunnissa yhtenäisestä suunnitteluprosessista, suunnitelmien

yhteensopivuudesta ja päätöksentekoprosessista joulukuun 2020 maakunta-

valtuustoissa.

• Osallistutaan suunnitteluyhteistyöhön merialuesuunnittelun koordinaatioryhmässä.

• Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan merialuesuunnittelua edistäviin hankkeisiin,

sekä hyödynnetään jo valmistuneita hankkeita, kuten

• Meritietoportaali (SYKE)

• Plan4Blue (SYKE)

• SeaGIS 2.0 (County Administrative Board of Västerbotten)

SmartSea (FMI), (ohjausryhmässä Anne Savola)
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• Sustain Baltic (Turun yliopisto), (Satakuntaliitto /Asko Ijäs).

Smart Blue Regions (Ministry for Economic Affairs, Employment, Transport and

Technology Schlesvvig-Holstein)

Baltic Lines (German Federal Maritime and Hydrographic Agency)

Basmati (German Federal Maritime and HydrographicAgency)

Baltic Scope (Swedish Agency for Marine and Water Management)

PanBalticScope (Swedish Agency for Marine and Water Management),

(Satakuntaliitto / Mari Pohja-Mykrä)

BalticRim (State Archaeological DepartmentofSchleswig-Holstein)

• BlueAdapt (SYKE)
• SEAmBOTH (Metsähallitus)

• ARKMAS (SYKE)

• Edetään vuorovaikutussuunnitelman 2018 pohjalta ja tarkennetaan yhteisesti

määritellyt suunnittelu- ja päätöksentekoprosessit, sekä suunnitteluyhteistyö- ja

osallistumismuodot sekä käytettävä aineisto, ja hyödynnetään yhteiset, prosessissa

työstetyt suunnittelutyökalutja -kirjastot.

• Kootaan lähtötietoja ja osallistutaan Meritietoportaalin kokoamiseen suunnittelu-

alustaksi.

• Koordinoidaan sidosryhmäyhteistyötä ja pidetään työpajoja suunnittelun

edistämiseksi. Hankkeen sidosryhmäyhteistyötä varten on koottu laaja

valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Ylläpidetään eri vuorovaikutuskanavilla aineistoja

yhteistyössä koordinaatioryhmän kanssa.

Vuorovaikutuskanavina on otettu käyttöön seuraavia:

Yhteistyöryhmä (https://www.kyselynetti.com/s/merialuesuunnittelu):

- Sähköpostit

- Uutiskirjeet

Twitter: SMerialuesuunnittelu

FaceBook: Merialuesuunnittelu -sivu

www.merialuesuunnittelu.fi

Erillisselvityspohjan mahdollisiin täydennyksiin on varauduttu meri- ja kalatalousrahaston

käyttösuunnitelmassa. Erillisselvityksiin osallistumisista päätetään talousarviovuoden aikana

erikseen.

• Kansainvälisestä yhteistyöstä vastaa ympäristöministeriö MRLn mukaisesti, ja

kansainvälistä rajat ylittävää merialuesuunnitteluyhteistyötä edistetään liiton

hanketyöllä sekä osallistumalla meneillään oleviin kansainvälisiin merialuesuunnittelua

koskeviin tilaisuuksiin ja hankkeisiin. PanBalticScope hankkeelle valmistellaan syksyllä

2019 n. 3 -vuotinen jatkohanke yhteistyössä Itämerenmaiden toimijoiden kanssa.

Mikäli uuden hankkeen sisältö kumppaneiden kesken saadaan sovittua, ja hankkeen

rahoitus varmistuu Interreg Central Baltic -ohjelmasta, käynnistetään hanke vuoden

2020 alkupuolella.
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Satakunnan maakuntakaavanjavaihemaakuntakaavan l ja 2 toteuttamisen seuranta ja

edistäminen

Satakunnan kokonaismaakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan l ja 2 toteutumista edistetään

ja seurataan sekä analysoidaan. Työssä hyödynnetään myös Valtakunnalliset yritysalueet -

hankkeessa syntynyttä tietopohjaa. Toteutuneisuuden seurannalla ja siihen liittyvillä

analyyseillä kootaan tietopohjaa sekä maakuntasuunnitelman laatimista että

maakuntakaavojen uudistustyötä varten.

• Käydään maakunta-, yleis-, asema- ja ranta-asemakaavoihin ja muihin alueiden käytön

toimialan tehtäviin liittyvät lakisääteiset viranomaisneuvottelut sekä osallistutaan

viranomaisyhteistyöhön.

• Valmistellaan alueiden käytön toimialaan kuuluvat Satakuntaliitolta pyydetyt

lausunnot

• Edistetään maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan l ja 2 toteuttamista

yhteistoiminnassa kuntien ja eri viranomaisten kanssa kuntakaavoitukseen, teiden

suunnitteluun, johtokäytävien suunnitteluun, loma-asuntorakentamiseen, maa-

ainesten ottamiseen, jätehuoltoon ja vaikutusten arviointeihin liittyvissä asioissa

osallistumalla asiantuntijaneuvotteluihin ja työryhmiin. Maakuntakaava strategisena

työkaluna varmistaa pitkän aikavälin kehityksen eri maankäyttömuotojen osalta.

• Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmä keskittyy Satakunnan maakuntakaavan

toteutumisen seurantaan ja edistämistä koskeviin kysymyksiin.

• Maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan l ja 2 toteutuneisuutta analysoidaan ja

seurataan,

• Maakunnallista aluerakenneanalyysiä päivitetään sekä laaditaan tarvittavia analyysejä

maakuntakaavoituksen pohjaksi

• Seurataan hallinnonuudistustyötä. Edistetään liiton ja ELY-keskuksen yhteistyötä ja

toimintaprosesseja ja -kulttuureja niiden yhteensovitustarpeita tunnistamalla, tulevia

tarpeita kartoittamalla ja tarvittavia päätöksiä valmistelemalla.

Alueiden käytön suunnittelun edistäminen ja toteuttaminen sekä muut tehtävät

Alueiden käytössä edistetään maakunnan suunnittelun merkityksen tunnettavuutta sekä

lisätään viranomaisten ja kuntien välistä yhteistyötä.

• Huolehditaan suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevan

lainsäädännön (SOVA-laki) soveltamisesta Satakuntaliiton suunnittelu- ja

ohjelmatyössä, tarvittaessa konsulttityönä.
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• Seurataan ja osallistutaan alueiden käytön toimialaan liittyviin kansainvälisiin,

valtakunnallisiin, ylimaakunnallisiin, maakunnallisiin ja ylikunnallisiin

suunnitteluryhmiin, ohjelmatyöhön ja hankkeisiin.

• Suunnittelun digitalisaatiota edistetään. Seurataan ja osallistutaan maakuntakaavojen

digiloikka-hankkeeseen sekä suunnittelun digitalisaation edistämiseen. Osallistutaan

paikkatietoyhteistyöhön mm. Meritietoportaalin ja Lounaispaikan kanssa. Kartutetaan

osaamista Satakunnan maakuntakaavan uudistamista varten erityisesti

suunnittelutyökalujen osalta (mm ArcGIS Online).

• Jatketaan kansallisen rannikkostrategian soveltamisen suunnittelun ja

toteuttamistoimien edistämistä Selkämerellä (ICZM, rannikko ja merialueen

yhdennetyn käytön ja hoidon suunnittelu) ryhmien kautta ja hyödynnetään

SustainBaltic hankkeen tuloksia suunnittelussa. Osallistutaan merten aluesuunnittelun

rajat ylittävän toimeenpanon edistämiseen sekä kansalliseen toimeenpanoon

yhteistyössä ympäristöministeriön, naapurimaakuntien sekä Ruotsin kanssa.

• Satakunnan suurpetoyhteistyöryhmä toimii aktiivisesti ja koordinointia jatketaan

yhteistyössä Suomen riistakeskus Satakunnan kanssa.

• Tulvariskien hallintaa ohjaavat laki ja asetus tulvariskien hallinnasta. Maa- ja

metsätalousministeriö nimesi joulukuussa 2011 alueet, joilla vesistöjen tai meren

tulvimisesta aiheutuvia riskejä pidetään merkittävinä. Näille tulvariskialueille on

laadittu tulvakartat. Tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet kuvataan

tulvariskien hallintasuunnitelmissa, jotka valmistuivat joulukuussa 2015 ja päivitetään

kuuden vuoden välein.

ELY-keskukset ovat 2018 tarkistaneet arviot vesistö- ja meritulvariskeistä ja Maa- ja

metsätalousministeriö nimesi tarkistetut, merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten

ehdotuksien mukaisesti vuoden 2018 lopulla sekä asetti tulvaryhmät merkittäville

tulvariskialueille. Edistetään tulvariskien hallintasuunnitelman toteuttamista ja

päivitettävien suunnitelmien laadintaa erityisesti Kokemäenjoen vesistöalueen

tulvariskien hallintatyöryhmässä.

• Osallistutaan aluekehitysvaroja sekä rakennerahasto-ohjelmien toteuttamista

koskevaan työhön kokoamalla kumppanuuksia ja tarvittaessa toimitaan rahoituksen

hakijana.

• Osallistutaan Satakunnan vesien- ja merenhoidon toteuttamisen edistämiseen

(SATAVESI, Vesivisio 2050).

• Osallistutaan yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa maankäyttö- ja

rakennuslain mukaisiin kuntien kehittämiskeskusteluihin.

• Nostetaan alueiden käytön tilasto- ja paikkatietoa esille suunnittelun ja päätöksenteon

tueksi. Hyödynnetään 2017 valmistunutta valtakunnallisesti merkittävien

yritysalueiden kehittämistä koskevan hankkeen analyysejä.

• Osallistutaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa

ympäristöministeriön valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden uudelleen

arviointiin ja päivitykseen.

• Laaditaan maakuntasuunnittelua koskeva kaavoituskatsaus.

• Edistetään Lounais-Suomen ympäristöohjelman 2014-2030 toteuttamista osana

vuonna 2015 laadittua kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta 2015-2020.
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• Jatketaan Satakunnan ympäristökasvatusyhteistyön edistämistä Satakunnan

ympäristökasvatusyhteistyöryhmän muodossa.

• Seurataan hallinnonuudistustyötä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö ja liikennesuunnittelun edistäminen

Satakunnan keskeinen menestystekijä on maakunnan saavutettavuuden parantaminen.

Maakuntaliiton lakisääteisenä tehtävänä maakuntaliitto vastaa maakunnan

liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän

yhteistyön johtamisesta ja suunnitelman yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun

kanssa. Keväällä 2015 valmistuneessa ja hyväksytyssä liikennejärjestelmä-suunnitelmassa

vahvistettiin liikennesuunnittelun roolia Satakunnassa päättämällä käynnistää jatkuva

liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö.

Syksyllä 2018 liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkitoimenpiteet päivitettiin osana jatkuvaa

liikennejärjestelmätyötä ja hyväksyttiin maakuntahallituksessa ja siten Satakunnan

liikennejärjestelmäsuunnitelman 2015 tarkistetut kärkitoimenpiteet tulevat osaksi ja

täydentävät vuoden 2015 liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

Tarkistettu Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015 priorisoituine kärkineen toimii

maakunnan viestinä valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Satakuntaliitto seuraa

ja osallistuu valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseen, joka tulee

antamaan uusia tavoitteita aikanaan myös uusittavalle maakunnalliselle

liikennejärjestelmäsuunnitelmalle esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen,

käyttövoimakysymysten, robottiliikenteen sekä digitalisaation huomioimisen osalta.

Maakunnallisen liikennejärjestelmän päivittäminen käynnistetään toimintaympäristön

muuttuessa.

• koordinoidaan jatkuvaa liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä yhteistyössä kuntien

kanssa ja ELY-keskuksen kanssa

• Osallistutaan liikennesuunnittelun yhteistyö-, edunvalvonta-ja hankeryhmiin:

Satakuntaliiton alueiden käyttö osallistuu esimerkiksi seuraaviin yhteistyö- ja

edunvalvontaryhmiin:

VT 8 parantaminen, Eurajoen ohituksen tiesuunnitelma, hankeryhmä

Kasitie ry, hallitusjäsenyys

Helsinki-Forssa-Pori neuvottelukunta

Pori-Tampere ratatyöryhmä

Päärataryhmäja päärata plus

Pori-Parkano-Haapamäki rataryhmä

Varsinais-Suomen ja Satakunnan biotalouden logistiikan yhteistyöryhmä

Porin ja Satakunnan joukkoliikennetyöryhmät

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyöryhmä

Kasitien neuvottelukunta

Rauman kauppakamarin liikennevaliokunta

Länsi-Suomen kuuden maakunnan liikenneasioihin keskittyvä yhteistyö
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• Edistetään liikennehankkeiden rahoituksen kohdentamista Satakuntaan

• Seurataan liikenteen kehitystä ja laaditaan tarvittavia selvityksiä maakuntakaavoitusta

ja merialuesuunnittelua varten

• Helsinki-Forssa-Pori neuvottelukunnan sihteeriyden ja puheenjohtajuuden jatkaminen

vuoden 2020 loppuun.

• Yhtenäistetään liiton ja ELY-keskuksen toimintaprosesseja ja -kulttuureja ja niiden

yhteensovitustarpeita tunnistamalla, tulevia tarpeita kartoittamalla ja tarvittavia

päätöksiä valmistelemalla.

Erillisprqjektitja selvitykset

Maisema-alueiden kehittäminen

"Katson maalaismaisemaa" -hankkeessa syntyneen tiedon jatkojalostaminen

Satakuntaliitto hankkeistaa Satakunnan maisema-alueiden selvityksen pohjalta maisema-

alueiden tunnettuutta. Maisema-alueita ja niiden arvoa tuodaan esille maakunnan

markkinoinnissa, matkailuhankkeissa ja esimerkiksi maisemanhoitoon tähtääviä toimenpiteitä

suunniteltaessa maaseudun arvon ja arvostuksen lisäämiseksi.

• osallistutaan Köyliönjärven maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelman

laatimiseen. Maisemateemaa käsitellään myös Kokemäenjoen Kokkeli -hankkeessa.

Pohjanlahden teemavuoden valmistelu

Suomen Akatemia myönsi 8 miljoonan euron rahoituksen Pohjanlahden kestävää

hyödyntämistä koskevaan, Ilmatieteen laitoksen koordinoimaan, SmartSea-hankkeeseen

09/2015.

SmartSea-hankkeen tavoitteet tukevat Pohjanlahtea koskevan teemavuoden tavoitteita ja

Pohjanlahden seudun merialaa koskevan elinkeinotoiminnan kasvua. SmartSea-hanke arvioi,

miten Pohjanlahti muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana. llmastonmuutoksen

vaikutusten arvioimisen lisäksi hankkeessa selvitetään miten merenpohjan luonnonvaroja

voidaan käyttää kestävästi, kartoitetaan elinkeinotoiminnan riskejä meriluonnolle ja

kehitetään uusia menetelmiä kalankasvatukselle. Hanke kestää kuusi vuotta ja sen rahoitus on

lähes kahdeksan miljoonaa euroa. Hankkeessa on mukana miltei 40 tutkijaa 8 eri laitoksesta,

jotka ovat Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Geologian

tutkimuskeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Helsingin ja Turun yliopistot sekä

Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos SMHI.

Satakuntaliitto osallistuu hankkeen ohjausryhmän toimintaan ja SmartSeassa syntyvää

tutkimustietoa hyödynnetään mm teemavuonna ja teemavuoden suunnittelussa.

Satakuntaliitto tähtää teemavuoden järjestämiseen merialuesuunnittelun ja SmartSea -

hankkeen edetessä ja etenkin hankkeessa kertyvän tietopohjan kartuttua.
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Rannikko- ja merialueen yhdennetyn käytön ja hoidon suunnittelun edistäminen

Satakuntaliitto jatkaa kansallisen rannikkostrategian soveltamisen suunnittelun ja

toteuttamistoimien edistämistä Selkämeren rannikolla ja merialueella (ICZM, rannikko- ja

merialueen yhdennetyn käytön ja hoidon suunnittelu) sekä osallistuu merten aluesuunnittelun

rajat ylittävään toimeenpanon edistämiseen sekä kansalliseen toimeenpanoon.

Central Baltic-ohjelman rahoittama SustainBaltic (ICZM Plans for Sustaining Coastal and Marine

Human-ecological Networks in the Baltic Region) - hanke päättyi Satakuntaliiton osalta

11/2018.

Hyödynnetään vuonna 2018 valmistuneita suunnitelma-aineistoa sekä laadittuja selvityksiä

sekä maakuntakaavoitustyössä että merialuesuunnittelussa.

Pan Baltic SCOPE-jatkohanke

Satakuntaliitto on ollut hankepartnerina Euroopan meri- ja kalatalousrahaston European

Maritime and Fisheries Fund (EMFF) rahoittamassa PanBalticSCOPE-hankkeessa.

PanBalticSCOPE -hankkeen toimenpiteet ovat ajoittuneet ajalle 1,1.2018-31.12.2019.

Valmistelussa hankkeen vetovastuutahona on ollut Ruotsin merialuesuunnittelun

vastuuviranomainen SwAM eli Swedish Agency for Marin and Water Management, ja muut

partnerit Itämeren maiden lisäksi ovat HELCOM, VASAB, SYKE, Satakuntaliitto, ja hanketta

seuraavina jäseninä ovat olleet myös Satakuntaliiton naapurirannikkoliitot.

Hankkeelle on suunniteltu jatkoksi 3-vuotista hanketta, johon haetaan rahoitusta Interreg

Central Baltic -ohjelmasta. Mikäli uuden hankkeen sisältöjä rahoitus varmistuvat, hanke voisi

alkaa helmikuussa 2020.

Satakunnan ampumarataselvityksen laadinta

Ampumaratalain (763/2015, 12 §) mukaan maakunnan liiton tulee laatia ja pitää ajan tasalla

kehittämissuunnitelmaajossa esitetään arvio maakunnallisten ampumaurheilukeskusten sekä

muiden ampumaratojen riittävästä määrästä ja niiden sijoitustarpeesta maakunnassa.

Suunnitelmaa hyödynnetään selvitysaineistona alueiden käytön suunnittelussa, ja sitä

laadittaessa on kuultu keskeisiä metsästys- ja ampumaurheiluorganisaatioita.

Ampumarataselvitys laaditaan tulevan maakuntakaavan tarkistustyön pohjaksi.

Kokonaismaakuntakaavan uudistustyön taustaselvitykset

Satakuntaliitto jatkaa tarvittavia taustaselvitysten päivitys- ja laadintatöitä. Tarvittavia

analyyseja ja selvityksiä laaditaan sekä liiton omana työnä että kilpailutetaan tarvittaessa.

Tällaisia tulevia selvityksiä ovat mm kulttuuriympäristökohteiden päivitys (erityisesti moderni

kulttuuriympäristö). Satakunnan vanhentuneen luontokartoituksen 1996 ajantasaistus

viherverkkoselvityksineen, maa-ainesten oton nykytilannekartoitus ja tulevaisuus sekä

liikennejärjestelmien kehittämiseen tähtäävät selvitykset esim Pori-Tampere-ratayhteyden

kehittämiseen tähtäävä selvitys.

Satakunnan luontokartoituksen 1996 ajantasaistustyö ja ampumarataselvitys on käynnistetty.

Niitä jatketaan.
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Länsi-Suomen maakuntien yhteinen liikennestrategia

Länsi-Suomen kuusi maakuntaa ovat teettäneet yhdessä esiselvityksen mahdollisuuksista laatia

maakuntien yhteinen liikennestrategia. Liikennestrategiassa tarkasteltaisiin erityisesti

ylimaakunnallisia liikenteen kysymyksiä ja kysymyksiä, joissa voitaisiin saavuttaa esimerkiksi

skaalaetuja. Maakuntien yhteinen liikennestrategia sijoittuisi valtakunnallisen ja

maakunnallisen liikennejärjestelmätyön väliin palvelemaan etenkin ylimaakunnallisten

hankkeiden ja toiminnallisten prosessien edistämistä.
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3.4 Hallintopalveluiden toimiala

Toimialan tehtävänä on huolehtia hallintoon, talouteen ja tukipalveluihin liittyvistä tehtävistä

ja varmistaa, että muut toimialat pystyvät mahdollisimman hyvin toteuttamaan liiton

toiminnalliset tavoitteet.

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET

• Ylläpidetään maakuntaliiton tietoverkkoa siten, että sähköisten jakelukanavien ja palvelujen

saatavuus on tietoturvallista ja tietosuojattua

• Huolehditaan kirjaamon, arkiston ja asiakirjahallinnon toimivuudesta

• Ylläpidetään henkilöstö-ja taloushallinnon prosessia yhteistyössä palveluntuottajan kanssa

• Koordinoidaan työkykyä ylläpitävää toimintaa

Luottamushenkilöhallinto

Satakuntaliiton ylin päättävä elin on kunnallisvaalikaudeksi valittava maakuntavaltuusto.

Maakuntavaltuusto päättää muun muassa liiton taloussuunnitelmasta ja talousarviosta,

hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Valtuustossa on 53 jäsentä.

Maakuntahallitus vastaa Satakuntaliiton hallinnosta ja taloudenhoidosta, ohjaa ja valvoo

Satakuntaliiton viraston toimintaa. Maakuntahallituksessa on vuonna 2017 alkaneella

vaalikaudella 13 jäsentä maakunnan poliittisten valtasuhteiden mukaan.

Maakuntahallituksen nimeämät edustajat osallistuvat AER:n, BSSSQn ja CPRM:n

vuosikokouksiin.

Maakuntahallitus on asettanut toimikaudekseen mm. maakunnan yhteistyöryhmän ja

maakuntakaavatoimikunnan.

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien muodostaman yhteistoiminta-alueen

päätöksenteosta vastaavat maakuntavaltuustot ja maakuntahallitukset yhtäpitävin päätöksin.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle

asettamat tavoitteet toteutuvat. Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä.

Tarkastuslautakunta on valittu 2017 alkaneelle vaalikaudelle.

Virasto ja tukipalvelut

Satakuntaliitto virasto toimii Porin Puuvillassa tiloissa, jotka ovat toimivat ja

tarkoituksenmukaiset liiton tarpeisiin nähden. Työssä tarvittavat välineet, ohjelmat ja laitteet

pidetään ajan tasalla. Satakuntaliitto omistaa Teljäntorin kiinteistössä toimistotilaa n. 660 m2,

joka on vuokrattu Porin kaupungille.
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Satakuntaliiton palveluksessa on 24 vakituisessa työ- tai virkasuhteessa olevaa työntekijää.

Mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi työllistämistuella tai työharjoittelussa liiton

palveluksessa voi olla 1-2 tilapäistä henkilöä.

Avautuvien virkojen ja työsopimussuhteiden täyttämisestä päätetään aina tapauskohtaisesti

erikseen. Harkittaessa virkojen ja toimien täyttämisistä arvioidaan työvoimatarve

kokonaisuutena viraston näkökulmasta siten, että tehtävänimike, toimenkuva ja tehtäväalueet

ratkaistaan tehtäviä auki julistettaessa. Mahdollisiin työhuippuihin tai erillistehtäviin vastataan

määräaikaisen projektihenkilöstön avulla, ellei niistä selvitä viraston sisäisin järjestelyin.

Toiminnalliset tavoitteet:

• Julkishallintoa koskevan verkkoviestinnän saatavuuteen liittyvän EU:n

saavutettavuusdirektiivien mukaisten vaatimusten selvitys ja toteutuksen aloittaminen

syksyllä 2020. Ennen 23.9.2018 julkaistut verkkopalvelut (niin sanotut vanhat palvelut)

täytyy olla saavutettavuusdirektiivin mukaisia 23.9.2020 alkaen (kahden vuoden

siirtymäaika)

• Toteutetaan työhyvinvointikyselyn perusteella kehittämistoimenpiteitä

• Päivitetään henkilöstösuunnitelma

• Pyritään kehittämään maakuntien liittojen välistä hallinnon asiantuntijoiden

yhteistyötä

33



4 Talous

Sivu 41

Tavoitteena on varsinaisen toiminnan tulojen ja menojen tasapaino, joka takaa sujuvan

toiminnan liiton tavoitteiden saavuttamiseksi liiton ja omien projektien hallinnoimiseksi.

Satakuntaliitto

Varsinainen toiminta

MV, MH ja tarkastulautakunta

Virasto, WFA, Markkinointi

Tekninen tuki

MYR 2014-2020

1
Projektit

Talousarvio 2020 sekä taloussuunnitelma 2020 - 2022

Vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelma 2020-2022 on laadittu maakuntahallituksen

evästysten mukaisesti.

Vuoden 2020 talousarviossa kohdistuu henkilöstökuluihin työmarkkinaratkaisujen mukaisia %-

korotuksia, ns. kilpailukykysopimuksen jälkeinen lomarahaleikkausten päättyminen ja

varautuminen tulevan sopimuskauden palkkaratkaisuun. Maakuntauudistuksen

lakkauttamisen johdosta, palautuu henkilöstöä maakuntaliiton varsinaiseen toimintaan.

Itsenäisen maakuntaliiton toimintojen kehittäminen ja uudelleen arviointi jatkuu

maakuntauudistuksen päättymisen jälkeen, jolloin "jäädytettyihin" kehittämistoimenpiteisiin

ja mm. ict-infrastruktuuriin liittyviä hankintoja on tehtävä talousarviovuonna.

Kuntien maksuosuudet ovat pysyneet 2014-2019 muuttumattomina ja liiton varsinaista

toimintaa on mukautettu vuosittain. Kuntasektorin yleisen taloudellisen tilanteen vallitessa on

talousarvioesitys laadittu siten, että kuntien maksuosuuksiin esitetään mahdollisimman

kohtuullista 2,55 %:n korotusta, mikä vastaa henkilöstökulujen korotustarvetta.

Kustannuspainetta on lisäksi sopeutettu, siirtämällä hanketoiminnan omarahoitusosuudet

katettavaksi taseeseen kertyneistä aikaisempien tilikausien ylijäämistä.
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Vuoden 2020 talousarvioesitys on laadittu varsinaisen toiminnan osalta +-0-tuloksen ja

hanketoiminnan osalta on varauduttu kattamaan -50.000 euroa taseen ylijäämistä. Tekninen

tuki katetaan 100-prosenttisesti EAKR-rahoituksella.

Toimintatuottojen ja - kulujen vertailtavuuteen talousvuosien 2019-2020 välillä vaikuttaa

maakuntauudistuksen projekti, jolle valtuusto hyväksyi vuonna 2019 lisätalousarvion:

Toimintatuotot 1,185 Me ja toimintakulut 1,2 Me.

Taseen ylijäämien käyttö

Satakuntaliiton taseessa on 1.1.2019 edellisten tilikausien ylijäämää + 778.590,59 euroa.

Maakuntahallitus esittää 26.8.2019 § 98, että taseen nykyisestä ylijäämästä enintään puolet eli

n 375.000 euroa voidaan sitoa kehittämishankkeisiin. Loppuosa taseen ylijäämästä pidetään

varattuna muihin mahdollisiin käyttökohteisiin.

Vuoden 2020 kehittämishankkeisiin varataan 50.000 euroa omarahoitusosuudeksi. Ylijäämien

mahdollinen käyttö kehittämishankkeisiin vahvistetaan vuosittain erikseen talousarvion

hyväksymisen yhteydessä.

Varsinainen toiminta

Satakuntaliiton varsinainen toiminta sisältää luottamushenkilöhallinnon, tarkastuslautakunnan

ja viraston toimintakulut sekä Länsi-Suomen liittojen kanssa yhteistyönä ylläpidettävän

Brysselin toimiston (WFEO) kulut. Viraston toiminta jakautuu edelleen, aluekehityksen,

alueiden käytön, hallinnon ja edunvalvonnan toiminnallisiin kokonaisuuksiin.

Varsinaisen toiminta rahoitetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla, joihin esitetään 2,55 %:n

korotusta. Kuntien maksuosuuksilla 2,39 Me katetaan varsinaisen toiminnan kulut. Varsinainen

toiminta sisältää perussopimuksen mukaiset lakisääteiset tehtävät ja yleis- ja

luottamusmieshallinnon. Lisäksi ennen vuotta 2020 käynnissä olevat merialuesuunniteluun

liittyvät yhteishankkeet rahoitetaan kuntaosuuksilla (5.000 eur). Vuonna 2020 varataan

määrärahaa ainoastaan lainsäädännöllisistä muutoksista johtuviin selvityksiin tai

toimenpiteisiin ja maakuntasuunnitelman laadinnan aloittamiseen. Kokonaismaakuntakaavan

laadinnan selvityksiä toteutetaan talousarvion ja maakuntasuunnitelman mahdollistamalla

tavalla.

Vuokratuotot ovat liiton omistaman ja edelleen vuokraaman Teljäntorin toimitilojen vuokria.

Toimintakuluissa lisäystä on henkilöstökuluissa 3,7 % ja palvelujen ostoissa 3,5 %.

Henkilöstökulut on budjetoitu vakituisen henkilöstön (24) mukaan. Talousarviossa 2020

palkkakustannuksiin on arvioitu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (voimassa

1.2.2018-31.3.2020) päättymisen jälkeen, l %:n korotus 1.4.2020 alkaen ja huomioitu

täysimääräiset lomarahat.
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Varsinainen toiminta

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Konaukset kunnilta

Muut myyntituotot

Tuet ja avustukset

Muuttoimintatuotot

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösiujkulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja

tavarat

Avustukset

Muuttoimintakulut

Vuokrat

Muut kulut

TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA
•KULUT

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE

TILIKAUDEN TULOS

TP 2018

2417187
2 335 28S

2 330 494

4791
11 329

70573

70153

42G

-2 145 305

-1 339 006

-1 091 809

-247 197

-561 726

-25 437

-3900

-215236

-195983

-19253

271 882

6617

27

6794
-34

-170

278 499
278 499

TA 2019

2 414 494

2 340 494
2 330 494

1000C
5000

69000

69000

-2389160

-1 579 686

-1 243 500

-336 186

-543 474

-20 600

-3400

-242 000

-192000

-50 000

25334

6500

6500

31 834

31 834

Muutettu TA
2019

2 414 494

2 340 494

2 330 494

10000
5000

69000

69000

o
-2 452 160

-1 582 186

-1 246 000

-336 186

-583 974

-20 600

-3400

-262 000

-192000

-70 000

-37 666

6500

o

6500
o

o
-31 166

-31 166

TAE 2020

2 467 480
2 390 000

2 390 000

5000

72480

72480

-2 468 447

-1 638 797

-1 296 300

-342 497

-562 700

-19 550

-3400

-244 000

-194000

-50 000

-967

5968

6000
-32

5000
5000

TS 2021

2 515 800
2 437 800

2 437 800

5000

73000

73000

-2 520 800

-1 655 702

-1 308 000

-347 702

-582198

-25 000

-3400

-254 500

-199500

-55 000

-5000

5000

5000

o

o

TS 2022

2 566 OOC
2 486 500

2 486 50C

5000

74500
7450C

-2 570 000

-1 672 963

-1 320 000

-352 963

-595 137

-30 000

-3400

-268 50G

-208 500

-60 000

-4000

4000

4000

o

o

Muutos

2019/2020

2,19%

2,12%

2,55%

-100,00%

0,00%

5,04%

5,04%

3,32%

3,74%

4,25%

1,88%

3,54%

-5,10%

0,00%

0,83%

1,04%

0,00%

-103,82%

-8,18%

-7,69%
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Tekninen tuki

Satakuntaliitto on rakennerahastojen osalta ns. perusliittojoka valmistelee hankkeet ja seuraa

niiden toteutumista. Rahoitus-ja maksatuspäätökset tekee Länsi-Suomen alueella välittävänä

viranomaisena toimiva Pirkanmaan liitto. Satakuntaliitto vastaa maakunnan yhteistyöryhmän

toiminnasta ja saa tätä toimintaa varten vuosittain teknistä tukea rakennerahastovaroista.

Vuoden 2020 määrärahaksi on varattu 15.000 euroa.

Tekninen tuki

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset

T01MINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

TOIMINTAKATE

VUOSIKATE

TILIKAUDEN TULOS

TP 2018

12707

12707

-12 707

-7790

-4917

o
o

o

TA 2019

10000
10000

-10 000

-6245

-3755

o

o

o

TAE 2020

15000

15000

-15 000

-8924

-6076

o
o

o

TS 2021

15000

15000

-15 000

-8924

-6076

o

o
o

TS 2022

15000

15000

-15 000

-8924

-6076

o
o

o

Muutos

2019/2020

50,00%

50,00%

50,00%

42,89%

61,81%

37



Sivu 45

Projektit

Liiton hallinnoimat projektit eivät ole liiton jäsenkuntien maksuosuuksilla katettua toimintaa.

Projekteista syntyneet menot katetaan EU-tuella, kansallisella tuella sekä projektien omilla

tuloilla. Talousarviossa 2020 on aikaisemmista vuosista poiketen esitetty, että uusien

hankkeiden omarahoitusosuudet katetaan taseessa olevista ylijäämistä, eikä varsinaisen

toiminnan toimintakatteesta. Talousarviovuoden aikana selvitetään, voidaanko liiton omaa

työpanosta kohdentaa hankkeisiin.

Vuoden 2020 talousarviossa Satakuntaliiton kehittämishankkeita ovat:

• Oman tuotannon EAKR-hanke, 2-3 -vuotinen, hankerahaa 70 %

• Interreg/Pan Baltic Scopen 3-vuotinenjatkohanke (1.2.2020-30.9.2022), hankerahaa 80%

• Oman tuotannon "Uusi aluekehitysraha"-hanke (1.8.2020-31.7.2021), hankerahaa 70 %

• Digi-tukihanke (1.11.2019 -30.10.2020), hankerahaa 70 %

Talousarvioesityksessä 2020 uusien projektien omarahoitusosuus on -50.000 euroa mikä

katetaan aikaiseminpien vuosien ylijäämistä. Käynnissä olevien merialuesuunnitteluun

liittyvien yhteistyöhankkeiden omarahoitusosuus on 5.000 euroa ja se katetaan varsinaisesta

toiminnasta.

Vuonna 2019 kuntien maksuosuuksilla katettu omarahoitusosuus oli 30.000 euroa.

Projektit

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Tuet ja avustukset

Maakunnan kehittämisraha

EU-tuki omiin

kehittämisprojekteihin
(Interreg)
Muut tuet ja ajatukset

aitiolta

EAKR

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösi\ukulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Muuttoimintakulut

TOIMINTAKATE
VUOSIKATE

TILIKAUDEN TULOS

TP 2018

283 829

3871

279 958

21 875

64889

139 993

53200

-299 419

-197 538

-159453

-38 085

-98 983

-209

-2689

-15 590

-15 590

-15590

TA 2019

215769

215769

17900

88574

109295

-247 602

-166 667

-129 945

-36 722

-79 226

-1449

-260

-31 833

-31 833

-31 833

TAE 2020

194 500

194500

62000

77000

55500

-249 500

-202 028

-170000

-32 028

-40000

-7472

-55 000

-55 000

-55 000

TS 2021

142 500

142 500

62000

25000

55500

-177 500

-150 927

-127 000

-23 927

-22 000

-4573

-35 000

-35 000

-35 000

TS 2022

43000

43000

43000

o

o
-51 500

-43377

-36 500

-6877

-7000

-1 123

-8500

-8500

-8500

Muutos

2019/2020
-9,86%

-9,86%

-100,(?

-30,00%

-29,55%

0,77%'

21,22%;

30,82%

-12,78%

-49,51%

415,67%'

-100,00%'
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4.1 Käyttötalous, investoinnit ja rahoitus

Maakuntavaltuusto määrittelee talousarviota päättäessään, mitkä ovat sen sitovina

hyväksymät toiminnan tavoitteet. Maakuntavaltuusto antaa talousarvion noudattamista

koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat viraston viranomaisia.

Maakuntavaltuuston hyväksymä talousarvio toimii käyttösuunnitelmana.

SATAKUNTALlirrO
TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Konaukset kunnilta

Muut myyntituotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösiujkulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja

tavarat

Avustukset

Muuttolmlntakulut

Vuokrat

Muut kulut

TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA

Korkotuotot

Muut raholtustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS

TP 2018

4919994
2 339 156

2 330 494

8662

2 510 265

70573

70153

420

4 866 597

-2 605 109

-2115388

-489 721

-1 882 006

.64 358

-3900

-311 224

-284 075

-27 148

53397
6586

27
6794

-34

-201

59983

59983

TA 2019

2 640 263
2 340 494

2 330 494

10000

230 769

69000

69000

-2 646 763

-1 752 599

-1 379 445

-373 154

-626 455

-22 049

-3400

-242 260

-192 000

-50 260

-6500

6500

6500

o
o

Muutettu TA
2019
3 825 263

2 340 494

2 330 494
10000

1 415 769

69000
69000

o
-3 909 763

-2 480 099

-1 970 945

-509 154

-1 037 955

-33549

-3400

-354 760

-284 500

-70 260

-84500

6500
o

6500

o

o
-78 000

-78 000

TAE 2020

2 676 980
2 390 000

2 390 000

214 500

72480
72480

-2 732 948

-1 849 750

-1 474 800

-374 950

.608 776

-27 022

-3400

-244 000

-194 000

-50 000

-55 968

5968

6000
-32

-50 000

-50 000

TS 2021

2 673 300

2 437 800

2437800

162 500

73000

73000

-2 713 300

-1815553

-1 443 50G

-372 053

<10 274

-29 573

-3400

-254 500

-199500

-55 000

•40 000

5000

5000

-35 000

-35000

TS 2022

2 624 000

2 486 500

2 486 500

63000

74500

74500

.2 636 500

-1 725 263

-1 365 000

-360 263

-608 213

-31 123

-3400

-268 500

-208 500

-60 000

-12 500

4000

4000

-8500

-8500

Muutos

2019/2020

1,39%

2,12%

2,55%

-100,00%

-7,05%

5,04%

5,04%

3,26%

5,54%

6,91%

0,48%

-2,82%

22,55%

0,00%

0,72%

1,04%

-0,52%

761,06%

-8,18%

-7,69%

Toimintatuototja -kulut

Talousarvion 2020 toimintatuottojen ja -kulujen muutosta on verrattu vuoden 2019

alkuperäiseen talousarvioon.

Toimintatuottojen kasvun +1,39 %, osalta kuntien maksuosuudet lisääntyvät 2,55 %:lla eli

60.000 eurolla ja vuokratuottoihin arvioidaan 5 %:n lisäys. Tuet ja avustukset on arvioitu

mahdollisesti käynnistyvien kehittämishankkeiden kohdekohtaisten avustusprosenttien

mukaisesti (70-80%).

Toimintakulujen kasvu + 3,26 % on pääosin henkilöstökulujen kasvua + 5,54 %.
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Toiminnalliset tavoitteet on esitetty talousarvion tekstiosassa. Kunkin toimialueen

päätehtävien jälkeen on lueteltu ne toimenpiteet tai tehtävä(t), joiden toteutumiseen

toimintavuonna erityisesti panostetaan. Varsinaisen toiminnan sekä projektien tulot ja menot

ilmenevät talousosasta.

Tarkoitus on, että maakuntavaltuusto oikeuttaa talousarviota hyväksyessään

maakuntahallituksen ylittämään talousarvion sillä edellytyksellä, etteivät kuntien

jäsenmaksuosuudet nouse.

Jäsenkuntien vuoden 2020 maksuosuudet määräytyvät vuoden 2018 kunnallisverotuksessa

maksuunpantujen kunnallis-ja yhteisöverotuottojen mukaisessa suhteessa.

Investointi-ja rahoitusosa

Satakuntaliitolla ei ole investointihankkeita suunnitelmakaudella 2020-2022. Satakuntaliitolla

ei ole lyhyt eikä pitkäaikaisia lainoja eikä antolainoja. Vuoden 2020 aikana ei ole

peruspääoman muutoksia.

Jäsenkuntien maksuosuudet

Jäsenkuntien maksuosuudet määritellään perussopimuksen mukaan talousarviovuotta

edeltävänä vuonna valmistuneen verotuksen kunnallisvero-ja yhteisöverokertymien

mukaisessa suhteessa.

Ennakkotieto kuntien maksuosuuksista TA 2020, lopullinen laskelma päivitetään verotietojen

valmistuttua.
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SATAKUNTALIITTO
Regional Council of Satakunta

Maakuntahallitus MH 7/2019

Satakuntaliitto osallistuu kansainvälisten hankkeiden, mm. Interreg-hankkeiden
arviointiin ja toimintavuoden aikana edistetään maakunnan ja sen eri toimijoiden Kiina-
yhteistyötä.

Alueidenkäytön keskeisiä painopisteitä ovat kokonaismaakuntakaavan,
vaihemaakuntakaava 1:nja vuonna 2019 lainvoiman saavuttaneen Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2 toteutumisen edistäminen sekä Satakunnan maakunnallisen
liikennejärjestelmätyön integroiminen valtakunnalliseen
liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Lakisääteisenä tehtävänä merialuesuunnitelman
laatimista viedään eteenpäin yhteistyössä rannikkoliittojen ja ministeriön kanssa.
Maakuntasuunnitelman pohjaksi ja kokonaismaakuntakaavan uudistamista varten
jatketaan tarvittavien selvitysten laatimista.

Kuntien maksuosuuksiin kohdistuva korotuspainetta on lievennetty siten, että
maakuntahallitus on 26.8.2019 § 98 esittänyt liiton taseessa olevan ylijäämän
hyödyntämistä.

"98 § SATAKUNTALIITON TASEESSA OLEVAN YLIJÄÄMÄN
HYÖDYNTÄMINEN

Satakuntaliiton taseessa on kertynyttä ylijäämää yli 750.000 €. Taseessa olevia
ylijäämiä ei budjetoida talousan/iovuoden käyttömenoihin. Toisaalta taseen ylijäämiä ei
ole järkevää pelkästään säilyttää kirjanpidollisesti tilillä.

Taseessa olevien ylijäämien käyttöperiaatteista on keskusteltu maakuntahallituksen
kehittämistoimikunnassa kesäkuun 2019 alussa. Tällöin todettiin, että taseen ylijäämiä
voitaisiin käyttää Satakuntaliiton omarahoitusosuuksina hyväksyttävissä
kehittämishankkeissa silloin kun henkilöstön palkka- ym. menot eivät riitä kattamaan
omarahoitusosuutta.

Vuodelle 2020 tällaisia taseessa olevasta ylijäämästä omarahoitusosuutta edellyttäviä
hankkeita on tulossa esim:

• Väestörekisterikeskuksen ja valtiovarainministeriön koordinoima
"Digituki -hanke",

• merialuesuunnittelun toteutuksen mahdollistava hanke Central Baltic
ohjelmasta vuosille 2020 - 2022,

• Satakuntaliiton EAKR -rahoitukseen valmistelema maakunnan
osaamisen kehittämiseen liittyvä koordinaatiohanke ja

• vuoden 2020 aikana käyttöön tulevan uuden kansallisen
aluekehitysrahoituksen kautta haettava Satakunnan vetovoimaa ja
yhteistyötä kehittävä hanke.

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen
maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä

Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää, että Satakuntaliiton taseen ylijäämiä
voidaan käyttää Satakuntaliiton omarahoitusosuuksina
maakuntahallituksen hankekohtaisilla päätöksillä
kehittämishankkeissa silloin kun henkilöstön palkka- ym. menot
eivät riitä kattamaan omarahoitusosuutta.



SATAKUNTALIITTO PÖYTÄKIRJANOTE
Regional Council of Satakunta

Maakuntahallitus MH 7/2019

Valmistelijat: vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen
maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä
vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen
alueiden käytön johtaja Päivi-Liuska-Kankaanpää

Täytäntöönpano: Jäsenkunnat

Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus merkitsee talousarvion valmistelutilanteen
tiedoksi ja evästää valmistelua.

Maakuntahallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

MH 16.9.2019

Talousarvion 2020 laadintaperusteena on ollut Satakuntaliiton perustoimintojen ja
käynnissä olevien hankkeiden toteuttaminen siten, että kuntien maksuosuuksien
korotustarve saataisiin painettua mahdollisimman alas ottaen kuitenkin huomioon
Satakuntaliiton menoihin kohdistuvat kasvupaineet niiltä osin kuin menopaineita ei
saada katettua toimintojen kehittämisen ja projektitoiminnan kautta.

Esityslistan liitteenä olevan Satakuntaliiton talousarvioesitys 2020 ja taloussuunnitelma
2020-2022 valmistelussa on huomioitu saadut evästykset. Kuntaosuuksiin esitetään +
2,55 %:n korotusta, jolloin yhteismääräksi tulee 2,39 Me. Edellisen kerran on
kuntaosuuksia korotettu vuonna 2014.

Talousarviossa merkittävin kulujen nousu on varsinaisen toiminnan henkilöstökulujen
lisäys, mikä johtuu virka- ja työehtosopimuksen mukaisista yleiskorotuksista ja ns.
kilpailukykysopimuksen määräaikaisuuden päätymisestä. Lisäksi ulkoisten hankkeiden
määrä ja muu tukirahoitus on vähentynyt olennaisesti viime vuosina.

Satakuntaliitto jatkaa edunvalvontastrategian ja edunvalvontatyön kehittämistä
Satakunnan maakuntaohjelman (2018-2021) huomioiden. Liiton viestintää ja tiedotusta
kehitetään tavoitteena mm. Satakunnan brändikäsikirjan mukaisten vetovoimatekijöiden
näkyvyys eri medioissa ja haetaan positiivista Satakunta -näkyvyyttä.

Aluekehityksen toimialalla seurataan ja edistetään maakuntaohjelman 2018-2021
temaattisten kehittämiskokonaisuuksien toteutumista, vahvistetaan kuntien ja
maakuntien välistä yhteistyötä, edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
vahvistetaan aluekehittämistä tukevaa verkostoitumista sekä tutkimus-kehittämis ja
innovaatiotoimintaa, edistetään aluekehitykseen liittyviä kansainvälisiä asioita,
koordinoidaan maakunnan alue-ennakointia, osaamis-ja koulutustarpeiden ennakointia

sekä aluetietopalvelua, toteutetaan alueellista rakennerahasto-ohjelmaa (2014-2020) ja
huolehditaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta, osallistutaan uuden
ohjelmakauden valmisteluun yhteistyössä maakuntauudistuksen projektiorganisaation
kanssa, yhteensovitetaan kulttuuria koskevia suunnitelmia ja kehittämistoimenpiteitä
osana maakuntaohjelman toteutusta, jatketaan matkailun ja maaseudun kehittämisen
yhteistyötä sekä järjestöyhteistyötä.
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SATAKUNTALIITTO
Regional Council of Satakunta

Maakuntahallitus

PÖYTÄKIRJANOTE

16.09.2019
MH 7/2019

Sivu 3

Talousarvion valmisteluaikataulu

3.6.2019 maakuntahallituksen päätös valmisteluaikataulusta ja evästys valmisteluun
26.8.2019 maakuntahallituksen päätös talousarvion ja taloussuunnitelman

periaatteista ja linjauksista
16.9.2019 maakuntahallitus päättää luonnoksesta, josta pyydetään jäsenkuntien

lausunnot

(21.102019 ei käsittelyä MH:ssa /varalla)
25.11.2019 maakuntahallituksen esitys maakuntavaltuustolle
13.12.2019 maakuntavaltuusto (käsittelee ja) hyväksyy talousarvion

Valmistelija:

Täytäntöönpano:

vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen

Maakuntahallitus

Vt. maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus:

Maakuntahallitus hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja
taloussuunnitelman 2020-2022 valmisteluaikataulun
selostuksen mukaisesti ja evästää jatkovalmistelua.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

MH 26.8.2019 §97

Vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020-2022 valmistelua on jatkettu
maakuntahallituksen evästysten mukaisesti. Kuntien maksuosuudet ovat pysyneet 2014-
2019 muuttumattomina, kun samanaikaisesti on henkilöstökuluihin kohdistunut
työmarkkinaratkaisujen mukaisia korotuksia. Kuntasektorin yleisen taloudellisen tilanteen
vallitessa on Satakuntaliiton talousarvioesitys laadittu siten, että kuntien maksuosuuksiin
esitetään mahdollisimman kohtuullista 2,55 %:n korotusta, mikä vastaa
henkilöstökulujen 60.000 euron korotustarvetta.

Kuntien maksuosuuksilla 2,39 Me katetaan varsinaisen toiminnan kulut. Varsinainen
toiminta sisältää perussopimuksen mukaiset ja lakisääteiset tehtävät ja yleis-ja
luottamusmieshallinnon. Vuonna 2020 varataan määrärahaa lainsäädännöllisistä
muutoksista johtuviin selvityksiin tai toimenpiteisiin ja maakuntasuunnitelman laadinnan
aloittamiseen. Kokonaismaakuntakaavan laadinnan selvityksiä toteutetaan talousarvion
mahdollistamalla ja maakuntasuunnitelmaprosessin edellyttämällä tavalla.

Talousarvioesityksessä on aikaisemmista vuosista poiketen varauduttu kattamaan
projektitoiminnan uusien mahdollisesti toteutuvien hankkeiden omarahoitusosuudet
edellisten tilikausien ylijäämistä. Vuoden 2020 aikana selvitetään mahdollisuudet
kansallisen aluekehitysrahan kautta toteutettavista oman toiminnan hankkeista ja
mahdollisuudesta kohdistaa niihin myös viraston oman työn osuutta.

Taseessa olevan yli 750.000 euron ylijäämäkertymän käytön periaatteista on erillinen
esitys, mikä sisällytetään maakuntavaltuustolle tehtävään talousarvioesitykseen.
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Maakuntahallitus MH 7/2019

109§ VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022
SU106/02.02.00/2019

MH 3.6.2019

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä
kunnille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä
valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma.
Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymissä noudatetaan
samoja säännöksiä.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa
jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan
kehittämiseksi. Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä
tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain.
Jäsenkunnille annetaan mahdollisuus tehdä esityksiä liiton toiminnan kehittämiseksi
pyytämällä jäsenkuntien kirjalliset lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Toimintaympäristö suunnittelukaudella

Maakuntauudistuksen valmistelu oli 2017-2019 maakuntien liittojen vastuulla ja liittojen
toiminnan oletettiin päättyvän uusien maakuntien alkaessa 1.1.2021. Valmistelu päättyi
keväällä 2019, minkä jälkeen on liittojen alasajon sijaan ryhdytty elvyttämään toimintaa.

Satakunnassa on siirretty osittain maakuntaliiton lakisääteiseen toimintaan liittyvien
selvitysten ja uudistuksien toteuttamista tulevalle maakunnalle, jolloin liiton varsinaisen
toiminnan maksuosuuksiin ei kohdistunut korotustarvetta. Kuntien maksuosuudet ovat
pysyneet 2014-2019 samana.

Alueiden kehittämislaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa olevien lakisääteisten
tehtävien ja kuntien osoittamien tehtävien hoitaminen edellyttää kuntaosuuksien
tarkastelua uudelleen koko taloussuunnitelmakaudelle. Samanaikaisesti
kuntataloudessa on tulojen ja menojen kasvava epätasapaino.

Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohtina ovat:
lakisääteisten tehtävien hoitaminen mahdollisimman maltillisella kuntaosuuksien
korotuksella
henkilöstökuluissa on palkkavaraus Kunnallisen virkatyöehtosopimuksen (KVTES)
päättyessä 31.3.2020
toimintakuluissa varaudutaan tulevan EU-suunnitelmakauden,

maakuntasuunnitelman ja kokonaismaakuntakaavan valmisteluun sekä ICT-
valmiuksien ja edunvalvonnan, viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen ja
korvaushankintoihin
liitolla ei ole investointihankkeita

Talousarvio- ja taloussuunnitelman lähtökohtia on esitelty Satakunnan kuntajohtajille
23.5.2019 pidetyssä kuntajohtajakokouksessa.
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Kokoustiedot Aika
Paikka

Osallistujat
Päätöksentekijät

Maakuntavaltuuston
puheenjohtajat

Muut osallistujat

Allekirjoitukset

Käsitellyt asiat

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

16.9.2019 klo 10.00-11.17

Virkistyshotelli Yyteri, Sipintie 1, Pori

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

(*) Huhtala Johanna
(*) Huhtanen Riikka
(*) Kivenmaa Harri
(*) Kähkönen Kari
(-) Lehmussalmi Riina
(*) Mansikkamäki Kati
(-) Marttinen Matias
(*) Pajukoski Jari
(*) Riuttamäki Simo
(*) Simula Antti
(*) Väkeväinen Nina

(-) Vasama Juha, pj.
(*) Kaunista Mikko, l vpj.
(*) Rauta Markku, II vpj.
(*) Huhtanen Tapio, III vpj.

(*) Aro-Heinilä Asko, maakuntajohtaja,

Henkilökohtainen varajäsen

() Salonen Kristiina
() Puolakka Kristiina

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

, esittelijä
(*) Laitinen Katja, vs. aluekehitysjohtaja
(*) Liuska-Kankaanpää Päivi, alueidenl käytön johtaja
(*) Hentunen Karolina, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Reijo Kallio
Puheenjohtaja
109-116 §:t

Paikka ja aika

Porissa 16.9.2019
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Johanna Huhtala
Paikka ja aika

Karolina Hentunen
Pöytäkirjanpitäjä

Jari Pajukoski

Yleisessä tietoverkossa www.satakuntaliitto.fi 17.9.2019 alkaen.

vs. hallintojohtaja
Karolina Hentunen
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SF SATAKUNTALIITTO Lausuntopyyntö

19.9.2019

Satakuntaliiton jäsenkunnille

Satakuntaliiton talousarvio 2020 ja -suunnitelmaehdotus 2020 - 2022
jäsenkuntien lausunnolle

Satakunnan maakuntahallitus on 16.9.2019 hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton
vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmaksi, josta
pyydetään Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n mukaisesti jäsenkuntien lausunto,

Jäsenkuntien lausunnot luonnoksesta tulee toimittaa viimeistään torstaina 31.10.2019
Satakuntaliittoon, kiriaamo(a)satakunta.fi tai Satakuntaliitto, kirjaamo,
PL 260, 28101 Pori,

SATAKUNNAN MAAKUNTAHALLITUS

,^~

/l v/
vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen

Liitteet pöytäkirjanote 16,9.2019

PL 260 Pohjoisranta 11 D Puhelin (02) 620 4300 www.satakunta.fi Y-tunnus 0830322-5
28101 Pori 28100 Pori etunimi.sukunimi@satakunta.fi
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Kunta

Eura

Eurajoki

Harjavalta

Honkajoki

Huittinen

Jämijärvi

Kankaanpää

Karvia

Kokemäki

Merikarvia

Nakkila

Po m arkku

Pori

Rauma

Siikainen

Sä kylä

Ulvila

Kunnallisvero

38 347 374

29156143

24108803

4401 036

28836210

5 051 207

34 362 384

5 377 395

22367615

7 642 053

17519829

5 455 953

265 950 505

147400091

3391 259

23855121

44 849 878

708 072 855

Yhteisövero-

osuus

1 999107

2 361 355

8143628

708 266

1 963 340

279 248

2 604 923

619712

1 228 377

846 241

575 998

550 225

17015811

16808670

582 769

1 414688

2 390 337

60 092 696

Yhteensä

40 346 481

31 517499

32252431

5109302

30 799 549

5330455

36 967 308

5997107

23 595 992

8 488 294

18095826

6006178

282966316

164208762

3 974 028

25 269 809

47240215

768165551

Maksuosuus 2020

(ennakkotieto
19.8.2019)

125530

98061

100347

15897

95827

16585

115017

18659

73414

26410

56302

18687

880 395

510904

12364

78622

146979

2 390 000

41
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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 109-116

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

Pykälät

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

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

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

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

Liitetään pöytäkirjaan
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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.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Turun hallinto-oikeus
PL 32, 20101 Turku

Valituksen voi tehdä myös
hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika
.) päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja
postiosoite

Pykälät 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
postiosoite: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

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 260 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

11 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
pöytäkirjaan

Liitetään
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Lausuntopyyntö talousarviota 2020 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän
toiminnan kehittämistä varten.

Pohjois-Satakunnan Pemspalvelukuntayhtymän perussopimuksen 17 § mukaan jäsenkunnille on
varattava tilaisuus lausunnon antamiseen yhtymän taloussuunnitelmasta. Lisäksi jäsenkunnille on
varattava tilaisuus esityksen tekemiseen yhtymän toiminnan kehittämistä varten.

Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän talouden suunnittelussa on noudatettu
yhtymävaltuuston hyväksymään strategiaa ja sen määrittämiä linjauksia. Päämäärien
saavuttamiseksi tarkastellaan yhtymän palveluverkkoa, palvelutasoa sekä organisaatiomalleja.
Palveluiden tuottamiseen liittyviä linjauksia tarkastellaan eri näkökulmista, esimerkiksi miten
palveluita on tarkoituksenmukaista tuottaa; omana toimintana vai ostopalveluina. Lisäksi
toimitilaratkaisuj a selvitetään aktiivisesti yhdessä jäsenkuntien ja yksityisten toimijoiden kanssa.
Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä tavoittelee pitkäaikaisia ja kestäviä toiminnan
tehostamiskeinoj a.

Pyydämme lausuntoanne talousarviosta sekä esityksiä toiminnan kehittämisestä vuodelle 2020.
Mikäli kunnan oma näkemys palvelutarpeesta poikkeaa Posan arviosta, toivomme kunnan tekevän
esityksen siitä minkä palvelualueen palveluita se on valmis supistamaan tai lisäämään sekä
esittämään toivotun määrärahavarauksen palvelualueittain. Lausuntonneja esitykset toiminnan
kehittämisestä pyydämme lähettämään peruspalvelukuntayhtymän hallitukselle 8.11.2019
mennessä.

Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä
26.9.2019

Jiana Mnnikico Sampo Salo
IJuntayht)ymäj ohtaj a Talousjohtaja

LIITTEET: Yhtymähallituksen pöytäkirjaote, talousarvioesitys 2020 sekä kunta- ja tuotekohtainen
talousarvioesitys.
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Tili Tilin nimi

TP 2018 TA 2019 TA 2020 KYJ 
esitys

Muutos TA 
2019

Muutos TP 
2018

4501 KÄYTTÖTALOUSOSA 10

30 TOIMINTATUOTOT 61 834 345 61 559 128 63 536 491 3,21% 2,75%

300 Myyntituotot 52 267 018 51 581 328 53 305 437 3,34% 1,99%

31020 Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 50 567 063 49 827 828 51 746 937 3,85% 2,33%

321 Maksutuotot 7 915 572 8 367 000 8 366 000 -0,01% 5,69%

330 Tuet ja avustukset 512 252 403 800 403 800 0,00% -21,17%

340 Muut toimintatuotot 1 139 503 1 207 000 1 461 254 21,06% 28,24%

40 TOIMINTAKULUT -61 583 494 -61 341 128 -63 085 490 2,84% 2,44%

400 Henkilöstökulut -24 170 712 -26 131 408 -25 594 927 -2,05% 5,89%

430 Palvelujen ostot -28 677 729 -26 733 784 -28 875 513 8,01% 0,69%

450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 457 382 -2 383 386 -2 222 850 -6,74% -9,54%

470 Avustukset -4 115 517 -3 796 600 -4 082 900 7,54% -0,79%

480 Muut toimintakulut -2 162 155 -2 295 950 -2 309 300 0,58% 6,81%

5 TOIMINTAKATE 250 851 218 000 451 001 106,88% 79,79%

60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 16 115 15 000 15 000 0,00% -6,92%

600 Korkotuotot

610 Muut rahoitustuotot 35 981 35 000 35 000 0,00% -2,73%

630 Muut rahoituskulut -19 866 -20 000 -20 000 0,00% 0,67%

6 VUOSIKATE 266 966 233 000 466 001 100,00% 74,55%

71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -254 334 -218 000 -218 000 0,00% -14,29%

710 Suunnitelman mukaiset poistot -254 334 -218 000 -218 000 0,00% -14,29%

80 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

810 Satunnaiset kulut

7 TILIKAUDEN TULOS 12 632 15 000 248 001 1 553,34% 1 863,34%

8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 12 632 15 000 248 001 1 553,34% 1 863,34%

POSA TA 2020 - KYJ esitys

1/1
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PoSa palvelut tuotteittain - 31.12.2020

Perhepalvelut tammi-joulukuu 2020
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku

2110 774 950 € 42 000 € 732 950 € 58 030 € 66 394 € 426 073 € 69 531 € 41 823 € 71 099 €
2120 543 530 € 25 000 € 518 530 € 38 256 € 47 656 € 286 372 € 52 465 € 33 009 € 60 772 €
2130 337 698 € 8 000 € 329 698 € 26 167 € 52 333 € 183 166 € 26 167 € 10 467 € 31 400 €
2205 82 814 € 0 € 82 814 € 6 776 € 6 274 € 52 951 € 7 027 € 6 023 € 3 764 €
2210 1 030 663 € 2 000 € 1 028 663 € 77 537 € 87 876 € 516 916 € 62 030 € 129 229 € 155 075 €
2220 635 836 € 0 € 635 836 € 28 902 € 28 902 € 375 721 € 50 578 € 21 676 € 130 057 €
2310 954 632 € 70 000 € 884 632 € 54 222 € 135 554 € 505 080 € 54 222 € 81 333 € 54 222 €
2320 2 192 100 € 70 000 € 2 122 100 € 117 894 € 0 € 1 650 523 € 117 894 € 0 € 235 789 €
2330 159 112 € 3 000 € 156 112 € 12 489 € 12 489 € 99 912 € 6 244 € 6 244 € 18 733 €

Yhteensä 6 711 336 € 220 000 € 6 491 336 € 420 272 € 437  478 € 4 096 713 € 446 158 € 329 804 € 760 912 €
PS 2019 6 494 387 € 220 500 € 6 273 887 € 449 548 € 437 837 € 3 476 563 € 609 638 € 608 515 € 691 785 €
Muutos 216 949 € -500 € 217 449 € -29 277 € -359 € 620 15 0 € -163 481 € -278 711 € 69 127 €
Tot % 103,34 % 99,77 % 103,47 % 93,49 % 99,92 % 117,84 % 73,18 % 54,20 % 109,99 %

Aikuispalvelut tammi-joulukuu 2020
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Si ikainen Pomarkku

3110 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3120 2 111 896 € 302 651 € 1 809 245 € 283 933 € 231 108 € 528 247 € 330 154 € 184 886 € 250 917 €
3130 659 075 € 21 000 € 638 075 € 29 506 € 25 818 € 516 361 € 29 506 € 14 753 € 22 130 €
3140 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3210 111 615 € 8 000 € 103 615 € 10 361 € 10 361 € 41 446 € 10 361 € 10 361 € 20 723 €
3220 599 764 € 300 000 € 299 764 € 26 450 € 26 450 € 167 515 € 35 266 € 22 041 € 22 041 €
3310 10 232 € 0 € 10 232 € 2 693 € 539 € 4 847 € 1 077 € 539 € 539 €
3320 501 256 € 135 000 € 366 256 € 10 464 € 10 464 € 313 934 € 10 464 € 10 464 € 10 464 €
3330 89 764 € 0 € 89 764 € 5 129 € 5 129 € 64 117 € 5 129 € 5 129 € 5 129 €
3410 266 332 € 0 € 266 332 € 30 731 € 20 487 € 122 922 € 30 731 € 20 487 € 40 974 €
3415 4 107 549 € 102 000 € 4 005 549 € 421 637 € 351 364 € 2 225 305 € 421 637 € 117 121 € 468 485 €
3420 1 152 766 € 5 000 € 1 147 766 € 149 709 € 59 883 € 648 737 € 129 747 € 39 922 € 119 767 €
3430 6 185 113 € 1 135 000 € 5 050 113 € 329 355 € 461 097 € 2 634 842 € 548 925 € 285 441 € 790 452 €
3440 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3450 688 785 € 20 000 € 668 785 € 64 461 € 24 173 € 386 767 € 96 692 € 32 231 € 64 461 €

Yhteensä 16 484 146 € 2 028 651 € 14 455 495 € 1 364 42 9 € 1 226 874 € 7 655 040 € 1 649 691 € 743 377 € 1 816 084 €
PS 2019 15 544 783 € 1 947 621 € 13 597 162 € 1 338 241 € 1 153 602 € 7 011 631 € 1 604 084 € 749 552 € 1 740 052 €
Muutos 939 363 € 81 030 € 858 333 € 26 187 € 73 272 € 643  409 € 45 607 € -6 174 € 76 032 €
Tot % 106,04 % 104,16 % 106,31 % 101,96 % 106,35 % 109,18 % 102,84 % 99,18 % 104,37 %

Vanhuspalvelut tammi-joulukuu 2020
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Si ikainen Pomarkku

4120 1 081 185 € 15 000 € 1 066 185 € 166 993 € 115 610 € 430 328 € 141 302 € 96 342 € 115 610 €
4130 154 459 € 110 000 € 44 459 € 0 € 0 € 0 € 32 958 € 0 € 11 500 €
4210 5 366 259 € 623 000 € 4 743 259 € 435 347 € 435 347 € 2 328 601 € 609 992 € 430 285 € 503 687 €
4220 612 200 € 500 000 € 112 200 € 1 611 € 1 611 € 32 211 € 37 579 € 3 221 € 35 969 €
4230 248 807 € 50 000 € 198 807 € 4 377 € 3 367 € 176 755 € 8 417 € 1 683 € 4 208 €
4310 353 709 € 156 000 € 197 709 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 197 709 €
4330 7 594 788 € 2 133 000 € 5 461 788 € 0 € 107 235 € 1 679 896 € 1 560 432 € 1 000 014 € 1 114 211 €
4350 6 472 669 € 1 893 000 € 4 579 669 € 818 684 € 905 514 € 2 538 747 € 256 356 € 30 184 € 30 184 €
4410 1 066 969 € 180 000 € 886 969 € 42 668 € 45 254 € 724 057 € 23 273 € 25 859 € 25 859 €

Yhteensä 22 951 046 € 5 660 000 € 17 291 046 € 1 469 67 9 € 1 613 938 € 7 910 595 € 2 670 309 € 1 587 588 € 2 038 938 €
PS 2019 22 771 938 € 5 660 000 € 17 111 938 € 1 479 668 € 1 942 624 € 7 778 998 € 2 234 492 € 1 592 209 € 2 083 948 €
Muutos 179 108 € 0 € 179 108 € -9 989 € -328 686 € 131 59 7 € 435 817 € -4 620 € -45 010 €
Tot % 100,79 % 100,00 % 101,05 % 99,32 % 83,08 % 101,69 % 119,50 % 99,71 % 97,84 %

Erityispalvelut tammi-joulukuu 2020
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Si ikainen Pomarkku

5110 3 244 708 € 642 000 € 2 602 708 € 217 459 € 271 823 € 1 155 249 € 360 166 € 203 867 € 394 144 €
5120 1 838 364 € 513 000 € 1 325 364 € 85 507 € 106 884 € 887 139 € 85 507 € 74 819 € 85 507 €
5130 392 692 € 1 000 € 391 692 € 16 597 € 19 917 € 331 942 € 6 639 € 6 639 € 9 958 €
5210 3 169 924 € 1 202 000 € 1 967 924 € 168 487 € 168 487 € 1 112 012 € 188 705 € 148 268 € 181 966 €
5330 688 526 € 154 303 € 534 223 € 43 029 € 43 029 € 337 613 € 49 649 € 23 832 € 37 071 €
5350 445 990 € 50 000 € 395 990 € 26 399 € 32 999 € 241 994 € 35 199 € 26 399 € 32 999 €
5410 5 904 184 € 758 000 € 5 146 184 € 462 578 € 636 045 € 2 486 359 € 636 045 € 462 578 € 462 578 €
5420 437 568 € 21 000 € 416 568 € 38 147 € 53 406 € 228 884 € 35 095 € 30 518 € 30 518 €

Yhteensä 16 121 956 € 3 341 303 € 12 780 653 € 1 058 20 4 € 1 332 590 € 6 781 191 € 1 397 006 € 976 920 € 1 234 742 €
PS 2019 15 497 702 € 3 386 000 € 12 111 702 € 1 003 632 € 1 211 681 € 6 442 670 € 1 361 450 € 926 670 € 1 165 599 €
Muutos 624 254 € -44 697 € 668 951 € 54 572 € 120 909 € 3 38 520 € 35 556 € 50 250 € 69 143 €
Tot % 104,03 % 98,68 % 105,52 % 105,44 % 109,98 % 105,25 % 102,61 % 105,42 % 105,93 %

Ympäristöpalvelut tammi-joulukuu 2020
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Si ikainen Pomarkku Merikarvia

6110 597 862 € 116 000 € 481 862 € 57 335 € 71 364 € 143 095 € 85 393 € 42 087 € 14 639 € 67 949 €
6210 282 890 € 118 600 € 164 290 € 11 709 € 12 769 € 77 553 € 16 321 € 9 957 € 14 868 € 21 113 €
6310 137 255 € 55 000 € 82 255 € 6 446 € 7 029 € 42 692 € 8 985 € 5 481 € 11 622 €

Yhteensä 1 018 007 € 289 600 € 728 407 € 75 491 € 91 162  € 263 340 € 110 699 € 57 524 € 29 507 € 100 684 €
PS 2019 1 023 739 € 290 600 € 733 139 € 75 909 € 91 655 € 265 137 € 111 304 € 57 852 € 29 990 € 101 292 €
Muutos -5 732 € -1 000 € -4 732 € -418 € -492 € -1 797 € - 605 € -328 € -483 € -608 €
Tot % 99,44 % 99,66 % 99,35 % 99,45 % 99,46 % 99,32 % 99,46 % 99,43 % 98,39 % 99,40 %

Palvelut yhteensä PoSa Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Poma rkku Merikarvia
Perhepalvelut 6 491 336 € 420 272 € 437 478 € 4 096 713 € 446 158 € 329 804 € 760 912 €
Aikuispalvelut 14 455 495 € 1 364 429 € 1 226 874 € 7 6 55 040 € 1 649 691 € 743 377 € 1 816 084 €
Vanhuspalvelut 17 291 046 € 1 469 679 € 1 613 938 € 7 9 10 595 € 2 670 309 € 1 587 588 € 2 038 938 €
Erityispalvelut 12 780 653 € 1 058 204 € 1 332 590 € 6 781 191 € 1 397 006 € 976 920 € 1 234 742 €
Ympäristö 728 407 € 75 491 € 91 162 € 263 340 € 110 699 € 57 524 € 29 507 € 100 684 €
Yhteensä 63 286 491 € 11 539 554 € 51 746 937 € 4 388 0 74 € 4 702 043 € 26 706 878 € 6 273 862 € 3 695 214 € 5 880 182 € 100 684 €
Palvelusopimus 2019 49 827 828 € 4 347 000 € 4 837 400  € 24 975 000 € 5 920 968 € 3 934 799 € 5 711 374 € 101 287 €
Tot % 103,85 % 100,94 % 97,20 % 106,93 % 105,96 % 93,91 % 102,96 % 99,40 %
Muutos 1 919 109 € 41 074 € -135 357 € 1 731 878 € 352 894 € -239 585 € 168 808 € -603 €
Osuus kustannuksista PS 2020 8,48 % 9,09 % 51,61 % 12,12 % 7,14 % 11,36 % 0,19 %
Osuus kustannuksista PS 2019 8,72 % 9,71 % 50,12 % 11,88 % 7,90 % 11,46 % 0,20 %

2018 Tilinpäätös 50 567 055 € 4 583 125 € 4 635 059 € 2 5 813 508 € 6 218 138 € 3 488 840 € 5 733 625 € 94 768 €
Muutos 2018/2020 1 179 882 € -195 051 € 66 983 € 893 370 € 55 725 € 206 375 € 146 556 € 5 915 €
Muutos % 2,3 -4,3 1,4 3,5 0,9 5,9 2,6 6,2

1.1.2020



20. Perhepalvelut

210 Hyvinvointia edistävät palvelut
2110 Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut
2120 Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut
2130 Perheneuvola

220 Vanhemmuutta tukevat palvelut
2205 Perheoikeudelliset palvelut
2210 Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut
2220 Palvelutarpeen arviointi

230 Lastensuojelun sijoituspalvelut
2310 Lastensuojelun perhehoito
2320 Lastensuojelun laitospalvelut
2330 Jälkihuoltopalvelut

Perhepalvelut tammi-joulukuu 2020
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku

2110 774 950 € 42 000 € 732 950 € 58 030 € 66 394 € 426 073 € 69 531 € 41 823 € 71 099 €
2120 543 530 € 25 000 € 518 530 € 38 256 € 47 656 € 286 372 € 52 465 € 33 009 € 60 772 €
2130 337 698 € 8 000 € 329 698 € 26 167 € 52 333 € 183 166 € 26 167 € 10 467 € 31 400 €
2205 82 814 € 0 € 82 814 € 6 776 € 6 274 € 52 951 € 7 027 € 6 023 € 3 764 €
2210 1 030 663 € 2 000 € 1 028 663 € 77 537 € 87 876 € 516 916 € 62 030 € 129 229 € 155 075 €
2220 635 836 € 0 € 635 836 € 28 902 € 28 902 € 375 721 € 50 578 € 21 676 € 130 057 €
2310 954 632 € 70 000 € 884 632 € 54 222 € 135 554 € 505 080 € 54 222 € 81 333 € 54 222 €
2320 2 192 100 € 70 000 € 2 122 100 € 117 894 € 0 € 1 650 523 € 117 894 € 0 € 235 789 €
2330 159 112 € 3 000 € 156 112 € 12 489 € 12 489 € 99 912 € 6 244 € 6 244 € 18 733 €

Yhteensä 6 711 336 € 220 000 € 6 491 336 € 420 272 € 437 478 € 4 096 713 € 446 158 € 329 804 € 760 912 €

Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku
Asukasluku 1 757 1 916 11 637 2 449 1 494 2 231
0-17-vuotiaat 286 345 2 125 373 231 414
Euroa/asukas 239,2 228,3 352,0 182,2 220,8 341,1
Euroa/0-17-vuotias 1 469,5 1 268,1 1 927,9 1 196,1 1 427 ,7 1 838,0
Osuus kustannuksista 6,5 % 6,7 % 63,1 % 6,9 % 5,1 % 11,7 %

30. Aikuispalvelut

310 Aikuisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut
3110 -
3120 Aikuis- ja seniorineuvola
3130 Psykososiaaliset palvelut
3140 -

320 Aikuisten peruspalvelut
3210 Taloudellinen toimeentulo
3220 Pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten palvelut

330 Päihdehuoltopalvelut
3310 Päihdehuollon avohuolto
3320 Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut
3330 Päihdehuollon laitoshoito

340 Vammais- ja kehitysvammapalvelut
3410 Kertaluontoiset vammaispalvelut
3415 Toistaiseksi voimassa olevat vammaispalvelut
3420 Kehitysvammapalvelut
3430 Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut
3440 -
3450 Omaishoidon tuki alle 65 v

Aikuispalvelut tammi-joulukuu 2020
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Si ikainen Pomarkku

3110 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3120 2 111 896 € 302 651 € 1 809 245 € 283 933 € 231 108 € 528 247 € 330 154 € 184 886 € 250 917 €
3130 659 075 € 21 000 € 638 075 € 29 506 € 25 818 € 516 361 € 29 506 € 14 753 € 22 130 €
3140 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3210 111 615 € 8 000 € 103 615 € 10 361 € 10 361 € 41 446 € 10 361 € 10 361 € 20 723 €
3220 599 764 € 300 000 € 299 764 € 26 450 € 26 450 € 167 515 € 35 266 € 22 041 € 22 041 €
3310 10 232 € 0 € 10 232 € 2 693 € 539 € 4 847 € 1 077 € 539 € 539 €
3320 501 256 € 135 000 € 366 256 € 10 464 € 10 464 € 313 934 € 10 464 € 10 464 € 10 464 €
3330 89 764 € 0 € 89 764 € 5 129 € 5 129 € 64 117 € 5 129 € 5 129 € 5 129 €
3410 266 332 € 0 € 266 332 € 30 731 € 20 487 € 122 922 € 30 731 € 20 487 € 40 974 €
3415 4 107 549 € 102 000 € 4 005 549 € 421 637 € 351 364 € 2 225 305 € 421 637 € 117 121 € 468 485 €
3420 1 152 766 € 5 000 € 1 147 766 € 149 709 € 59 883 € 648 737 € 129 747 € 39 922 € 119 767 €
3430 6 185 113 € 1 135 000 € 5 050 113 € 329 355 € 461 097 € 2 634 842 € 548 925 € 285 441 € 790 452 €
3440 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3450 688 785 € 20 000 € 668 785 € 64 461 € 24 173 € 386 767 € 96 692 € 32 231 € 64 461 €

Yhteensä 15 795 361 € 2 008 651 € 13 786 710 € 1 299 968 € 1 202 701 € 7 268 273 € 1 552 999 € 711 147 € 1 751 622 €

Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku
Asukasluku 1 757 1 916 11 637 2 449 1 494 2 231
Euroa/asukas 739,9 627,7 624,6 634,1 476,0 785,1
Osuus kustannuksista 9,4 % 8,7 % 52,7 % 11,3 % 5,2 % 12,7 %



40. Vanhuspalvelut

410 Toimintakykyä ylläpitävät palvelut
4120 Taloudellisen tuen palvelut yli 65 v
4130 Vanhusten perhehoito

420 Kotiin annettavat palvelut
4210 Kotihoito
4220 Vanhusten kotona asumista tukevat palvelut
4230 Vanhusten päivätoiminta

430 Asumis- ja laitoshoitopalvelut
4310 Tuettu palveluasuminen
4330 Tehostettu palveluasuminen
4350 Tehostetun asumispalvelun ostopalvelut
4410 Kotiin kuntoutuminen

Vanhuspalvelut tammi-joulukuu 2020
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Si ikainen Pomarkku

4110 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4120 1 081 185 € 15 000 € 1 066 185 € 166 993 € 115 610 € 430 328 € 141 302 € 96 342 € 115 610 €
4130 154 459 € 110 000 € 44 459 € 0 € 0 € 0 € 32 958 € 0 € 11 500 €
4210 5 366 259 € 623 000 € 4 743 259 € 435 347 € 435 347 € 2 328 601 € 609 992 € 430 285 € 503 687 €
4220 612 200 € 500 000 € 112 200 € 1 611 € 1 611 € 32 211 € 37 579 € 3 221 € 35 969 €
4310 353 709 € 156 000 € 197 709 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 197 709 €
4330 7 594 788 € 2 133 000 € 5 461 788 € 0 € 107 235 € 1 679 896 € 1 560 432 € 1 000 014 € 1 114 211 €
4350 6 472 669 € 1 893 000 € 4 579 669 € 818 684 € 905 514 € 2 538 747 € 256 356 € 30 184 € 30 184 €
4410 1 066 969 € 180 000 € 886 969 € 42 668 € 45 254 € 724 057 € 23 273 € 25 859 € 25 859 €

Yhteensä 22 702 239 € 5 610 000 € 17 092 239 € 1 465 302 € 1 610 571 € 7 733 840 € 2 661 892 € 1 585 905 € 2 034 729 €

Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku
1 757 1 916 11 637 2 449 1 494 2 231

yli 75-vuotiaat 213 250 1 249 360 252 301
Euroa/asukas 834,0 840,6 664,6 1 086,9 1 061,5 912,0
Euroa/ yli 75-vuotias 6 879,4 6 442,3 6 192,0 7 394,1 6 293,3 6 759,9
Osuus kustannuksista 8,6 % 9,4 % 45,2 % 15,6 % 9,3 % 11,9 %

510 Vastaanotot

5110 Lääkäri- ja sairaanhoitopalvelut
5120 Päivystys- ja kiirellisten vastaanotto
5130 Hoitajavastaanotto

520 Hammashuolto
5210 Suun terveydenhoito

530 Hoidon täydentävät palvelut
5330 Lääkinnällinen kuntoutus
5350 Erikoissairaanhoidolliset palvelut

540
5410 Vuodeosastohoito
5420 Kotisairaala

Erityispalvelut tammi-joulukuu 2020
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Si ikainen Pomarkku

5110 3 244 708 € 642 000 € 2 602 708 € 217 459 € 271 823 € 1 155 249 € 360 166 € 203 867 € 394 144 €
5120 1 838 364 € 513 000 € 1 325 364 € 85 507 € 106 884 € 887 139 € 85 507 € 74 819 € 85 507 €
5130 392 692 € 1 000 € 391 692 € 16 597 € 19 917 € 331 942 € 6 639 € 6 639 € 9 958 €
5210 3 169 924 € 1 202 000 € 1 967 924 € 168 487 € 168 487 € 1 112 012 € 188 705 € 148 268 € 181 966 €
5330 688 526 € 154 303 € 534 223 € 43 029 € 43 029 € 337 613 € 49 649 € 23 832 € 37 071 €
5350 445 990 € 50 000 € 395 990 € 26 399 € 32 999 € 241 994 € 35 199 € 26 399 € 32 999 €
5410 5 904 184 € 758 000 € 5 146 184 € 462 578 € 636 045 € 2 486 359 € 636 045 € 462 578 € 462 578 €
5420 437 568 € 21 000 € 416 568 € 38 147 € 53 406 € 228 884 € 35 095 € 30 518 € 30 518 €

Yhteensä 16 121 956 € 3 341 303 € 12 780 653 € 1 058 204 € 1 332 590 € 6 781 191 € 1 397 006 € 976 920 € 1 234 742 €

Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku
1 757 1 916 11 637 2 449 1 494 2 231

Euroa/asukas 602,3 695,5 582,7 570,4 653,9 553,4
Osuus kustannuksista 8,3 % 10,4 % 53,1 % 10,9 % 7,6 % 9,7 %

60. Ympäristöpalvelut

610 Eläinlääkintä
6110 Eläinlääkintähuolto

620 Terveysvalvonta
6210 Terveysvalvonta

630 Ympäristönsuojelu
6310 Ympäristönsuojelu

Ympäristöpalvelut tammi-joulukuu 2020
Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Si ikainen Merikarvia Pomarkku

6110 597 862 € 116 000 € 481 862 € 57 335 € 71 364 € 143 095 € 85 393 € 42 087 € 67 949 € 14 639 €
6210 282 890 € 118 600 € 164 290 € 11 709 € 12 769 € 77 553 € 16 321 € 9 957 € 21 113 € 14 868 €
6310 137 255 € 55 000 € 82 255 € 6 446 € 7 029 € 42 692 € 8 985 € 5 481 € 11 622 € 0 €

Yhteensä 1 018 007 € 289 600 € 728 407 € 75 491 € 91 162 € 263 340 € 110 699 € 57 524 € 100 684 € 29 507 €

Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Merikarvia Pomarkku
1 757 1 916 11 637 2 449 1 494 3 168 2 231

Euroa/asukas 43,0 47,6 22,6 45,2 38,5 31,8 13,2
Osuus kustannuksista 10,4 % 12,5 % 36,2 % 15,2 % 7,9 % 13,8 % 4,1 %

Asukasluku

50. Erityispalvelut

Vuodeosasto

Asukasluku

Asukasluku
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Talousarvio 2020

10/02.02.00/2019

Yhtymähallitus 27.08.2019 § 118

Valmistelija: talousjohtaja Sampo Salo

Yhtymähallitus on antanut toukokuussa talousarvion laadintaohjeen, jonka
jäl keen talousarvion laadinta on käynnistetty tulosaluekohtaisilla ta lous ar-
vio neu vot te luil la. Neuvotteluissa on kartoitettu palveluiden nykytilaa sekä
pal ve lun tarpeen kehitystä. Talousarvioneuvotteluiden pohjalta tulosalueille
on määritetty menoraami, jonka perusteella on tullut valmistella tu los aluei-
den talousarvioesitys. Kaikilta osin tulosalueet eivät ole pysyneet sovitussa
raa mis sa.
Jäsenkuntien maksuosuuden osalta on käyty alustavat keskustelut jä sen-
kun tien kunnanjohtajien kesken ja hahmotettu tulevan vuoden jä sen kun-
tien maksuosuuden alustava raami.
Toiminnan muutokset ja vaikutukset henkilöstöön esitetään perusteluissa,
jot ka kootaan tulevaan budjettikirjaan.

Esityslistan liitteenä on talousarvioesitys eriteltynä tulosalueittain sekä yh-
teen sä koko kuntayhtymän osalta.

Ulkoisten kulujen kokonaismäärä esityksessä on 63,1 miljoonaa euroa.
Tä mä on 2,5% suurempi kuin tilinpäätöksessä 2018. Ennuste kun ta yh ty-
män vuoden 2019 ulkoisista kuluista on noin 62,5 miljoona euroa, joten ta-
lous ar vios sa ennakoidaan noin 1,0% ulkoisten kulujen kasvua verrattuna
ku lu vaan vuoteen. Kasvuluvuissa on selkeitä eroja tulosalueiden välillä.

Jäsenkuntien maksuosuudeksi esityksessä jää muiden tuottojen jälkeen
51,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 maksuosuudet olivat 50,6 miljoonaa
eu roa ja vuoden 2019 ennustettu maksuosuus on 51,2 miljoonaa euroa.

Valmistelijan esitys Yhtymähallitus aloittaa vuoden 2020 talousarvion käsittelyn ja antaa ohjeet
jat ko val mis te luun.

Esittelijän ehdotus Yhtymähallitus aloittaa vuoden 2020 talousarvion käsittelyn ja antaa ohjeet
jat ko val mis te luun.

Päätös Yhtymähallitus aloitti vuoden 2020 talousarviokäsittelyn ja antoi ohjeet
jatkovalmisteluun.

Lisätietoja antaa Talousjohtaja Sampo Salo, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi
_______________

Yhtymähallitus 24.09.2019 § 134

Valmistelija: talousjohtaja Sampo Salo

Talousarvion valmistelua on jatkettu kuntayhtymässä tekemällä tar ken nuk-
sia tulosalueiden esityksiin. Kuntakohtaiset palvelutarpeet on alustavasti
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kar toi tet tu ja kuntakohtaiset maksuosuusesitykset ovat myös valmistuneet.
Nyt käsiteltävä esitys talousarviosta on kuntayhtymäjohtajan ta lous ar vio-
esi tys.

Kuntayhtymäjohtajan esityksessä ulkoisten kulujen kokonaismäärä on
63,1 miljoonaa euroa eli sama kuin tulosalueiden esityksessä. Ennuste
kun ta yh ty män vuoden 2019 ulkoisista kuluista on edelleen 62,5 miljoonaa
eu roa, joten esitys tarkoittaisi noin 1,0 %:n ulkoisten kulujen kasvua vuo-
teen 2019 verrattuna. Kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee
kat taa vuoden 2020 aikana. Tästä johtuen kuntayhtymäjohtajan ta lous ar-
vio esi tys on 248 000€ ylijäämäinen.

Jäsenkuntien maksuosuudeksi esityksessä jää muiden tuottojen jälkeen
51,74 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 maksuosuudet olivat 50,6 miljoonaa
eu roa ja vuoden 2019 ennuste 51,2 miljoonaa euroa.

Kuntakohtaiset maksuosuusesitykset (milj. euroa):

Tilinpäätös 
2018

Ennuste 
2019

Esitys 
2020

Muutos %
TP 2018

Muutos %
Ennuste
2019 

Honkajoki 4,58 4,39 4,40 - 4,3% + 0,2%
Jämijärvi 4,63 4,86 4,70 + 1,4% - 3,3%
Kankaanpää 25,81 26,32 26,70 + 3,5% + 1,4%
Karvia 6,21 6,18 6,27 + 0,9% + 1,4%
Siikainen 3,48 3,48 3,69 + 5,9% + 5,9%
Pomarkku 5,73 5,85 5,88 + 2,6% + 0,5%
Merikarvia 0,09 0,09 0,10 + 6,2% + 6,2%
Yhteensä 50,56 51,20 51,74 + 2,3% + 1,0%

Valmistelijan esitys Yhtymähallitus käsittelee talousarvioesityksen ja pyytää esityksestä lau-
sun not jäsenkunnilta.

Esittelijän ehdotus Yhtymähallitus käsittelee talousarvioesityksen ja pyytää esityksestä lau-
sun not jäsenkunnilta.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jäsenkuntien lausunnot pyydetään
toimittamaan 8.11.2019 mennessä.

Lisätietoja antaa Talousjohtaja Sampo Salo, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi
_______________

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta laaditun ot-
teen oi keaksi to dis taa:

Kankaanpäässä 26.9.2019

Sampo Salo
pöytäkirjanpitäjä
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Jakelu PoSan jäsenkunnat 
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Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje

Kokouspäivämäärä  Pykälät

24.9.2019  § 122 - 138

Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouk-
sen järjestäytymistä:
§ 122 - 125, 127 - 137

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos ta valittamalla:
§ 126, 138

HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet):
§ 

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada
asian käsiteltäväksi työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneu-
vottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.

Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Yhtymähallitus
PL 46
38701 KANKAANPÄÄ
Puhelin 02 577 30 (vaihde)
Sähköposti kirjaamo@eposa.fi

§ 126, 138

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase-
tettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seit semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantito-
distuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty-
nä aikana.

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu-
vaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.
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Valitusosoitus  

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu-
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaa-
timuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

§ 

Viranomainen, jolle valitus tehdään:

Turun hallinto-oikeus
PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4
20101 TURKU
Puhelin  029 56 42400 (vaihde)
Telekopio 029 56 42414
Sähköposti turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase-
tettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitus on valittajan tai sen muun laatijan allekirjoitettava.

Valitukseen tulee liittää
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus tiedoksisaantipäivästä

Valitus on lähetettävä tai jätettävä virka-aikana ennen valitusajan päättymistä
Turun hallinto-oikeudelle.

Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan
päättymistä. Valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxina.
Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä viipymättä.

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti. 

Otteet on lähetetty tiedoksi sähköpostitse 26.9.2019.

Tiedoksiantaja: Oili Jokilammi

Liitetään pöytäkirjaan



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 30.09.2019

Sivu l

04.10.2019

15:2'!:10

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2018 2019 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2019 01-09 %

Ed.v.tot.

2018 01-09

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

3200 Maksutuotot

3300 Tuet ja avustukset

3400 Muut toimintatuotot

3000 TOIMINTATUOTOT

419 427 326 040

134 376 107 800

96 912 68 700

891 575 660 751

l 542 290 1 163 291

326 040 149 686,30 45,91 262 870,13

107 800 78 069,76 72,42 76 501,83

68 700 96 027,16 139,-78 94 239,76

660 751 495 294,46 74,96 526 900,00

l 163 291 819 077,68 70,41 960 511,72

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut -3 592 116 -3 492 502

4300 Palvelujen ostot -11 220 792-11 188 020

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -767 829 -796 410

4700 Avustukset -360 633 -482 705

4800 Muut toimintakulut -220 181 -199 020

4000 TOIMINTAKULUT -16 161 552-16 158 657

-3 492 502 -2 855 909,04

-6 000-11 194 020 -7 970 995,85

-31 500 -827 910 -557 132,83

-482 705 -337 415,32

-199 020 -135 284,60

-37 500-16 196 157-11 856 737,64

81,77 -2 746 809,41

71,21 -7 731 816,84

67,29 -517 542,99

69,90 -267 985,97

67,98 -132 737,17

73,21-11 396 892,38

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

5000 Verotulot

5500 Valtionosuudet

6000 Rahoitustuotot ja -kulut

6100 Muut rahoitustuotot

6200 Korkokulut

6300 Muut rahoituskulut

6000 Rahoitustuotot ja -kulut

6999 VUOSIKATE

7000 Poistot ja arvonalentumiset

7100 Suunnitelman mukaiset poist

7000 Poistot ja arvonalentumiset

8499 TILIKAUDEN TULOS

8800 TILIKAUDEN YLI-/ÄLIJÄÄMA

-14 619 261-14 995 366 -37 500-15 032 866-11 037 659,96 73,42-10 436 380,66

6 411 580 7 041 000

7 798 230 7 748 041

272 954 294 840

-40 019 -40 000

-2 343 -2 300

230 592 252 540

-178 859 46 215

-923 307 -933 000

-923 307 -933 000

-l 102 166 -886 785

-l 102 166 -886 785

7 041 000 4 975 395,75 70,66 5 483 604,80

7 748 041 5 810 130,00 74,99 5 848 652,00

-37 500

-933 000

-933 000

-37 500 -924 285

-37 500 -924 285

294

-40

-2

252

8

840

000

300

540

715

2

-20

-18

-270

896,42

907,59

-237,34

248,51

382,723

0,

52,

10,

—7

102,

98

27

32

23

50

5

-23

-18

876

150,

206,

-846,

902,

973,

21

70

20

69

45

-270

-270

382,

382,

72

72

29

29

,25

,25

876

876

973,

973,

45

45



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 30.09.2019

Sivu l

04.10.2019

15:31:03

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed.v.tot.

2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-09 4 2018 01-09

0006 RAHOITUSLASKELMA

9310 TOIMINNAN JA ItWESTOINTIEN RA

9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA

9320 VUOSIKATE -178 859 46 215 -37 500 8 715 -270 382,723 102,50 876 973,45

9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -162 575

9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA -341 434 46 215 -37 500 8 715 -270 382,723 102,50 876 973,45

9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

9355 INVESTOINTIMENOT -463 512 -813 288 -191 535 -I 004 823 -255 697,81 25,45 -206 450,51

9360 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTE 193 834 l 558,00

9365 PYS. VASTAAV. HYÖDYKK. LUOV 207 391 30,00

9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -62 287 -813 288 -191 535 -I 004 823 -254 139,81 25,29 -206 420,51

9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA -403 721 -767 073 -229 035 -996 108 -524 522,53 52,66 670 552,94

9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS

9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET

9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH

9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUU

9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET

9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE

9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA

9483 SAAMISTEN MUUTOS

9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS

9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE

9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

13

13

-173

-173

-69

71

580

582

422

589

589

684

684

340

214

551

425

330

-347

910

563

563

370

804

434

434

-347 370 -347 368,00 100,00 -173 684,00

910 804

563 434 -347 368,00 -61,65 -173 684,00

-l 722,07

304 590,89

-874 222,26

-571 353,44

-2 300,00

264 380,65

-384 754,57

-122 673,92

563 434 -918 721,44 -163,06 -296 357,92

9490 RAHAVAROJEN MUUTOS 18 609 -203 639 -229 035 -432 674 -I 443 243,97 333,56 374 195,02

9500 KASSAVARAT 31.12.

9501 KASSAVARAT 1.1.

9502 RAHAVAROJEN MUUTOS

2 571 368

2 552 -758

18 609

l 128 123,56

2 571 367,53

-l 443 243,97

2 926 953,25

2 552 758,23

374 195,02



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 30.09.2019

Sivu l

04.10.2019

15:58:43

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed.v.tot.

2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-09 % 2018 01-09

TARKASTUSTOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKAIE/JÄÄM&

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA

*** TARKASTUSLAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

YLEISHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JAÄM&

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

MUUT YLEISPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKAIE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALUÄAMA

12

12

-2

15

965

965

699

664

-15

-15

-15

670

670

670

47 534

-694 841

53 120

-750 979

-647 306 -697 859

-11 780

182 634

-476 452

-872 800

-l 570 659

114 246 28 000

-451 517

-337 271

-72 928

-15 975

-426 173

-397 073

-369 073

-369 073

ERIK.SAIR.HOIT 0/SAIR.H.L A IT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 30 220

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ

-3 010 576 -3 139 310

-2 980 356 -3 139 310

-762

-2 981 118 -3 139 310

-15 670 -8 779,13 56,03 -8 509,76

-15 670 -8 779,13 56,03 -8 509,76

-l 554,48 -l 527,76

-15 670 -10 333,61 65,95 -10 037,52

12

12

15

965

965

699

664

-15

-15

-15

670

670

670

o

o

-15

-15

-15

670

670

670

-8

-8

-l

-10

779,

779,

554,

333,

13

13

48

61

56

56

65

,03

,03

,95

-8

-8

-l

-10

509

509

527

037

,76

,76

,76

,52

53 120 22 154,60 41,71 15 174,61

-750 979 -559 461,51 74,50 -508 358,44

O -697 859 -537 306,91 76,99 -493 183,83

-872 800

-21 237,53 -20 824,48

O -l 570 659 -558 544,44 35,56 -514 008,31

28 000 1 639,92 5,86 100 557,29

-397 073 -320 667,03 80,76 -377 313,83

O -369 073 -319 027,11 86,44 -276 756,54

-2 695,48 -3 924,36

O -369 073 -321 722,59 87,17 -280 680,90

-3 139 310 -2 136 679,62 68,06 -2 033 125,50

O -3 139 310 -2 136 679,62 68,06 -2 033 125,50

O -3 139 310 -2 136 679,62 68,06 -2 033 125,50



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 30.09.2019

Sivu 2

04.10.2019

15:59:03

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed.v.tot.

2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-09 t 2018 01-09

S OS IAAL l -JA TERVEYSPALV

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 17 856

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN XLI-/ALIJÄÄMÄ

*** KUNNANHALLITUS ***

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMXNTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄAMA

ELINKEINOTOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOI

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/M.IJÄÄMA

MAASEUTUTOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄMA

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ

*** ELINVOIMMAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIUINTAKATE/ JÄÄMÄ

-6 565 653 -6 272 160

-6 547 797 -6 272 160

-18 785

-6 566 582 -6 272 160

-6 272 160 -4 749 035,78 75,72 -4 606 500,82

O -6 272 160 -4 749 035,78 75,72 -4 606 500,82

-3 740,34 -3 418,01

O -6 272 160 -4 752 776,12 75,78 -4 609 918,83

209 857 81 120

-10 722 586-10 559 522

-10 512 730-10 478 402

-84 707 -872 800

147 113

-10 450 324-11 351 202

81 120 23 794,52 29,33 115 731,90

-10 559 522 -7 765 843,94 73,54 -7 525 298,59

0-10 478 402 -7 742 049,42 73,89 -7 409 566,69

-872 800

-27 673,35 -28 166,85

0-11 351 202 -7 769 722,77 68,45 -7 437 733,54

l 360 844,45 160,00

-221 284 -348 696 -37 500 -386 196 -262 392,13 67,94 -148 237,49

-219 924 -348 696 -37 500 -386 196 -261 547,68 67,72 -148 077,49

-222

-12 163 -7 819,17 -2 216,77

-232 309 -348 696 -37 500 -386 196 -269 366,85 69,75 -150 294,26

-87 882 -102 519

-87 882 -102 519

-5 525

-93 408 -102 519

-102 519 -63 437,42 61,88 -63 691,61

O -102 519 -63 437,42 61,88 -63 691,61

-103,95 -Z06,44

O -102 519 -63 541,37 61,98 -63 898,05

l 360 844,45 160,00

-309 167 -451 215 -37 500 -488 715 -325 829,55 66,67 -211 929,10

-307 806 -451 215 -37 500 -488 715 -324 985,10 66,50 -211 769,10



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 30.09.2019

Sivu 3

04.10.2019

15:59:26

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2018 2019 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö Ed.v.tot.

2019 01-09 t 2018 01-09

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

KUNNAN KOULUTOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumisefc

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

KANSALAISOPISTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA.

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA

MUU KOULUTUS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUI

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

KIRJASTOTOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA

-222

-17 689 -7 923,12 -2 423,21

-325 717 -451 215 -37 500 -488 715 -332 908,22 68,12 -214 192,31

100 588 67 000

-2 320 733 -2 319 250

-2 220 145 -2 252 250

-332 283

-430 693

-2 983 121 -2 252 250

34

34

34

658

658

-240

898

-28

-28

-28

700

700

700

-6 408 -9 000

-6 408 -9 000

-288

-6 696 -9 000

l 971 840

-97 722 -101 569

-95 750 -100 729

-8 379

-51 046

-155 175 -100 729

PVÄHOITO JA IAST KOT IH. TUKI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 96 934 75 120

67 000 105 185,16 156,99 100 612,52

-2 319 250 -I 702 520,52 73,41 -I 703 070,25

O -2 252 250 -I 597 335,36 70,92 -I 602 457,73

-62 305,19 -64 172,09

O -2 252 250 -I 659 640,55 73,69 -I 666 629,82

-28 700 -15 210,00 53,00 -15 552,00

O -28 700 -15 210,00 53,00 -15 552,00

O -28 700 -15 210,00 53,00 -15 552,00

-9 000 -5 430,75 60,34 -I 908,00

O -9 000 -5 430,75 60,34 -I 908,00

O -9 000 -5 430,75 60,34 -I 908,00

840 l 394,30 165,99 1 363,79

-101 569 -73 175,07 72,04 -76 370,99

O -100 729 -71 780,77 71,26 -75 007,20

-5 071,98 -6 019,61

O -100 729 -76 852,75 76,30 -81 026,81

TOIMINTAKULUT -718 368 -662 374

75 120 67 676,10 90,09 60 738,01

-662 374 -617 273,12 93,19 -522 166,01



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 30.09.2019

Sivu 4

04.10.2019

16:00:08

EUR

Tp Bud] Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed.v.tot.

2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-09 t 2018 01-09

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

-621 434 -587 254

-82 500

-703 935 -587 254

*** KASVATUS- JA OPETOSIAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

LIIKUNTATOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ÄLUÄAMÄ

RAITTIUSTOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTÄKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN XLI-/ALIiJÄÄMA

NUORISOTOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN XLI-/ÄLIJÄÄMA

199 494 142 960

-3 177 889 -3 120 893

-2 978 395 -2 977 933

-340 662

-564 767

-3 883 824 -2 977 933

20 434 20 000

-166 182 -183 630

-145 748 -163 630

-60 894

-170 947

-377 589 -163 630

145 300

-23 919 -26 350

-23 774 -26 050

-3 096

-26 871 -26 050

9 335 3 000

-76 465 -71 422

-67 130 -68 422

-21 706

-29 922

-118 758 -68 422

O -587 254 -549 597,02 93,59 -461 428,00

-5 432,55 -5 308,29

O -587 254 -555 029,57 94,51 -466 736,29

142 960 174 255,56 121,89 162 714,32

-3 120 893 -2 413 609,46 77,34 -2 319 067,25

O -2 977 933 -2 239 353,90 75,20 -2 156 352,93

-72 809,72 -75 499,99

O -2 977 933 -2 312 163,62 77,64 -2 231 852,92

20 000 11 952,39 59,76 15 829,66

-183 630 -101 537,69 55,29 -109 710,36

O -163 630 -89 585,30 54,75 -93 880,70

-12 396,22 -10 677,63

O -163 630 -101 981,52 62,32 -104 558,33

300

-26 350 -16 039,12 60,87 -15 343,14

O -26 050 -16 039,12 61,57 -15 343,14

-l 007,59 -351,64

O -26 050 -17 046,71 65,44 -15 694,78

3 000 10 991,32 366,38 10 807,00

-71 422 -54 975,54 76,97 -41 525,18

O -68 422 -43 984,22 64,28 -30 718,18

-l 327,16 -864,38

O -68 422 -45 311,38 66,22 -31 582,56



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisainen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 30.09.2019

Sivu 5

04.10.2019

16:00:40

EUR

Tp BudJ Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed.v.tot.

2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-09 » 2018 01-09

KULTTUURITOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonaientumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN yLI-/ALIJÄÄMÄ

10 783

-68 712

9 000

-86 426

-57 929 -77 426

-16 104

-22 793

-96 826 -77 426

9 000 8 694,51 96,61 8 458,92

-86 426 -50 950,41 58,95 -46 286,19

O -77 426 -42 255,90 54,58 -37 827,27

-2 720,02 -l 370,84

O -77 426 -44 975,92 58,09 -39 198,11

*** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKOT.UT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ

40 697 32 300

-335 279 -367 828

-294 582 -335 528

-98 704

-226 758

-620 043 -335 528

32 300 31 638,22 97,95 35 095,58

-367 828 -223 502,76 60,76 -212 864,87

O -335 528 -191 864,54 57,18 -177 769,29

-17 450,99 -13 264,49

O -335 528 -209 315,53 62,38 -191 033,78

TEKNINEN HALL JA SUUHN

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATOOTOT 36

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN XLI-/ALIJÄÄMA

-117 941 -111 472

-117 905 -111 472

-13 929

-131 834 -111 472

LIIK.VÄYLÄT JA YL ALUEET

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT l 270

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ÄLIJÄÄMA

-140 650 -154 444

-139 380 -154 444

-85 332

-25 572

-250 284 -154 444

-111 472 -81 070,37 72,73 -93 264,49

O -111 472 -81 070,37 72,73 -93 264,49

-l 320,91 -l 871,75

O -111 472 -82 391,28 73,91 -95 136,24

-154 444 -106 046,22 68,66 -105 961,71

O -154 444 -106 046,22 68,66 -105 961,71

-12 568,94 -13 933,11

O -154 444 -118 615,16 76,80 -119 894,82

KIINTEISTÖT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOIOT

TOIMINTAKULUT

840 785 676 911

-l 140 452 -1 133 430

676 911 506 970,98 74,89 529 299,54

-l 133 430 -787 537,28 69,48 -778 804,44



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 30.09.2019

Sivu 6

04.10.2019

16:01:33

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed.v.tot.

2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-09 t 2018 01-09

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERftT

TILIKAUDEN yLI-/ALUÄAMÄ

-299 667 -456 519

-251 638

446 852

-104 453 -456 519

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATOOTOT 221 299 220 000

TOIMINTAKULUI

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YU-/ALIJÄÄMA

-125 871 -141 457

95 429 78 543

-62 041 -60 200

-2 988

30 399 18 343

R A K.V ALV, LIIK.T U R V, KAAVOITUS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKAIE/JÄÄMÄ

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA

*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ

27 492 10 000

-78 752 -102 726

-51 261 -92 726

-12 353

-63 614 -92 726

l 090 882 906 911

-l 603 665 -1 643 529

-512 783 -736 618

-399 012 -60 200

392 009

-519 786 -796 818

KARVIAN KUNTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUI

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

Poistot ja arvonalentumiset

LASKENNALLISET ERÄT

TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA

O -456 519 -280 566,30 61,46 -249 504,90

-57 879,26 -48 263,68

O -456 519 -338 445,56 74,14 -297 768,58

220 000 77 544,31 35,25 109 673,00

-141 457 -89 857,75 63,52 -82 715,02

78 543 -12 313,44 -15,68 26 957,98

-60 200

-2 318,10 -1 945,01

18 343 -14 631,54 -79,77 25 012,97

10 000 4 029,64 40,30 7 837,38

-102 726 -54 661,18 53,21 -58 477,15

-92 726 -50 631,54 54,60 -50 639,77

-l 498,15 -2 592,04

-92 726 -52 129,69 56,22 -53 231,81

906 911 588 544,93 64,90 646 809,92

-l 643 529 -1 119 172,80 68,10 -I 119 222,81

O -736 618 -530 627,87 72,04 -472 412,89

-60 200

-75 585,36 -68 605,59

O -796 818 -606 213,23 76,08 -541 018,48

l 542 290 1 163 291 1 163 291 819 077,68 70,41 960 511,72

-16 161 552-16 158 657 -37 500-16 196 157-11 856 737,64 73,21-11 396 892,38

-14 619 261-14 995 366 -37 500-15 032 866-11 037 659,96 73,42-10 436 380,66

-923 307 -933 000 -933 000

-272 790 -202 997,02 -189 487,89

-15 815 358-15 928 366 -37 500-15 965 866-11 240 656,98 70,40-10 625 868,55



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisainen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj,

01.01.2019 - 30.09.2019

Sivu

04.10.2019

16:12:49

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2018 2019 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2019 01-09. »

Poikkeama

summa

091111 Taloudenohjausohjelmisto

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-15 992,03

-15 992,03

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -15 992,03

INVESTOINNIT NETTO -15 992,03

091211 Kiinteä omaisuus

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

44

44

785,

785,

78

78

-73

-73

990

990

-73 990 -16 790,00 23 -57 200,00

O -73 990 -16 790,00 23 -57 200,00

KIINTEÄ OMAISUUS

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

44 785,78

44 785,78

-73 990

-73 990

-73 990 -16 790,00 23 -57 200,00

O -73 990 -16 790,00 23 -57 200,00

091611 Kuntayhtymäosuudet

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-26 370,72 -26 371

-26 370,72 -26 371

-26 371

-26 371

-19 778,04 75

-19 778,0') 75

-6 592,96

-6 592,96

091621 Muut osakkeet ja osuudet

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-25 070,01 -97 927

30,00

-25 040,01 -97 927

-97 927 -16 104,00 16 -81 823,00

-97 927 -16 104,00 16 -81 823,00

OSAKKEET JA OSUUDET

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-51 440,73 -124 298

30,00

-51 410,73 -124 298

-124 298 -35 882,04 29 -88 415,96

O -124 298 -35 882,04 29 -88 415,96

*** KUNNANHALLITUS ***

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-67 432,76 -198 288

44 815,78

-22 616,98 -198 288

•198 288 -52 672,04 27 -145 615,96

O -198 288 -52 672,04 27 -145 615,96



Karvian kunta

Uikoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 30.09.2019

Sivu 2

04.10.2019

16:12:51

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2018 2019 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2019 01-09. %

Poikkeama

summa

096412 Kk ja Saran purur val+paalujen uus/kunn

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -20 076,61

INVESTOINNIT NETTO -20 076,61 O

096413 Kk tenniskentän aidat huoltoportteineen

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -IB 559,94

INVESTOINNIT NETTO -18 559,94 O

096414 Kk ja Sarvelan purur val+paal uus/kunn

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000,00

-40 000,00

KIINTEÄT RAKENT.JA LAITTEE

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -38 636,55

INVESTOINNIT NETTO -38 636,55

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000,00

-40 000,00

096512 Olohuonehanke, kalusteet/välineet

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -44 837,23

INVESTOINTITOLOT 22 375,00

INVESTOINNIT NETTO -22 462,23

KONEET JA KALUSTO

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-44 837,23

22 375,00

-22 462,23

*** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA ***

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTI TULOT

INVESTOINNIT NETTO

-83 473,78

22 375,00

-61 098,78

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000

-40 000,00

-40 000,00



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 30.09.2019

Sivu

04.10.2019

16:12:52

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2018 2019 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2019 01-09. t

Poikkeama

summa

097213 Kirkonkylän koulu, kiint. peruskorjausta

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -26 660,59

INVESTOINNIT NETTO -26 660,59

20

20

000

000

-20

-20

000

000

-9 305,

-9 305,

93

93

47

47

-10

-10

694,

694,

07

07

097223 Vanhainkoti: TV-koneiden lammi tysputket

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000,00

-15 000,00

097231 Yhtenäiskoulu: liik.salin lattian uusim.

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -8 410,65

INVESTOINNIT NETTO -8 410,65

-25 000

O -25 000

-25 000

-25 000

-25 134,24 101

-25 134,24 101

134,24

134,24

097235 Xhtenäiskoulu

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-6 576,00

-6 576,00

097236 Uusi kunnantalo: Päiväkodin pihan parant

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -2 210,00

INVESTOINNIT NETTO -2 210,00

-50 000

-50 000

-50 000

-50 000

-13 364,63 27

-13 364,63 27

-36 635,37

-36 635,37

097238 Urheilutalo: Välinevar/ilmanv,muut per.p

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -16 663,99 -120 000

INVESTOINNIT NETTO -16 663,99 -120 000

-120 000 -18 676,27 16 -101 323,73

.120 000 -18 676,27 16 -101 323,73

097239 Esittävien taiteiden katsomo

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -210 913,01

INVESTOINTITULOT 171 458,80

INVESTOINNIT NETTO -39 454,21

-22 556,96

l 558,00

-20 998,96

22 556,96

-l 558,00

20 998,96

097242 Palvelutalo Syreeni: parkkipaikan saneer

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -15 012,18

INVESTOINNIT NETTO -15 012,18

097246 Yhtenäiskoulu: Esikoulun pihan aita

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-6 614,00 66

-6 614,00 66

-3 386,00

-3 386,00

097247 Torro:Piha-al parant (kuiv/sorast/istut)

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-14 301,55 95

-14 301,55 95

-698,45

-698,45

097248 Kierrätyskeskus/ kiint. peruspar.työt

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000,00

-10 000,00

097249 Kantin koulu: paloturv parant+ulkowc:t



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisainen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 30.09.2019

Sivu 4

04.10.2019

16:12:56

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2018 2019 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2019 01-09. t

Poikkeama

summa

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-20 000

-20 000

-20 000

-20 000

-11 003,80 55

-11 003,80 55

-B 996,20

-8 996,20

097250 Uusi kunnantalo: eläinlääkärin tilat

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-40

-40

000

000

-40

-40

000

000

-37

-37

142,

142,

90

90

93

93

-2

-2

857,

857,

10

10

097361 Teoll,halli Antura: piha-al laajenn. ralc

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O o

-71

-71

830

830

-71

-71

830

830

-37

-37

288,

288,

41

41

52

52

-34

-34

541,

541,

59

59

097362 Teoll.h Antura: piha-alua+nosto-ovi san.

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-34 705

O -34 705

-34 705

-34 705

-34 705,00

-34 705,00

TALONRAKENNUS

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-286 446,42 -240 000 -191 535 -431 535

171 458,80

-114 987,62 -240 000 -191 535 -431 535

-195 388,69 45 -236 146,31

l 558,00 -l 558,00

-193 830,69 45 -237 704,31

097414 Sampolantien asf. ja kev. liik. väyl uusin

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -l 272,40 -120 000

INVESTOINNIT NETTO -l 272,40 -120 000

-120 000 -1 906,00 2 -118 094,00

-120 000 -1 906,00 2 -118 094,00

097415 Kav.liik. väylä Nesteen risteys-Sähkötie

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000,00

-15 000,00

097423 Kylä-Karviantien ilmoitustaulu+kukka-ast

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-5 731,08 38

-5 731,08 38

-9 268,92

-9 268,92

097424 Iltaruskonkadun san. ja kev.liik.väylä

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000,00

-5 000,00

097432 Härkämäen teoll.alue kunn.tekn.

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000

-15 000,00

-15 000,00

097434 Sampolan kentän kunnostus

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000,00

-5 000,00

097435 Nillelän uimarannan kunnostaminen

INVESTOINNIT



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 30.09.2019

Sivu 5

04.10.2019

16:12:59

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2018 2019 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2019 01-09. t

Poikkeama

summa

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-6 621,60

-6 621,60

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000,00

-5 000,00

097436 Museon piha-alueen k.unnostaminen/kehifct.

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000,00

-3 000,00

097442 Vaarall ain. vast.ofctokontti+vaihtolavat

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-12 000

-12 000

-12 000

-12 000

-12 000,00

-12 000,00

KIINTEÄT RAKENT.JA LAITTE

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-7 894,00 -195 000

-7 894,00 -195 000

-195 000

-195 000

-7 637,08

-7 637,08

-187 362,92

-187 362,92

097731 Uusi syöttövesij vedenott-pain. kor. asema

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -120 000

INVESTOINNIT NETTO O -120 000

-120 000

-120 000

-120 000,00

-120 000,00

097732 Kiinteä aggregaatti paineenkor.asemalle

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -18 264,80

INVESTOINNIT NETTO -18 264,80

097733 Runkolinjan saneeraus Gunillantien kohta

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000,00

-10 000,00

VESILAITOS

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-18 264,80 -130 000

-18 264,80 -130 000

-130 000

-130 000

-130 000,00

-130 000,00

097767 Sakokaivolietteen vast.ottopisteen laaj.

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO O

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000,00

-10 000,00

VIEMÄRILAITOS

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000,00

O -10 000,00

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT -18 264,80 -140 000

INVESTOINNIT NETTO -18 264,80 -140 000

-140 000

-140 000

-140 000,00

O -140 000,00

*** TEKNINEN LAUTAKUNTA ***

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

-312 605,22

171 458,80

-575 000 -191 535 -766 535 -203 025,77 26 -563 509,23

l 558,00 -l 558,00



Karvian kunta Sivu 6

04.10.2019

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 16:13:02

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 30.09.2019

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Poikkeama

2018 2019 muutokset muutokset 2019 01-09. % summa

INVESTOINNIT NETTO -141 146,42 -575 000 -191 535 -766 535 -201 467,77 26 -565 067,23



Karvian kunta

Ulkoinen/Sisäinen

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

01.01.2019 - 30.09.2019

Sivu

04.10.2019

16:13:02

EUR

Tp Budj Budjetin Budjetti +

2018 2019 muutokset muutokset

Toteutuma Käyttö

2019 01-09. »

Poikkeama

summa

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

-463 511,76 -813 288 -191 535 -I 004 823

238 649,58

-224 862,18 -813 288 -191 535 -I 004 823

-255 697,81 25

l 558,00

-254 139,81 25

-749 125,19

-l 558,00

-750 683,19



IS METSÄHALLITUS 1(1)

MH 5546/2019
4.10.2019

Jakelussa mainitut vastaanottajat

Metsähallituksen lausuntopyyntö Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuiston järjestyssäännöstä

Metsähallitus on laatinut Kauhajoen, Karvianja Honkajoen kunnissa sijaitsevan Kauhanevan-

Pohjankankaan kansallispuiston järjestyssäännön. Järjestyssääntöön on otettu eri laeista

johtuvia määräyksiä ja linjauksia, jotka noudattavat hoito-ja käyttösuunnitelmassa esitettyjä

periaatteita. Ympäristöministeriö on vahvistanut Kauhanevan-Pohjankankaan

kansallispuiston hoito-ja käyttösuunnitelman luonnonsuojelulain 19 §:n nojalla 12.1.2017.

Järjestyssäännössä on myös määräyksiä, jotka Metsähallitus on kansallispuiston hallinnosta

vastaavana viranomaisena ja maanhaltijan ominaisuudessa oikeutettu ja velvollinen

antamaan.

Metsähallitus pyytää lausuntoanne laaditusta järjestyssäännöstä. Lausunto pyydetään

toimittamaan 1.11.2019 mennessä Metsähallituksen kirjaamoon joko sähköpostilla

kirjaamo@metsa.fi tai postitse osoitteella: Metsähallitus, Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa.

Lausunnossa tulee ilmoittaa asianumero MH 5546/2019.

Lisätietoja:

Raisa Vesterbacka

erikoissuunnittelija

puh. 040 7506959
raisa.vesterbacka@metsa.fi

LIITTEET Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuiston järjestyssääntöluonnos

JAKELU Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus

Honkajoen kunta

Karvian kunta

Kauhajoen kaupunki

Metsähallitus
PL 94 (Ratatie 11)
Fl-01301 Vantaa, Suomi Finland

Tel. 0206 39 4000
www.metsa.fi

Y-tunnus / Business ID: 0116726-7



Ka uhaiieyan-Pohjan kankaan kansallispujsfQn^aijesty^s^^ LUONNQ&
Vahvistettu Lainvoimainen

Pinta-ala (ha) 6336 josta vesialuetta (ha) 61

Maakunta Kunta

Etelä-Pohjanmaan maakunta Kauhajoki

Satakunnan maakunta Honkajoki

Satakunnan maakunta Kama

Perustamissäädökset:

Säädöksen nimi Säädöksen numero

Laki eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi 674/1981

Asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista kansallispuistoista ja luonnonpuistoista 932/1981

Alueen suojelun perusteet

Luonnonkauniin tai muuten luontonsa puolesta huomattavan paikan säilyttäminen sellaisenaan tai eläin- tai kasvilajin rauhoittaminen
sekä yleinen luonnonharrastus.

Yleistä

Metsähallitus on luonnonsuojelulain (1096/1996) 20 § nojalla antanut tämän Kauhajoen, Karaan ja Honkajoen kunnissa sijaitsevan
Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuiston käyttäjiä koskevan järjestyssäännön. Kansallispuisto on perustettu 14.10.1981
annetulla lailla eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi (674/1981).

Tämä järjestyssääntö sisältää ne määräykset ja ohjeet, jotka alueella kulkijoiden tulee tietää ja tuntea. Järjestyssääntöön on otettu eri
laeista johtuvia määräyksiä, jotka koskevat alueen käyttäjiä. Järjestyssäännössä on myös määräyksiä, jotka Metsähallitus on
kansallispuiston hallinnosta vastaavana viranomaisena ja maanhaltijan ominaisuudessa oikeutettu ja velvollinen antamaan.

Järjestyssäännön määräykset noudattavat periaatteita, jotka on esitetty ympäristöministeriön luonnonsuojelulain 19 §:n nojalla
12.1.2017 vahvistamassa Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuiston hoito-ja käyttösuunnitelmassa.

Kansallispuiston alueen muodostavat perustamislain määrittelemän kartan osoittaman rajauksen sisällä olevat valtion omistamat
maa- ja vesialueet sekä siihen myöhemmin liitetyt alueet. Tämä järjestyssääntö koskee myös mahdollisia muita alueita, jotka liitetään
kansallispuistoon tämän järjestyssäännön vahvistamisen jälkeen.

Luonnonsuojelusäädökset

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) ja laki eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi
(674/1981).

Muu lainsäädäntö

Yllämainittujen lisäksi järjestyssääntöön on otettu alueen käyttäjiä koskevia määräyksiä seuraavista säädöksistä: järjestyslaki
(612/2003), jätelaki (646/2011), kalastuslaki (379/2015), kokoontumislaki (530/1999), metsästyslaki (615/1993), muinaismuistolaki
(295/1963), pelastuslaki (379/2011) ja laki Metsähallituksesta (234/2016).

Säädospohjaiset yleiset kiellot

Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistossa on kielletty:
1) eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen sekä eläinten pesien, kasvien ja elävien ja kuolleiden kasvinosien ottaminen
ja vahingoittaminen (Perustamisasetus 932/1981 1 §),
2) roskaaminen Qätelaki 72 §),
3) muita ihmisiä häiritsevän toiminnan harjoittaminen (järjestyslaki 3 §),
4) kiinteiden muinaisjäännösten tai raunioiden vahingoittaminen (muinaismuistolaki 1 §),
5) koirien tai muiden kotieläinten pitäminen irrallaan lukuun ottamatta metsästyksen yhteydessä käytettäviä koiria (metsästyslaki 53 §)
sekä
6) muut toimenpiteet, jotka saattavat muuttaa alueen luonnontilaa tai vaikuttaa epäedullisesti sen kasvillisuuden tai eläimistön
säilymiseen (Perustamisasetus 932/1981 1 §).
Edellä mainittujen lisäksi ovat voimassa muista säädöksistä ja kulloinkin voimassa olevista viranomaismääräyksistä johtuvat kiellot.



Muut kiellot ja määräykset

Järjestyssäännöllä annettavat määräykset

Toimintamuoto

Liikkuminen

Leiriytyminen

Tulenteko

Metsästys

Kalastus

Ratsastus

Kuvaus

Liikkuminen jokamiehen oikeuksien mukaisesti on sallittu seuraavin
rajoituksin:
Linnuston pesimärauhan turvaamiseksi liikkuminen Kauhanevalla on
kielletty 1.4.-15.9. Rajoitusalue on esitetty järjestyssäännön liitekartassa.

Tilapäinen leiriytyminen on sallittu vain sitä varten osoitetuilla
telttailualueilla.

Avotulenteko on sallittu vain tähän tarkoitukseen osoitetuilla paikoilla ja
käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta.
Retkikeittimen käyttö on sallittu muuallakin. Metsäpalovaroituksen aikana
avotulenteko on kokonaan kielletty.

Metsähallitus voi myöntää luvan hirvenajoon metsästyksen yhteydessä.
Metsähallitus voi myöntää luvan alueelle kaatuneen riistaeläimen
haltuunottamiseen.

Kalastus on kielletty lukuun ottamatta Kauhalampea, jossa onkiminen ja
pilkkiminen on sallittu.

Ratsastus on sallittu vain alueen läpi kulkevalla Kyrönkankaantiellä.

Säädökset

Luonnonsuojelulaki 18§

Luonnonsuojelulaki 18 §

Perustamisasetus 932/1981 2 §
Pelastuslaki 6 §

Perustamisasetus 932/1981 2 §
Luonnonsuojelulaki 15 §

Perustamisasetus 932/1981 2 §
Luonnonsuojelulaki 14 §
Kalastuslaki 5 ja 7 §

Luonnonsuojelulaki 18§

Muut luonnonsuojelusäädöksiin perustuvat määräykset

Toimintamuoto

Marjastus ja sienestys

Muu toiminta

Viranomaistoiminta

llma-aluksella
laskeutuminen

Kuvaus

Marjojen ja ruokasienten poimiminen on sallittu, elleivät liikkumisrajoitukset
sitä estä.

Metsähallitus voi myöntää luvan tieteellisessä tai opetuksellisessa
tarkoituksessa tapahtuvaan eläinten tappamiseen ja pyydystämiseen sekä
eläinten pesien, kasvien, elävien ja kuolleiden kasvinosien ja
kivennäisnäytteiden vähäiseen ottamiseen.

Valvontatehtävissä toimiva voi antaa luonnonsuojelutarkoituksessa tähän
järjestyssääntöön perustuvia määräyksiä, joita kansallispuistossa kävijän
on noudatettava. Kansallispuiston valvojalla on luonnonsuojelulain mukaan
oikeus ottaa haltuunsa metsästys-, keräily- tai muut välineet, joita on
käytetty tai aiotaan käyttää vastoin kansallispuistossa noudatettavia
säännöksiä tai määräyksiä. Sama haltuunotto-oikeus koskee
kansallispuistosta luvattomasti pyydettyjä eläimiä, luvattomasti otettuja
kasveja sekä kaikkea muuta sellaista, mitä kansallispuistosta on kielletty
ottamasta tai siellä käyttämästä.

Liikkumista, tulentekoa ja maastokulkuneuvojen käyttöä koskevat
rajoitukset eivät koske kansallispuiston valvonta- ja hoitotehtävissä
liikkuvia, eivätkä poliisi-, pelastus-ja palontorjuntatehtävissä tai
vastaavissa viranomaistehtävissä liikkuvia.

Metsähallitus voi myöntää luvan ilma-aluksella laskeutumiseen.

Säädökset

Perustamisasetus 932/1981 2 §

Perustamisasetus 932/1981 2 §
Luonnonsuojelulaki 15 §

Luonnonsuojelulaki 14 §, 60 §

Luonnonsuojelulaki 15 §

Muut määräykset

Toimintamuoto

Järjestetyt tapahtumat

Matkailuun liittyvä
yritystoiminta

Kuvaus

Metsähallitus voi myöntää suostumuksen yleisötapahtumien tai
maastokilpailujen järjestämiseen ja muuhun niihin verrattavaan toimintaan.

Metsähallitus voi myöntää suostumuksen matkailun yritystoimintaan;
matkailuun liittyvää toimintaa voidaan kansallispuistossa harjoittaa
kuitenkin ilman erillistä sopimusta tai lupaa, mikäli toiminta perustuu
kansallispuistossa sallittuihin jokamiehenoikeuksiin kuten patikointiin tai
hiihtoon, eikä siinä käytetä Metsähallituksen huollettuja taukopaikkoja.

Säädökset

Kokoontumislaki 13 §



Järjestyssäännön liitekartta

Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto

Liikkuminen kielletty 1.4 .-15.9.

Ratsastus orpsallittu vain alueen läpi kulkevalla KyrönkankaantieHa.-
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Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Ote pöytäkirjasta

Johtokunta
Yhtymähallitus

§80
§169

25.06.2013
20.11.2018

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Pohjois-Satakunta

Johtokunta 25.06.2013 § 80

Valmistelijan esitys

Esittelijän ehdotus

Päätös

Lisätietoja antaa

Valmistelija: aikuispalvelujohtaja Tapani Santavirta

Käsite kotoutuminen (integraatio) on vakiintunut suomen kieleen kotoutta-
mislain (493/1999) myötä. Lakia uudistettiin v. 2010 (1386/210) ja se astui
voimaan 1.9.2011. Se on päivitetty vastaamaan tämänhetkistä tarvetta
maahanmuuttajien kotouttamisessa ja kotoutumisessa. Uuden lain nimi on
muuttunut kotoutumisen edistämiseksi, mikä kuvaa hyvin lain aktivoivaa
henkeä: maahanmuuttaja itse aktiivisesti osallistuu omaan kotoutumispro-
sessiinsa ja erilaisten monikulttuuristen verkostojen ja yhdistysten rooli
kasvaa. Viranomaisten on aktiivisesti vahvistettava maahanmuuttajan
omia resursseja ja otettava asiakkaan tarpeet yksilöllisesti huomioon yh-
teistyössä hänen oman verkostonsa kanssa.

Lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista sekä maahanmuutta-
jan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimin-
taan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Johtokunta hyväksyy osaltaan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman Po-
San jäsenkuntien alueelle ja toimittaa sen Perusturvalautakunnalle (edel-
leen jäsenkuntien hyväksyttäväksi).

Johtokunta hyväksyy osaltaan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman Po-
San jäsenkuntien alueelle ja toimittaa sen Perusturvalautakunnalle (edel-
leen jäsenkuntien hyväksyttäväksi).

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimitusjohtaja Esa Hakala, puh. 044 577 3100, etuni-
mi.sukunimi@eposa.fi

Yhtymähallitus 20.11.2018 § 169

Valmistelijan esitys

Valmistelija: asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta

Kuluvan syksyn aikana on päivitetty vuonna 2013 hyväksyttyä kotouttamis-
ohjelmaa. Mukana ovat olleet ne viranomaistahot, joilla on velvollisuuksia
ja tehtäviä kotouttamislain (laki kotoutumisen edistämisestä,
30.12.2010/1386) perusteella.

Päivitetyssä versiossa on huomioitu lainsäädäntöön tulleet muutokset, yh-
teystiedot on saatettu ajan tasalle ja liitteeksi on liitetty ajantasainen laki ja
valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoi-
tuksesta.

Yhtymähallitus hyväksyy osaltaan esityslistan liitteenä olevan maahan-
muuttajien kotouttamisohjelman ja toimittaa sen PoSan jäsenkuntien hy-
väksyttäväksi.



Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Ote pöytäkirjasta

Johtokunta
Yhtymähallitus

§80
§169

25.06.2013
20.11.2018

Esittelijän ehdotus

Päätös

Lisätietoja antaa

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä osaltaan liitteenä olevan maahanmuuttajien kotouttamisoh-

jelmanja
2) lähettää kotouttamisohjelman PoSan jäsenkuntien hyväksyttäväksi.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta, puh. 044 577 2511, etuni-
mi.sukunimi@eposa.fi

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta laaditun ot-
teen oikeaksi todistaa:

Kankaanpäässä 21.11.2018

Sampo Salo
pöytäkirjanpitäjä

Liitteet

Jakelu

7 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Pohjois-Satakunta

Jäsenkunnat



Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Ote pöytäkirjasta

Johtokunta
Yhtymähallitus

§80
§169

25.06.2013
20.11.2018

Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje

Kokouspäivämäärä

20.11.2018

Muutoksenhakukielto

Pykälät

§154-173

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §: n mukaan oikaisuvaati-
musta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouk-
sen järjestäytymistä:
§154-164,166-173

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

HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet):
§ 165 Laki julkisista hankinnoista 1397/2016, muutoksenhakuohje
annetaan pöytäkirjanotteen mukana

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada
asian käsiteltäväksi työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneu-
voitelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.

Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Yhtymähallitus
PL 46
38701 KANKAANPÄÄ
Puhelin 02 577 30 (vaihde)
Sähköposti kirjaamo@eposa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase-
tettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantito-
distuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty-
nä aikana.

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu-
vaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.



Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Ote pöytäkirjasta

Johtokunta
Yhtymähallitus

§80
§169

25.06.2013
20.11.2018

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu-
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaa-
timuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Viranomainen, jolle valitus tehdään:

Turun hallinto-oikeus
PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4
20101 TURKU
Puhelin 029 56 42400 (vaihde)
Telekopio 0295642414
Sähköposti turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase-
tettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitus on valittajan tai sen muun laatijan allekirjoitettava.

Valitukseen tulee liittää
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus tiedoksisaantipäivästä

Valitus on lähetettävä tai jätettävä virka-aikana ennen valitusajan päättymistä
Turun hallinto-oikeudelle.

Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan
päättymistä. Valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxina.
Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä viipymättä.

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §: n mukaisesti.

Otteet on lahetettytiedoksisahkopostitse21.11.2018.

Tiedoksiantaja: Oili Jokilammi

Liitetään pöytäkirjaan
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l. KÄSITTEITÄ

Tässä luvussa selitetään ne käsitteet, joita käytetään yleisesti kotouttamista koskevissa asiayhteyk-
sissäja tässä toimintaohjelmassa.

IVIaahanmuuttaja on yleiskäsite, joka koskee kaikkia en perustein muuttavia henkilöitä. Maahan-
muuttajalla tarkoitetaan Suomeen muuttanutta henkilöä, joka oleskelee maassa muuta kuin matkai-
lua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai jonka oleskeluoikeus
on rekisteröity taikka jolle on myönnetty oleskelukortti.

Ulkomaalainen on Suomen oikeuden kannalta henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen.

Siirtolainen on henkilö, joka muuttaa pysyvässä tarkoituksessa toiseen maahan hanldkiakseen sieltä
toimeentulonsa.

Pakolainen on ulkomaalainen, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, us-
konnan, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen
vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka UNHCR toteaa
olevan pakolainen.

Kiintiöpakolainen on henkilö, jolle on myönnetty maahantulolupa valtion budjetissa vahvistetun
pakolaiskiintiön puitteissa.

Turvapaikanhakija on henkilö joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Saa pako-
laisaseman, jos hänelle myönnetään turvapaikka. Turvapaikanhakija ei siis vielä ole pakolainen.
Turvapaikkamenettelyn yhteydessä tutkitaan ja ratkaistaan myös, voiko oleskeluluvan saada jollain
muulla pemsteella.

IVluunkielinen on henkilö, joka puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, matsia tai saamen
kieltä.

Paluumuuttaja on ulkosuomalainen, joka palaa Suomeen. Suomessa käsitettä sovelletaan entisiin
ja nykyisiin Suomen kansalaisiin sekä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin henkilöihin
kuten inkerinsuomalaisiin, joilla on suomalainen syntyperä. Viimeksi mainitut ovat kansallisuudel-
taan, mutta eivät kansalaisuudeltaan suomalaisia.

Kotouttamisella tarkoitetaan kotoutumisen monialaista edistämistä ja tikemista viranomaisten ja
muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla

Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka
tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja
samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen.



2. TOIMINTAA OHJAAVAT SOPIMUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

- Kansalaisuuslaki

- Perustuslaki

- Julkisuuslaki
- Laki kansalaisuuslain muuttamisesta

- Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta

Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

- Ulkomaalaislaki
- Laki Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja - Slovakian kansalaisten an-

siotyön edellytyksistä (ns. siirtymäaikalaki)
- Laki ulkomaalaisrekisteristä
- Laki kotouttamisen edistämisestä
- Yhdenvertaisuuslaki
- Laki eräiden entisen Jugoslavian kansalaisten tekemien turvapaikkahakemusten poikkeuskäsitte-

lystä
- Laki Maahanmuuttovirastosta

- Valtioneuvoston asetus JVIaahanmuuttovirastosta

- Laki vähemmistö valtuutetusta ja syrjintälautakuimasta
- Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
- Lapsen oikeuksien yleissopimus
- Geneven pakolaissopimus

- Euroopan ihmisoikeussopimus
- Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus
- Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen
yleissopimus
- Euroopan sosiaalinen pemskirja
- Dublin asetus

3. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEEET

Kotouttamisella viitataan viranomaisten j ärjestämiin, kotouttamista edistäviin ja tukeviin toimenpi-
teisiin, voimavaroihin ja palveluihin. Kotouttamisen tavoitteena on henkilön kotoutuminen eli in-
tegroituminen uuteen elinympäristöön. Vastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä ja
suunnittelusta on sisäasianministeriöllä sekä sen alaisena toimivilla työvoima- ja elinkeinokeskuk-
silla.

Kuntien tehtävänä on maahanmuuttajien kotouttamisen toteutus käytännössä sekä palvelujen yhteen
sovittaminen. Jokainen kunta on velvollinen laatimaan kotouttamisohjelman, jossa tulee määritellä
kunnan käytännön kotouttamistoimet. Kunnilla on myös velvollisuus huolehtia siitä, että maahan-
muuttajille on tarjolla sopivaa kotoutumiskoulutusta.

Kaikkia maahanmuuttajia on kyettävä tukemaan kotoutumisessa muun muassa tulkki-, kuntouhis-,

sosiaali-ja terveyspalvelujen ja koulutus- kulttuuripalvelujen avulla. Lisäksi kotout-imisohjelmassa
tulee huomioida erityisryhmät kuten esimerkiksi työvoiman ulkopuolella olevat vanhukset, lapset
sekä luku- ja kirjoitustaidottomat henkilöt. Erityisenä haasteena ovat lapset, jotka eivät ole päivä-
hoidossa. Viranomaisilla on erityisvelvollisuus ottaa toiminnassaan suunnitelmallisesti ja j ohdon-
mukaisesti huomioon eri etnistä alkuperää olevien ihmisten asema.



3.1. Kotouttamislain keskeiset tavoitteet, soveltaminen ja toimeenpano

Eduskunnan 2010 säätämä laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011.
Lain säätämisen lähtökohtana oli tarve vastata maahanmuutossa viimeisen kahdenkymmenen vuo-
den aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Lain keskeisiä kohtia kuntien maahanmuuttotyön osalta on
velvollisuus huomioida kaikki eri syistä Suomeen muuttavat/muuttaneet henkilöt. Lain mukaan
kotoutumisen kaksisuuntaisuutta on edistettävä, mikä edellyttää maahanmuuttajien ja kantaväestön
vuorovaikutusta ja yhteistä toimintaa lisäävien toimien kehittämistä. Lisäksi uusi laki velvoittaa
lisäämään kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuutta ja niiden seurannan parantamista.

Alkuvaiheen ohjaukseen ja neuvontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Maahan tulon jälkeen
maahanmuuttajan on tärkeää heti alkuvaiheessa saada tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, sen toi-
mintatavoistaja kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä neuvontaa kielikoulutus-ja työn-
hakutilanteissa. Laissa erityistä huomiota on kiinnitetty myös haavoittuviin ryhmiin kuuluvien ko-
touttamiseen (vammaiset, vanhukset ja vaikeassa tilanteessa elävät naiset ja lapset) syrjäytymisen
ehkäisyyn ja osallistamiseen. Kotouttamislain soveltamisessa ja toimeenpanossa kunnilla ja Työ-ja
elinkeinotoimistoilla on keskeinen rooli.

3.2. Kotouttamisohjelman tarkoitus, tavoitteet ja toimenpiteet

Kotouttamisohjelman tavoitteena on turvata maahanmuuttajalle perustiedot suomalaisen yhteiskun-
nan toiminnasta, pemsoikeuksista, velvollisuuksista ja työelämästä. Maahanmuuttajat tarvitsevat
tietoa omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan Suomessa, sekä siitä, mistä he voivat tietoa hank-
kia. Tietoa tarvitaan esimerkiksi asumisesta, päivähoidosta, kouluista ja harrastusmahdollisuuksista.

Kotouttamisohjelma sisältää suunnitelman tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista sekä yhteis-
työstä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kotouttamisohjelma sisältää ne konkreettiset toimenpi-
teet siitä, miten hyviä etnisiä suhteita kunnan alueella edistetään ja seurataan. Tavoitteita määriteltä-
essä otetaan huomioon paikalliset erityispiirteet ja mahdollisuudet.

Yleiset tavoitteet:

l) maahanmuuttajat saavat perustiedot suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta: pemsoikeuksista,
velvollisuuksista ja työelämästä
2) maahanmuuttajat saavat kielitaidon, jonka pemsteella he voivat työllistyä tai jatkaa opintojaan
3) luku- ja kirjoitustaidottomat tai muutoin vähän peruskoulutusta saaneet saavat luku- ja kirjoitus-
taidon tai täydentävää opetusta
4) maahanmuuttajilla on mahdollisuus saada kosketus paikallisiin asukkaisiin ja yhteiskuntaelä-
maan
5) maahanmuuttajat voivat osallistua tasavertaisina yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosi-
aaliseen elämään
6) etnisen syrjimättömyydenja tasa-arvon edistäminen

Kotouttamislaissa ei ole määritelty kotouttamisohjelman sisältöä eikä määritelty tarkoin tarvittavia
toimenpiteitä. Kunnan on esitettävä nämä sen makaan mitä tarpeita paikallisesti on maahanmuutto-
asioissa. Lain perustelujen mukaan toimenpiteet tulee järjestää poluksi siten, että maahanmuuttajalle
ei synny turhia odotusaikqja toimenpiteestä toiseen siirryttäessä.



3.3. Alkukartoituksen järjestäminen

Työ-ja elinkeinotoimista käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on työtön ja rekiste-
röity työnhakijaksi työ-ja elinkeinotoimistoon julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa
(1295/2002) säädetyllä tavalla. Kunta käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa
muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea.
Työ- ja elinkeinotoimisto tai kunta voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle muulle
maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. Alkukartoitus käynnistetään kahden kuu-
kauden kuluessa asialdcuuden alkamisesta tai alkukartoitusta koskevasta pyynnöstä.

Työ-ja elinkeinotoimisto tai kunta, joka on järjestänyt alkukartoituksen, ohjaa maahanmuuttajan
tarvittaessa saamaan muun viranomaisen tai palvelujen järjestäjän palveluita. Ohjaamisessa on teh-
tävä yhteistyötä palvelujen järjestäjän kanssa.

Alkukartoituksen pemsteella työ- ja elinkeinotoimisto tai kunta arvioi, tarvitseeko maahanmuuttaja
kotoutumissuunnitelman. Kotoutumissuunnitelman tarvetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota sii-

hen, tarvitseeko maahanmuuttaja kotoutumiskoulutusta, omaehtoista opiskelua tai muita tässä lu-
vussa tarkoitettuja toimenpiteitä kotoutumisensa tueksi.

3.4. Kotoutumissuunnitelma

Maahanmuuttajalla, joka ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi tai joka hakee toimeentulohiesta
amietin lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea, on oikeus yhteistyössä kunnan ja TE- toimis-
ton kanssa laadittavaan kotoutumissuunnitelmaan. Maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelma kor-

vaa työvoimapalvelulain tarkoitetun työhakusummitelman. Kotoutumissuunnitelmissa sovitaan sa-

moista asioista kuin työhakusuunnitelmissa eli kartoitetaan asiakkaan osaaminen, työnliakuvalmiu-
det ja sovitaan toimenpiteet työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi ja työllistymisen edistämisek-
si. Maahanmuuttajalla J olla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, on velvollisuus osallistua kotou-
tumissuunnitelman laatimiseen, sekä suunnitelmassa sovittuihin palveluihin ja toimenpiteisiin.

Kotoutumissuuimitelmaan oikeuttava enimmäisaika on kolme vuotta ensimmäisen kotoutumissuun-

nitelman allekirjoittamisesta. Edm. alkaa voidaan pidentää enintään kahdella vuodella, jos se on
perusteltua sen vuoksi, että maahanmuuttaja tarvitsee kotoutuakseen erityisiä toimenpiteitä.

Kotouttamislain (1386/2010) 13 §:n mukaan kotoutumissuunnitelmassa sovitaan kunnan ja työvoi-
matoimistonja maahanmuuttajan kesken toimenpiteistä, jotka tukevat maahanmuuttajaa ja hänen
perhettään yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimisessa. Koska
maahanmuuttajien ammattitaidot ja koulutustaustat vaihtelevat suuresti ja palvelutarpeet ovat hyvin
yksilöllisiä.

4. KOTOUTTAMISPALVELUT

4.1. Sosiaalityö

Sosiaalityön tavoitteena on taqota maahanmuuttajille niitä taitoja ja valmiuksia, jotka auttavat heitä
selviytymään itsenäisesti. Tavoitteena on tukea heidän kotoutumistaan, saada maahanmuuttajat
ymmärtämään suomalaista elämäntapaa ja kulttuuria ja vahvistaa heidän omaa kulttuuri-
identiteettiään sekä ehkäistä sopeutumisprosessissa syntyviä vaikeuksia. Sosiaalityö pyrkii huomi-
oimaan maahanmuuttajan tarpeet ja resurssit kokonaisvaltaisesti. Työntekijä etsii yhdessä asiakkaan
kanssa ratkaisuja ongelmiin keskustelemalla ja järjestämällä erilaisia palveluja. Maahanmuuttajan



palvelutarve kartoitetaan yksilöllisesti ja laaditaan asiakkaan kanssa palvelusuumiitelma. Tavoittee-
na on asiakkaan elämänhallinta ja omatoimisuus. Sosiaalityön työvälineinä ovat säännölliset tapaa-
miset sekä yhteistyö eri hallintokuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Maahanmuuttajille on tarjolla samoja sosiaalipalveluja kuin kunnan muillekin asukkaille. Pystyäk-
seen hyödyntämään näitä palveluja, on aluksi varmistuttava ja selvitettävä maahanmuuttajan ym-
märrys pemsasioista suomalaisen yhteiskunnan käytännöistä arkisessa elämässä. Maahanmuuttajien
erityistarpeet edellyttävät esimerkiksi tulkkipalvelujen käyttämistä ja kulttuuritaustan erityispiirtei-
den huomioimista. Tavoitteena sosiaalipalveluissa on tukea maahanmuuttajien omaa elämänhallin-
taa.

PoSan aikuissosiaalityön palveluissa huolehditaan toimeentulotuen myöntämisestä, aikuissosiaali-
työstä, päihdepalveluista, sosiaalisesta työllistämisestä sekä vammaispalveluista. Ohjautuminen
palveluihin tapahtuu ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään tai palvelupisteeseen. Toimeentulotukea
haetaan pääsääntöisesti kirjallisesti. Erityisesti toimeentulotukea saavien maahanmuuttajien kohdal-
la on tärkeää henkilökohtainen asiointi sosiaalityöntekijällä.

PoSan perhesosiaalityön palvelut maahanmuuttajille toimivat samalla tavalla kuin muillekin PoSan
alueen kuntalaisille. Asiakkaiden perehdyttäminen yhteiskunnan palvelujärjestelmän toimintaan ja
kulttuurieroihin sekä tulkin käyttö tekevät eron muiden kuntalaisten asiakkuuden hoitamisessa.
Myös aikaa kuluu enemmän asioiden hoitoon eri kulttuuri- ja toimintaerojen selvittämisen vuoksi
sekä yhteisen kielen puutteen vuoksi.

Perhesosiaalityön palvelut ovat lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelutyö, ennalta ehkäisevä perhe-
työ ja lastensuojelun avohuollon tukitoimena annettava perhetyö, perheneuvontaja lastenvalvojan
palvelu. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelutyö vaatii lastensuojelun asiakkuutta. Muut palvelut
ovat peruspalveluja. Lastensuojelun palvelusta laaditaan asiakassuunnitelma, jonka tekemisessä
ovat mukana myös muut toimijatahot tarvittaessa. Palavereissa käytetään tulkkia, jollei yhteistä
kieltä ole.

Perhetyön palvelulla autetaan lasta ja perhettä käytännön kodin -ja lastenhoidossa sekä lapsia kou-
lun käynnissä. Työntekijät voivat opastaa myös yhteisön kulttuuriin, erilaisiin palveluihin ja yhteis-
kunnan j ärjestämiin palveluihin hakeutumisessa.

Kaiken kaikkiaan perhesosiaalityö toimii yhteistyössä muiden toimijatahojen kanssa ja täydentää

osaltaan maahanmuuttajien palvelupalettia.

4.2. Terveydenhuolto

Maahanmuuttajiin kuuluvat kuntaan vastaanotetut kiintiöpakolaiset, turvapaikanhakijat, pakolaisen
perhesiteen pemsteella oleskeluluvan saaneet henkilöt, paluumuuttajat sekä itsenäisesti kuntaan
muuttavat henkilöt.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymään (PoSa) kuuluvat Honkajoki, Jämijärvi, Kankaan-
pää, Karvia, Pomarkkuja Siikainen. Kuntayhtymä tuottaa sosiaali- ja perusterveydenhuollon palve-
lut alueensa asukkaille. Jokaisessa jäsenkunnassa on peruspalvelukeskus, jossa palvelut pääsääntöi-
sesti toteutetaan.

Yhteisen kielen puuttuminen asiakkaan ja terveydenhuollon toimijan väliltä hankaloittaa merkittä-
västi palveluiden käyttöä. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden terveyspalvelujen sujuvuutta py-



ritään edistämään riittävällä aikaresurssillaja tulkin käytöllä. Näin pystytään turvaamaan sekä asi-
akkaan että työntekijän oikeusturva ja välttymään turhilta väärinkäsityksiltä.

Maahanmuuttajat saavat terveyspalvelut osana PoSan normaalia hoitojärjestelmää. Kunnassa asu-

villa maahanmuuttajilla on oikeus saada sosiaali-ja terveyspalveluja samoin pemstein kuin muutkin
kunnan asukkaat. Terveydenhuollon tehtävänä on tuottaa ja järjestää laadukkaita perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon palveluja.

Maahanmuuttajan kotimaasta riippuen henkilölle tehdään tilanteen vaatima terveydentilan selvitys
THL:n tai Satakunnan keskussairaalan infektioyksikön ohjeistuksen mukaan. Tarkoituksena on tun-
nistaa maahanmuuttajan mahdollisesti kantamat tarttuvat sairaudet. Erityistä huolellisuutta noudate-
taan raskaana olevien naisten ja pienten lasten kohdalla.

Terveystoimen palvelut maahanmuuttajille järjestetään nykyisin voimavaroin normaalin asiakas-
työn puitteissa. Neuvola-ja kouluterveydenhuollossa maahanmuuttaja perheiden terveystarkastukset
vaativat erityistä aika-ja tietotaitoresurssia sekä kulttuurituntemusta. Maahanmuuttajaoppilaille
tehdään henkilökohtainen terveydenhoitosuumiitelma. Oppilaiden ja perheiden perehdyttäminen
Suomen terveydenhuoltojärjestelmään ja kouluterveydenhuollon toimintaan on haasteellinen pro-
sessi. Omalta osaltaan siitä kantaa vastuun myös neuvola ja kouluterveydenhuolto.

Valtakunnallisessa maahanmuuttopolitiikassa erityistä huomiota kiinnitetään mm. nuorten, kotiäi-
tien ja iäkkäiden maahanmuuttajien kotouttamiseenja sen tukemiseen. Erityishuomion kohteena on
myös maahanmuuttajien mielenterveyspalveluiden tarve ja saatavuus. PoSan mielenterveys-ja
päihdepalvelukeskus kehittää toimintaansa siten, että maahanmuuttajat saavat riittävät palvelut
myös tältä osin.

4.3. Sivistystoimi

Maahanmuuttajalapsellaja maahanmuuttajaoppilaalla tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että
Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria.
Mlonikulttuurisuus nähdään kouluissamme rikkautena. Tavoitteena on, että oppilaat ja jokainen kou-
lussa työskentelevä aikuinen hyväksyy ihmisten erilaisuuden, suhtautuu kunnioittavasti erilaisiin
kulttuureihin, ymmärtää, ihmisten ja kansojen keskinäisen riippuvuuden sekä tasa-arvonja oikeu-
denmukaisuuden ihmisarvon perustaksi.

4.3.1. Kotouttaminen varhaiskasvatuksessa

Alle kouluikäisten maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatus järjestetään perhepäivähoidos-
sa, ryhmäperhepäivähoidossa tai päiväkodissa lähipalveluna. Julkinen varhaiskasvatus perustuu
yleisiin varhaiskasvatuksen tavoitteisiin sekä lapsen kulttuurisen taustan ja äidinkielen huomioon
ottamiseen. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea maahanmuuttajalasten suomen kielen oppimista
sekä kaikin tavoin edistää lasten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Lapselle laaditaan var-
haiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa keskustellen. Kasvatukseen liittyvissä keskus-
leluissa on mahdollista käyttää tulkki-palvelua. Tarvittaessa järjestetään kasvun j a vanhemmuuden
tuen palveluja. Vastuu lapsen omaa kulttuurin ja äidinkielen kehityksestä on ensisijaisesti perheellä.
Maahanmuuttajataustaisen lapsen varhaiskasvatuksen aloittamista helpottaa myös omankielinen tai
usein myös englanninkielinen esite, josta vanhemmat saavat tietoa varhaiskasvatuksen käytännöistä.



4.3.2. Kotouttaminen esiopetuksessa

Esiopetusikäisen maahanmuuttajalapsen opetus järjestetään kaikille lapsille tarkoitetaissa esiopetus-
ryhmissä. Esiopetuksella tuetaan maahanmuuttajalapsen suomen kielen kehittymistä sekä ohjatusti,
että luonnollisissa viestmtätilanteissa suomenkielisten lasten ja aikuisten kanssa. Erilaisten lasten
toimiminen yhdessä lisää luonnollisella tavalla suvaitsevaisuutta ja voi täten ehkäistä syrjäytymistä.
Esiopetuksen keskeiset sisältöalueet harjaannuttavat kielen käytön eri toimintoihin ja kotouttavat
suomalaiseen kulttuuriin.

Esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen suunnitelma. Lapsen tausta ja tuen
tarve otetaan aina huomioon, vaikka kasvatuksessa ja opetuksessa toteutetaankin esiopetuksen ylei-

siä kasvatus- ja oppimistavoitteita. Maahanmuuttajaoppilas ei ole tehostetin tai erityisen tuen oppi-
las kielitaitonsa tai kulttuuritaustansa pemsteella. Nämä asiat tulee kuitenkin ottaa huomioon esi-
opetuksen arjessaja opetuksen sisältöjä suunniteltaessa mm. henkilökohtaisissa oppimissuuimitel-
missä ja arvioinneissa. Muutoin maahanmuuttajaoppilaat osallistuvat esiopetuksen opetussuumii-
telman mukaiseen työskentelyyn ja heitä koskevat samat käytännöt kuin muitakin oppilaita. Esiope-
tuksen oppilaille kuuluvat myös oppilashuollon palvelut.
Esioppilaiden kouluvalmius testataan ennen oppivelvollisuus-koulun alkamista. Hyvän suomen
kielen oppimiseen on edellytyksenä oman äidinkielen hallinta. Oman äidinkielen kehittyminen on
pääosin lapsen perheen vastuulla.

4.3.3. Kotouttaminen perusopetuksessa

Maahanmuuttajien koulutuksen tavoitteena on antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasa-
vertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomessa vakinaisesti asuvalla oppivelvollisuus-

ikäisellä (7-17-vuotiaalla) maahanmuuttajalla on oikeus samaan peruskoulutukseen kuin suomalai-
sillakin.

Maahanmuuttajien opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia perusopetuksen opetussuunnitelman
pemsteita, mutta samalla huomioidaan oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri,
maahanmuuton syy ja maassaoloaika. Opetuksen tulee myös tukea oppilaan kasvamista sekä suo-
mäkisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja ta-
sapainoiseksi jäseneksi.

Mikäli maahanmuuttajaoppilaalla ei ole perusopetuksessa edellytettävää suomen kielen taitoa, sijoi-
tetaan hänet yleensä valmistavaan opetukseen ensimmäisen lukukauden tai lukuvuoden ajaksi. Täl-
löin opetuksen tavoitteena on oppilaan sopeuhiminen koulutyöhön, suomen kielen oppiminen, ko-
din ja koulun yhteistyö sekä oppimisvalmiuksien parantaminen niin, että oppilas menestyy mahdol-
lisimman hyvin perusopetuksessa. Valmistava opetus toteutetaan joko yleisopetuksen yhteydessä
oppilaan oman oppimissuunnitelman mukaan tai erityisessä valmistavan opetuksen ryhmässä. Val-
mistavasta opetuksesta ja sen laajuudesta säädetään pemsopetuslaissa (628/1998).10

Tavoitteena on, että ulkomailta hileva lapsi sijoitetaan perusopetuksessa ikäänsä sekä tietojaan ja
taitojaan vastaavalle luokalle yleisopetuksen ryhmään. Hänen on mahdollista saada suomen kielen
opetusta erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaan (suomi toisena kielenä), mikä-
li se on tarpeen. Maahanmuuttajille voidaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan järjestää myös
oppilaan oman äidinkielen opetusta. Maahanmuuttajaoppilaalle laaditaan oma oppimissuunnitelma,
jossa hänen lähtötasonsa kartoitetaan ja määritellään opetuksen tavoitteet. Maahanmuuttajaoppilaal-
la on oikeus tukiopetukseen sekä suomen kielessä että eri oppiaineissa. Tukiopetusta voidaan tar-
peenja mahdollisuuksien mukaan antaa myös oppilaan omalla äidinkielellä.
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Oppilaalla on oikeus saada myös oman uskontokuntansa mukaista opetusta, jos kyseiseen uskonto-
kuntaan kuuluvia oppilaita on vähintään kolme ja vanhemmat pyytävät opetuksen järjestämistä.

Maahanmuuttajaoppilas ei ole tehostetun tai erityisen tuen oppilas kielitaitonsa, koulu- tai kulttuuri-
taustansa pemsteella. Nämä asiat tulee kuitenkin ottaa huomioon koulun arjessaja opetuksen, sisäl-
töjä suunniteltaessa mm. henkilökohtaisissa oppimissuunnitelmissa, arvioinnissa ja koetehtävissä.
Muutoin maahamnuuttajaoppilaat osallistuvat perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiseen työs-
kentelyyn ja heitä koskevat samat käytännöt kuin muitakin oppilaita.

Maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen järjestämistä varten kunnissa on valmistavan opetuksen ope-
tussuunnitelma sekä suomi toisena kielenä -opetussuunnitelma.

4.3.4. Kotouttaminen lukiossa

Nykyiset säädökset (lukiolaki 628/1998, lukioasetus 810/1998) eivät hume lukion erityisopetuskäsi-
tettä. Lukiossa ei siis oppiaineiden oppimääriä voi yksilöllistää. Lukion opiskelijaa ei voida vapaut-
taa pakollisten kurssien opiskelusta. Valtioneuvoston hyväksymässä Koulutus ja tutkimus 2003 -
2008 kehittämissuunnitelmassa todetaan kuitenkin, että lukiokoulutuksen osalta erityisopetuksen
tarve selvitetään ja tarvittaessa ryhdytään lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin. Lukiolaki onkin muut-
tumassa 1.8.2019 ja se tuo mukanaan erityisopetuksen j a/tai muun oppimisen tuen myös lukioihin.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan opiskelijalle voidaan kuitenkin antaa erityistä tu-
keaja apua. Tuen tarkoituksena on, että tukea tarvitsevalla on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa
lukio-opintonsa. Tuen piiriin kuuluvat muun muassa maahanmuuttajat, joiden suomen kielen hal-
linnassa on puutteita. Maahanmuuttajalla on mahdollisuus saada tukiopetusta ja oppilaanohjausta
kuten muillakin oppilailla.

Tavoitteena lukio-opinnoissa on ottaa huomioon maahanmuuttajan kulttuuritausta ja kartoittaa hä-
nen kokemustaustansa. Opetuksellisten asioiden lisäksi opettajien on huomioitava maahanmuuttaja
myös oppilashuollon näkökulmasta. Ennen opintojen alkua kartoitetaan opiskelijan suomen kielen
taitotaso tarvittaessa erilaisin testein. Alueen lukioissa opehiskieli on suomi, ja menestyminen opin-
noissa edellyttää hyvää suomen kielen taitoa. Suomenkielen osaamisen arvioinnilla pyritään selvit-
tämään hakijan mahdollisuudet selvitä lukion opinnoista sekä ylioppilastutkiimosta. Koulutukseen
valituille maahanmuuttajanuorille osoitetaan kotouttamisen tukemiseksi henkilökohtainen tutor-
opiskelija. Mahdollisuuksien mukaan voidaan järjestää maahamnuuttajan oman äidinkielen ja kult-
tuurin opetusta. Tavoitteena on joustavuus.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan maahanmuuttajan kielelliset vaikeudet voidaan
ottaa huomioon määrättäessä kurssiarvosanaa. Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä
tavalla omien tavoitteidensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. Maahanmuutta-
j alla on tarvittaessa oikeus erityisjärjestelyihinja mahdollisuus muuhunkin kuin kirjalliseen näyt-
töön.

Ylioppilastutkinnossa maahanmuuttajalla on mahdollisuus valita suomi toisena kielenä, jonka arvi-
oinnin tasokuvaukset poikkeavat äidinkielen kokeen arvioinnista.



4.3.5. Maahanmuuttajaopetuksen rakenne
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4.3.6. Kotouttaminen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi tarjoaa laajasti harrastusmahdollisuuksia, joilla voidaan edesauttaa
maahanmuuttajien kotoutumista. Vapaa-ajan sekä nuorisotoiminnan toiminta-aj aluksena on erilai-
suuden hyväksyminen kaikissa muodoissa. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintoja sekä nuorisotoimin-
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taa voidaan tuottaa kuntien omina palveluina, mutta erittäin tärkeänä nähdään yhteistyö kunnan
alueella toimivien yhdistysten ja seurojen, seurakunnan sekä kansalais- ja kansanopistojen kanssa.
Nuorisotyö kuuluu kunnan tehtäviin ja siitä vastaavat nuorisotyön ammattilaiset. Nuorisotyötä to-
teuttavat kuntien lisäksi nuorisotyötä tekevät järjestöt sekä seurakunnat. Nuorisotyön tehtävä on
tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaa-
lista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Maahanmuuttajanuoret ovat myös etsivän nuorisotyön piirissä samoin kuin muutkin alueen nuoret.

Etsivässä nuorisotyössä:
- etsitään palvelujärjestelmän ulkopuolella olevia nuoria
- luodaan kontaktia nuoriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
- tiedotetaan palveluista sekä tehdään palveluohjausta
- hitkitaan yhdessä vaihtoehtoja
- motivoidaan nuoria kouluun, työhön tai vapaa-ajan harrasteisiin
- neuvotaan palveluiden hyödyntämistä, mutta myös opetetaan omaa vastuuta ja velvollisuuksia
- tehdään tiivistä yhteistyötä verkostojen kanssa nuorten asioiden hyväksi

Maahanmuuttajanuoria ei Pohjois-Satakunnassa ole kovin paljon mutta, niin nuorisotyön kuin etsi-
van nuorisotyön haasteena voidaan pitää maahanmuuttajanuorten tavoittamista mukaan toimintaan
ja palvelujen piiriin, Nuorille tarjottujen palvelujen tulee tukea monikulttuurisuutta ja suvaitsevai-
suutta sekä tasa-arvoisen yhteishuman rakentumista.

Kotouttamisohjelmassa lähtökohta on, että mikäli maahamnuuttajaryhmän vastaanottamista valmis-
tellaan, yhteistyötä tehdään jo ennen kuin ryhmä on saapunut. Yhteistyön lähtökohtana ovat emiak-
kotiedotja niiden pohjalta laaditut suunnitelmat mahdollisesti tarvittavista kursseista. Kansalais-
opisto toteuttaa vuosittain mnsaasti eri alojen kursseja, joihin maahanmuuttajat voivat osallistua
yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Pääpaino kursseissa on suomen kielen oppiminen osana ko-

toutumista. Kotouttamistilanteessa toiminnat ja yhteystyöt muiden toimijoiden kanssa suunnitellaan
tilannekohtaisesti.

4.3.7. Petäjä-opisto

Petäjä-opisto järjestää toiminta-alueellaan maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvää suomen kie-
Ien koulutusta sekä yleissivistäviä ja ammatillisia taitoja kehittäviä kursseja ja harrastusmahdolli-
suuksia vapaan sivistystyön lain mukaisesti sekä tilauskoulutuksena. maahanmuuttajille tarkoitettu
koulutus perustuu aikuisten maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen pemsteisiin 2012 sekä Kan-
salaisopistojen liiton suositusta (2018) maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen opetussuuimitel-
maksi.

4.4. Kotouttaminen työhallinnossa

Työ- ja elinkeinoministeriö suunnittelee ja kehittää maahanmuuttajien kotouttamista ja vastaa ko-
touttamisasioiden johtamisesta Suomessa.

ELY-Keskuksilla on alueellinen vastuu maahanmuutto-ja kotouttamisasioista, ELY-Keskukset
tukevat kuntia kotouttamisohjelmien valmistelussa ja toteutuksessa sekä sopivat kuntien kanssa
kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kuntapaikoista. ELY-Keskukset myös ohjaavat TE-
toimistoja maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvissä asioissa.
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TE-toimistoilla on päävastuu työnhakijoiksi ilmoittautuneiden maahamnuuttajien kotouttamisesta.
TE-toimistot vastaavat yhdessä ELY-keskusten kanssa kotoutumista edistävien ja tukevien työvoi-
mapalveluiden järjestämisestä työnhakijaksi rekisteröityneille maahanmuuttajille. TE-toimisto osal-
listuu paikallistasolla kotouttamisen kehittämiseen monialaisena yhteistyönä paikallisten viran-
omaisten sekä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä järjestävien järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen
kanssa. Kotoutumislain mukaan maahamnuuttajalle annetaan tietoa hänen oikeuksistaan ja velvolli-
suuksistaan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi sovelletaan lakia julkisista työ-
voima- ja yrityspalveluista, jonka mukaan TE-toimiston on informoitava työnhakijaa työnhausta ja
välitettävä tietoa avoimista työpaikoista, TE-toimiston palveluista, työnhaun voimassa pidosta ja
muutosturvasta sekä työllistymistä edistävistä muista palveluista ja toimenpiteistä, sekä työttömyys-
turvan työvoimapoliittisista edellytyksistä.

Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu-ja muut kotou-
tumisvalmiudet sekä kielikoulutuksenja muiden kototumista edistävien toimenpiteiden ja palvelui-
den tarve. TE-toimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on työtön ja rekiste-
röity työnhakijaksi. TE-toimisto voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle muulle
maahanmuuttajalle, jos hänen arvioidaan sitä tarvitsevan. Alkukartoitus on käynnistettävä kahden
kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai pyynnön esittämisestä. Maahanmuuttajille tarjo-
taan pemstietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja mahdollisuuksista saada tukea kotoutumiseen.

Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuuruiitelmaan, jos hän on työtön ja rekisteröity työnhaki-
jaksi, tai saa toimeentulotukea muuten kuin tilapäisesti. Kunta, TE-toimisto ja maahanmuuttaja laa-
tivat kotoutumissuunnitelman pääsääntöisesti yhdessä. TE-toimisto voi laatia suunnitelman myös
itsenäisesti maahanmuuttajan kanssa, mikäli alkukartoituksen pemsteella on ilmeistä, ettei maa-
hanmuuttaja ole kunnan palveluiden tarpeessa. Kotoutumissuunnitelman laatiminen on käynnistet-
tävä viimeistään kahden viikon kuluttua alkukartoituksesta. Suunnitelmaan oikeuttava enimmäisai-
ka on kolme vuotta ensimmäisen suunnitelman allekirjoittamisesta. Kotoutumissuunnitelman kesto
määräytyy yksilöllisesti maahanmuuttajan omien tavoitteiden ja tarjottujen toimenpiteiden pems-
teella. Erityisiä toimenpiteitä tarvitsevalla maahanmuuttajalla kolmen vuoden enimmäisaikaa voi-
daan pidentää enintään kahdella vuodella. Tällöin taustalla voi olla sairaus, vamma, tai muun syyn
vuoksi alentunut toimintakyky, ikä, odottamattomat muutokset perhetilanteessa, luku- ja kirjoitus-
taidottomuus tai muu vastaava syy. Jos kotoutumissuunnitelman toteuttamiseen on tillut tilapäinen
tauko sairauden, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi tai muista näihin verrattavasta syystä,
suunnitelmaan oikeuttavaa enimmäisaikaa voidaan pidentää vastaavasti.

Aikuisille maahanmuuttajille järjestetään kotoutumiskoulutuksena suomen tai matsin kielen opetus-
ta ja tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Lisäksi järjestetään muuta opetusta, joka edistää
maahanmuuttajan yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia sekä työ-
elämään ja jatkokoulutukseen pääsyä. Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimapo-
liittisena aikuiskoulutuksena. Maahanmuuttajien työelämän tuntemusta edistävät muun muassa kou-
lutukseen sisältyvät työelämäjaksot. Kielellisenä tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa
suomen tai matsin kielessä toimivan peruskielitaidon eli keskimäärin yleisten kielitutkintojen tasoa
Bl.l vastaavan kielenhalluman. Kotoutumiskoulutusta voidaan järjestää myös omaehtoisena opis-
keluna. Ne voivat olla ammatilliseen perustutkintoon johtavia, tai maahanmuuttajien ammatilliseen
peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta.

Kotoutumiskoulutukseen voi sisältyä myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tut-
kinnon tunnustamista sekä ammatillista suunnittelua ja uraohjausta. Maahanmuuttajien työllisyyttä
edistetään julkisilla työvoima-ja yrityspalveluilla. Maahanmuuttajia motivoidaan ja ohjataan am-
matilliseen työvoimakoulutukseen ja omaehtoiseen opiskeluun, jota voidaan tukea kotoutumistuella
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tai työttömyysetuudella. Maahanmuuttajia kannustetaan myös yritystoimintaan ja ohjataan erityis-
asiantuntemusta omaavien seudullisten yrityspalveluiden piiriin.

Maahanmuuttajille maksetaan kotoutumissuunnitelman ajalta työttömyysetuutta tai toimeentulota-
kea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyystirvalain mukaisesti ja oikeus toimeentulo-
tukeen toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

4.5. Kelan palvelut

Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suo-
messa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt. Kelan hoita-
maan sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, hintoutus, työttömän pemstur-

va, asumistuki, opintotuki, pemstoimeentulotukija vähimmäiseläkkeet. Lisäksi Kela huolehtii
vammaisetuuksista ja sotilasavustuksista.

Kun henkilö muuttaa Suomeen, hänen tulee muuttaa maahan vakinaisesti, jotta hän voi saada Kelan
etuuksia. Vakinaista asumista osoittavat esimerkiksi vähintään kahden vuoden työskentely, paluu-
muutto tai perhesyistä johtuva muutto Suomeen. Suomeen pakolaisena tullut ja täältä oleskeluluvan
tai turvapaikan saanut henkilö pääsee Suomen sosiaaliturvan piiriin, mikäli hänen tarkoituksenaan
on jäädä Suomeen vakinaisesti asumaan ja hänellä on lisäksi vuoden oleskeluun oikeuttava lupa.

4.6. Poliisin palvelut

- rikosilmoitusten vastaanotto

- ampuma-aseluvat

- henkilökortit (myönnetään vain jos henkilöllisyys voidaan todeta luotettavasti)
- turvapaikkahakemuksen vastaanotto ja rekisteröinti (henkilötuntomerkit ottamalla)
- kielteisen turvapaikkapäätöksen tiedoksianto
- kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen henkilön maastapoistaminen (käännyttäminen) täytän-
töönpanokelpoisen maastapoistamispäätöksen jälkeen
- kiireellisissä tapauksissa poliisi kutsutaan paikalle soittamalla hätänumeroon 112
- poliisi ei hyväksy rasismia eikä mitään rasistisia rikoksia

Poliisi on tehostanut vihapuheisiinja viharikoksiin puuttumista. Asiaan liittyen poliisille on annettu
koulutusta. Suomen lainsäädännössä ei erikseen määritellä viharikoksen käsitettä. Sillä tarkoitetaan
yleisesti henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutioita tai näiden edustajaa kohtaan tehtyä
rikosta, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai
kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista,

sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan (Poliisihallitus).

Euroopan neuvoston ministerikomitea on määritellyt vihapuheen suosihiksessaan (R 97 20) seuraa-
vasti: "Vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat
etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjaa suvaitsematto-
muuteen. Tämä koskee niin aggressiivista suvaitsematonta kansalaismielisyyttä kuin vähemmistö-
jen, siirtolaisten, ja siirtolaistaustaisten ihmisten syrjintää ja vihamielisyyttä heitä kohtaan" (Poliisi-
hallitus).
Poliisi puuttuu vihapuheisiin johdonmukaisesti ja tehokkaasti liittyy se sitten väkivaltaiseen radika-
lisoitumiseen, ulkomaalaisvastaiseen vihalietsontaan tai koululaisten väliseen kiusaamiseen. Viha-
puheelta halutaan suojella erityisesti lapsia ja nuoria (Poliisihallitus).
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Vihapuheeseen pyritään puuttumaan ensisijaisesti ennalta estävin keinoin ja rikostutkinnassa paino-
pisteenä on aktiivinen internetissä tapahtuva rangaistava vihapuheen paljastaminen ja toimintaan
puuttuminen (Poliisihallitus).

Poliisi pitää säännöllisesti yhteyttä Kankaanpään vastaanottokeskukseen alueen tilarmekuvan päivit-
tämiseksi ja pyrkien ennalta estävään toimintaan.

4.7. Järjestöt

Järjestöt tarjoavat maahanmuuttajille pemspalveluiden rinnalle toimintoja, jotka tukevat heidän
osallistumis- sekä vaikuttamismahdollisuuksiaanja vahvistavat mahdollisuuksia sosiaalisten ver-
kostojen luomisessa, mm. ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta, MLL.

4.8. Tulkkaus-ja käännöspalvelut

Tulkkaus- ja käännöspalvelut ovat suomea tai matsia taitamattomille maahanmuuttajille edellytyk-
senä suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa, palveluiden tasa-arvoisessa käyttämisessä ja vi-

ranomaisten kanssa asioimisessa. Viranomaisilla on velvollisuus järjestää ammattitaitoinen tulkki-
paikalle viranomaisen aloitteesta sovittuun tapaamiseen, jossa asiakkaan kielitaidon puute sitä vaa-
tii(hallintolaki 434/2003, kielilaki 423/2003). Tulkkaus voidaan hoitaa myös etä- tai puhelinpalve-
luna.

Viranomaiset voivat tilata tulkkaus- ja kääimöspalveluja mm. Turun seudun alueelliselta tulkkikes-
kukselta. Palvelujen maksullisuus sekä maksullisten palvelujen korvaaminen valtion varoista riip-
puvat siitä, täyttävätkö tilaava viranomainen ja asiakas valtioneuvoston päätöksessä määritellyt

edellytykset.
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LIITE l. YHTEYSTIETOJA

http://www.infopankki.fi

http://www.kela.fi

http://www.poliisi.fi/ - poliisin intemet-sivut

http://www.migri.fi/ - maahanmuuttoviraston intemet-sivut

Jouni Vataja, työvoimapalveluasiantuntija
Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikkö
Satakunnan ELY-Keskus
Valtakatu 12 B, 28100 Pori
puh. 029 502 2085
jouni.vataja@ely-keskus.fi

Anne Ojala, asiantuntija, tuettu työllistyminen
Satakunnan Työ- ja Elinkeinotoimista,
TE-palvelut Kankaanpää
Keskuskati 42, 38700 Kankaanpää
puh. 029 504 5028
anne.ojala@te-toimisto.fi

Anna Isoviita, sosiaalipalvelupäällikkö
Pohj ois-S atakunnan p erusp alvelukuntayhtymä
Kuninkaanlähteenkatu 8
38700 Kankaanpää
puh. 044 577 2746
atma.isoviita@eposa.fi

Katri-Piia Rajala, terveyspalvelupäällikkö
Pohjois-Satakunnanperuspalvelukuntayhtymä
Kuninkaanlähteenkatu 8
38700 Kankaanpää
puh. 044 5773241
katri-piia.rajala@eposa.fi

Kankaanpään kaupunki
Kuninkaanlähteenkati 12

38700 Kankaanpää
puh. (02) 57 700, fax (02) 577 2233
kankaanpaan.kaupunki@kankaanpaa.fi

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17
39930 Karvia
puh. (02) 5727 90, fax (02) 5727 920
karvia@karvia.fi
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Pomarkun kunta
Pomarkun kunta, PL 14 (Vanhatie 14)
29631 Pomarkku
puh. (02) 5505 666, fax (02) 5411 843
kirjaamo@pomarkku.fi

Honkajoen kunta
Porhontie 5
38950 Honkajoki
puh. 050 577 5200, fax (02) 577 5214
honkaj oen.kunta@honkaj oki.fi

Jämijärven kunta
Peijarmtie 5 A
3800 Jämijärvi
puh. (02) 572 970, fax (02) 5729 7151
j ämij ärvi@j ämij ärvi. fi

Siikaisten kunta
Kankaanpääntie l A
29810 Siikainen
puh. 044 720 1020
kirjaamo@siikainen.fi

Tulkkipalvelu Oinonen Bozena puolan kieli
Rajalantie 14 as 32, 28130 Pori
puh. 044 351 1658
bozena.oinonen@dnaintemet.net

Turun seudun tulkkikeskus
Linnankatu 23
20100 Turku
puh. (02) 262 6321
tulkkaukset.tulkkikeskus@turku.fi
kaannokset.tulkkikeskus@turku.fi

MEalle Niemelä venäjä, viro, romania, puola, englanti ja turkki
Tervasmäentie 25
39990 Alkkia
puh. 045 1391 700
malle.niemela@mobiilitulkkaus.fi

Petäjä-opisto
Kankaanpään toimisto
Keskuskatu 41 A

38700 Kankaanpää
puh. 044 5800 520
etunimi.sukummi(%saskv.fi
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LIITE 2. ALKUKARTOITUS

Alkukartoituksen sisältö

Alkukartoitukseen sisältyy alkuhaastatteluja tarvittaessa tarkentavia toimenpiteitä.

Alkuhaastattelussa selvitetään seuraavat maahanmuuttajan yleiset kotoutumisen valmiudet:
l) luku- ja kirjoitustaito;
2) suomen ja matsin kielen taito;
3) opiskelutaidot ja -valmiudet;
4) aikaisempi koulutus ja työkokemus;
5) erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet;
6) omat työllistymis-ja koulutustoiveet;
7) elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet.

Alkukartoitukseen voidaan sisällyttää alkuhaastattelussa saatijen tietojen pemsteella muun muassa
seuraavia tarkentavia toimenpiteitä:
l) henkilön osaamisen kartoihis ja tunnistaminen;
2) luku-ja kirjoitustaidon selvittäminen;
3) suomen ja/tai matsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon selvittäminen;
4) opiskelutaitojen selvittäminen;
5) urasuumiittelu;
6) palvelutarpeiden kartoitus.
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LIITE 3. LAKI KOTOUTTAMISEN EDISTÄMISESTÄ

30.12.2010/1386

Laki kotoutumisen edistämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Huku
Yleiset säännökset

1§
Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumistaja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua

aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoaja yhden-

vertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

2§
Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan henkilöön, jolla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa oleva oleskelu-

lupa Suomessa. Lakia sovelletaan myös henkilöön, jonka oleskeluoikeus on rekisteröity tai jolle on myönnet-
ty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti.

Tämän lain 5 luvun säännöksiä lointaan osoittamisesta ja 6 luvun 45^-9 §:n säännöksiä kustannusten kor-

vaamisesta sovelletaan henkilöön:

l) joka saa ulkomaalaislaissa tarkoitettua kansainvälistä suojelua;

2) jolle on hänen haettuaan kansainvälistä suojelua myönnetty oleskelulupa ulkomaalaislain 51, 52 tai 89 §:n

perusteella;

3) joka on otettu Suomeen erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämi-

seksi ulkomaalaislain 93 §:n perusteella; ja

4) j olle on myönnetty j atkuva oleskelulupa ulkomaalaislain 52 a §:n 2 momentin tai 54 §:n 5 momentin pe-

rusteella.

Tämän lain 5 luvun ja 6 luvun 45^49 §:n säännöksiä sovelletaan lisäksi 2 momentissa tarkoitetun henkilön

perheenjäseneen tai muuhun omaiseen, jos tällä on ollut perheside 2 momentissa tarkoitettuun henkilöön
ennen tämän Suomeen tuloa.

3§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:

l) kotoutumisella maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on antaa
maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan hänen

mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen;

2) kotouttamisella kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden tahojen toi-

menpiteilläja palveluilla;
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3) maahanmuuttajalla Suomeen muuttanutta henkilöä, joka oleskelee maassa muuta kuin matkailua tai siihen
verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai jonka oleskeluoikeus on rekisteröity taikka

jolle on myönnetty oleskelukortti;

4) sosiaalisella vahvistamisella maahanmuuttajalle suunnattuja toimenpiteitä hänen elämäntaitojensa paran-

tamiseksija syrjäytymisensä ehkäisemiseltsi;

5) monialaisella yhteistyöllä eri toimialojen viranomaisten ja muiden tahojen yhteistyötä;

6) erityisiä toimenpiteitä tarvitsevalla maahanmuuttajaa, joka tarvitsee tehostettuja kotouttamistoimenpiteitä

erityisesti sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi alentuneen toimintakyvyn, iän, perhetilanteen, luku-ja

Idrjoitustaidottomuuden tai muun vastaavan syyn pemsteella.

4§
Lain soveltaminen lapseen
Sovellettaessa tätä lakia alle 18-vuotiaaseen, on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen etuun ja hänen kehi-
tykseensä. Lapsen etua arvioitaessa on otettava huomioon, mitä siitä lastensuojelulain (417/2007) 4 §:ssä

säädetään.

Tässä laissa säädettyjä toimenpiteitä ja palveluja toteutettaessa on selvitettävä lapsen toivomukset ja mielipi-

de sekä otettava ne huomioon lapsen iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla. Kaksitoista vuotta täyttäneel-

le lapselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti häntä itseään kos-
kevassa asiassa. Lapsen mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen tulee tapahtua hänen ymmärtämällään Ide-

lellä.

Lapsen mielipide voidaan jättää selvittämättä vain, jos selvittäminen vaarantaisi lapsen terveyttä tai kehitystä

tai jos se on muutoin ilmeisen tarpeetonta.

s§
Tulkitseminen ja kääntäminen
Viranomaisen on huolehdittava asian tulkitsemisesta tai kääntämisestä, jos maahanmuuttaja ei osaa kielilain
(423/2003) mukaan viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä taikka hän ei vammaisuutensa tai

sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi tässä laissa tarkoitetussa asiassa, joka voi tulla vireille viranomai-
sen aloitteesta. Viranomainen huolehtii mahdollisuuksien mukaan tulkitsemisesta ja kääntämisestä myös

muussa maahanmuuttajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa asiassa.

Asia voidaan tulkita tai kääntää sellaiselle kielelle, jota maahanmuuttajan voidaan todeta asian laatuun näh-

den riittävästi ymmärtävän.

Viranomaisen velvollisuus huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä ei koske aineistoa, joka ei vaikuta asian

käsittelyyn.

2 luku
Maahanmuuttajan kotoutumista edistävät toimenpiteet

6§
Kotoutumista edistävien toimenpiteiden järjestäminen
Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja ja työ-ja elin-
keinohallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä.

7§
Perustieto suomalaisesta yhteiskunnasta
Maahanmuuttajalle annetaan tietoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa työelämässä ja
yhteiskunnassa. Lisäksi maahanmuuttajalle annetaan tietoa palvelujäijestelmästäja tämän luvun mukaisista

kotoutumista edistävistä toimenpiteistä.
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Perustietoaineisto annetaan kaikille Suomeen muuttaville oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon, oleskeluoi-

keuden rekisteröumin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta-ja väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä.

Kulun tätä lakia soveltava viranomainen vastaa osaltaan perustietoaineiston sisällön tuottamisesta ja ajan
tasalla pitämisestä. Työ-ja elinkeinorninisteriö vastaa perustietoaineiston yhteensovittamisesta, kääntämises-

täjajakelusta. (9.12.2011/1251)

8§
Ohjaus ja neuvonta
Kunnan, työ-ja elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle asianmu-
kaista ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työelämästä.

9§
Alkukartoitus

Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu-ja muut kotoutumisval-

miudet sekä kielikoulutuksenja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. Alku-

kartoituksessa selvitetään tätä tarkoitusta varten tarvittavassa laajuudessa maahanmuuttajan aikaisempi kou-
lutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat.

Alkukartoituksestaja sen järjestämisestä säädetään tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

10 §
Alkukartoituksen järjestäminen
Työ-ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on julkisesta työvoima-ja
yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) tarkoitettu työtön työnhakija. Kunta käynnistää alkukartoituksen
maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista
toimeentulotukea. Työ-ja elinkeinotoimisto tai kunta voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle

muulle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. Alkukartoitus käynnistetään kahden kuu-

kauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai alkukartoitusta koskevasta pyynnöstä. (28.12.2012/919)

Työ-ja elinkeinotoimisto tai lointa, joka on järjestänyt alkukartoituksen, ohjaa maahanmuuttajan tarvittaessa
saamaan muun viranomaisen tai palvelujen järjestäjän palveluita. Ohjaamisessa on tehtävä yhteistyötä palve-
luj en järjestäjän kanssa.

Alkukartoituksen perusteella työ-ja elinkeinotoimisto tai lointa arvioi, tarvitseeko maahanmuuttaja l l §:ssä
tarkoitetun kotoutumissuunnitelman. Kotoutumissuunnitelman tarvetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota

siihen, tarvitseeko maahanmuuttaja kotoutumiskoulutusta, omaehtoista opiskelua tai muita tässä luvussa

tarkoitettuja toimenpiteitä kotoutumisensa tueksi.

n§
Kotoutumissuunnitelma
Kotoutumissuunuitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista,
joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen

taito sekä muita yhteisluumassaja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistää hänen mahdollisuuk-

siaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan.

Suomen tai ruotsin kielen opiskelun lisäksi kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia maahanmuuttajan oman

äidinldelen opetuksesta, yhteishmtaan perehdyttävästä opetuksesta, lulai-ja kirjoitustaidon sekä pemsope-
tusta täydentävästä opetuksesta, kotoutumiskoulutuksestaja muista kotoutumista yksilöllisesti edistävistä
toimenpiteistä.

12 §
Oikeus kotoutumissuunnitelmaanja kotoutumissuunnitelman kesto
Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaanjos hän on julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta
annetussa laissa tarkoitettu työtön työnhakija tai jos hän saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta aime-
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tun lain mukaista toimeentulotukea. Kotoutumissuunnitelma voidaan laatia myös muulle maahanmuuttajalle,

jos hänen arvioidaan alkukartoituksen perusteella tarvitsevan suuimitelmaa kotoutumisen edistämiseksi.
(28.12.2012/919)

Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua ensimmäisen oles-

keluluvan tai oleskelukortin myöntämisestä taiklca oleskeluoikeuden reldsteröimisestä. Ensimmäinen kotou-

tumissuutmitelma laaditaan enintään yhden vuoden ajaksi.

Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelman kesto määräytyy yksilöllisesti hänen omien tavoitteidensa, työ-ja

koulutushistoriansa sekä hänelle suunniteltujen ja tarjottujen toimenpiteiden perusteella. Kotoutumissuumu-
telmaan oikeuttava enimmäisaika on kuitenkin kolme vuotta ensimmäisen kotoutumissuunnitelman allekir-

joittanusesta.

Edellä 3 momentissa tarkoitettua aikaa voidaan pidentää enintään kahdella vuodella, jos se on perusteltua sen
vuoksi, että maahanmuuttaja tarvitsee kotoutuakseen erityisiä toimenpiteitä. Jos kotoutumissuunnitelmaa ei

ole tilapäisesti voitu toteuttaa vamman, sairauden, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi tai muusta
näihin verrattavasta syystä, kotoutumissuuimitelmaan oikeuttavaa enimmäisaikaa voidaan pidentää vastaa-
vasti.

13 §
Kotoutumissuunnitelman laatiminen
Kunta ja työ-ja elinkeinotoimista laativat kotoutumissuunnitelman yhdessä maahanmuuttajan kanssa. Perus-

tellusta syystä lointa ja maahanmuuttaja tai työ-ja elinkeinotoimistoja maahanmuuttaja voivat kuitenldn

laatia kotoutumissuunnitehnan keskenään.

Kunta tai työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen perusteella kotoutumissuunnitelman laatimi-
sen viimeistään kahden viikon hiluttua siitä, kun maahanmuuttajalle on tehty alkukartoitus.

Kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon maahanmuuttajan omat kotoutumista edistävät ta-
väitteet. Kotoutumissuurmitelmaja maahanmuuttajalle laaditut muut asiaan liittyvät suunnitelmat on sovitet-

tava yhteen. Kotoutumissuunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutetaan tarvittaessa monialaisena yhteistyö-
nä.

Kotoutumissuunmtelmaan, jonka laatimiseen työ-ja elinkeinotoimisto osallistuu, sovelletaan lisäiisi, mitä
julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 7 §:ssä säädetään. (28.12.2012/919)

14 §
Kotoutumissuunnitelman laativan viranomaisen tehtävät
Työ-ja elinlceinotoimisto sopii kotoutumissuurmitelmassa maahamnuuttajan kanssa koulutuksesta, työnhaus-
ta ja sen tavoitteista sekä työnhakua tukevista ja työllistymistä edistävistä toimenpiteistä ja palveluista.

Kunta sopii kotoutumissuunnitelmassa maahanmuuttajan kanssa kotoutumistaja työllistymistä edistävistä

kunnan palveluista tai muista toimenpiteistä, jos maahanmuuttaja ei terveydentilansa, ikänsä, perhesyiden
taikka näihin rinnastettavien syiden vuoksi voi osallistua kotoutumista tukeviin työvoimapoliittisiin toimen-

piteisnn.

Maahanmuuttaja ohjataan hakeutumaan yksilöllistä tarvettaan vastaavaan koulutukseen tai muuhun kotou-

tumista ja työllistymistä edistävään toimenpiteeseen kuukauden kuluessa kotoutumissuunnitelman laatimi-
sesta.

15 §
Alaikäisen kotoutumissuunnitelma
Kunta laatii alaikäisen maahanmuuttajan kanssa kotoutumissuurmitelmanjos siihen on alaikäisen yksilölli-
sistä olosuhteista johtuva tarve. Alaikäiselle ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskeluluvan saaneelle laaditaan

aina kotoutumissuunnitelma.
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Suunnitelman tarvetta arvioitaessa ja sitä laadittaessa on selvitettävä alaikäisen toivomukset ja mielipide sekä

otettava ne huomioon siten kuin 4 §:ssä säädetään. Suunnitelma sovitetaan yhteen perheen kotoutumissuun-
nitelmanja alaikäiselle laadittavien muiden asiaan liittyvien suunnitelmien kanssa.

Kotoutumissuumutelma laaditaan yhdessä lapsen tai nuoren ja hänen huoltajansa tai edustajansa kanssa.
Huoltaja tai edustaja käyttää alaikäisen puhevaltaa siten lcuin hallintolaissa tarkemmin säädetään.

16 §
Perheen kotoutumissuunnitelma
Kunta laatii perheen kotoutumissuunnitelman, jos perheen kokonaistilamie sitä edellyttää.

Suunnitelman tarvetta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen tai nuoren kehitystä tukevan ja oh-

jäävän vanhemmuuden edellytyksiin j a vanhempien tuen ja koulutuksen tarpeisiin.

Perheen kotoutumissuunnitelma laaditaan monialaisena yhteistyönä ja sovitetaan yhteen yksilöllisten kotou-
tumissuunnitelmienja perheenjäsenille laadittujen muiden asiaan liittyvien suiumitelmien kanssa.

17 §
Kotoutumissuunnitelmasta ja sen laatimisesta aiheutuvat velvollisuudet
Kunnan tai työ-ja elinkemotoimistonjoka laatii maahanmuuttajan kanssa kotoutumissuunnitelman, on sel-
vitettävä maahanmuuttajalle suunnitelmasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvat oikeudet ja velvol-

lisuudet kirjallisesti ja maahanmuuttajan pyynnöstä suullisesti siten, että hän ne ymmärtää.

Kotoutumissuunnitelman laatineen kunnan tai työ-ja elinkeinotoimiston on aktiivisesti tarjottava maahan-
muuttajalle tämän kotoutumissuunnitelmaan sisältyviä toimenpiteitä ja palveluja käytettäviksi osoitettujen

määrärahojen rajoissa.

Maahanmuuttajan on noudatettava suunnitelmaansa sekä hakeuduttava ja osallistuttava säännöllisesti kotou-

tumissuunnitelmaan sisältyvään suomen tai ruotsin kielen opetukseen ja muihin suunnitelmassa sovittuihin
toimenpiteisiin ja palveluihin.

Jos maahanmuuttaja kieltäytyy ihnan pätevää syytä kotoutumissuunnitelman laatimisesta, sen tarkistamisesta
tai osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti sovittuun toimenpiteeseen, hänen oikeuttaan työt-

tömyysetuuteen voidaan rajoittaa siten kuin työttömyysturvalaissa (1290/2002) säädetään tai toimeentulotu-

kea alentaa siten kuin toimeentulotuesta annetussa laissa säädetään. (30.12.2014/1376)

18 §
Kotoutumissuunnitelman seuranta ja tarkistaminen
Kunnan j a työ-ja elinkeinotoimiston on seurattava kotoutumissuunnitelman toteutumista.

Kunnan on tarkistettava kotoutumissuunnitelma maahanmuuttajan palvelutarpeen mukaisesti tai vähintään

kerran vuodessa. Työ-ja elinkeinotoimiston on tarkistettava kotoutumissuunnitelma julkisesta työvoima-ja

yrityspalvelusta annetussa laissa säädetyllä tavalla. Suunnitebna voidaan tarkistaa myös osapuolten sitä erik-

seen pyytäessä. (28.12.2012/919)

19 § (30.12.2014/1376)
Kotoutumissuunnitelman aikainen toimeentulo
Maahanmuuttajalle maksetaan kotoutumissuunnitelman ajalta työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oike-

us työttömyysetuuteen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus toimeentulotukeen toimeentulo-
tuesta annetun lain mukaisesti.

20 §
Kotoutumiskoulutus
Kotoutumiskoulutuksena oppivelvollisuusiän ylittäneelle maahanmuuttajalle järjestetään suomen tai ruotsin
kielen opetusta ja tarvittaessa luku-ja kirjoitustaidon opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään
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ja jatkokoulutukseen pääsyä sekä yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia.

Kotoutumiskoulutukseen voi sisältyä myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tutkinnon tun-

nustamista sekä ammatillista suunnittelua ja uraohjausta.

Suomen tai ruotsin kielen opetusta annetaan Opetushallituksen aikuisten maahamnuuttajien kotoutumiskou-
lutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Luku-ja kirjoitustaidon opetusta annetaan Opetushalli-

tuksen luku-ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien opetussuunnitehnan perusteiden mukaises-

ti.

K.otoutumiskoulutuksen kielellisenä tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa suomen tai ruotsin kieles-

sä toimivan perusldelitaidon.

21 § (28.12.2012/919)
Kotoutumiskoulutuksen järjestäminen ja maahanmuuttajan ohjaaminen koulutukseen
Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena siten kuin julkisesta työvoima-ja

yrityspalvelusta annetussa laissa säädetään. Kotoutumiskoulutusta voidaan järjestää myös omaehtoisena
opiskeluna.

Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus vastaa työvoimakoulutuksena toteutettavan kotoutumiskoulutuksen

järjestämisestä toimialueellaan.

Työ-ja elinkeinotoimista ohjaa maahanmuuttajaa työvoimakoulutuksena toteutettavaan kotoutumiskoulu-
tukseen tai hakeutumaan omaehtoiseen opiskeluun.

Kunta voi sekä järjestää kotoutumiskoulutusta että ohjata maahamnuuttajan hakeutumaan joko j ärjestämään-

sä kotoutumiskoulutukseen tai muun toimijan järjestämään omaehtoiseen opiskeluun.

22 §
Omaehtoisen opiskelun tukeminen
Maahanmuuttajalla, joka opiskelee omaehtoisesti, on oikeus työttömyysetuuteen tässä laissa ja työttömyys-
turvalaissa säädetyin edellytyksin, jos: (30.12.2014/1376)

l) maahanmuuttajalla on työ-ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve ja toimisto arvioi, että omaehtoi-

nen opiskelu tukee maahanmuuttajan kotoutumistaja työllistymistä;

2) opiskelusta on sovittu kotoutumissuunnitelmassaja
3) muut tässä luvussa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Oikeudesta opiskelun ajalta maksettavaan kulukorvaukseen säädetään julkisesta työvoima-ja yrityspalvelus-
ta annetun lain 9 luvussa. (28.12.2012/919)

23 §
Omaehtoisen opiskelun tukemisen yleiset edellytykset
Maahanmuuttajan kotoutumistaja työllistymistä edistävän omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyys-

etuudella edellyttää, että kyse on suomen tai ruotsin kielen opiskelusta taikka opiskelu tapahtuu pääasiassa

suomen tai ruotsin kielellä. Työttömyysetuudella voidaan tukea myös luku-ja kirjoitustaidon opiskelua.
(30.12.2014/1376)

Tuettavaan omaehtoiseen opiskeluun voi opintojen lisäksi sisältyä työharjoittelua tai kansalaisjärjestö- taikka

muuta vapaaehtoistoimintaa. Tuettavan omaehtoisen opiskelun kestosta vähintään puolet tulee olla opintoja
tai niihin liittyvien tehtävien suorittamista.

24 §
Omaehtoisia opintoja koskevat edellytykset
Omaehtoisena opiskeluna voidaan 23 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä tukea opintoja:
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l) joista säädetään perusopetuslaissa (628/1998), jos maahanmuuttajalla ei ole perusopetuksessa saatavia

tietoja ja taitoja;

2) joista säädetään luldolaissa (629/1998), jos koulutulcsen puuttuminen on ammatillisen kehittymisen estee-

nä;

3) joista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017), ammattikorkeakoululaissa

(932/2014) tai yliopistolaissa (558/2009) ja jotka johtavat ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon,
erikoisammattitutkintoon tai yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettavaan alempaan tai ylempään
korkeakoulututldntoon taikka joiden tavoitteena on mainittujen tutkintojen osien suorittaminen sekä mainit-

tujen lakien mukainen lisä-ja täydennyskoulutus ja avoin yliopisto-ja ammattikorkeakouluopetus;
(11.8.2017/549)

4) joista säädetään vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998), jos koulutus on ammatillista osaamis-

ta ja pätevyyttä lisäävää ja opinnoista esitetään koulutus- tai opintosuunnitelma;

5) jotka pätevöittävät maahanmuuttajan toimimaan ammatissaan Suomessa.

Omaehtoisena opiskeluna voidaan tukea myös muuta koulutusta kuin l momentissa tarkoitettuja opintoja, jos

se täyttää 22 ja 23 §:ssä säädetyt edellytykset.

Ammattikorkeakoululald 351/2003 on kumottu Ammattikorkeakoululailla 932/2014. Ammatillisesta koulu-

tuksesta annetun L:n 630/1998 nimike on muutettu L:lla 787/2014, l<s. L ammatillisesta pemskoulutulcsesta

630/1998.

25 § (28.12.2012/919)
Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain soveltaminen omaehtoiseen opiskeluun
Omaehtoisesta opiskelusta sopimiseen, tuldaikaan, maahanmuuttajan velvollisuuksiin, opintojen seurantaan

ja keskeytymiseen sekä maahanmuuttajan ja koulutuspalvelujen tuottajan tietojenanto velvollisuuteen sovel-

letaan, mitä julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 4—9 §:ssä säädetään.

26 §
IMuut kotoutumista tukevat ja edistävät toimenpiteet ja palvelut
Sen lisäksi mitä edellä säädetään, kotoutumista edistävinä ja tukevina toimenpiteinä ja palveluina voidaan

järjestää esimerkiksi:
l) maahanmuuttajalapsenja -nuoren kotoutumista edistäviä toimenpiteitä j a palveluja;

2) alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneen ja oleskeluluvan saaneen lastensuojelun j älkihuollon toimenpiteitä

j a palveluja;

3) erityisiä toimenpiteitä tarvitsevan palveluja ja tukitoimia;

4) muita toimenpiteitä ja palveluja, jotka kannustavat maahanmuuttajaa omatoimisesti hankkimaan yhteis-

kunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja.

27 §
Ilman huoltajaa maassa asuvien lasten ja nuorten tuki
Ilman huoltajaa olevan lapsen tai nuoren, jolle on myönnetty oleskelulupa hänen haettuaan Suomessa ala-
ikäisenä kansainvälistä suojelua tai joka on otettu Suomeen ulkomaalaislain 90 §:ssä tarkoitetussa pakolais-

kiintiössä, hoiva, huolenpitoja kasvatus järjestetään perheryhmäkodissa tai tuetun perhesijoituksen avulla

taikka muuten tarkoituksenmukaisella tavalla.

Edellä l momentissa tarkoitettu lapsi tai nuori voi olla tukitoimenpiteiden piirissä kunnes hän täyttää 21
vuotta tai kunnes hänellä on huoltaja Suomessa.
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28 §
Perheryhmäkotija muu asuinyksikkö
Kunta voi perustaa lapsille ja nuorille tarkoitetun perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön. Kunta sopii elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön perustamisesta,
lasten ja nuorten sijoittamisesta näihin yksiköihin, kotoutumista edistävien palvelujen j äij estämisestä sekä

toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön toimitiloista ja kasvuoloista, yhdessä hoidettavien lasten ja nuorten

määrästä ja henkilöstöstä on voimassa, mitä lastensuojelulain 58-60 §:ssä säädetään.

Aineiden ja esineiden haltuunottoon ja asukkaan käytössä olevien tilojen tarkastamiseen perheryhmäkodissa

tai muussa asuinyksikössä sovelletaan, mitä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 60-
62 §:ssäja 63 §:n 1-3 momentissa säädetään. Aineiden ja esineiden haltuun ottamisesta ja asukkaan käytössä

olevien tilojen tarkastamisesta tehdystä pöytäkirjasta toimitetaan jäljennös kunnalle ja toimintaa valvovalle

elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukselle.

3 luku
Kotoutumisen edistäminen paikallistasolla

29 §
Kotoutumisen edistämisen yleiset tavoitteet paikallistasolla

Kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten kotoutumisen edistämisen tavoitteena on tukea paikallisesti tai
seudullisesti kansainvälisyyttä, tasa-arvoaja yhdenvertaisuutta sekä edistää myönteistä vuorovaikutusta eri
väestöryhmien välillä. Tavoitteena on lisäksi edistää hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien välistä vuoropuhe-
luaja maahanmuuttajaryhmien osallisuutta sekä tukea mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin säilyttämi-

seen.

Maahanmuuttajaväestön tarpeet ja kotoutumisen edistäminen on otettava huomioon kunnan ja muiden pai-

kallisten viranomaisten yleisessä suunnittelussa, toiminnassa ja seurannassa.

30 §
Kunnan tehtävät

Kunnalla on yleis-ja yhteensovittamis vastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suun-

nittelustaja seurannasta paikallistasolla.

Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi kunnan on
huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille tässä laissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut j äij estetään sisäl-

Iältään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Kunnan on huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa.

Maahanmuuttajille tarkoitettuja toimenpiteitä ja palveluja voidaan järjestää myös kuntien välisenä yhteistyö-
nä.

31 §
Monialainen yhteistyö paikallistasolla
Paikallisten viranomaisten on kehitettävä kotouttamista monialaisena yhteistyönä. Yhteistyöhön osallistuvat

kunta, työ-ja elinkeinotoimista ja poliisi sekä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävät
järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt.

Kunta tai useampi lointa yhdessä voi asettaa yhteistyössä paikallisten työmarlddna-, yrittäjä-ja kansalaisjär-
jestöjen kanssa kotouttamisen suunnittelun ja toimeenpanon kehittämistä sekä etnisten suhteiden edistämistä

varten paikallistason neuvottelukunnan.
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Kunta ja työ-ja elinkeinotoimista vastaavat yhdessä kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja

palvelujen järjestämisestä, niihin ohjaamisesta sekä niiden seurannasta. Ne voivat lisäiisi laatia paikallisia tai

seudullisia yhteistyösopimuksia toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä alueellaan.

32 §
Kunnan kotouttamisohjelma
Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön
vahvistamiseksi kotouttamisohjelmajoka hyväksytään kurdein lauman kunnanvaltuustossa ja jota tarkiste-
taan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjebna otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista

talousarviota j a -suunnitelmaa laadittaessa.

Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen, työ-ja elinkeinotoimiston, Kansaneläkelaitoksen ja muiden
kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman toimialansa osalta ohjel-

man laadintaan, toteutukseen ja toimeenpanon seurantaan. Paikalliset maahanmuuttaja-, kansalais-, työnteld-

ja-ja työnantajajäq estot sekä uskonnolliset yhteisöt voivat tarvittavassa laajuudessa osallistua kotouttamis-

ohjelman laadintaan, toteutukseen ja sen toimeenpanon seurantaan.

KuntaL 365/1995 on kumottu KuntaL:Ua 410/2015. Ks. KuntaL 410/2015 110 §.

33 §
Kunnan kotouttamisohjelman sisältö
Kunnan kotouttamisohjelma voi sisältää:

l) selvityksen siitä, miten ohjelma kytkeytyy kunnan strategiseen suunnitteluun ja seurantaan;

2) suunnitelman siitä, miten lauman yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina sekä suunni-

telman erityisesti kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä;

3) tiedon kotouttamisen yhteensovittamisesta vastaavasta kunnan viranomaisesta sekä eri toimenpiteistä vas-

taavista tahoista;

4) suunnitelman lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä;

5) suunnitelman työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumiseaja sosiaalisen vahvistamisen edistä-
nusestä;

6) monivuotisen suunnitelmaa 2 §:n2ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden lointaan osoittamisesta ja

kotoutumisen edistämisestä;

7) suunnitelman hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämisestä;

8) suunnitelman kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä.

Kunnan kotouttamisohjelmassa voidaan lisäksi määritellä kunnan ja kansalaisyhteiskunnan väliset yhteis-

työmuodot.

4 luku
Valtion kotoutumista edistävät toimet

34 §
Valtion kotouttamisohjelma
Valtioneuvosto päättää valtakunnallisesta kotouttamisen kehittämisestä laatimalla kotouttamisen tavoitteet
sisältävän valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan.
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Työ-ja elinkeinoministeriö vastaa ohjelman valmistelusta. Kotouttamisen kehittämisen kannalta keskeiset
ministeriöt määrittelevät loikin omaa hallinnonalaansa varten kotouttamisen kehittämisen tavoitteet ja toi-

menpiteet osana hallinnonalansa toiminnan ja talouden suunnittelua. (9.12.2011/1251)

Valtion kotouttamisohjelman toteuttaminen rahoitetaan valtion talousarvion rajoissa.

35 § (9.12.2011/1251)
Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävät
Työ-ja elinkeinoministeriö vastaa:

l) kotouttamispolitiikan yleisestä kehittämisestä, suunnittelusta ja ohjauksesta;

2) kotouttamispolitiikanja hyvien etnisten suhteiden edistämisen yhteensovittamisesta;

3) kotouttamispolitiikanja hyvien etnisten suhteiden edistämisen valtakunnallisesta arvioinnista ja seuran-

nasta.

Työ-ja elinkeinoministeriö ohjaa elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeslaiksia kotouttamiseenja hyvien etnis-

ten suhteiden edistämiseen liittyvissä tehtävissä.

36 § (9.12.2011/1251)
Ministeriöiden välinen yhteistyöelin
Ministeriöiden välisen kotouttamista koskevan yhteistyön ja tiedonkulun edistämiseksi sekä toimenpiteiden

yhteensovittamiseksi työ-ja elinkeinoministeriön apuna toimii kotouttamisen kannalta keskeisten ministen-
öiden edustajista muodostettu yhteistyöelin.

37 §
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen tehtävät

Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen vastuulla ovat seuraavat maahanmuuttajien kotouttamiseenja
hyvien etnisten suhteiden edistämiseen liittyvät tehtävät toimialueellaan:

l) kotouttamisen alueellinen kehittäminen, yhteistyö, yhteensovittaminen ja seuranta;

2) kuntien tukeminen ja neuvonta kotoutumisen edistämisessä;

3) työ-ja elinkeinotoimistojen ohjaus, neuvonta, tukeminen ja osaamisen kehittäminen kotouttamisessaja
työllistymisen edistämisessä;

4) työvoimakoulutuksena toteutettavan kotoutumiskoulutuksen suuimittelu, hanldntaja valvonta;
(28.12.2012/919)

5) 2 §:n2ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoittamisen alueellisen strategian laatiminen

ja toimeenpano;

6) ilman huoltajaa maassa asuville lapsille ja nuorille tarkoitettujen perheryhmäkotien ja muiden asuinyksi-

köiden perustamisesta sopiminen ja niiden toiminnan valvonta;

7) hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen;

8) muut sille tässä laissa erikseen säädetyt tehtävät.

Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus tukee toimialueensa kuntien kotouttamisohjelmien laadintaa ja seu-
raa niiden toteuttamista. Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus toimittaa työ-ja elinkemoministeriölle

vuosittain tiedot alueensa kotouttamisohjelmistaja luiden toimeenpanosta. (9.12.2011/1251)
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Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen on tehtävä sille tässä laissa säädettyjä tehtäviä hoitaessaan yh-

teistyötä toimialueensa aluehallintoviraston kanssa.

38 §
Aluehallintoviraston tehtävät

Aluehallintovirasto vastaa toimialaansa kuuluvissa asioissa maahanmuuttajien kotoutumista edistävien ja

tukevien toimenpiteiden ja palvelujen suuimittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä huolehtii, että maa-

hanmuuttajien tarpeet otetaan huomioon muita aluehallintoviraston toimialaan kuuluvia toimenpiteitä ja pal-

veluj a suunniteltaessa j a j ärj estettäessä.

Aluehallmtoviraston on tehtävä sille tässä laissa säädettyjä tehtäviä hoitaessaan yhteistyötä toimialueensa

elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskusten kanssa.

39 §
Alueellinen maahanmuuttoasiain toimikunta
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus voi asettaa alueellisen maahanmuuttoasiain toimikunnan. Toimi-
kunnan tehtävänä on maahanmuuttajien kotouttamisen kehittäminen ja suunnittelu sekä yhdenvertaisuuden
edistäminen. Toimikunnalla voi olla muitakin maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä.

40 § (28.12.2012/919)
Työ- ja elinkeinotoimiston tehtävät
Työ-ja elinkeinotoimisto vastaa maahanmuuttajien työllistymistä j a kotoutumista edistävistä ja tukevista
työvoimapalveluista ja muista toimenpiteistä työnhakijana oleville maahanmuuttajille sekä muista sille tässä

laissa osoitetuista tehtävistä.

Työ-ja elinkeinotoimiston on huolehdittava siitä, että sen palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille.

5 luku
Kuntaan osoittaminen

41 §
Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä
Kunta voi tehdä elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen kanssa sopimuksen 2 §:n 2 ja 3 momentissa

tarkoitettujen henkilöiden lointaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.

Sopimus on monivuotinen ja sitä tarkistetaan vuosittain.

42 §
Suunnitelma kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä
Tehtyään 41 §:ssä tarkoitetun sopimuksen kunta laatii yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa monivuotisen

suunnitelman 2 §:n2ja 3 momentissa tarkoitettujen hintaan osoitettavien henkilöiden kotoutumisen edistä-

misestä osana kotouttamisohjelmaa.

Suunnitelmassa otetaan huomioon l momentissa tarkoitettujen henkilöiden erityistarpeiden tunnistaminen
sekä heidän tarvitsemiensa toimenpiteiden ja palvelujen j ärj estäminen kunnassa.

43 §
Kuntaan osoittaminen
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus osoittaa 2 §:n2ja 3 momentissa tarkoitetun henkilön kuntaan, jon-
ka kanssa 41 §:ssä tarkoitettu sopimus on tehty.
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6 luku
Kustannusten korvaaminen

44 § (7.11.2014/906)
Valtion korvaus kunnalle
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskusten sekä työ-ja elinkeinotoimistojen kehittämis-ja hallintokeskus

korvaa kunnalle valtion talousarvion rajoissa tässä laissa tarkoitettujen toimenpiteiden järjestämisestä aiheu-
tuvat kustannukset sen mukaan kuin tässä luvussa säädetään. (19.12.2014/1134)

Kustannukset korvataan laskennallisen perusteen tai todellisten kustannusten mukaan.

Korvausta maksetaan siitä alkaen, lain henkilölle, jonka kunnassa asumisen pemsteella korvaus maksetaan,
on rekisteröity ensimmäinen kotikunta väestötietojärjestelmään.

Jos henkilöllä, jonka kunnassa asumisen pemsteella korvaus maksetaan, ei ole oleskelulupaa maahan tulles-
saan eikä hän voi oleskeluluvan saatuaan saada kotikuntalain (201/1994) mukaista kotikuntaa, korvausta

maksetaan siitä alkaen, kun hänelle on myönnetty oleskelulupa.

Edellä 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista henkilöistä kunnalle aiheutuneiden kustannusten korvaamisen

edellytyksenä on, että lointa on laatinut 32 §:ssä tai kotoutumisen edistämisestä annetun maakuntalain

(Älands författningssamling 2012/74) 26 §:ssä tarkoitetun lcunnan kotouttamisohjelmanja tehnyt tämän lain
41 §:ssä tarkoitetun sopimuksen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen kanssa.

Valtion korvauksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

45 § (16.12.2011/1313)
Laskennallinen korvaus kunnalle
Kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta 2 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun henkilön

ohjauksesta, neuvonnasta ja muusta kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä.

Korvausta maksetaan kolmen vuoden ajan 44 §:n 3 tai 4 momentissa säädetystä ajankohdasta. Ulkomaalais-
lain 90 §:ssä tarkoitetussa pakolaisldintiössä Suomeen otetusta henkilöstä laskennallista korvausta maksetaan

kuitenkin neljän vuoden ajalta.

46 § (30.12.2014/1376)
Korvaus kunnan maksamasta toimeentulotuesta
Kunnalle korvataan 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetulle henkilölle maksetusta toimeentulotuesta annetun

lain tai toimeentulotuesta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain
(Älands författningssamlmg 66/1998) mukaisesta toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset enintään kol-

men vuoden ajalta.

47 §
Korvaus paluumuuttoavustuksesta
Kunnalle korvataan 85 §:ssä tarkoitetun paluumuuton tukemisesta aiheutuneet kustannukset.

48 §
Korvaus tulkitsemisen järjestämisestä
Kunnalle korvataan 2 §:n2ja 3 momentissa tarkoitetuille henkilöille järjestetystä tulkitsemisesta aiheutuneet
kustannukset.
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49 §
Korvaus erityiskustannuksista
Kunnalle korvataan 2 §:n2ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden osalta:

l) ilman huoltajaa olevan alaikäisen sijoittamisesta 28 §:n mukaiseen perheryhmäkotiin tai muuhun asuinyk-

sikköön sekä perhehoidosta, asumisen tukipalveluista ja muista lastensuojelun palveluihin rinnastettavista

toimenpiteistä kunnalle aiheutuneet kustannukset siihen saakka kunnes nuori täyttää 21 vuotta;

2) vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisestä kunnalle

aiheutuneet huomattavat kustannukset, jos henkilö on ollut huollon tai hoidon tarpeessa Suomeen saapues-
saan;

3) erityisistä syistä muut kunnalle aiheutuneet kustannukset.

Korvaamisen edellytyksenä on lisäksi, että siitä on erikseen sovittu elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuk-

sen ja kunnan kesken.

Tässä pykälässä tarkoitetut kustannukset korvataan enintään kymmeneltä vuodelta.

50 §
Korvaus alkukartoituksen järjestämisestä

Kunnalle maksetaan laskennallista korvausta 9 §:n mukaisen alkukartoituksen järjestämisestä aiheutuneista
kustannuksista.

51 §
Entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevista henkilöistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen
Kunnalle korvataan entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevan oleskeluluvan ulkomaalaislain 48 §:n tai
49 § :n l momentin l kohdan perusteella saaneen henkilön:

l) toimeentulotuesta annetun lain mukaisesta toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset enintään kuuden

kuukauden ajalta; (30.12.2014/1376)

2) vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisestä kunnalle

aiheutuvat huomattavat kustannukset enintään viiden vuoden ajalta.

Jos kunta järjestää henkilön toimeentulon sen vuoksi, että tämä ei maahanmuuttajana voi saada eläkettä tai

muuta sosiaaliturvaetuutta, kunnalle voidaan korvata tästä aiheutuvat kustannukset enintään viiden vuoden

ajalta.

52 §
Sodissa vapaaehtoisina palvelleista henkilöistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja lointa voivat sopia Suomen sodissa vuosina 1939-1945 vapaaeh-

toisina palvelleiden entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevien henkilöiden ja heidän aviopuolisoidensa

terveydentilan tulotarkastuksesta, asumisesta, toimeentulon turvaamisesta sekä sosiaali-ja terveydenhuollon
j äij estämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Kustannukset korvataan koko siltä ajalta, jonka l momentissa tarkoitetut henkilöt asuvat Suomessa.

53 §
Ihmiskaupan uhrille annetuista palveluista ja tukitoimista aiheutuvien kustannusten korvaaminen
Kunnalle korvataan kustannukset, jotka aiheutuvat kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun
lain 4 luvussa tarkoitetulle ihmiskaupan uhrille tämän asemasta johtuvien erityistarpeiden vuoksi j ärjestettä-

vasta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelusta, tulkitsemisesta, henkilön turvallisuuden takaamisesta

sekä muusta uhriasemaan liittyvän erityistarpeen vuoksi järjestettävästä toimenpiteestä ja palvelusta.
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Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen on pyydettävä ihmiskaupan uhrien auttamisesta huolehtivan

vastaanottokeskuksen johtajan lausunto siitä, ovatko korvattaviksi haetut kustannukset aiheutuneet ihmis-
kaupan uhrin asemasta johtuvien toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä.

54 § (19.12.2014/1134)
Korvauksen maksaminen
Kunnan on haettava tässä luvussa tarkoitettua korvausta kehittämis- ja hallintokeskukselle osoitetulla hake-

muksella viimeistään kahden vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana tapahtuneesta
toiminnasta korvausta haetaan.

Edellä 45 §:ssä tarkoitettu laskennallinen korvaus voidaan maksaa kunnalle ilman erillistä hakemusta.

(29.4.2016/320)

55 § (19.12.2014/1134)
Maksetun korvauksen palautusvelvollisuus
K.ehittämis-ja hallintokeskus voi määrätä kunnan palauttamaan valtion maksaman korvauksen tai osan siitä,
jos korvauksen suorittamista varten on annettu virheellisiä tai erehdyttäviä tietoja taikka muutoin käy selvil-

le, että korvaus on suoritettu perusteettomasti.

Palautettavalle määrälle on suoritettava korkolain (633/1982) 4 §:n l momentin mukaan määräytyvän korko-

kannan suuruinen viivästyskorko.

Kehittämis-ja hallintokeskuksen päätös kunnalle pemsteettomasti malcsetun korvauksen palauttamisesta on

tehtävä viimeistään viidentenä kalenteri vuonna sen vuoden päättymisestä, jolta korvaus on maksettu.

55 a § (9.12.2016/1110)
Korvaus Kansaneläkelaitokselle
Mitä 44 §:n 3 ja 4 momenteissa sekä 46 §:ssäja 51 §:n l momentissa säädetään korvausten maksamisesta

kunnalle, koskee myös Kansaneläkelaitosta sen maksaman perustoimeentulotuen osalta. Tämän lain mukais-
ten perustoimeentulotuen kustannusten korvaamisesta Kansaneläkelaitol<selle säädetään toimeentulotuesta

annetun lain 5 a §:ssä.

7 luku
Ilman huoltajaa olevan lapsen edustaminen

56 §
Edustajan määrääminen
Oleskeluluvan pakolaisldintiössä saaneelle lapselle ja sellaiselle ihmiskaupan uhriksi joutuneelle lapselle,

jolla on oleskelulupa, määrätään edustaja viivytyksettä, jos hän on Suomessa ilman huoltajaa tai muuta lail-

lista edustajaa. Myös muulle oleskeluluvan saaneelle lapselle, joka on Suomessa ihnan huoltajaa tai muuta
laillista edustajaa, voidaan määrätä edustaja.

Hakemuksen edustajan määräämisestä tekee lapsen oleskelukunnan sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:n l

momentissa tarkoitettu toimielin. Ennen hakemuksen tekemistä lasta on kuultava ja lapsen etu otettava huo-
mioon 4 §:ssä säädetyllä tavalla.

Muutoin edustajan määräämiseen sovelletaan, mitä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun

lain 39 §:n 3 momentissa säädetään. Käräjäoikeuden ibnoitusvelvollisuuteen sovelletaan, mitä mainitun lain
44 §:ssä säädetään.

57 §
Edustajan kelpoisuus ja tehtävät
Tämän lain nojalla määrättävän edustajan kelpoisuuteen ja tehtäviin sovelletaan, mitä kansainvälistä suojelua

hakevan vastaanotosta annetun lain 40 ja 41 §:ssä säädetään.
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58 §
Edustajan vapauttaminen tehtävästään ja edustajan tehtävän lakkaaminen
Edustajan tehtävästä vapauttamiseen sovelletaan, mitä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta anne-
tun lain 42 §:n l ja 3 momentissa säädetään. Käräjäoikeuden ilmoitusvelvollisuuteen sovelletaan, mitä maini-

tun lain 44 §:ssä säädetään.

Edustajan tehtävästä vapauttamista koskevan hakemuksen voi tehdä edustaja, 15 vuotta täyttänyt lapsi itse,
lapsen oleskelukunnan sosiaalihuoltolain 6 §:n l momentissa tarkoitettu toimielin tai lapsen huoltaja.

Edustajan tehtävän lakkaamiseen sovelletaan, mitä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun
lain 43 §:ssä säädetään.

59 § (19.12.2014/1134)
Edustajalle maksettava palkkio ja kulut
Kehittämis-ja hallintokeskus maksaa hakemuksesta lapselle määrätyn edustajan palkkion edustajan tehtäviin

käytetyn ajan perusteella ja korvauksen edustamisesta aiheutuneista kuluista silloin, kun edustaja on määrätty
tämän lain perusteella tai kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) pemsteella

ja lapselle on myönnetty oleskelulupa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä palkkion

maksamisen perusteista ja palkkion suuruudesta, korvattavista kuluista sekä menettelystä palkkion maksami-

sessaja kulujen korvaamisessa.

8 luku
Rekisterisäännökset

60 §
Kuntaanosoitusrekisteri
Kuntaanosoitusrekisteri on 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoittamista varten

pidettävä henkilörekisteri.

Rekisteriin talletetaan tieto siitä, mihin lointaan henkilö on osoitettu. Rekisteriin saa lisäksi kerätä ja tallettaa

lointaan osoitettavien 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden:

l) asia- tai asiakasnumeron, nimet, sukupuolen, syntymäajan, -paikan ja -maan, henkilötunnuksen, uUcomai-
sen henkilönumeron tai muun maahanmuuttajan yksilöimiseksi annetun tunnuksen, kansalaisuustiedot sekä

tiedot siviilisäädystäja perhesuhteista;

2) äidinkieltä ja kielitaitoa, koulutusta, ammattitaitoa ja työkokemusta koskevia tietoja.

Kuntaanosoitusreldsteriä pitää elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus.

61 § (19.12.2014/1134)
Tietojen luovuttaminen kuntaanosoitusrekisteristä
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus saa luovuttaa kuntaanosoitusrekisteristä Maahanmuuttovirastolle,
Kansaneläkelaitokselle, lauman viranomaiselle, kehittämis-ja hallintokeskukselle ja työ-ja elinkeinotoimis-

tolle tietoja, jotka ovat tarpeen niille tässä laissa, ulkomaalaislaissa tai muussa laissa säädettyjen maahan-

muuttoon liittyvien tehtävien hoitamista varten.
Tiedot voidaan luovuttaa myös konekielisessä muodossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla.

62 §
Tietojen poistaminen kuntaanosoitusrekisteristä ja tietojen säilyttäminen
Kuntaanosoitusreldsterissä olevat rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan, lain niiden käyttötarvetta ei enää
ole ja viimeistään viiden vuoden kuluttua viimeisestä rekisteröityä koskevasta merldnnästä.
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Kuntaanosoitusrekisterinja siihen sisältyvien tietojen pysyvästä säilyttämisestä määrää arkistolaitos siten

kuin arldstolain (831/1994) 8 §:n 3 momentissa säädetään. Muutoin sovelletaan, mitä aridstolain 8 §:n 2

momentissa säädetään asiakirjan säilyttämisestä.

9 luku
63-81 §

9 luku, 63-81 § oli voimassa väliaikaisesti 1.1.2011-31.12.2013.

10 luku
Erinäiset säännökset

82 § (7.8.2015/1015)
Muutoksenhaku
Jollei muualla laissa toisin säädetä, tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla

hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Muutoksenhausta työ-ja elinkeinotoimistonjuUdsesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain mukaiseen
päätökseen säädetään julldsesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain 14 luvussa.

Muutoksenhausta työttömyysetuutta koskevaan päätökseen säädetään työttömyysturvalain 12 luvussa.

Muutoksenhausta toimeentulotukea koskevaan päätökseen säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 6 luvus-

sa.

83 §
Valituskielto
Tämän lain 11—18 §:ssä tarkoitettuun kotoutumissuunnitelmaan ei saa hakea muutosta valittamalla.

Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen 43 §:ssä tarkoitettuun päätökseen kuntaan osoittamisesta ei saa

hakea muutosta valittamalla.

84 §
Kotoutumista edistävään toimenpiteeseen osallistuvan vakuutusturva
Työttömyysetuutta saavalle edellä 22 §:ssä tarkoitettuun maahanmuuttajan kotoutumista edistävään omaeh-
toiseen opiskeluun ja työmarkkinatukea saavalle muihin yksilöllisesti sovittuihin toimenpiteisiin osallistutta-

essa sattuneesta tapaturmasta tai niissä saadusta ammattitaudista suoritetaan henldlölle korvaus valtion va-

roista samojen periaatteiden mukaan kuin työtapaturma-ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetään työtapa-

turmasta ja ammattitaudista. Korvaus suoritetaan kuitenkin vain, jos vahingon kärsineellä ei ole oikeutta
vähintään samansuuruiseen korvaukseen muun lain mukaan. (24.4.2015/472).

Valtiokonttori käsittelee asiaa, joka koskee korvauksen suorittamista valtion varoista l momentin nojalla.
Valtiokonttorin tämän pykälän nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten Imin työtapaturma-ja
ammattitautilain 33 luvussa säädetään. (24.4.2015/472).

Työ-ja elinkeinoministeriö järjestää l momentissa tarkoitetuissa kotoutumista edistävissä toimenpiteissä

oleville ryhmävastuuvakuutuksen. (9.12.2011/1251).

85 §
Paluumuuton tukeminen
Kunta voi korvata 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetulle henkilölle, joka palaa vapaaehtoisesti koti- tai lähtö-

maahansa muuten kuin tilapäisessä tarkoituksessa, kohtuulliset matka-ja muuttokustannukset. Lisäksi kunta
voi maksaa yhdelle henkilölle enintään kahden kuukauden ja perheelle enintään neljän kuukauden toimeen-
tulotuen pemsosan määrää vastaavan paluumuuttoavustuksen.
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Korvauksen matka-ja muuttokustannuksista sekä paluumuuttoavustuksen myöntää hakemuksesta se lointa,

jossa l momentissa mainittu henkilö asuu.

Kunta voi periä takaisin myöntämänsä korvauksen matka-ja muuttokustannuksista sekä paluumuuttoavus-
tuksenjos osoittautuu, että korvaus tai avustus on maksettu virheellisin perustein tai perusteettomasti. Ha-
kemus takaisinperinnästä tehdään sille hallinto-oikeudellejonlca tuomiopiirissä kunta sijaitsee.

86 §
Maahantulomatkan kustannusten korvaaminen
Maahanmuuttovirasto korvaa ulkomaalaislain 90 §:ssä tarkoitetussa pakolaisldintiössä Suomeen otetun hen-
kilon ja tämän perheenjäsenen maahantulomatkasta aiheutuneet kustannukset.

Maahanmuuttovirasto voi yksittäisessä tapauksessa päättää hakemuksesta korvata muun kuin l momentissa
tarkoitetun kansainvälistä suojelua saavan henkilön perheenjäsenen maahantulomatkasta aiheutuneet kustan-

nukset, jos kustannusten korvaamatta jättäminen olisi kohtuutonta ottaen huomioon kansainvälistä suojelua

saavan henkilön tai hänen perheenjäsenensä vaikea vamma, vakava sairaus tai muu näihin rinnastettava

poikkeuksellisen painava syy.

86 § tuli voimaan 1.1.2011. Ks. 90 § Siirtymäsäännös.

87 §
Tiedons aantioikeus
Työ-ja elinkeinoministeriöllä, aluehallinto virastolla, elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksella, kehittä-

mis-ja hallintokeshiksella, työ-ja elinkeinotoimistolla, kunnan viranomaisella, Kansaneläkelaitoksella sekä

Väestörekisterikeskuksella on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä 2, 5 ja 6 luvun mu-

kaisten tehtävien suorittamiseksi välttämättömät tiedot toisiltaan, Maahamnuuttovirastolta, vastaanotto-ja
järjestelykeskukselta, kotoutumista tukevien toimenpiteiden ja palvelujen tuottajalta sekä ilman huoltajaa

olevalle lapselle määrätyltä edustajalta. (29.4.2016/320)

Kotoutumista tukevien toimenpiteiden j a palvelujen tuottajalla, jonka asiakkaaksi maahanmuuttaja ohjataan,

on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä työ-ja elinkeinotoimistoltaja kunnan viran-
omaiselta tämän lain 2 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden ja palvelujen järjestämiseksi välttämättömät
tiedot.

Ilman huoltajaa olevalle lapselle määrätyllä edustajalla on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten
estämättä tämän lain 57 §:ssä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot työ-ja elinkeino-

toimistolta, kunnan viranomaiselta, Maahanmuuttovirastolta sekä vastaanotto-ja j ärjestelykeskukselta.

Tiedot voidaan luovuttaa myös konekielisessä muodossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla.

87 a § (9.12.2016/1110)
Tietojen luovuttaminen Kansaneläkelaitoksesta kuntaan
Kansaneläkelaitoksen tulee toimittaa 10 §:n l momentissa tarkoitetuissa tilanteissa viipymättä salassapitoa ja

muiden tiedon antamista koskevien rajoitusten estämättä maksutta henkilön kotikuntalain mukaiselle kunnal-

le tiedon maahanmuuttajasta, johon sovelletaan tätä lakiajajoka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulo-

tuesta annetun lain mukaista toimeentulotukea. Kansaneläkelaitos voi luovuttaa tiedot lointaan teknisen käyt-

töyhteyden avulla. Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista kunnan on esitettävä selvitys siitä, että tietojen
suojaamisesta huolehditaan asianmukaisesti.

88 §
Salassapitovelvollisuus
Tämän lain mukaisten tehtävien hoitamista varten saadut tiedot ja asiakirjat on pidettävä salassa siten kuin

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.
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11 luku
Voimaantulo

89 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan l päivänä syyskuuta 2011. Lain 9 lukuja 86 § tulevat kuitenkin voimaan l päivänä
tammikuuta 2011. Lain 9 luku on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

Lain 9 §:ää sovelletaan l päivästä tammikuuta 2011 niihin 2 §:n l momentissa tarkoitettuihin henkilöihin,
joihin sovelletaan 9 lukua.

Tällä lailla kumotaan maahanmuuttajien kotouttamisestaja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettu laki

(493/1999).

90 §
Siirtymäsäännös
Pakolaiskiintiössä Suomeen otetun ja perhesiteen perusteella oleskeluluvan saaneen maahantulomatkan kus-
tannusten korvaamiseen sovelletaan 86 §:n säännöstä, jos oleskelulupaa koskeva päätös on tehty pakolais-
kiintiössä otetulle tai perhesiteen pemsteella oleskeluluvan saaneelle l päivänä tammikuuta 2011 tai sen

jälkeen.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen lain nojalla tehtyjä kotoutumissuunnitelmia noudatetaan niiden

määräajan loppuun.

Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa annettuun päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan

tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 185/2010, HaVM 26/2010, EV 239/2010
Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
9.12.2011/1251:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 73/2011, HaVM 3/2011, Ty VL 5/2011, EV 58/2011

16.12.2011/1313:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2012. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytän-

töönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 49/2011, HaVM 4/2011, EV 66/2011

28.12.2012/919:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2013.

HE 133/2012, TaVL 41/2012, PeVL 32/2012, TyVM 7/2012, EV 163/2012

7.11.2014/906:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä joulukuuta 2014.

HE 100/2014, HaVM 22/2014, EV101/2014
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19.12.2014/1134:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2015.

HE 197/2014, HaVM 30/2014, EV 190/2014

30.12.2014/1319:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä huhtikuuta 2015.

HE 164/2014, StVM 27/2014, EV 195/2014

30.12.2014/1376:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2015.

HE 162/2014, TyVM 9/2014, EV 202/2014

24.4.2015/472:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2016.

HE 277/2014, StVM 49/2014, TyVL 18/2014, EV 315/2014

7.8.2015/1015:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voi-

maan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

29.4.2016/320:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä toukokuuta 2016.

HE 25/2016, HaVM 4/2016, EV 34/2016

9.12.2016/1110:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2017.

HE 217/2016, StVM 33/2016, EV 183/2016

11.8.2017/549:
Tämä laki tulee voimaan l päivänä tammikuuta 2018.

Jos maahanmuuttajan omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella on alkanut ennen tämän lain
voimaantuloa ja jatkuu yhdenjaksoisesti tai jaksotettuna lain voimaantulon jälkeen, opiskelun tukemiseen

sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 39/2017, SiVM 7/2017, EV 86/2017
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LIITE 4. VALTIONEUVOSTON ASETUS KOTOUTUMISEN EDISTÄMISEEN LIITTY-
VASTA ALKUKARTOITUKSESTA

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään kotoutumi-

sen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 9 §:n 2 momentin nojalla:

1§
Alkukartoituksen sisältö

Alkukartoitukseen sisältyy alkuhaastatteluja tarvittaessa tarkentavia toimenpiteitä.

Alkuhaastattelussa selvitetään seuraavat maahanmuuttajan yleiset kotoutumisen vahniudet:

l) luku-ja kirjoitustaito;
2) suomen ja ruotsin kielen taito;
3) opiskelutaidot ja -valmiudet;5
4) aikaisempi koulutus ja työkokemus;
5) erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet;
6) omat työllistymis-ja koulutustoiveet;

7) elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet.

Alkukartoitukseen voidaan sisällyttää alkuhaastattelussa saatujen tietojen perusteella muun muassa seuraavia

tarkentavia toimenpiteitä:

l) henldlön osaamisen kartoitus ja tunnistaminen;
2) luku-ja kirjoitustaidon selvittäminen;
3) suomen ja/tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon selvittäminen;

4) opiskelutaitojen selvittäminen;
5) urasuunnittelu;
6) palvelutarpeiden kartoitus.

2§
AIkukartoituksen toteutus
Alkuhaastatteluja tarkentavat toimenpiteet tehdään maahanmuuttajan äidinkielellä tai kielellä, jota maahan-

muuttajan voidaan todeta asian laatuun nähden riittävästi ymmärtävän, jos maahanmuuttaja ei osaa kielilain

(423/2003) mukaan viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä tai hän ei vammaisuutensa tai sai-

rautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi.

Alkukartoitus toteutetaan siten, että sen perusteella maahanmuuttaja voidaan ohjata työmarkkinoille, tarvet-

taan vastaavaan koulutukseen tai muihin kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin ja palveluihin. Alkukartoi-
tuksen perusteella arvioidaan myös muun kuin kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 12 §:n l

momentin perusteella kotoutumissuuimitelmaan oikeutetun maahamnuuttajan tarve suunnitelmaan.

3§
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan l päivänä syyskuuta 2011.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011

Maahanmuutto-ja eurooppaministeri Astrid Thors

Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras


