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VUODEN 2021 TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET 

Vuoden 2021 talousarviota noudatetaan seuraavasti: 

1. Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviossa valtuustolle ja hallitukselle sekä lautakunnille 
tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä tulo- ja menomäärärahat. 
 

2. Valtuuston hyväksymä tehtäväkohtainen ulkoinen bruttomääräinen määräraha ja tuloarvio 
ovat sitovia. Samoin myös valtuuston hyväksymät tavoitteet ovat kunnan toimielimiä ja 
viranhaltijoita sitovia. 
 

3. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon 
perustuvan käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelmassa annetaan tarkennetut tavoitteet ja 
tehtäväkohtaista määrärahaa ja tuloarviota voidaan kohdentaa tarkemmin. Toimielin voi 
siirtää käyttösuunnitelmansa hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.  

 
4. Investointimäärärahat ovat nettomääräisesti sitovia hankkeittain. Lisäksi tekninen lautakunta 

hyväksyy työohjelman. 
 
5. Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat tehtäväalueen sisällä päättää kustannuspaikkojen 

välisistä määrärahojen siirroista. Palkkamäärärahojen siirrosta tehtäväalueen sisällä päättää 
kuitenkin kunnanhallitus.  

 
6. Poikkeuksena ovat kulttuurilautakunta ja vapaa-aikalautakunta, jotka noudattavat 

nettobudjetointia. Nämä lautakunnat ovat vastuussa tehtävänsä nettotuloksesta 
kokonaisuudessaan ja vastaavat siten eri kustannuspaikkojen (ml. palkkamäärärahat sekä 
tulot ja menot) välisistä siirroista. 
 

7. Vuoden aikana talousarvion toteutumisesta raportoidaan vähintään kolmannesvuosittain 
lautakunnalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle. 
 

8. Mikäli raportointi edellyttää talousarviomuutoksia, on toimielimen tehtävä esitys 
kunnanhallitukselle välittömästi. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös 
muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia 
tavoitteita tai tuloarviota koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus 
määrärahoihin. Talousarviovuoden jälkeen talousarviolukuihin ei tehdä muutoksia kuin 
poikkeuksellisesti. 
 

9. Talousarviota toteutettaessa noudatetaan muun muassa talousarvion perusteluja, 
hallintosääntöä, sisäisen valvonnan ohjeita, talousarvion täytäntöönpano-ohjeita sekä 
kunnan hankintaohjeita. 
 

10. Uutta henkilöstöä palkataan talousarvion tavoitteissa olevien perusteiden tai 
kunnanhallituksen päätösten perusteella. Valinnoissa toimitaan siten, että toistaiseksi tai 
määräaikaisiin työsuhteeseen palkattaessa julkista hakumenettelyä sovelletaan 
voimassaolevan hallintosäännön mukaisesti. 

  
11. Kunnanhallitus antaa talousarvioon täytäntöönpanosta ohjeet 31.1.2021 mennessä. 
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1. VUODEN 2021 TALOUSARVIOSTA JA SEN PERUSTEISTA  
 

Korona vaikuttaa 

Globaali talous ja kansalaisyhteiskunta on kohdannut vuoden 2020 aikana poikkeuksellisen rajut 
vaikutukset helmikuussa Suomeen rantautuneen korona pandemian johdosta. Suomen hallitus ja 
eduskunta ottivat käyttöön poikkeuslait, kansalaisten liikkumista rajoitettiin voimakkaasti, koulut siirtyivät 
etäopetukseen, monia toimintoja keskeytettiin. Pandemian toinen aalto on edelleen syksyllä 2020 koetellut 
yhteiskuntaa, sote-sektoria ja elinkeinoelämää. Liikkumista, ihmisten tapaamisia ja kokoontumisia koskevia 
rajoituksia on jälleen otettu käyttöön. Tehoavaa rokotetta odotetaan, jolla pandemian leviäminen saataisiin 
hallintaan. 

Suomen hallitus on toimillaan kantanut laajaa vastuuta niin elinkeinoelämän kuin kuntienkin selviämisestä. 
Mittavat, mutta laajasti hyväksytyt tukitoimet lisäävät valtion velkaantumista. Valtion kunnille suuntaamat 
koronatuet ovat kattaneet hyvin lyhyen aikavälin kustannukset ja veronmenetykset, jotka ovat olleet 
koronan aiheuttamia. Koronapandemian heijastusvaikutuksien kestoa on vaikea arvioida. Pitkittyessään 
pandemia johtaa työttömyyden kasvuun, sairaaloiden hoitovelan kasvuun ja kuntien kustannusten 
kasvuun. Valtioneuvosto on ennakoivasti linjannut, että kuntien kasvavia kustannuksia kompensoidaan 
valtion toimesta myöls vuoden 2021 osalta. Tiedossa olevat, verotuksen ja valtionosuuksien kautta 
kanavoitavat tukitoimenpiteet on huomioitu tämän talousarvion (TA2021) laatimisen yhteydessä. 
Ennusteen mukaan tuella on merkittävä vaikutus vuoden 2021 vuosikatteeseen. 

Hallitusohjelman muiden uudistusehdotusten (oppivelvollisuusiän korottaminen 18 vuoteen, maksuton II-
aste, 2-vuotinen esiopetus, täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja yli 3-
vuotiaiden ryhmäkokojen pienentäminen) mahdollisia vaikutuksia kuntatalouteen ei ole tässä 
talousarviossa huomioitu, koska uudistuksia kuvataan kuntien kannalta kustannusneutraaleiksi ja koska 
uudistusten tarkkoja kustannusvaikutuksia on vaikea laskea täsmällisesti. Uudistukset astuvat voimaan 
asteittain syyslukukaudesta 2021 alkaen. 

Sopeuttamisohjelmaa toteutetaan 

Vuodesta 2014 vuoteen 2019 Merikarvian kunnan valtionosuus on alentunut 1,5 milj. euroa. Samalla 
aikavälillä SOTE-kustannukset ovat kasvaneet 1,8 milj. euroa, henkilöstökulut 0,4 milj. euroa sekä aineet ja 
tarvikkeet noin 0,1 milj. euroa. Vuodesta 2019 alkaen toteutetut säästötoimenpiteet ovat tehonneet niin, 
että aikavälillä 2018 – 2020 henkilöstökulut ovat laskeneet -1%, aineet ja tarvikeostot -16,3 %, muut 
palveluostot -11 %. Samaan aikaan ja samalla aikavälillä SOTE-kulut ovat edelleen jatkaneet kasvua +11,5 %. 
Joulukuu 2019 – huhtikuu 2020 aikavälillä käydyissä YT-neuvotteluissa määriteltiin kohdennetut 
säästötavoitteet, joilla kunnan tulos käännetään positiiviseksi vuoden 2023 loppuun mennessä. 
Samanaikaisesti toteutettu SOTE-palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelman laatimisen 
pohjalta linjattiin valtuustotasolla SOTE-palvelurakenteen kustannuskehitystä pitkällä aikavälillä madaltavat 
toimenpiteet. 

 Vuoden 2018 tilinpäätöksessä vuosikate oli -0,36 milj. euroa ja tulos -1,64 milj. euroa.  

 Vuoden 2019 tilinpäätöksessä vuosikate oli 0,33 milj. euroa ja tulos -0,98 milj. euroa. 

 Vuoden 2020 ennuste on: vuosikate 1 milj.euroa ja tulos -0,3 milj.euroa. 
 
Vuoden 2020 osalta valtion jakaman korona-avustuksen vaikutus tulokseen on n. 0,9 milj.euroa. 
 
Pidemmän aikavälin talouden tasapainottamistarve osoittaa, että positiiviseen tulokseen pääseminen 
edellyttää monen osatekijän onnistumista: SOTE-kustannusten nousu on pystyttävä rajaamaan +1% p.a., 
aineiden, tarvikkeiden, avustusten ja muiden toimintakulujen taso ei saa kasvaa, poistokuormaa on 
pienennettävä nykytasosta (poistot n. 1,36 milj.euroa). Näiden toimenpiteiden lisäksi henkilöstökuluja on 
leikattava n. 600.000 euroa vuoden 2019 tasosta vuoden 2024 alkuun mennessä.  



5 
 

Myönnettävissä määrärahoissa pysyminen edellyttää tarkkaa seurantaa ja tarvittaessa nopeaa reagointia. 
Lähtökohtatavoitteena on oltava, että kustannusten osalta kehystä ei saa ylittää. Tehtäviä ja 
toimintatapoja ja toiminnan organisointia tulee kehittää kustannustasoa laskevasti, resurssien käyttöä ja 
hankintoja on suunniteltava pitkäjänteisesti, henkilöresurssien joustava ja sektorirajat ylittävä käyttö on 
mahdollistettava. Arviointia on edelleen tehtävä myös palvelumaksujen korottamismahdollisuuksien 
selvittämiseksi ja kunnan kiinteistömassan ylläpitokustannusten ja poistokuorman pienentämiseksi. 
Tarpeettomista kiinteistöistä on luovuttava. Vuotuista investointiohjelmaa on asteittain pienennettävä 
talouden kokonaisvolyymiin ja kestokykyyn sopivaksi.  

 

Kilpailukyvystä huolehditaan 

Säästö- ja sopeuttamistoimenpiteiden ohella on huolehdittava kunnan elinvoimaisuuden ja kuntalaisten 
hyvinvoinnin kehittämisestä. Veropohjaa on vahvistettava määrätietoisella matkailu-, palvelu- ja teollisten 
yritysten kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä tukevilla toimenpiteillä. Kaavoituksella ja maankäytön 
suunnittelulla on niin ikään mahdollistettava veropohjan vahvistuminen. Kuntalaisten yhteisöllisyyttä on 
tuettava mm. kansalaisopistotoiminnalla. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä 
ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin on panostettava. Kunnan tulee lisääntyvässä määrin edistää 
toimintamalleja, jossa kuntalaiset, kolmas sektori ja yritykset voivat osallistua palveluiden, tapahtumien ja 
aktiviteettien järjestämiseen. 

 

Palvelut turvataan ja infrasta huolehditaan 

Laadittu talousarvio turvaa lähtökohtaisesti kunnan olemassa olevat palvelut. Vuoden 2019 alusta lukien 
voimassa ollut 20,5 %:n kunnallisveroprosentti ja vuonna 2020 päivitetyt kiinteistöveroprosentit 
säilytettään nykyisellä tasolla. Kunnallisverotuloa saataneen 8,3 M€, kiinteistöveroa 1,2 M€ ja yhteisöveroa 
korona-avustus mukaan lukien 2,5 M€. Kokonaisverokertymä vuodelle 2021 on 11 964 000 euroa.  Kunnan 
peruspalvelujen valtionosuudeksi on arvioitu 9,8 M€, opetus- ja kulttuuritoimen osuudeksi 0,27 M€ ja 
verotulomenetysten valtionosuuskorvaus 1,7 M€. Valtionosuuksien kokonaiskertymä vuodelle 2021 on 
11 853 800 euroa. 

Vesi- ja jätevesimaksuja kerätään yhteensä  noin  720 000 €.  Rakennusten ja asuntojen vuokratuloa kertyy 
1 586 000 €, venepaikoista 15 000 € ja rakennusvalvontamaksuja 105 000 €. Rakennusten ja alueiden 
kunnossapitoon ja rakennusmateriaaliin varataan noin 380 500 €. Kunta käyttää sähköön 357 500 €, 
lämpöön 233 650 eurolla sekä ostaa vettä runsaalla 145 000 eurolla.  

Kunta maksaa palkkoja 5,6 M€ ja sivukuja 1,6 M€.  Tiedossa oleviin sopimuskorotuksiin on varauduttu.   

Erilaisia asiantuntijapalveluksia ostetaan 138 000 eurolla ja ICT-palveluiden hankintaan käytetään 135 000 
€. Matkustus ja kuljetus vie 627 200 €, mikä on valtaosin koulukuljetuksia.  Elintarvikkeita ostetaan 292 300 
eurolla.  

Erilaisia avustuksia kunta maksaa noin 464 000 eurolla, suurimpana lasten kotihoidon tuki 200 000 € ja 
osallistuminen pitkäaikaistyöttömien ns. Kelaosuudenmaksuun 130 000 €:lla. Syöpäkorvauksia maksetaan 
vuosina 2021 ja 2022 molempina 7 000 euroa. Sen jälkeen korvaus lakkaa. Työllisyyden hoidon 
nettokustannus ml. nuorten kesätyö, työllistämistehtävä ja työpajatoiminta on 296 000 euroa. Kunta 
varautuu avustamaan myös kylätoimikuntia, kylien ja yhteisöjen kehittämistä, yrittäjäyhdistyksiä, eläkeläis- 
ja veteraanijärjestöjä. Näiden, tileihin 5850 ja 5880, sisältyvien  avustusten yhteenlaskettu määrärahakehys 
n 18 000 euroa. Määrärahoja on varattu mm. tieavustuksiin 35 000 euroa ja vapaa-aikalautakunnan 
avustuksiin 29 000 euroa. Kunta ostaa edelleen jääaikaa Merikarvian jäähalli Oy:ltä 75 000 eurolla.  

Vuonna 2020 kunnan velkamäärä 3,15  M€, mikä on edelleen alhainen (1000 €/as) kuntien keskiarvoihin 
(3500 €/as) verrattuna.  
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Investointeja vuonna 2021: 

 

KP Hanke/kustannuspaikka MENOT 2021 TULOT 2021 NETTO 2021

Irtaimistot

9311/9317 Koulukesk. inv.irtaimisto läppärit:  lukio-yläkoulu-alakoulu 50 000 50 000

9310 Oppilastietojärjestelmä "Wilma" 50 000 50 000

9111 Taloustilastoinnin järjestelmän päivittämien 40 000 40 000

9312 Keittiöiden irtaimistot 15 000 15 000

9411 Kiinteistöjen inv. Irtaimistot 15 000 15 000

Irtaimistot, yhteensä 170 000 170 000

Rakennukset

9154 Wassa/työkeskus 40 000 40 000

9513 Kiilarinne: osastojen keittiöt, terveysas.viimeistely 20 000 20 000

9579 Mericampingin mökit + leikkikenttä, saunat 90 000 30 000 60 000

9511 Rysä saunat, vesikalusteet, liikuntah.katto 90 000 90 000

Valaistukset LED, sis suunnittelupalvelu 20 000 20 000

Rakennus korjaukset + iv-puhdistkset 60 000 60 000

9320 Koulukeskus suunnittelu (fysiikan luokka) 20 000 20 000

Rakennukset,  yhteensä 340 000 30 000 310 000

Tiet, alueet

9413 Karttojen päivitykset 10 000 10 000

9141 Valokuituverkot: liitt. sähköverkkojen maakaapel. 50 000 50 000

9153 Energiapuun varastoterminaalialue (BioWatti 1,5 ha) 150 000 150 000

9553 Valaistukset, ohjaukset, LED sis. Suunnittelupalvelu 150 000 150 000

9563 Uudet (kevyt) väylät, suunnitelmat 10 000 10 000

9566 Teiden asfaltoinnit, korjaukset ja rakentaminen+Meriserrist. 80 000 80 000

9418/9117 Krookanlahden/Kasala  kehittäminen; satamat, laiturit, myyntipisteet 90 000 15 000 75 000

9383 Maa-alueet/ sahan alueen tie, kenttä, laituri 100 000 35 000 65 000

Tiet, alueet, yhteensä 640 000 50 000 590 000

Vesi-ja viemäri

9431 Vesikorjaukset (Ramboll:n suunn, pumput, säiliö)+putsarikatos 130 000 130 000

9661 Kaava-alueen viemärijohdot, korjaukset 30 000 30 000

9446 Kräni-Alakylä viemäröinti uusi 150 000 150 000

Vesi-ja viemäri, yhteensä 310 000 0 310 000

Muut investoinnit

9812 Satakunnan SHP/Sos.palvelut (inv) 65 000 65 000

9821 Maa-alueet,tontit,kiinteistöt 50 000 50 000

9832 Osakkeet ja osuudet            

Muut investoinnit, yhteensä 115 000 115 000

1 575 000 80 000 1 495 000
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YLEINEN HALLINTO 

2. KUNNANVALTUUSTO 

2.1. Eri toimielimet 

Tehtävän talousarvio 2021 
Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä). 

Menot 55 509 Tulot 
 

Poistot 
 

Netto -55 509 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

Vaalit 

Vastuuhenkilö: keskusvaalilautakunnan sihteeri 

 Vaalilain mukaan eduskuntavaalien, presidentinvaalien, europarlamenttivaalien, maakuntavaalien 
ja kuntavaalien ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä kotimaassa vastaa 
kunta. 

 Kuntavaalit huhtikuussa 2021. 

Hallinnon ja talouden tarkastus 

Vastuuhenkilö: ei vastuuhenkilöä, tehtävän hoidosta vastaa tarkastuslautakunta 
 Arvioi valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisen. 

 Huolehtii kunnan talouden tarkastamisesta. 

Kunnanvaltuusto 

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja 

 Luottamushenkilöille järjestetään uuden valtuustokauden alkaessa kunnallishallinnon koulutusta ja 
muuta luottamustehtävien hoitoon liittyvää perehdyttämistä. 

 Kunnanvaltuusto kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa, tarpeen mukaan järjestetään iltakoulun 
tyyppinen kokous. 

 

 

3. KUNNANHALLITUS 

3.1. Kunnanhallituksen tehtävä 
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja 

Tehtävän talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 637 963 Tulot 230 248 Poistot 
 

Netto -407 715 
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Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

Kunnanhallituksen tehtäväalueen alaisuudessa toimivia toimielimiä ovat valtuustokaudella 2017 – 2021 
voimassa olevan hallintosäännön mukaa mm. palkkatoimikunta, tulevaisuus- ja taloustoimikunta, Tuorilan 
teollisuushallitoimikunta, Merikarvian - Siikaisten vesihuoltotoimikunta, metsätoimikunta, 
työllisyystoimikunta, työpajatoiminnan ohjausryhmä, nuorisoneuvosto, vanhus- ja vammaisneuvosto, 
kuolinpesän (Varvinharju) omaisuuden jakamista organisoiva toimikunta sekä kunnan ja yrittäjien 
yhteistyöryhmä. Valtuustokaudelle 2021 – 2025 hyväksyttävän hallintosäännön kirjaukset huomioidaan 
1.6.2021 alkaen. 

Yleiset tavoitteet vuodelle 2021 

 Kuntastrategian 2018 -2021 keskeisten tavoitteiden toteuttaminen 

 Uuden kuntastrategian 2021 – 2025 valmistelu 

 Ennakoiva ja tulevaisuutta rakentava päätöksenteko 

 Yrittäjyyden ja työllistymisen edistäminen 

 Kunnan positiivisen imagon hyödyntäminen ja kehittäminen 

 Kuntalaisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen 

 Kunnan hallintotyön edelleen kehittäminen yhteistyössä naapurikuntien kanssa 

 Kunnan henkilöstön osaamisen monipuolisen käytettävyyden edistäminen ja työhyvinvoinnin 
aktiivinen kehittäminen  

 Kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden toiminnan seuranta, kehittäminen ja riskien hallinta 

Taloudenhoidon tavoitteet 

 Tasapainoinen kuntatalous: toteutetaan YT-neuvottelutuloksen ja kunnanvaltuuston hyväksymiä 
linjauksia 

 Veroprosentti alle maakunnan keskiarvon 

 Talousarviolainat alle maakunnan keskiarvon 

 Talouden raameihin sopiva hyvä palvelutaso 

 Asukasta kohti laskettu kunnan lainamäärä pysyy alle kuntien keskimääräisen lainamäärän tasolla 

 Kunnan omavaraisuusaste säilyy yli 50 prosentissa 

 Kunnan suhteellinen velkaantuminen säilyy alle 50 prosentissa 

Kuntakonsernin tavoitteet 

Merikarvian Vuokra-asunnot Oy 

 Vuokra-asuntojen tehokas käyttö 

 Talojen kunnon ja arvon säilyttäminen 

 Asuntojen kuntokatselmukset vuokralaisen vaihtuessa 

Merikarvian Lämpö Oy 

 Hinnaltaan edullisen lämmön toimittaminen ja uuteen sopimuskauteen valmistautuminen 

 Toimitusvarmuuden turvaaminen. Tehdään arvio korvaavan voimalainvestoinnin tarpeellisuudesta 
ja toteutustavasta. 
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Muut yhtiöt 

Merikarvian Jäähalli Oy 

 Kunnan omistusosuus on alle 50 %, eikä se näin ollen kuulu kuntakonserniin 

 Jääajan ostaminen  ja jäähallin hyödyntäminen paikkakunnan toiminnoissa 

 Jäähallin toiminnan toiminnallisen ja taloudellisen johtamisen tukeminen (kunnalla on 
takausvastuu) 

 Jäähallin maksuvalmiuden parantuessa kunnan saatavien hallittu palauttaminen. Talousarviossa 
huomioitu  60 000 euron laskennallinen palautus. 

Määrärahoja vuodelle 2021 

 Avustukset  yhteisöille yhteensä 11 000 € (ml. kesäasukasyhdistys 750 €)) 

 Kylätoimikunnille avustusta yhteensä 7 500 € 

 Nuorten kesätyöllistämiseen yrityksissä 6 000 € 

 Satakuntaliitto 26 000 €  

 Vanhusneuvosto 7 450 € 

 Maaseutuhallintopalvelut on hankittu vuoden 2011 alusta lukien lainsäädännön edellyttämällä 
tavalla Porin kaupungilta. Maksuosuus palveluista on 41.000 €. 

Maa-ja metsätilojen hoito 

 Puun myyntituotto 120 000 € (josta n. 20 000 euroa on siirtymää vuodelta 2020). 

 Metsätoimikunta valmistelee metsien hoitoon liittyvät asiat. 

 Metsätöiden hoito tehdään metsätaloussuunnitelmien mukaisesti tähdäten metsän tasaiseen 
keskimääräiseen tuottoon ja hakkuumahdollisuuksien lisääntymiseen tulevaisuudessa. 

 

 

3.2. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut 
Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö 

Tehtävän talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 556 497 Tulot 34 455 Poistot 29 047 Netto -551 089 
 

 Henkilöstö- ja talouspalvelujen tehtäväalue yhdistetään hallintopalvelujen tehtäväalueeseen. 
Samalla palkanlaskenta ja kirjanpito,-budjetointi,-resk-rahatoimi -kustannuspaikat yhdistetään 
Kirjanpito ja palkanlaskenta -kustannuspaikaksi. Muutos tehdään, koska henkilöstö- ja 
talouspalvelujen henkilöstö vähenee vuoden 2020 aikana eläköitymisten seurauksena neljästä 
henkilöstä kolmeen henkilöön ja samalla ICT-palvelut organisoidaan uudella tavalla. Näillä 
muutoksilla tehtäväalueista muodostuu keskenään tasapainoisempia. 
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3.2.1. Hallintopalvelut 
Yksikön talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 324 538 Tulot 34 455 Poistot 29 047 Netto -319 130 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

Yleishallintopalvelut sekä neuvonta, kopiointi ja postitus 

 Yleishallintopalvelut sekä neuvonta, kopiointi ja postitus vastaavat keskitetystä asiakirjahallinnosta, 
julkisista ilmoituksista, arkistoinnista, yleisestä viestinnästä, kunnan www-sivuista, keskitetystä 
kopiointi- ja postipalveluista, valtuuston ja hallituksen toiminnan tukemisesta sekä kunnan 
keskitettyjen hankintojen organisoinnista (Porin hankintapalvelut). 

 Uusitaan tarpeen ja vaatimusten mukaan kunnan säännöstöä ja ohjeistuksia. 

 Asiakirjahallintaohjelmisto laajennetaan sopimushallinnan toiminnallisuudella. 

 Jatketaan vuoden 2020 lopulla käyttöön otetun sähköinen rekrytointityökalun (Kuntarekry) 
hyödyntämistä. 

 Jatketaan tiedonohjaussuunnitelman laadintaa, sen suunnitelmallista eteenpäin viemistä ja otetaan 
käyttöön sitä tukevia asiakirjahallinnon liittymiä. 

 Verkkosivujen kokonaisvaltainen uudistaminen valmistuu vuoden 2020 aikana, mutta verkkosivujen 
kehitettäminen on jatkuva prosessi hyvän asiakaskokemuksen saavuttamiseksi. 

Edunvalvontapalvelut 

 Edunvalvontapalvelut hankitaan ostopalveluna Porin maistraatin kanssa solmitun sopimuksen 
perusteella. 

Joukkoliikenne 

 Kunnan osuus Ely-keskuksen ostoliikennekustannuksista (Merikarvia–Pori ja Merikarvia–Siikainen–
Kankaanpää -bussivuorot) sekä seutulipun kuntaosuus. 

ICT-palvelut 

 Kunnan ICT-palvelujen ylläpitäminen (pois lukien koulukeskus ja päiväkoti) ja ICT-tuki (pois lukien 
koulukeskus ja päiväkoti) sekä ICT-hankinnat (pois lukien ICT-pientarvikkeet) sekä tietoturva-asiat. 

 Kunnan ATK-vastaava on jäämässä eläkkeelle vuoden 2021 aikana. Asiaan on varauduttu sopimalla 
Janne Karjanlahti Oy:n kanssa ATK-vastaavan palvelujen ostojen lisäämisestä vuonna 2020. 
Yhteistyö Karjalahti Oy:n kanssa jatkuu. 

 ICT-asiantuntijapalvelujen ostoon on varattu 11 000 euroa. Summalla hankitaan ohjelmistojen ja 
palvelimen tarkastus-, huolto- ja muutostöitä sekä muuta ICT-asiantuntijapalvelua (ATK-vastaavan 
palvelujen osto). 

 ICT-palvelujen ostoon on varattu 80 000 euroa. Summalla pidetään yllä kunnan sähköisiä 
ohjelmistoja (pl. koulukeskus) ja hankitaan uusia ohjelmistolisenssejä (pl. koulukeskus). 

o Asiakirjahallintaohjelmiston laajentaminen sopimushallinnan toiminnallisuudella noin 5 900 
euroa. 

o Tiedonohjaussuunnitelman suunnitelmallista eteenpäin viemistä tukeva asiakirjahallinnon 
liittymä (WebArkki) noin 2 300 euroa. 

o Tarpeen ja vaatimusten mukaan hankittaviin uusiin ohjelmistolisensseihin 10 000 euroa. 
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o Uutta etäkokousalustaa selvitetään. Mahdollinen hankinta budjetoidaan erikseen. 

 ICT-laitteiden mahdollisiin uusimistarpeisiin varaudutaan 3 000 euron määrärahalla.  

Henkilöstö 

 hallintopäällikkö 40 %, toimistosihteeri ja palvelusihteeri 

 

3.2.2. Talous- ja henkilöstöpalvelut 
Yksikön talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 231 959 Tulot 
 

Poistot 
 

Netto -231 959 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

Henkilöstöpalvelut 

 Henkilöstöpalvelut vastaa keskitetysti muun muassa seuraavista tehtävistä: 

o palkanlaskenta ja maksatus 

o virka- ja työehtosopimusasiat ja niihin liittyvä neuvonta 

o henkilöstökoulutustilastointi ja muu henkilöstötilastointi 

o eläkeasiat ja tilitykset 

o henkilöstöraportin valmistelu 

o KT-yhteyshenkilöna toimii hallintopäällikkö 

 Henkilöstö- ja talouspalveluissa henkilöstö vähenee vuoden 2021 aikana eläköitymisten 
seurauksena neljästä henkilöstä kolmeen henkilöön. Henkilöstö- ja talouspalveluissa on jo siirrytty 
yhden palkkasihteerin järjestelmään. Pääkirjanpitotehtävä on niin ikään siirretty uudelle henkilölle. 
Reskontranhoitoon liittyvää siirtoprosessia jatketaan. Siirto ja perehdytys on aloitettu jo vuoden 
2019 aikana, mutta työtehtävien uudelleen järjestäminen edellyttää seurantaa edelleen vuoden 
2021 aikana. 

 Työtehtävien vaativuuden arviointia (TVA) uudelleen arvioidaan vuoden 2021 aikana. 
Henkilöstöhallinto tukee tehtäväalueita TVA-prosessien toteuttamisessa. Merikarvian kunnassa 
ohjeistetaan huomioimaan kaikkien työntekijöiden kanssa käytävät vuosittaiset kehityskeskustelut. 

 Aloitetaan henkilöstösuunnitelman laatimisen kehittäminen ja jatketaan tulevien eläkkeelle 
siirtymisten suunnitelmallista ennakointia YT-neuvottelussa tunnistettujen ratkaisujen mukaisesti. 

 Ohjelmistolisenssejä uusitaan tarpeen ja vaatimusten mukaan. 

Talouspalvelut 

 Talouspalvelut vastaavat keskitetysti seuraavista tehtävistä: 

o talousarvion valmistelu ja seuranta sekä kirjanpito-, reskontra- ja rahatoimitehtävät 

o asiantuntijaneuvonta muille hallintokunnille 

o verotuksen tilitykset ja raportoinnit 

o tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatiminen 

o toimintakertomuksen kokoaminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa 

o kunnan taloutta koskeva raportointi 
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 Reskontranhoitoon liittyvää siirtosuunnitelmaa jatketaan. 

 Valmistaudutaan ottamaan käyttöön Valtiokonttorin ja Tilastokeskuksen lanseeraama uusi 
automaattinen tilastotietojen koonti. Se edellyttää kulujen ja tulojen tunnistetietojen 
täsmentämistä ja kirjanpidollista uutta ryhmittelyä sekä käsittelijöiden koulutusta. 

 Selvitetään mahdollisuus vapauttaa työaikaresurssia yksinkertaistamalla sisäistä laskutusta 
ja/tai kustannusten jakamiskäytäntöjä. 

 Ohjelmistolisenssejä uusitaan tarpeen ja vaatimusten mukaan. 

Muu henkilöstöhallinto 

 Henkilöstön terveyttä, jaksamista ja työviihtyvyyttä tuetaan tarjoamalla työntekijöille 
kansalaisopiston aktiivikortti sekä vapaa-aikakeskus Rysän uimahallin ja kuntosalin käyttöoikeus 
maksutta. Lisäksi henkilöstöryhmien työkyky- ja virkistystoimintaa tuetaan. Tarkoitusta varten on 
varattu yhteinen määräraha (30 €/hlö).  

Henkilöstö 

 hallintopäällikkö 20 %, pääkirjanpitäjä, kirjanpitäjä ja palkkasihteeri 

 

 

3.3. Kehittämispalvelut 
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja 

Tehtävän talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 262 312 Tulot 156 795 Poistot 
 

Netto -105 517 

 Summat sisältävät elinkeinotoiminnan kehittäminen, markkinointi ja matkailu, yleis- ja 
asemakaavat -kustannuspaikkojen luvut. 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

Elinkeinotoiminnan kehittäminen 

 Paikkakunnan elinkeinotoiminnan ja elinvoiman kehittäminen 

 Tehdään aktiivisesti uusia avauksia yritystoiminnan synnyttämiseksi ja kasvattamiseksi alueella 

 Kunnanjohtaja johtaa olemassa olevien yritysten kehittämis-, kasvu- ja työllistämisohjelmiin liittyviä 
toimintoja kuntaorganisaatiossa 

 Alkavien yritysten asiantuntijapalveluita ja omistajanvaihdospalveluita ostetaan 
asiantuntijapalveluna tarpeen mukaan uuden Satakunnan Yrittäjien ja Prizztech Oy:n kanssa 
solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti 

 Yritysten kehittämis- ja investointirahoitushankkeita autetaan ProAgrian 
maaseuturahoitusneuvontapalvelulla. 

 Yritysten omistajanvaihdoksia tuetaan Satakunnan Yrittäjien Omistajanvaihdospalveluilla. 

 Kunnan ja yrittäjien yhteistyöryhmä kokoontuu vuosikellon mukaan vähintään kuusi kertaa 
vuodessa  

 Tiivistetään yhteistyötä naapurikuntien elinkeinotoimijoiden kanssa 
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 Kunnan tavoitteiden mukaisten erillishankkeiden toteuttaminen ja osallistuminen 
yhteishankkeisiin, mm. matkailuyrittäjyyttä, kulttuuria, lapsi- ja perhepalveluita kehittävissä 
teemoissa 

 Käynnissä olevaa ohjelmakautta hyödynnetään valmistelemalla uusia hankkeita hyödyntäen 
erityisesti maaseutuohjelman, Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan aluekehitysrahaston, 
kalatalousrahaston, OKM:n, OPH:n ja AVI:n rahoituksia 

 Kunta osallistuu ajankohtaisiin ja vaikutuksiltaan hyödyllisiin Merikarvian, Porin seudun tai muun 
alueen yhteistyöprojekteihin, joilla edistetään elinkeinotoiminnan kehittymistä, kuntalaisten 
toimeentulomahdollisuuksia, hyvinvointia yms. Päätös osallistumisesta tehdään tapauskohtaisesti. 

Markkinointi ja matkailu 

 Otetaan käyttöön kunnan uudet verkkosivut, rakennetaan toimivat linkit SOME:n ja paikallisten 
yritysten ja muiden keskeisten sidosryhmien sivustoille 

 Matkailupalveluhakemisto toteutetaan vuonna 2021 uudistetun mallin mukaisesti 

 Toimitaan Merikarvian matkailutoimijoiden yhteistyön ja kehittämisen koordinoijana. Osallistutaan 
yhteistyöhankkeisiin. 

 Täsmennetään keskeisten matkailuvalttien hyödyntämisen tapaa ja panostetaan 
vetovoimatekijöiden vahvistamiseen hyödyntämällä mm. yritysyhteistyötä 

 Panostetaan tontti- ja teollisuusaluemarkkinointiin 

 Toteutetaan yhdessä teknisen toimen kanssa matkakohteiden ylläpitämistä ja opasteiden 
ajanmukaisuutta 

 

Henkilöstö 

 kulttuuri- ja matkailutuottaja 60 %, opisto- ja matkailusihteeri 20 % 

Yleis- ja asemakaavat 

 Maankäytön suunnittelun tavoite on tehostaa alueiden käyttöä asumisen, yritystoiminnan, vapaa-
ajan asumisen ja matkailun muuttuviin tarpeisiin. 

 Maa-alueita kaavoitetaan ja kaavamuutoksia tehdään kunnan ja yritysten tarpeista lähtien. 

 Uusien kaavojen ja kaavamuutosten tavoitteena on edesauttaa liike-, teollisuus- ja uusiutuvan 
energian rakentamista sekä vakituisen ja loma-asutuksen sijoittumista tarkoituksenmukaisille 
alueille. 

 Vieään Krookan asemakaavan uutta valmistelua eteenpäin. 

 Tehdään kaavoituskatsaus ja suunnitelmaa pitkän tähtäimen kaavoitushankkeista 

 Yksityisistä tarpeista lähteviä kaavahankkeita toteutetaan pääsääntöisesti kaavoitussopimuksilla 
kiinteistönomistajien vastatessa kustannuksista. 

 Panostetaan kaavahankkeiden vauhdittamiseksi ostopalvelujen avulla.  

Henkilöstö 

 rakennustarkastaja 20 % 
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3.4. Työllistämispalvelut 
Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö 

Tehtävän talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 357 690 Tulot 70 000 Poistot 
 

Netto -287 690 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

Työllistämistehtävät ja työmarkkinatuki sekä työpaja- ja kierrätyspajatoiminta  

 Työmarkkinatuen rahoitukseen liittyvä lainsäädäntö korostaa kunnan taloudellisia vastuita ja 
järjestämisvelvollisuutta. Siksi kunta pyrkii jatkuvasti etsimään keinoja työllisyyden parantamiseksi.  

 Työllistämistukipalkkoja varataan 163 100 euroa (sis. Työpaja 30 600)  

 Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varataan 130 000 euroa.  

 Kunta tarjoaa palkkatukityöllistetyille pääsääntöisesti mahdollisuuden kahdeksan kuukauden 
yhtäjaksoiseen työsuhteeseen, josta kunta kantaa tarvittaessa taloudellisen vastuun kuuden 
kuukauden ylittävältä kahden kuukauden osalta, mikäli palkkatuen edellytykset yli kuuden 
kuukauden kestävälle työsuhteelle eivät täyty. 

 Kunta integroi työllistettyjä perusprosesseihin  (ns. seinätön työpaja) ja huolehtii hyvästä 
ohjauksesta 

  Työllistettyjen Työllistämistukipalkkoja voidaan käyttää työttömien työllistämiseen seinättömään 
työpajaan myös ilman palkkatukea, mikäli se on kunnan kokonaisedun mukaista. 

 Työllistettyjä voidaan ohjata myös yksityisille työnantajille ja yhdistyksiin. Työpajaohjaajan 
resursseja pyritään käyttämään koko seinättömän työpajan toiminnassa.  

 Luodaan uusi työkokeilu/työpajamalli, johon ohjataan ns. ”sakkolistan” ulkopuolisia työttömiä 

 Yhteistyön edelleen kehittäminen TE-palveluiden, etsivän nuorisotyön, Työvoiman 
palvelukeskuksen (TYP) ja Porin perusturvan aikuissosiaalityön kanssa. 

Nuoret ja yritystysten työllistämät 

 Nuorten kesätyöllistämiseen varataan 20 300 euroa.  

 Yrityksille tarkoitettu kesätyöpaikkatuki on 6000 euroa. 

Henkilöstö 

 työpajaohjaaja, työnsuunnittelija, hallintopäällikkö 20 % 

 

 

3.5. Perusturva 
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja, joka toimii kunnan yhdyshenkilönä 

Tehtävän talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 10 080 700 Tulot 12  000 Poistot 
 

Netto -10 068 700 
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Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

Sote (sosiaali-ja perusterveydenhuolto) 

 Kunnan ja kuntaa perusturvalautakunnassa edustavien sekä perusturvan toimijoiden 
vuorovaikutuksen turvaaminen 

 Hoitoon pääsyn turvaaminen 

 Hyvälaatuisten ja määrältään riittävien lähipalveluiden tuottaminen pääosin Merikarvialla 

 Toiminnan vaikutusten seuranta ja raportoinnin kehittäminen  

 Palvelurakenteen kustannustehokkuuden merkittävä parantaminen kunnan taloutta  ja 
kuntalaisten hyvinvointia  edistävällä tavalla – SOTE-palvelurakenneuudistussuunnitelman ja 
valtuuston hyväksymien linjausten mukaisesti 

PoSa (ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkäri- yms. palvelut) 

 Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvien eläinlääkäri- ja terveystarkastuspalvelujen hoitaminen. 

 Kustannuspaikan menot 109 000 euroa sisältyvät Perusturvan tehtäväalueelle. 

 

 

 

3.6. Erikoissairaanhoito 
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja 

Tehtävän talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 5 340 000 Tulot 
 

Poistot 
 

Netto -5 340 000 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 Riittävän ja hyvän erikoissairaanhoidon turvaaminen 

 Kunnan talouteen sopiva kustannustehokas toiminta 

 Hyvä perusturvan ja erikoissairaanhoidon yhteistyö 

 Omistajaohjauksen vahvistaminen 
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SIVISTYSTOIMI  
4. SIVISTYSLAUTAKUNTA 

 Sivistyslautakunta vastaa päivähoito-, esiopetus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen sekä 
ohjatun koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä kuntalaisille. 

 Sivistyslautakunnan alainen toiminta jakautuu neljään tehtäväalueeseen: 

o Opetustoimen hallinto 

o Varhaiskasvatus ja esiopetus 

o Perusopetus, jossa kokonaisuudessa on alakoulu, yläkoulu ja erityiskoulutoiminta 

o Lukiokoulutus 

 Koulutoimen hallinto, varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus osallistuvat mahdollisuuksien mukaan 
yhdessä ja erikseen erilaisiin hankkeisiin. Hankkeet ovat joko kunnan omia, alueellisia (Satakunta), 
valtakunnallisia tai kansainvälisiä. Usein hankkeisiin on oma rahoitusosuuden lisäksi saatavilla 
taloudellista tukea, joita haetaan mahdollisuuksien mukaan. 

 Edellä mainittujen tehtäväalueiden toiminta, määrärahat ja henkilöstö on kuvattuna seuraavissa 
osuuksissa 

 

Koko sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2021 

Ulkoiset ja sisäiset erät ja poistot (ei sisällä laskennallisia eriä). 

Menot 5 949 726 Tulot 527 588 Poistot 33 553 Netto -5 455 691 
 

 

4.1. Opetustoimen hallinto 
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja 

Tehtävän talousarvio 2021 
Ulkoiset ja sisäiset erät ja poistot (ei sisällä laskennallisia eriä). 

Menot 427 915 Tulot 212 228 Poistot 
 

Netto -215 687 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 Osallistuu varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen kehittämiseen kunnassa. 

 Huolehtii sivistyslautakunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten 
toimeenpanosta. 

 Hoitaa yhdessä talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen koulujen ja varhaiskasvatuksen 
henkilöstöhallintoon, tukipalveluihin ja koordinointiin liittyviä tehtäviä. 

 Tukee ja neuvoo varhaiskasvatusta ja kouluja opetukseen, taloudenhoitoon ja hallintoon kuuluvien 
tehtävien hoidossa ja kehittämisessä. 

 Hoitaa keskitetysti koulukuljetuspalveluihin liittyviä järjestelyjä. 
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 Seuraa varhaiskasvatuksen ja opetuksen tehtäväalueilla tapahtuvia normatiivisia ym. muutoksia ja 
tiedottaa niistä toimintayksiköille. 

 Kerää ja välittää varhaiskasvatuksen- ja opetuspalvelujen tehtäväalueilta tilastotiedot 
valtionhallinnolle. 

 Osallistuu seudulliseen yhteistyöhön varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämiseksi. 

 Tuetaan kunnan sivistyspalveluja tarjoavien yksikköjen toiminnan ja keskinäisen yhteistyön 
kehittämistä. Vuonna 2019 käynnistyi yhtenäiskouluselvitys, jonka lopputuloksena oli vuoden 2020 
keväällä, että varsinaiseen yhtenäiskouluun ei siirrytä. Kuitenkin koulujen välistä yhteistyötä 
päätettiin kehittää, ja tavoitteena on, että lukuvuoden 2021-22 alussa kouluissa olisi mm. 
yhdenmukainen oppituntien pituus. Tällä tavoitellaan yhteistyön laajentumista sekä mahdollisia 
kustannussäästöjä mm. kuljetuksissa. 

 Arvioidaan sivistyslautakunnan vastuualueeseen kuuluvia palveluja sivistyslautakunnan tarkemmin 
päättämällä tavalla. 

 Jatketaan koulupsykologipalvelujen ostamisesta palveluntuottajalta.  

 

II asteen ammatillinen koulutus 

 Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja 
vastata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä. Merikarvialaisten ammatilliseen koulutukseen 
hakeutumissuunnista merkittävin on Pori, mutta myös Kankaanpäähän ja muille paikkakunnille 
ammattiopintoihin hakeutujia on jonkin verran. Merikarvian kunta ei itse järjestä ammatillista 
koulutusta, mutta se on vuoden 2010 alusta toimintansa aloittaneen Satakunnan ammatillisen 
koulutuksen koulutuskuntayhtymän, Sataedun, jäsen. 

 Merikarvian kunta maksaa sellaisille II asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville 
merikarvialaisille koulutuksen omavastuuosuuden, jotka ovat oikeutettuja koulutuksen 
omavastuuosuuteen ja jotka asuvat Merikarvialla. Tarkoitusta varten on varattu 6.500 euron 
määräraha koulutoimen hallinnon kustannuspaikalle. Määrärahan tarve vaihtelee vuosittain. 

Määrärahoja vuodelle 2021 

 Valtaosa koulutoimen kustannuksista on henkilöstökuluja. Kyseiset kustannukset koostuvat 
hallinnossa toimivien sivistysjohtajan ja yhden toimistosihteerin sekä koulukuraattorin (joka toimii 
niin varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa kuin lukiossa) kuluista sekä sivistyspuolen hankkeiden 
henkilöstökuluista. Hallinnon (ei sis. hankkeita) henkilöstökulujen kokonaismäärä sivukuluineen on 
126.465€ (TA 2020 132.321€). 

 Hanketoiminnalle on omat kustannuspaikat opetustoimen hallinnossa. Vuoden aikana saattaa 
avautua uusia hankkeita, joihin osallistutaan jos ne ovat kunnan edun mukaisia. Hankkeissa 
vaaditaan kunnalta myös omia rahoitusosuuksia (yleensä 20-50% ja korona-avustuksissa vain 5%). 
Onnistuneella hanketoiminnalla saadaan tuettua sivistyspuolen toimintaa kuten erityislasten 
koulunkäyntiä merkittävästi ja kustannustehokkaasti. Vuoden 2020 aikana kunta sai 
hankerahoitusta selvästi enemmän kuin tavallisesti. Onnistuneen normaalihankerahoituksen kuten 
tasa-arvoa lisäävien toimenpiteiden –hankkeiden (saatu vuonna 2020 noin 118.000€) lisäksi etenkin 
korona-avustukset (noin 140.000€) nostivat merkittävästi avustustuottoja. Kuitenkin on 
muistettava, että merkittävä ja itse asiassa suurin osa vuoden 2020 aikana tulleista hanketuotoista 
on tarkoitettu vuoden 2021 puolelle, joten hanketuottoja siirretään vuoden 2020 lopussa vuoden 
2021 puolelle. Tässä vaiheessa syksyä ennuste siirtomäärästä on noin 180.000€. Kyseinen 
siirtomäärä tarkentuu vuodenvaiheessa. Hankkeilla on myös omarahoitusosuudet, jotka on kirjattu 
vuoden 2021 puolelle.  
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 Kunnan investointeihin on varattuna 50.000€ uuden oppilastietojärjestelmän hankintaan 
varhaiskasvatuksen ja koulujen tarpeisiin. Hankinta tuli ajankohtaiseksi, sillä kouluissa oleva CGI:n 
Helmi-järjestelmä loppuu 31.7.2021.  

 Kaikkiaan kokouspalkkioihin on varattuna 8.000€, joista valtaosa on lautakuntatyöskentelystä 
aiheutuvia kustannuksia. 

 Taiteen perusopetuksen järjestämiselle Kankaanpään musiikkiopistossa on varattu 5.000€ 
määräraha. 

Henkilöstö 

 Opetustoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja (45 % työajasta / palkasta) sekä 
toimistosihteeri. Kouluissa toimii yksi yhteinen kokoaikainen koulusihteeri, minkä lisäksi 
opistosihteerin tehtäviin sisältyy 20% varhaiskasvatuksen toimistotyötä. 

 Koulukuraattorin henkilöstö- ym. kulut on kirjattu opetustoimen hallinnon kustannuspaikalle. 
Koulukuraattori työskentelee varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja lukiossa tehden yhteistyötä 
myös nuorisotoimen kanssa. 

 

4.2. Varhaiskasvatus ja esiopetus 

Tehtävän vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja 

Tehtäväalueen talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset erät ja poistot (ei sisällä laskennallisia eriä). 

Menot 1 587 909 Tulot 62 445 Poistot 
 

Netto -1 525 464 

 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 Varhaiskasvatuslaki uudistui 1.8.2020 subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistolla. 

Suhdeluku palautettiin yli 3-vuotiaiden osalta takaisin seitsemään vaikuttaen kunnassamme 

ryhmien kokoon pienentävästi.  

 Perustellun tarpeen mukaan järjestetään vuorohoitoa sekä arki-iltoina että viikonloppuisin.  

Syksyllä 2020 alkaa lisäksi yöhoito.  

 Erityisopettajan palvelujen tarpeeseen vastataan hankkimalla lisää ko. palveluita. 

 Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuva kunnan oma 

varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty helmikuussa 2020.  Ryhmäkohtaisten 

varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöä jatketaan ja tiimipalaverit otetaan osaksi tiimien 

suunnittelun arkea ja arjen arviointia.  

 Esiopetusta annetaan sekä päiväkodilla että kunnanviraston tiloissa. Vuonna 2014 syntyneiden 

suuren ikäluokan (47 lasta) vuoksi ryhmiä keväällä 2021 kolme, joista yksi pienennetty 

esiopetusryhmä erityisen tuen oppilaiden tarpeen vuoksi.  Syksyllä 2021 esikouluryhmiä kaksi (2015 

syntyneitä 26). Yllättävät remontit luoneet tilahaasteita vuonna 2020 ja vuodelle 2021 ei pitäisi 

vastaavia haasteita olla tulossa. 

 Vardaan  (Varhaiskasvatuksen tietovaranto) lisätään lasten ja huoltajien tietojen lisäksi 1/2021 

henkilöstön tiedot.  
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 Vuoden 2020 käyttöön otettua tulorekisterin käyttöä jatketaan tulosidonnaisten asiakasmaksujen 

määrittämistä varten.  

 Koronan vuoksi keväällä 2020 toteuttamatta jäänyt sähköinen asiakastyytyväisyyskysely 

toteutetaan keväällä 2021.  

 Varhaiskasvatuksen lomakkeita päivitetään tarpeen mukaan ja päivitysten myötä tehdään ne 

sähköiseen muotoon varhaiskasvatushenkilöstön saataville.  

 Yhteistyötä tehdään perusturvan kanssa. Mahdollisuuksien mukaan 4- ja 5-vuotiaiden tarkastukset 

voidaan tehdä päiväkodilla.  Koronan vuoksi terveydenhoitajaa on mahdollista tavata vain 

ajanvarauksella aiemman kaksi kertaa kuukaudessa päiväkodilla käynnin sijasta.  Perheneuvolan 

psykologi tulee tarvittaessa päiväkodille. Erityistä tukea tarvitsevien lasten terveydenhuollollisesta 

kuntoutuksesta vastaavat päiväkodilla käyvät fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja 

musiikkiterapeutti. 

 Yhteistyötä tehdään myös lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kanssa. Yhteistyöhön osallistuvat 

perhetyöntekijä, sosiaalityöntekijät ja kunnan koulukuraattori. 

 Mainostamme ja markkinoimme Merikarviaa lapsiystävällisenä kuntana ja toivotamme kaikki 

lapsiperheet erittäin tervetulleeksi kuntaamme! 

Määrärahoja vuodelle 2021 

 Lasten kotihoidon tukeen varataan 200.000€ eli sama kuin vuonna 2020. Kotihoidon tuen piirissä 

on tällä hetkellä 68 lasta. 

 Lasten kotihoidon kuntalisään varataan 20.000€. 

 Vastasyntyneiden muistamiseen (500€/lapsi) 10500 €. Vuonna 2020 syntyneiden ennuste on 25 eli 

enemmän kuin syksyllä 2019 ennustettiin.  

 Päiväkodilla tapahtuvaan viikonloppujenvuorohoitoon ja arjen ja viikonloppujen yövuorohoitoon 

ollaan varauduttu henkilöstökustannuksissa mm. lauantai-, sunnuntai- sekä yötyö-lisien muodossa. 

Pelkästään yö-hoidon kustannukset nousevat useampiin kymmeniin tuhansiin euroihin vuodessa. 

Kaiken kaikkiaan henkilöstökulut sivukuluineen on budjetoitu 989.179€:ksi vuodelle 2021. 

Vuorohoito 

 Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 13 § ”vuorohoidon järjestäminen varhaiskasvatuksessa” säätää, 
että vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä 
vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.  

Vuorohoito järjestetään Norkoolin päiväkodissa Muksulan tiloissa. 

 Viikolla Viikonloppuisin 

Toimintavuosi Iltahoitoa Satunnaista  Lasten 
määrä 

,joista alle  

3-vuotiaita 

2015-2016                                            0 2 0 0 0 

2016-2017 0 0 1 perheessä 1 1 

2017-2018 0 5 2 lauantaita 2 0 

2018-2019 0 5 13 13 4 

2019 syksy 14 0 15 10 4 

2020 syksy 6 2 12 7 2 
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 Vuorohoidon tarve jokailtaista ja tarvetta on etenkin viikonloppuisin. Lapsista useat ovat sisaruksia.  

 Viikonlopun vuorohoidon tarpeet hoidetaan tuntityöntekijöillä ja arjen vuorohoidon tarpeet hoitaa 
Muksulan oma henkilökunta. Yövuorot alkavat lokakuussa 2020.  

 Vuorohoidon tarpeessa olevista osa on alle 3-vuotiaita. Ensimmäiset lapset tulevat klo 5.45 ja 
viimeisimmät lähtevät klo 22.15. Lasten määrästä ja vaihtelevista hoitoajoista johtuen tarvetta on 
jokaiselle arki-illalle ja viikonlopuille aamusta iltaan.  Aina ei riitä viikonlopuille 1 
työntekijä/työvuoro.  Yövuorot lisäävät vuorohoidon haastetta ja niiden laajuutta ei vielä tiedetä.  

 Vuorohoidon kustannukset ovat korkeat ja tarve näyttää jatkuvan myös tulevina vuosina. 

Tuen tarpeessa olevat lapset 

 Päiväkodille on keskitetty kaikki erilaisen tuen tarpeessa olevat lapset.  Osalla lapsista on olemassa 
diagnoosit.  Joillakin lapsista on kehitysvamma osana diagnoosia. Puheeseen liittyviä ongelmia on 
paljon, on vaikeutta ymmärtää puhetta, tuottaa puhetta ja olla vuorovaikutuksessa lasten ja 
aikuisten kanssa. Erilaisia kehitysviivästymisiä ja tunne-elämän ongelmia esiintyy ja ne ilmenevät 
käyttäytymisen alueella impulsiivisena, häiriöherkkänä käyttäytymisenä ja vaikeutena säädellä 
omaa toimintaansa. Psykososiaaliset syyt ovat usein taustalla ja kahdella lapsella onkin 
varhaiskasvatuspaikka ennaltaehkäisevän lastensuojelutarpeen vuoksi ja perheessä tehtävän työn 
lisäksi. Kaikki nämä em. lapset tarvitsevat normaalia enemmän kädestä pitäen aikuisen 
konkreettista ohjausta, kuvakortteja, tarvittaessa tukiviittomia ja pienryhmätoimintaa. Tästä syystä 
päiväkodilla on keväällä 2 ryhmäavustajaa ja 3 henkilökohtaista avustajaa (terveydelliset syyt). 
Yleisesti on todettu, että mahdollisimman varhainen haasteisiin puuttuminen ja tukitoimet 
helpottavat lapsen selviytymistä kehityksensä haasteista, kun hänelle löydetään sopivia 
kuntouttavia toimenpiteitä (puheterapia, fysioterapia, kuvat apuna, apuvälineet, avustajat jne.) 
Tulevina vuosina on varhennettuun esiopetukseen tulossa lisää lapsia. 

Henkilöstö 2021 

Kevät 2021: 

 Varhaiskasvatusjohtaja 

 7 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 1 erityisopettaja tai 6 opettajaa ja 2 erityisopettajaa  

 8 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 

 3 henkilökohtaista avustajaa (lastenhoitaja) 

 2 ryhmäavustajaa 

 1 päiväkotiapulainen, jos on tarjolla työllistettyjä 

 2 Perhepäivähoitajaa 

 lisäksi vaihtelevan tarpeen mukaisesti vuorohoidon yö- ja viikonloppujen henkilökunta 

o kahden varhaiskasvatuksen kokoaikaisen lastenhoitajan palkkakustannukset 

Syksy 2021 

 Varhaiskasvatusjohtaja  

 6 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 1 erityisopettaja tai 5 opettajaa ja 2 erityisopettajaa  

 9 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 

 1 henkilökohtainen avustaja 

 1 päiväkotiapulainen, jos on tarjolla työllistettyjä 

 1 ryhmäavustaja  

 2 perhepäivähoitajaa  

 lisäksi vaihtelevan tarpeen mukaisesti vuorohoidon yö- ja viikonloppujen henkilökunta 

o kahden varhaiskasvatuksen kokoaikaisen lastenhoitajan palkkakustannukset 
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Edellä mainitun kevään ja syksyn henkilöstön kuluihin käytetään hankerahoitusta siltä osin, kun se on 
mahdollista avustuksien ohjeistuksien mukaan. Kyseiset hankekulut on budjetoitu koulutoimen hallinnon 
tileille. 

Lapsiparkkitoimintaa järjestetään, jos siihen mahdollisuus. Tämä ei lisää palkkauskustannuksia. 
 

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esikoululaisten määrän kehitys vuodesta 2010 
 

 1-vuotiaat 
ja sitä 
nuoremmat 

2-
vuotiaat 

3-5-
vuotiaat 

Esikoululaiset 
(ei täyd. 
varh.kasv.) 

Esikoulu- 
laiset + täyd. 
varh.kasv.) 

PÄIVÄHOITOA 
TARVITSEVAT 
YHTEENSÄ 

KAIKKI 
YHTEENSÄ 

2010 (30.11.2009)  4 5 38 11 22 69 80 

2011 (20.9.2010) 6 9 35 19 15 65 80 

2012 (30.9.2011) 6 7 33 16 15 61 76 

2013 (30.9.2012) 0 5 36 16 10 51 67 

2014 (30.9.2013) 4 1 39 24 12 56 80 

2015 (30.9.2014) 3 7 33 19 7 50 69 

2016 (20.9.2015) 6 4 35 16 11 56 72 

2017 (20.9.2016) 5 16 35 15 12 68 83 

2018 (20.9.2017) 4 17 43 13 7 71 84 

2019 (20.9.2018) 5 11 55 13 20 91 104 

2020 
(20.9.2019) 

3 16 58 12 17 94 106 

2021 
(20.9.2020) 

7 10 52 18 28 97 115* 

 
*Syksyn 2020 aikana lasten kokonaismäärä kasvaa syyskuun 20. päivän määrästä jo syys-lokakuun  2020 

aikana 7 lapsella, joten lapsien yhteismäärä on yli 120. 

 

Säästöt 

 Henkilöstökulut ovat suurin kuluerä. Kulut voidaan pitää asioissa tehokkaalla henkilöstöpolitiikalla, 
jossa kuitenkin noudatetaan tiukasti lainsäädännön henkilöstömitoituksia. Kyseisiä 
henkilömitoituksia seurataan viranomaisten taholta säännöllisesti. 

 

4.3. Perusopetus 

Ulkoiset ja sisäiset erät ja poistot (ei sisällä laskennallisia eriä). 

Menot 2 996 405 Tulot 196 275 Poistot 16 397 Netto -2 816 527 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen 
yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti merkittävä osa erityisoppilaista on integroitu yleisopetuksen ryhmiin.  

 Alakoulussa (Ahlströmin alakoulu) järjestetään perusopetuksen 1 - 6 -vuosiluokkien opetus. 
Alakoulussa toimii koululaisten iltapäiväkerho, joka tarjoaa ohjattua iltapäivätoimintaa sitä 
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tarvitseville alakoululaisille ja erityisoppilaille. Lisäksi alakoulun oppilaille järjestetään 
kesäkerhotoimintaa kesäkuun aikana. 

 Yläkoulussa (Merikarvian yhteiskoulu) järjestetään perusopetuksen 7 - 9 -vuosiluokkien opetus. 
Koulussa painopistealueena ovat yrittäminen, kansainvälisyys ja paikallisuus laajan Selkämeri -
teeman alla. Koulun painopistealueet näkyvät läpäisyperiaatteella kaikissa oppiaineissa ja lisäksi ne 
on huomioitu koulun valinnaisainetarjonnassa ja projekteissa. Yleisenä tavoitteena on tarjota 
jokaiselle oppilaalle jatko-opintojen edellyttämät tiedot, taidot ja valmiudet. 

 Erityiskoulutoiminnassa on erityisluokkatoiminta kehitysvammaisille peruskouluikäisille sekä 
erityisoppilaiden kuljetukset toisille paikkakunnille. Koulutoiminnan alainen erityisluokka aloittaa 
mitä ilmeisemmin toimintansa aluksi Norkoolin päiväkodin tiloissa syksyllä 2021. 

 Perusopetuksen tehtäväalueen tuottoihin ja kuluihin on merkitty myös kotikuntakorvaukset.   

 
Opetustuntikehyksien kokonaistuntimäärien kehitys yksiköittäin (ilman kerhotunteja) 

lukuvuodesta 2010 - 11 alkaen  

 
 

 

4.3.1. Alakoulu (Ahlströmin alakoulu) 

Vastuuhenkilö: Ahlströmin alakoulun johtaja 

Ulkoiset ja sisäiset erät ja poistot (ei sisällä laskennallisia eriä). 

Menot 1 584 020  Tulot 96 089 Poistot 11 874 Netto - 1  4 9 9  8 0 5 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 Teknisten tilojen saneeraus on kunnossa. Osa laitteistosta on opettajille kuten cnc-jyrsin, laser, 4D 

tulostin. Uusien laitteistojen käyttökoulutus ja ottaminen oppilastöihin on yksi vuoden  

tärkeimmistä tavoitteista. Tämä oli tavoitteena jo lukuvuonna 2019-20, mutta koronavirus sotki 

hyvin alkanutta toimintaa. 

 Koululla on tekninen valmius sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen opetuksessa. 

Lukuvuonna tabletlaitteisto otetaan käyttöön koko koululle siten, että myös vuosiluokat 1-2. saavat 

käyttöönsä vanhat tabletit ja niihin tarvittavat ohjelmistot siten, että heilläkin parempi valmius 

etäopetukseen. 
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 Tulevana lukuvuonna yhtenä tehtävänä on kerhotoiminnan sopeuttaminen ja ylläpitäminen saadun 

tuen turvin. Tilanteesta johtuen kerhotoiminnassa, joudutaan hakemaan uudenlaisia 

toimintamalleja, kouluille annettujen ohjeistuksien mukaisesti. 

 Koulussa toimii kaksi laaja-alaista erityisopettajaa. Alkuopetuksen laaja-alainen erityisopettaja 

vastaa myös esikoulun erityisopetuksesta. Toiselle laaja-alaiselle erityisopettajalle kuuluu 

vastuualueeseen vuosiluokat 3-5. Kuudennen luokan erityisopetuksesta vastaa yläkoulun laaja-

alainen erityisopettaja yhdessä hankerahoituksella, Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, sadun 

seitsemän vuosiviikkotunnin tuen turvin. Erityisopetuksen kuntastrategian mukaisesti kaikki kunnan 

lapset saavat opetuksen omassa kunnassaan. Poikkeuksena on harjaantumisopetusta saavat 

oppilaat. Erityisoppilaat ja tehostetun tuen oppilaat ovat integroituneena koulun opetusryhmiin. 

Erityisopetuksen tärkeimpänä tehtävänä on tuen kohdistaminen ja resursoiminen oikeisiin ryhmiin 

ja oikeiden toimintatapojen löytäminen koskien oppilaiden kasvua. Tulevan lukuvuoden tärkein 

tehtävä on toimivan erityisopetuksen mallin rakentaminen huomioiden syksyllä 2021 aloittavia 

lapsia. Koulun tällä hetkellä haastavin oppilasaines siirtyy yläkouluun ja heille annettua tukea 

siirretään tuleviin ykkösluokkalaisiin. 

 Lukemisen, lukemisen ymmärtämisen ja kirjoittamisen taitojen kehittäminen. Tulevana lukuvuonna 

koulu suunnittelee yhdessä kunnan kirjastotoimen kanssa yhteistyökuvion, joka tukee lasten 

lukuharrastuksen kehittymistä mahdollisimman hyvin.  

 Panostaminen taito- ja taideaineisiin johtuen viime kevään etäkoulujaksosta. Yhtenä osana on 

monialainen oppimiskokonaisuus tammi-helmikuun vaihteessa. Viikon teemana on käden taidot ja 

tavoitteena näyttely, missä esitellään viikon aikana tehtyjä töitä. 

 

Määrärahoja vuodelle 2021 

 003251-5413 , ATK palveluiden osto 2000€,  koskee koulukeskuksen sähköisen oppimisympäristön 

ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Lisäksi hallinnon ohjelma on pakkomuutoksen edessä (on mukana 

investointi-ohjelmassa) 

 03251-5910, Koneiden ja laitteiden vuokramenot 2000€, kopiokoneen ja koulun ompelukoneiden 

leasingsopimukset perustuvat sopimukseen.  

  003251-5471, Terveyspalveluiden osto 5000€, työterveyden menot. Määräraha perustuu aiempiin 

toteumiin. 

 003252-5417, kopiopalvelut 2000€, koulun kopiointikustannukset.  

 003252-5501, koulutarvikkeet 3000€, oppilaiden koulutyöhön tarvittava materiaali.  

 003252-5510, kirjallisuus 20.000€, oppilaiden oppikirjat ja sähköinen materiaali.  

 003252-5589, työaineet 1500€, teknisen työn materiaaleihin  

 003252-5580, kalusto 3000€, uusia tuoleja, kesken jääneeseen luokkien kalustamiseen. 

 003252-5531, vaatteisto 1800€, tekstiilityön työaineet  

 003253-5460, matkustus ja kuljetuspalvelut 150 000€, koulukuljetukset  

 003254-5402, asiantuntijapalveluiden ostot, oppilaiden oppilashuollolliset kustannukset  3000 

euroa 

 003255 leirikoulu ja kansainvälinen toiminta 3100€, koulun retkien ja leirikoulujen tukeminen 
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Henkilöstö 2021 

 10 luokanopettajaa, joista yksi toimii luokanopettajan työnsä ohella koulunjohtajana  

 1 aineenopettaja englannin ja ruotsin kielessä 

 2 erityisopettaja (toisen työajasta 5 tuntia on ohjattu esiopetukseen ja päivähoitoon) 

 1 yläkoulun erityisopettaja, jonka viikkotyöajasta 5 tuntia on ohjattu alakouluun 

Koulunkäynnin ohjaajat 

 3 vakinaista koulunkäynninohjaaja 

 Koululaisten ohjattu iltapäivätoiminta 

 Koulun iltapäiväkerhossa toimii yksi vakinainen kerhonohjaaja, ja tämän lisäksi 

koulunkäynninohjaajat toimivat tarvittaessa apuohjaajina. Perusopetuksen iltapäivätoimintaan 

osallistuvien lasten määrä on vaihdellut vuosittain. Nyt syksyllä 2020 lapsia on toiminnassa 

ilmoittautuneena noin 34. Iltapäiväkerhon valtionosuudet perustuvat käyntikertoihin ja 

aukioloaikaan. Käyntikerrat ovat lähes kaksinkertaistuneet vuodesta 2018. Lisäksi asiakasmaksujen 

määrä on tasaisesti noussut. 

Säästöt 

 3251 Koulukeskuksen kanslistien tehtäväjärjestelyt säästö noin 6.000e vuositasolla vuoden 2019 
tilanteesta koulua kohden. Vuonna 2019 koulukeskuksessa työskenteli 1,6 koulusihteeriä, vuonna 
2018 siellä oli muodollisesti 2,6 henkilöä. Ja vuoden 2020 alusta vain yksi koulusihteeri kaikelle 
kolmelle koululle. 

 3252 Opettajan irtisanouduttuaan virastaan, sitä ei täytetty vaan jaettiin opetustunnit. Säästö noin 
7.000e, koostuu virkavapaalla olevan opettajan vuosisidonnaisista osista ja lomarahasta.  

 3252 Kaluston osalta luokkien kalustuksen uusiminen lopetettiin. Kalustamisesta vähennettiin 
9.000 €. Tilikohdalle 5580 jätettiin 3.000 € yhden luokan tuolien uusimiseen.   

 Kouluun tulossa niin sanottu suurempi ikäluokka syksyllä 2021, joka kasvattaa koulun 
oppilasmäärää kahdellakymmenellä. Siitä huolimatta talousarvio on laadittu samalle tasolle kuin 
vuonna 2020. Koulu ei varsinaisesti säästä mutta oppilaista tulevat valtionosuudet nousevat noin 
140.000 euroa ja säästövaikutus pitäisi näkyä esikoulun kustannuksissa. 

 

4.3.2. Yläkoulu (Merikarvian yhteiskoulu) 

Vastuuhenkilö: rehtori 

Ulkoiset ja sisäiset erät ja poistot (ei sisällä laskennallisia eriä). 

Menot 1 318 697 Tulot 100 186 Poistot 4 523 Netto -1 223 034 

 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 Painotamme laajasti yrittäjyyttä ja yhteistyötä lähialueen toimijoiden kanssa. Yrittäjyysviikko jatkuu 

yhteiskoulussa ja se päättyy perinteisiin yritysmessuihin. Kansainvälisyys on palannut  yhteiskoulun 

opetussuunnitelmaan. 8-luokkalaisia osallistuu syyskuusta 2020 alkavaan ja maaliskuun lopulle 

kestävään Change Makers-hankkeeseen yhdessä lukion kanssa. Tässä on mukana 250 opiskelijaa 4 

eri maasta. Kouluja on Suomesta, Ruotsista, Liettuasta ja Virosta. Mukana on kolme yliopistoa ja 
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mm. Turun yliopisto. Suomesta on mukana myös SAMK Porista ja yksi ammattioppilaiton 

Ahvenanmaalta. Aiheena on kiertotalous.  

 Yhdeksännen kevään lyhytkurssilla opiskellaan japanin kieltä 

 Teemaviikko on ohjelmassa toukokuussa. Siinä lähialueyhteistyötä syvennetään. Teemana on tänä 

lukuvuonna hyvinvointi. 

 Korona otetaan jokapäiväisessä työssä huomioon. Käsiä pestään, käsidesiä on käytössä, etäisyyksiä 

luokissa pidetään, ruokailua on porrastettu ja välitunneilla luokat ovat omilla paikoillaan. 

 Saatua koronatukea käytetään tukiopetukseen, opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen. 

 Yhteiskoulu siirtyy pois tablettien käytöstä Chromebookeihin luokka kerrallaan.  Tulevana syksynä 

2021 ne ovat kaikilla. Ne sopivat paremmin tämän ikäluokan tarpeisiin. Opettajat ja oppilaat on 

tähän koulutettu ja digitutor-toiminnalla tukea on jatkuvasti tarjolla. Koneet säilyvät kuitenkin vain 

välineinä opettaa asioita. Ne eivät ole pääasia. 

 Yhteiskoulu on siirtynyt kengättömään kouluun, mikä on vähentänyt siivoustarvetta. Sitä varten on 

hankittu lokerikot. 

 Yhteiskoulu vierailee oppiaineiden puitteissa lähiympäristössä, katselee ja kuuntelee kuukauden 

vieraita ja ylläpitää yhteyksiä ulkomaisiin kouluihin. Tässä otamme koronan huomioon. Koululle ei 

oteta vastaan ulkopuolisia vieraita ennen kuin tilanne helpottuu. 

 Tuntikertymäesitykseni aikanaan keväällä 2021 on yhteiskoululle sama kuin se oli lukuvuodelle 

2020-2021. Oppilasmäärämme on tällä hetkellä 97. 

 Olemme edelleen avoimin mielin mukana mahdollisessa yhtenäiskoulusuunnittelussa. 

 Tavoitteena oli, että vuoden 2020 talousarvioon varattaisiin määräraha molempien fysiikan 

luokkien saneeraukseen. Se unohtui pois tämän vuoden teknisen toimen budjetista. Uudistamme 

toiveemme, että tämä määräraha (20.000) euroa varataan teknisen toimen talousarvioon ja 

suunnitelmat tehdään keväällä 2021 ja kilpailutus saman tien. Vuoden 2022 talousarvioon pitää 

varata rahoitus hankkeen toteuttamiseksi.  

 Olemme huolissamme tiedoista, että ruokahuolto siirrettäisiin Kiilarinteelle, josta ruoka tuotaisiin 

kouluihin ja päiväkotiin. Tästä ei ole kouluilta mitään kysytty.  Näin EI saa menetellä, vaan 

koulukeskus tarvitsee oman keittiön ja oppilaat ja opiskelijat kunnon lämpimän ruuan  

 

Määrärahoja vuodelle 2021 

 Yhteiskoulun talousarvion opetuksen palkkasumma on hieman alle 40 tuhatta pienempi johtuen 

virkajärjestelyistä. Seuraavassa eräitä määrärahoja 

 ATK-palveluihin varataan 4000 euroa; tästä menevät mm. lisenssimaksut 

 Opetusvälineisiin varataan 1500; tällä rahalla hankimme opetuksessa tarvittavia välineitä  

 Kirjallisuuteen varataan 18.000; tällä rahalla hankimme yhteiskoulun oppikirjat 

 Elintarvikkeisiin varataan 4000; tästä ostetaan kotitaloudessa tarvittavat elintarvikkeet 

 Kalustoon varataan 4200; tarkoitus on uusia tuoleja ja pulpetteja sekä muuta varustusta. 

 ATK- laitteisiin varataan 1500; tällä rahalla hankitaan rikkinäisten tilalle uusia laitteita 

 Muihin materiaaleihin 2000 sieltä menevät mm. teknisen työn hankinnat. 

 Lisäksi on käytössä lukuisa määrä muita pienempiä tilejä. 

Säästöt 

 Eläköityneen lehtorin virkaa ei täytetty vaan työtehtävät jaettiin muille opettajille 32.000€ 
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Merikarvian yhteiskoulun oppilasmäärät ja -ennusteet (perustuu ikäluokkien kokoihin)  

 
 * Ennusteeseen perustuvat lukuvuodet on merkitty tähdellä. Laskelmissa mukana ikäluokat 2014 eteenpäin  
 

 Merikarvian yhteiskoulussa opetusryhmien koot vaihtelevat vuosiluokittain jonkun verran ikäluokan 
mukaan, mutta kukin vuosiluokka on jaettu kahteen luokkaan. Valinnaisuuden turvaamiseksi 
kahdeksannet ja yhdeksännet luokat on jaettu valinnaisaineissa valinnaisainekoreittain kahdesta 
viiteen opetusryhmään. Valinnaisaineet oppilas valitsee itse tarjolla olevista vaihtoehdoista. 

 

Henkilöstö 2021 

 Yhteinen rehtori lukion kanssa  

 3 lehtoria tai tuntiopettajaa, jotka opettavat pelkästään yläkoulussa 

 1 erityisopettaja, joka opettaa ala- ja yläkoulussa sekä lukiossa ja 1 erityisopettaja, joka 

työskentelee pienryhmässä 

 14 lehtoria tai tuntiopettajaa, jotka opettavat sekä yläkoulussa että lukiossa 

 1 vakituinen ja 1 määräaikainen koulunkäynninohjaaja 

 1 koulusihteeri, joka on yhteinen kolmen koulun kanssa 

 

4.3.3. Erityiskoulutoiminta 

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja 

Ulkoiset ja sisäiset erät ja poistot (ei sisällä laskennallisia eriä). 

Menot 93 688 Tulot 
 

Poistot 
 

Netto -93 688 

Toiminta ja tehtävä sekä määrärahat vuonna 2021 

 Erityiskoulutoiminnassa on erityisluokkatoiminta kehitysvammaisille peruskouluikäisille sekä 
erityisoppilaiden kuljetukset toisille paikkakunnille.  

 Peruskoululainsäädännön alainen erityisluokka aloittaa mitä ilmeisemmin toimintansa syksyllä 
2021. Lukuvuoden 2020-21 aikana selvitetään toiminnan edellytykset ja yhteistyömahdollisuudet 
naapurikuntien kanssa. Merikarvialla ei perinteisesti ole itse harjoitettu vaikeammin 
kehitysvammaisten lasten erityiskoulutoimintaa, mutta syksystä 2021 Pori eikä Kankaanpää kykene 
ottamaan vastaan lapsia Merikarvialta heidän erityiskouluihin. 
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 Pitkä koulumatka erityiskouluun toiselle paikkakunnalle on lisäksi lapsille raskasta ja kunnalle 
kallista. Järjestämällä itse toimintaa saadaan myös omaan käyttöön valtionosuudet. Tässä vaiheessa 
määrärahoja 36.000€ on varattuna yhdelle erityisopettajalle ja yhdelle koulunkäynninohjaajalle 
elokuusta 2021. Lisäksi omat määrärahat (8.000€) ovat kalustoon, tietokoneisiin ja muihin 
tarvikkeisiin sekä asiantuntijapalveluihin (8.000€) etenkin Valterilta (joka on Opetushallituksen 
alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen 
toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin). 
Alkuvaiheessa eli luultavasti kaksi ensimmäistä vuotta luokka toimisi Norkoolin päiväkodin tiloissa, 
mutta syksystä 2023 jo muualla. 

 Erityiskoulukuljetuksiin niin Merikarvian sisällä kuin Merikarvialta Siikaisiin on varattuna 23.000€ 
vuodelle 2021.  

 Erityiskoulutoiminnasta maksetaan lisäksi sairaalakoululaskut, joita on mahdotonta etukäteen 
arvioida. 

 

4.4. Lukiokoulutus (Merikarvian lukio) 

Vastuuhenkilö: rehtori 

Ulkoiset ja sisäiset erät ja poistot (ei sisällä laskennallisia eriä). 

Menot 937 497 Tulot 56 640 Poistot 17 156 Netto -898 013 

 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 Lukiokoulutuksen tavoitteet on säädetty lukiolain 2 luvussa alla olevalla tavalla: Tarpeelliset tiedot 

ja taidot: Opiskelijalle tulee antaa jatko-opintojen, kansalaisena toimimisen ja laadukkaan elämän 

kannalta hyvä yleissivistys. Tietoja ja taitoja syvennetään sekä annetaan laajat yleistiedot ihmisestä, 

yhteiskunnasta, kulttuureista ja luonnosta. Tavoitteena on, että opiskelijalla on hyvät 

tietoyhteiskuntataidot. Häntä harjaannutetaan käyttämään niitä tiedonhankintaan ja viestintään, 

hallitsemaan mediaosaamisen perustaidot sekä arvioimaan kriittisesti tietoa. Opiskelijalle 

opetetaan yhteistyötaitoja, jotka mahdollistavat toimimisen itsenäisesti ja ryhmässä. Opetuksen 

tulee harjaannuttaa opiskelijaa monipuolisesti itseilmaisussa ja vuorovaikutustaidoissa ja 

ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti molemmilla kotimaisilla kielillä sekä vähintään yhdellä 

vieraalla kielellä. Opetuksen on tarjottava esteettisiä kokemuksia sekä elämyksiä eri 

taidemuodoista. 

 Lukiossa jatkuu opetussuunnitelmatyö, jota varten on saatu opetushallitukselta 14 670 € 

hankerahoitusta. Lukio toteuttaa kansainvälisyyshankkeen vierailun Puolaan keväällä 2021, mikäli 

koronatilanne sen sallii. Sen aikana vieraillaan puolalaisessa koulussa ja tutustutaan puolalaiseen 

elämänmenoon lukuisissa yrityksissä. He tulevat Suomeen keväällä 2021, mikäli koronatilanne sen 

sallii. 

 Tämän hankkeen tulot ja menot on kirjattu vuoden 2021 budjettiin. Lukiolla on mukana myös muita 

kansainvälisyyshankkeita. Kolmivuotinen DigiYouth -hanke päättyy opiskelijoiden osalta jouluun, 

mutta jatkuu hallinnon osalta kesään 2021. Tässä on ollut opiskelijoita neljästä maasta ja mukana 

on myös kolme yliopistoa. Hankkeen kustannusarvio lukiomme osalta on kolmessa vuodessa noin 

29.000 euroa. Tuloja tulee noin 22.000 euroa. 
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 Toinen isompi hanke on ChanceMakers, joka keskittyy kiertotalouteen. Siinä on mukana 250 

opiskelijaa ja oppilasta neljästä maasta. Maat ovat samoja kun DigiYouthissa, mutta nyt on 

Ruotsista mukana Tukholman Yliopisto ja Suomesta myös SAMK. Hanke on suhteellisen lyhyt ja 

päättyy jo maaliskuun lopussa 2021.  

 Tämä vuosi olisi taas kolmen vuoden välein toteutettavan Japanin hankkeen vuoro, mutta aika 

näyttää, pitääkö sitä siirtää. 

 Pyrimme jatkamaan aktiivisesti lukiomme markkinointia Isojoelle, Siikaisiin ja muualle lähialueille. 

Tällä hetkellä lukiossa on 39 opiskelijaa muualta ja Merikarvialta 40. Merikarvian lukion nykyisessä 

opetussuunnitelmassa painotetaan kansainvälisyyskasvatusta ja yrittäjyyttä. Tästä huolimatta se 

halutaan pitää vahvana yleislukiona, jolla on hyvät yhteydet ympäristöönsä ja joka tarjoaa vahvan 

pohjan jatko-opintoihin hakeutumiselle. 

Määrärahoja vuodelle 2021 

 Oppikirjakirjaston oppikirjojen hankkimista varten varataan 19.500 €. Kirjat ovat sekä sähköisiä E-
kirjoja että paperiversioita. 

 Koneiden rikkoutumisen ja muutoin vanhoiksi käyneiden atk-laitteiden uusimista varten varataan 

2000 €. 

 Kaluston uusimiseen varataan 2000 €. 

 Ostopalveluna muilta lukioilta ostettavaa opiskelijoiden etäopetusta varten varataan 3.000 €. 

 Tulevien syksyn 2021 lukiotulokkaiden tietokoneisiin varataan 20.000 euroa kunnan 

investointiohjelmaan. 

 DigiYouth-hankkeen kulut ja tulot kirjataan omaan kustannuspaikkaansa. 

 YT-neuvotteluiden tuloksena tapahtunut tuntikehysleikkaus vaikuttaa 32.000 euroa vuonna 2021. 

 Koulukeskuksen kanslistien tehtäväjärjestelyt säästö noin 6.000e (lukion osuus) vuositasolla vuoden 

2019 tilanteesta 

 

Henkilöstö 2021 

 Yhteinen rehtori yläkoulun kanssa 

 2 opettajaa, jotka opettavat pelkästään lukiossa 

 14 opettajaa, jotka opettavat sekä yläkoulussa että lukiossa 

 Yläkoulun erityisopettajalla on kaksi opetustuntia viikossa lukiossa 

 

 

 

 

 



29 
 

Merikarvian lukion opiskelijamäärän kehitys (20.9. tilastointipäivän mukaan tilastoituna) 

 

 

Lukiokoulutukseen myönnettyjen opetustuntien kehitys (vuosiviikkotuntia)  

 Lukiokoulutukseen myönnettyjen opetustuntien määrä oli sama 2011–2015 välisenä aikana, eli opetukseen 
oli käytettävissä 178,5 vuosiviikkotuntia ja erityisopetukseen 2 vuosiviikkotuntia. Lukuvuonna 2015 - 2016 
tuntikehys vähennettiin säästösyistä opetustuntien osalta 174 vuosiviikkotuntiin, eli vähennys oli neljä 
vuosiviikkotuntia. Ja lukuvuodeksi 2016 - 2017 vähennettiin edelleen 12 vuosiviikkotunnilla, joten lukiossa 
lukuvuonna 2016–2017 sekä 2017-2018 ja 2018 – 2019 oli käytössä opetukseen 162 vuosiviikkotuntia ja 
erityisopetukseen 2 vuosiviikkotuntia.  

 Lukuvuodeksi 2019-2020 tuntikehystä vähennettiin viidellä vuosiviikkotunnilla, joten lukuvuodeksi 2019-2020 
on käytössä opetukseen 157 vuosiviikkotuntia ja erityisopetukseen 2 vuosiviikkotuntia. Lukuvuodeksi 2020-21 
tuntikehykseen kohdistui 13 vuosiviikkotunnin leikkaus, joten lukuvuonna 2020-21 käytössä on 144 
vuosiviikkotuntia opetukseen, kaksi erityisopetukseen ja yksi kerhotoimintaan. 

 

Lukiokoulutuksen järjestämiseen myönnetyn valtionosuuden ja järjestämiskustannusten kehitys (sis. 
ulkoiset ja sisäiset kustannukset)  

 
Vuoden 2020 luvun ovat ennusteita
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5. OPISTO-KULTTUURILAUTAKUNTA 
 

5.1. Kansalaisopisto 
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja (joka toimii kansalaisopiston rehtorina) 

Tehtäväalueen talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 377 713 Tulot 94 500 Poistot 
 

Netto -283 213 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 Kansalaisopistotoiminta kuuluu vapaaseen sivistystyöhön. Siitä annetun lain mukaan tarkoituksena 
on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja 
aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista 
kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, 
monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuvat 
omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.  

 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut Merikarvia-Siikaisten kansalaisopistolle seuraavan 
koulutustehtävän: Merikarvia-Siikaisten kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on 
tukea toimialueen asukkaiden mahdollisuuksia kehittää itseään ja yhteisöään sekä osallistua sitä 
koskevaan vaikuttamiseen ja päätöksentekoon. Koulutuksen painoalueena on musiikin, taito- ja 
taideaineiden opetus sekä terveyttä edistävät aineet. Koulutuksessa painottuvat lisäksi 
senioriväestön henkistä vireyttä ja terveyttä ylläpitävät aineet. Vuodesta 2014 lukien Merikarvia-
Siikaisten kansalaisopisto on järjestänyt myös taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista 
opetusta. 

 Uudistaa kurssitarjontaa ja kehitetään luento-, esitelmä- ja lyhytkurssitarjontaa sekä tehostaa 
kansalaisopiston markkinointia kustannustehokkaasti. Opetustuntimäärä pidetään 6 200 tunnissa 
vuodessa.  

 Kansalaisopistotoiminnasta Merikarvian kunta on saanut vuositasolla noin 200.000 € 
valtionosuuksia, joita ei tilitetä kansalaisopiston kustannuspaikoille.  Jos kansalaisopistotoiminnasta 
saatavat valtionosuudet huomioidaan, niin Merikarvian ja Siikaisten kuntien kustannettavaksi jäävä 
osuus on vuoden 2021 osalta noin 100.000€. Kyseinen osuus jakautuu toteutuneiden opetustuntien 
mukaisesti niin, että Merikarvia vastaa noin 2/3:sta ja Siikainen noin 1/3:sta.  

 Merikarvia-Siikaisten kansalaisopistossa on edelleen Satakunnan alhaisimpia kurssimaksuja, 
vaikkakin kurssimaksuja korotettiin syksyllä 2019 ja uudestaan syksyllä 2020. Korona-aika on 
vaikuttanut kansalaisopistojen tuottoihin siten, että osa opiskelijoista on jäänyt pois toiminnasta ja 
näin ollen asiakasmaksukertymä on pienentynyt. On täysin arvailujen varassa, miten koronatilanne 
kehittyy ja miten se vaikuttaa vuonna 2021 kansalaisopistojen toimintaan. Lähtökohtaisesti 
toimintaa valmistellaan siten, että pystyisimme toteuttamaan kursseja niin paljon kuin mahdollista 
mutta huolehtien korona-ajan rajoituksista. Kansalaisopistotoiminnallahan on suuri merkitys eri-
ikäisten kuntalaisten hyvinvointiin niin Merikarvialla kuin Siikaisissa. 

Henkilöstö 

 Kansalaisopiston rehtorina toimivan sivistysjohtajan työaika on jaettu seuraavasti: sivistysjohtajan 
tehtävät 45 %, kansalaisopiston rehtorin tehtävät 45 %, ja kirjastonjohtajan tehtävät 10 %. 

 Opisto- ja matkailusihteerin työajasta 60 % on osoitettu kansalaisopistolle, 20% matkailulle ja 20 % 
sivistystoimelle. 
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 Kansalaisopistossa toimii lukuvuosittain 60 - 70 määräaikaista tuntiopettajaa. Heistä 
opetustuntimäärän perusteella päätoimisuuden rajan ylittää kahdesta kolmeen opettajaa. 

 

 

5.2. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja 

Tehtävän talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 272 486 Tulot 21 500 Poistot 
 

Netto -250 986 
 

5.2.1. Kirjastopalvelut 
Yksikön talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 154 052 Tulot 3 000 Poistot 
 

Netto -151 052 

Toiminta ja tehtävä sekä määrärahoja vuonna 2021 

 Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä 
mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja 
kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. 
Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten 
verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. 

 Säästöjä ei ole käytännössä saatavilla kuin henkilöstökuluista, ja vuonna 2015 toteutettiin kirjaston 
henkilöstöstä suuri leikkaus, kun eläkkeelle jäävän kirjastonjohtajan tilalle ei palkattu itse kirjastoon 
ketään. Henkilöstökulujen leikkaus tarkoittaisi tällä hetkellä käytännössä kirjaston sulkemista 
yleisöltä ainakin ajoittain. Monet kunnat sulkevat kirjastonsa ainakin osittain kesäajaksi, mutta 
Merikarvialla kyseinen järjestely olisi ainakin matkailullisesti sekä omien vakituisten asukkaiden että 
kesäasukkaiden kannalta selvästi palveluja heikentävä ratkaisu. Mahdollinen säästökin siitä olisi 
muutamia tuhansia euroja vuositasolla. Kuitenkin lähivuosien aikana saattaa olla mahdollista 
kehittää luovia ratkaisuja aukioloajoissa ja henkilöstöjärjestelyissä, jos henkilökunnan keskuudessa 
tapahtuu muutoksia omatoimisesti. Silloin kuitenkaan ei voida pitää kiinni nykyisistä laajoista 
aukioloajoista. Lisäksi ns. omatoimikirjastot vaativat myös oman työaikansa ja panoksensa 
henkilöstöltä. 

 Kirjasto toimii osana Satakirjastot -yhteistyöverkostoa, johon kuuluvat kaikki Satakunnan kirjastot 
tasavertaisina. Tämä on tärkeää mm. materiaalien hankinnan kilpailutusten ja kirjastojärjestelmän 
kehityksen vuoksi.  Satakirjastot uudistavat ja kokeilevat palvelujamuotoja esim. 
omatoimikirjastoja, ja Merikarvian kirjasto on mukana tuossa työssä. 

 Kirjasto toimii myös osaltaan kansalaisopiston ryhmien sekä kulttuurin tapahtuma- ja näyttelyjen 
pitopaikkana. 

 Kirjasto on avoin kaikille väestön ryhmille. Päiväkodin ja koulujen kanssa tapahtuva yhteistyö on 
tärkeää ja sitä painotetaan toiminnassa. Kirjastossa uusitaan ja päivitetään yleisökäytössä olevia 
TVT-laitteita, joita eri-ikäiset kuntalaiset ja vieraat voivat käyttää mm. tietojen etsimiseen, 
verkkopankki- ja muiden verkkopalvelujen käyttämiseen sekä viranomaisasiointiin. Osa laitteista on 
sijoitettu siten, että käyttö onnistuu suojattuna ulkopuolisilta henkilöiltä. 
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Määrärahoja 

 Kirjaston kokoelmien uusimista varten varattuja määrärahat laskettiin vuonna 2019 6.000 eurolla  
30.000 euroon, jossa se oli myös vuoden 2020 ajan. Vuodeksi 2021 kirjastoaineiston määrärahaan 
ei kosketa, sillä vuonna 2019 toteutettu säästötoimenpide laski kirjastoaineistohankintoja 16%. 
Kirjastomateriaalia hankitaan kysynnän mukaan ja sen muuttuessa. Hankintojen suunnittelusta ja 
valmistelusta vastaavat kirjastovirkailijat. 

Henkilöstö  

 Kirjastonjohtajan tehtävää hoitaa sivistysjohtaja. Kirjastossa toimii kaksi kirjastovirkailijaa ja lisäksi 
kirjastoon palkataan tarvittaessa määräaikaisia työntekijöitä vuosi- ja sairauslomansijaisiksi. 

5.2.2. Kulttuuritoimi 
Yksikön talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 70 732 Tulot 18 500 Poistot 
 

Netto -52 232 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 

 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019 uudistui ja lain 3§:ssä todetaan kuntien tehtävistä 
seuraavaa: Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi 
kunnan tulee: 

1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä; 
2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle; 
3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa; 
4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen 

taide- ja kulttuurikasvatukseen; 
5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa 

ja kehittävää toimintaa; 
6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa; 
7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita 

kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia. 

Kunnan tulee tehtäviä ja niihin liittyviä palveluita järjestäessään ottaa huomioon paikalliset 
olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet. Kunta voi järjestää 
kulttuuritoiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kuntien 
kulttuuritoiminnan järjestämisessä tulee olla riittävää ja monipuolista asiantuntijaosaamista. 

 Kulttuuritoiminta jakautuu kahteen päätoiminta-alueeseen eli kulttuuritoimintaan ja lasten 
kulttuuritoimintaan sekä teatteriesityksiin, joilla kaikilla kolmella on omat kustannuspaikat.  

 Kokoaikaisen kulttuuri- ja matkailutuottajan työaika ja henkilöstökulut jakautuvat 40% ja 60% 
kulttuuripalvelujen ja matkailu- (sis. yritys-/markkinointitoimintaa) palvelujen kesken. Kulttuuri- ja 
matkailutuottaja vastaa kunnan kulttuuritarjonnan kehittämisestä ja ylläpitämisestä yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa.  

 Kulttuuritoimen toiminta painottuu kesäaikaan ja erityisesti huomiota kiinnitetään Galleria Vanhan 
Savun ja Krookan toimintojen edelleen kehittämiseen. Kesäksi pyritään tarjoamaan 
mahdollisimman monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille. Pyritään luodaan mahdollisia 
ympärivuotiseen kulttuuritoimintaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
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 Galleria Vanhan Savun, museoiden ja matkailuinfon aukipitämiseksi pyritään löytämään luovia 
kustannustehokkaita ratkaisuja kunnan muiden toimialojen sekä kolmannen sektorin kanssa. 
Nuorten kesätyöntekijöiden palkkaaminen (yhteisillä määrärahoja) on ehdoton edellytys 
kulttuuripalvelu ja matkailuinfon aukipitämiseksi edes kesäkauden ajaksi. Kyseisten nuorten lisäksi 
palkataan kesällä 2021 aikaisempien vuosien tapaan määräaikaisia mutta osapäiväisiä 
kulttuurityöntekijöitä,  jotka avustavat kulttuuri- ja matkailutuottajaa  kesäkauden aikana.  

 Kunnankulttuuri tapahtumien ja muiden tuotteiden myyntikanavana toimii ensisijaisesti 
https://kauppa.merikarvia.fi – verkkokauppa.  

 Paikallisten kulttuurintapahtumia tuottavien tahojen toimintaa tuetaan taloudellisesti 
kulttuuriavustuksilla ja muuten erikseen sovittavalla tavalla mm. markkinoinnilla ja  antamalla 
kunnan tiloja käyttöön. 

 Verkostoituminen mm. Satakunnan lastenkulttuuriverkoston kanssa tuo myös taloudellisia etuja. 

 

 

Määrärahoja 

 Määrärahoihin on sisälletty varoja Galleria Vanhan Savun uunien valaistuksen uudistamiseksi sekä 
Museoiden kehittämiseksi hyödyntäen mm. audiovisuaalisia laitteita. 

 Teknisen lautakunnan talousarviossa on varattuna määrärahoja kiinteistöjen talotekniseen 
kunnossapitoon sekä pienimuotoisiin kunnossapitokorjauksiin.  

Henkilöstö 

 Opisto-kulttuurilautakunnassa kulttuuriasioiden esittelijänä toimii sivistysjohtaja.  

 Kulttuuripalvelujen kehittäjänä ja tuottajana toimii Kulttuuri- ja matkailutuottaja, jonka palkkausta 
varten on varattu määräraha kustannuspaikalle 3342 kulttuuripalvelut. 

 Lisäksi kulttuuritoimessa työskentelee määräaikaisia nuorten kesätyöllistämismäärärahalla 
palkattuja kesätyöntekijöitä sekä osa-aikaisia kesäajalle palkattavia kulttuurityöntekijöitä. 

 

 

https://kauppa.merikarvia.fi/
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6. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 
6.1. Liikunta- ja nuorisopalvelut 
Tehtävän vastuuhenkilö: liikuntasihteeri 

Tehtävän talousarvio 2021  
Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 Alle 29-vuotiaiden määrään perustuva valtionosuus kattaa vain pienen osan kuntien nuorisotoimen 
käyttökustannuksista. Merikarvian kunnassa käyttökustannukset muodostuvat lähinnä 
nuorisopuolen työntekijän palkkakuluista.  

 Liikunta- ja nuorisotoimen toimenkuvia pyritään muokkaamaan vastaamaan parhaalla mahdollisella 
tavalla asiakkaiden tarpeita. Nuoriso- ja liikuntatoimen henkilöstön toimintaa tullaan kehittämään 
vuoden 2021 aikana. 

 Liikunta- ja nuorisotoimen palkkakulut osoitetaan tulevaisuudessa kahdelle kustannuspaikalle, 
liikunta- ja nuorisotoimenhallinto sekä uimahalli, liikuntasali, kioski kustannuspaikalle. 

  

Liikuntapalvelut 

 Kannustetaan omaehtoisen liikunnan pariin yhteisillä tempauksilla ja kampanjoilla. Kampanjoita 
kehitetään yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. 

 Aloitetaan Hyvinvointikaveri toiminta jolla pyritään löytämään ihmisille ikään ja sukupuoleen 
katsomatta itselleen  

 Varataan urheilukentän hoitoon kesäkaudelle määräraha kentänhoidon hankintaan ulkopuoliselta 
palveluntarjoajalta.  

 Varataan määräraha lipunmyyntiin sekä valvontaan vuoden 2020 aikana tapahtuvissa 
yleisöluisteluissa. 

 ”Monoviikkojen” järjestämisen koordinointi keskitettiin vuonna 2015 liikuntatoimelle. Toiminnan 
koordinointi säilytetään jatkossa vapaa-aika toimen hallinnon alaisuudessa. 

 Kunnan jäähallivuorojen varaus ja jäähallin käytön koordinointi on keskitetty vapaa-aikatoimelle.  
Jäävuorot pyritään sijoittamaan niin, että muutoin myymättä jääneet jääajat tulevat 
hyödynnetyiksi. Jääaikaa varataan 75 000 euron määrärahalla, joka varataan liikunta- ja 
nuorisotoimen hallinnon kustannuspaikalle. 

 Vapaa-aika toimessa täytettiin liikunta- ja nuoriso-ohjaajan toimi. Toimen olennainen osa on 
liikunnanpalveluketjun toteuttaminen. Liikunnanpalveluketjua on alettu toteuttamaan 
itseohjautuvien asiakkaiden kanssa, tavoitteena löytää asiakkaita jo terveydenhuoltopalveluita 
käyttäviä henkilöitä vuoden 2021 aikana. 

 Liikuntatoimen, koulujen ja urheiluseurojen välillä tehdään mm. koulutukseen ja erilaisiin 
tapahtumiin liittyvää yhteistyötä. Liikunta- ja nuorisotoimi järjestävät toimintaa koulujen 
katkoajoille. 

 Liikuntalakiin on kirjattu edistää seuraavia tavoitteita 
1) eri väestöryhmien mahdollisuus liikkua ja harrastaa liikuntaa 
2) väestön hyvinvointia ja terveyttä 

Menot 677 819 Tulot 84 831 Ali-/ylijäämä -592 988 
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3) fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista  
4) lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä 
5) liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta 
6) huippu-urheilua 
7) liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita 
8) eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa 

 
Näihin tavoitteisiin liikuntatoimi pyrkii vaikuttamaan sekä omana toimialanaan että erityisesti 
poikkihallinnollisilla toimenpiteillä. 

Nuorisopalvelut 

 Vuonna 2016 perustettiin Merikarvialle nuorisoneuvosto, jonka toimintaa kehitetty vuosien aikana. 
Nuorisoneuvosto jatkaa toimintaansa vuonna 2021 samoihin toimintatapoihin pohjaten. 
Nuorisoneuvoston kokouspalkkioihin varataan määräraha toimintaan. 

 Nuorille suunnattuihin tapahtumiin panostetaan. Tapahtumien järjestelyssä pyritään 
hyödyntämään nuorisoneuvostoa mahdollisimman hyvin. Lisäksi panostetaan yhteistyöhön sekä 
koulukuraattorin. 

 Kuntien nuorisotyön ja -politiikan toteuttamisesta säädetään nuorisolaissa. Sen mukaan nuorisotyö 
ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, 
nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa 
myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. 

 Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja 
harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden 
nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen 
nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut 
paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. 

Henkilöstö 

 Liikuntapalvelujen esimiehenä toimii liikuntasihteeri. Lisäksi liikuntatoimessa työskentelee kaksi 
uimavalvojaa sekä liikunta- ja nuoriso-ohjaaja. Kioskityön henkilöstö on siirtynyt samaan kiertoon 
laitoshuoltajien kanssa ja palvelupäällikön alaisuuteen, kioskin sekä lipunmyynnin työn 
organisointivastuu säilyy kuitenkin edelleen vapaa-aika toimella. 

 Nuorisotyön tehtäväalueen esimiehenä toimii liikuntasihteeri. Lisäksi tehtäväalueella toimii 
liikunta- ja nuoriso-ohjaaja ja koulukuraattori. 

Määrärahoja vuodelle 2021 

 Liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä harjoittavien yhdistysten toiminnan tukemiseen varataan 
25 000€. 

 Vapaa-aikatoimi ostaa Merikarvian jäähalli Oy:ltä jääaikaa kunnan tehtäväalueiden käyttöön 
75 000€. 

 Vapaa-aikakeskus Rysän kaluston ylläpitoa, uusimista ja täydentämistä varten varataan 5 000 €. 

 Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitopalvelujen ostoja varten varataan 8 000 €. Summalla hankitaan 
ostopalveluna Merikarvian Into ry:ltä pururadan latujen kunnossapitotyötä  sekä maksetaan latujen 
kunnossapitoon käytettävän traktorin vuokria. Lisäksi maksetaan urheilukentän hoidosta 
kesäkaudella. 

 Vapaa-aika toimen hallintoon varataan 3000 € määräraha jäähallin yleisöluistelujen valvontaan. 

 Varataan 4000 € kokouspalkkioihin joilla maksetaan nuorisoneuvoston kokouspalkkiot ja 
järjestetään kokoukset Vapaa-ajan lautakunnan sekä nuorisoneuvoston osalta. 
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TEKNINEN TOIMI 

7. TEKNINEN LAUTAKUNTA 
7.1. Teknisen toimen hallinto 
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 

Tehtävän talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 540 460 Tulot 16 272 Poistot 
 

Netto -524 188 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 Työohjelman resurssien ja toimenpiteiden laadinta ja seuranta, tarvittavien palveluiden osto 

 Tekninen lautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa, aina kuun ensimmäinen torstai 

 Lisätään henkilöstön vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä töiden organisointia, mm. asioiden 
priorisointi - kiireellisten asioiden hoito  

 Hyvä yhteistyö Porin perusturvan kanssa toimitiloihin sekä ravinto- ja siivouspalveluihin liittyvissä 
asioissa 

 Tekninen toimi tukee kaavoitukseen liittyviä tehtäviä. 

 Palo- ja pelastustoimi on Satakunnan pelastuslaitoksen vastuulla. Toiminnallisesti Merikarvia kuuluu 
Pohjois-Satakunnan toiminta-alueeseen, jonka keskuspaikkana on Kankaanpää. 

Investoinnit 

 Pääosa hankkeista toteutetaan urakkakilpailulla 

 Kunnan omana työnä tehdään pienet työt 

 Panostetaan hanke- ja rakennussuunnitteluun 

 Laaditaan aikataulutus, työohjelma päivitetään kuukausittain 

 Kehitetään rakennusaikaista valvontaa, raportointia ja talousseurantaa 

 Huolehditaan hankkeiden loppuselvityksestä ja jälkitarkastuksesta sekä niihin liittyvästä 
päätöksenteosta  

 Vuoden 2021 ja 2022 investointien hyvä hankesuunnittelu 

Määrärahoja vuodelle 2021 

 Aluepelastuslaitos 366 546 €, josta kunnalle palautuu vuokratuloina 117 509 €. 

Henkilöstö 

 Tekninen johtaja 100 %, toimistosihteeri 50 %. 

 Teknisessä toimessa käytetään runsaasti tukityöllistettyjä eri tehtävissä.  
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7.2. Kiinteistöt 
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 

Tehtävän talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 1 330 361 Tulot 2 133 874 Poistot 518 739 Netto 284 774 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 Tekninen toimi hoitaa kunnan rakennusten kunnossapidon, yhteensä noin 30 000 m2 ja laskuttaa 
muilta hallintokunnilta todelliset kustannukset ns. sisäisinä vuokrina. 

 Määrärahoja käytetään mm. palkkoihin, puhtaanapitoon, rakennusten, alueiden, koneiden ja 
laitteiden kunnossapitoon, lämmitykseen ja sähköön. Kiinteistönhoito vastaa keskitetysti 
rakennusten ja piha-alueiden kunnossapidosta. Laitosmiehet osallistuvat kunnan 
varallaolojärjestelmään. Kunta myy laitosmies- ja varallaolopalveluja asunto- ja kiinteistöyhtiöille, 
Merikarvian vanhustenkotiyhdistys ry:lle, Merikarvian Jäähalli Oy:lle ja Merikarvian Lämpö Oy:lle. 

 Kiinteistöihin liittyviä korjaus- ja ylläpitotöitä tekevät laitosmiesten lisäksi teknisen toimen 
määräaikaiset henkilöt ja työllistämistuella palkatut tilapäiset työntekijät. Määräaikaisten 
henkilöiden htv-määrää tarkistetaan alaspäin. 

 Osa kiinteistöihin liittyvistä töistä, lähinnä sähkö- ja LVI-työt, teetetään ostopalveluna urakoitsijoilta. 

 Tilojen vuokraaminen Porin perusturvan yhteistoiminta-alueelle, jolta vuokratulot vuodessa noin  
690 000 €. 

 Energiaa säästävien toimenpiteiden etsiminen ja käyttöönotto 

 Omakoti- ja teollisuustonttien markkinointi 

 Kiinteistöjen arvon ja niiden toimintakyvyn säilyttäminen, otetaan käyttöön kiinteistöjen ja 
tärkeimpien laitteiden huoltokirja 

 Kunnan kiinteistöjen käytön ja tarpeen arviointi, tuottamattomista ja tarpeettomista kiinteistöistä 
luopuminen 

 Kunnan vuokralle antaminen tilojen vuokratason tarkistaminen, mm. Messinkimäki 

Henkilöstö 

 Isännöitsijä 49,5 % 

 6 laitosmiestä  

Määrärahoja vuodelle 2021 

 Rakennusten, piha-alueiden, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon, jätehuoltoon, muiden 
ostettavien palveluiden hankintaan, vakuutuksiin ym. on varattu 239 935 € määräraha sekä  
rakennusten materiaaleihin 41 400 €. 

 Rakennusten kunnossapitopalvelut 49 700 € 

 Lämmityskustannus noin 231 500 € vuodessa 

 Sähkön kustannus noin 227 650 € vuodessa 

 Puhtaanapitopalvelut 39 360 €  

 Alueiden kunnossapitopalvelut 52 380 €, mm. auraukset ja hiekoitukset 
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 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 33 400 € 

 Kunnan kiinteistöjen rakennuskohtaisten huoltotietojen ylläpitoa jatketaan 

 

 

7.3. Yleiset alueet 
Vastuuhenkilö:  tekninen johtaja 

Tehtävän talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 267 636 Tulot 54 200 Poistot 389 187 Netto -602 623 

 

7.3.1. Satamat ja laiturit 
Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 Satamat muodostuvat kauppasatamasta, Krookan ja Kasalan kalasatamista sekä venelaitureista. 
Kauppasataman käyttövalmiutta pidetään yllä ja sen käyttömahdollisuutta markkinoidaan. 

 Krookan kalasatama on ammattikalastajien käyttöön tarkoitettu satama, jossa on hygienianormit 
täyttävät kalankäsittely- ja kylmiötilat, jääasema ja pyydysten säilytykseen ja huoltoon tarkoitettu 
halli.  

 Kasalan kalasatama palvelee ammattikalastajia kotisatamana, jossa on hyvät laituritilat, 
kalankäsittelytilat ja huolto/varastohalli. Sataman laituripaikkoja vuokrataan myös muille 
venepaikkaa tarvitseville. 

 Satama-alueen kunnossapito ja tulojen lisääminen 

 Vuokrataan pienvenelaituripaikkoja, joita on 170 kpl, tulot n. 16 000 € 
o Eri satamien toimintaedellytysten ja teknisen tason ylläpito sekä käyttöasteiden nostaminen 

Henkilöstö 

 tekninen johtaja toimii kauppasataman satamakapteenina ja ISPS- turvallisuuspäällikkönä. 

 

7.3.2. Muut yleiset alueet 
Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 Tehtävänä on vastata torin, puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidosta niin, että ne ovat 
vähintään tyydyttävässä kunnossa.  

o Leikkipuistot: päiväkodin alue, Eskon alue, Luotsinmäki ja Tattuu  
o Lautakunta hyväksyy suunnitelman keskustan alueen puistojen hoidosta 

 Kaava-alueen rakentamattomien puistoalueiden kartoitus ja toimenpiteistä päättäminen 

 Panostetaan edelleen kukkaistutusten näyttävyyteen ja hoitoon  

 Krookan ja jätevedenpuhdistamon maisemointia jatketaan 

 Merikarvian kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii Porin seudun jätelautakunta. Merikarvian 
kunnan vastuulla on jätehuollon valvonta, josta käytännössä vastaa 
ympäristönsuojeluviranomainen. 
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 Jätehuoltoviranomainen vastaa kunnan ekopisteistä ja pientalouksien ongelmajätehuollosta sekä 
huolehtii jätehuollon toimivuudesta kunnassa. Jätteet kuljetetaan Porin jätehuollon 
sopimuspaikoille. Kuljetuksista sekä keräilystä huolehtivat alan yritykset. 

 Kerättävällä ekomaksulla kustannetaan Merikarvian kunnan alueella tehtävä jätehuoltotyö mm. 
ongelmajätteiden keräys. 

 Jätevedenpuhdistamolla sijaitsevan kierrätys- ja ongelmajätepisteen palveluiden ylläpitäminen 

 

Henkilöstö 

 Kesäkuukausiksi palkataan ulkoalueille kolme määräaikaista työntekijää ja koululaisille tarjotaan 
kahden viikon kesätyöjakso lähinnä nurmikon hoitajina. Kunnostustöissä käytetään lisäksi teknisen 
toimen laitos- ja kirvesmiehiä. 

 

7.3.3. Tiet 
Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 Kunnossa- ja ylläpitotyöt, auraukset sekä katu- ja tievalojen ylläpito. Teiden ja katujen aurauksista 
huolehtivat kilpailutetut ulkopuoliset urakoitsijat. 

 Nyt toimivat yrittäjät ovat kilpailutettu ja toimivat 1.11.2018 -31.10.2021. 

 Kaavateiden asfaltoinnin ja valaistuksen kohteet ja aikataulutus 

 Yksityistieavustusten jako, talousarviossa avustuksiin on varattu  35 000 € määräraha  

 Urakoitsijoiden valvonnan kehittäminen, mm. laskutuksen seuranta 

 Kaava-alueella olevien tiealueiden haltuunotto 

Kunnan ylläpitämät tiet 

kaavatiet 27,5 km 

muut tiet 6,6 km 

kevytväylät 9,9 km 

veneväylät 41,8 km 

 

7.4. Vesi- ja viemärilaitos 
Vastuuhenkilö:  tekninen johtaja 

Tehtävän talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 547 464 Tulot 830 072 Poistot 281 695 Netto 913 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 Vesilaitoksen varautumissuunnitelman laatiminen 

 Käyttöön otetun  ”Vesihuollon kehittämissuunnitelman” mukaisten toimien toteuttaminen mm. 
toimialueen määrittäminen. 

 Kunnan haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyvaatimusten ratkaiseminen 
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 Tehtävänä on toimittaa hyvänlaatuista talousvettä ja huolehtia jätevedenpuhdistamolle johdetun 
jäteveden puhdistamisesta Ympäristökeskuksen lupaehtojen mukaiseksi. 

 Vesiverkoston pituus 241 km, jätevesiverkoston pituus 62 km 

 Jätevesiverkostoon tulee Merikarvialta n.  180 000 kuutiota ja Siikaisista  50 000 kuutiota vuodessa 

 Tavoitteena on, että toiminta-alueeseen kuuluvat kiinteistöt liittyvät v. 2021 aikana 
viemäriverkostoon. 

 Siikaisista vettä johdetaan vuosittain noin  310 000 m3, josta noin 30 % tulee Kankaanpäästä. 
Kunnan omasta vedenottamosta Kuvaskankaalta pumpataan noin  25 000 m3 talousvettä vuodessa.  

 Talousarvio on laadittu huomioiden veden perusmaksu  95,00 €, jäteveden perusmaksu 95,00 € 
sekä vesi- ja jätevedenperusmaksu  140,00€  vuodessa omakotitalolta. Rivi- ja 
kerrostalohuoneistolta peritään perusmaksun lisäksi 14,50 € vuodessa. Lisäksi on huomioitu 
erisuuruisia vedenkäyttömaksuja. 

 Vesi- ja jätevesimaksujen käyttömaksuja ja perusmaksuja korotettiin 1.4.2019 alkaen. 

 Vesi- ja jätevesimaksutuotto noin  698 000 €. (Siikaisille myyty palvelu ei sis. lukuun  48 000 €) 

Henkilöstö 

 Isännöitsijä 40 %, (vesi 30 %/viemärilaitos 10%)  

 Kaksi vesi- ja viemärilaitosmiehistä.  Aputyövoimana on ollut 0,5 henkeä vuodessa.  

 

7.5. Ravinto- ja puhtauspalvelut 
Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö 

Tehtävän talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 1 735 423 Tulot 1 846 738 Poistot 17 593 Netto 93 722 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 Perusturvan ateria- ja puhtauspalveluasiakkaiden asiakastyytyväisyyden säilyttäminen nykyisellä 
tasolla. 

 Henkilökunnan koulutusten järjestäminen alan kehityksessä mukana pysymiseksi. 

 Kaluston uusiminen vuosittaisten tarpeiden mukaan. 

 Toiminnan kehittäminen taloudellisuuden ja toiminnallisuuden näkökohdista. 

 Ravinto- ja puhtauspalvelut vastaavat keskitetysti kunnan ruoka- ja puhtauspalveluiden 
järjestämisestä. Ruokapalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkailleen maukasta ja 
ravitsevaa ruokaa. 

 Puhtauspalveluyksikkö tuottaa ammattitaitoisia ja korkealaatuisia siivouspalveluja kunnan eri 
kiinteistöissä. Yksikön tavoitteena on laadukas ja taloudellinen palvelujen tuottaminen 
ammattitaitoisen henkilökunnan avulla yhteistyössä palveluita tilaavien sisäisten ja ulkoisten 
yksiköiden kanssa. 
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7.5.1. Ruokahuoltopalvelut 
Keittiöt 

 2 valmistuskeittiötä (Kiilarinne ja koulukeskus) 

 4 jakelukeittiötä (Norkooli, kunnanvirasto, Wassa ja työkeskus) 

 Kiilarinteen keskuskeittiö on auki vuoden jokaisena päivänä. Keittiö valmistaa koko päivän ateriat 
Kiilarinteen palveluasumisen osastoille ja Wassan asuntolan asukkaille, lounaan Kiilarinteen 
ruokasaliin, Työkeskukselle sekä Wassalla käyville vanhuksille, kotiateria-annoksia kotona asuville 
vanhuksille sekä ateriat Wassalla olevalle päivätoimintaryhmälle. Lisäksi keittiö valmistaa tarjoiluja 
erilaisiin kahvituksiin ja muihin tilaisuuksiin. Kiilarinteen palveluasumisen osastoilla asuu 50 ja 
Wassan asuntolassa 6 asukasta. Kotiaterioita lähetetään arkipäivinä, n. 250 ateriaa viikossa. Arkisin 
Wassalla käy ruokailemassa n. 10 vanhusta ja työkeskuksella n. 8 henkilöä Wassan asukkaiden 
lisäksi. Lisäksi Kiilarinteen keittiö valmistaa päiväkodin ateriat koulukeskuksen keittiön sulkuaikoina. 

 Koulukeskuksen keskuskeittiö valmistaa arkisin lounaan oppilaille, koulun henkilökunnalle, 
kunnanviraston henkilökunnalle ja kunnanviraston esikoululaisille sekä Norkoolin päiväkodissa 
tarjottavat ateriat (aamupala, lounas ja välipala sekä tarvittaessa päivällinen ja iltapala). Lounasta 
valmistetaan n. 500 ruokailijalle. Lisäksi keittiö toimittaa Rysälle iltapäiväkerhon välipalatarvikkeet. 

Henkilöstö 

 11hlö (=11 vakanssia): ravitsemistyönjohtaja (2), ruokapalveluvastaava (2), ruokapalvelutyöntekijä 
(7). 

 Kiilarinteen keskuskeittiöllä työskentelee 1 ravitsemistyönjohtaja, 2 ruokapalveluvastaavaa ja 4 
ruokapalvelutyöntekijää. 

 Koulukeskuksen keittiöllä työskentelee 1 ravitsemistyönjohtaja ja 3 ruokapalvelutyöntekijää sekä 
aputyöntekijä. Ruokapalvelutyöntekijöistä yksi työskentelee osan päivää koulukeskuksen keittiössä 
ja osan päivää Norkoolin keittiössä. 

Ateriasuoritteet 

Koulukeskuksen keittiö (sis. Norkoolin päiväkodin suoritteet) 

 Talousarviota tehdessä on arvioitu suoritemäärät henkilömäärien ja edellisvuosien toteumien 
mukaan. Päiväkodin osalta tarkkaa toteumamäärää on hankala arvioida, koska osa lapsista saattaa 
aloittaa päivähoidon ilmoitettua myöhemmin.  

 Alkuvuodesta 2019 lähtien koulukeskuksen keittiö on valmistanut kunnanviraston henkilökunnan ja 
kunnanviraston esikouluryhmän lounasruoat (+6 000 su). 

 1.1.2020 lähtien koulukeskuksen keittiö valmistaa myös Norkoolin päiväkodin ateriat (+29 925 su). 

 Norkoolin päiväkodin suoritemäärät pysyvät vielä muutaman vuoden ajan suurina, jonka jälkeen ne 
todennäköisesti alkavat taas laskea. 

Kiilarinteen keittiö 

 Ateriasuoritteiden määrät on arvioitu laitosten asukasmäärien ja edellisvuosien toteumien mukaan. 

 Kiilarinteen palveluasumisen osastojen asukasmäärä pieneni pysyvästi vuonna 2015 
(asukaspaikkojen vähennys).  

 Ryhmäkoti Suvannon toiminta loppui vuoden 2017 aikana. 

 Kiilarinteen keittiö ei enää valmista kunnanviraston lounasruokaa 1.1.2019 alkaen (-2 660 su). 
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 Kiilarinteen Aava-osaston suoritekerrointa pienennetään 1.1.2019 alkaen 0,5 kerrointa. 
Aikaisempina vuosina astiahuollon erilaisen toteutuksen takia Aava-osaston suoritekerroin on ollut 
korkeampi kuin muilla Kiilarinteen palveluasumisen osastoilla (-3 428 su). 

 Kiilarinteen keittiö valmistaa Norkoolin päiväkodin ateriat koulukeskuksen keittiön sulkuaikoina 
1.1.2020 alkaen (+2 840 su). 

 Vuoden 2021 suoritemäärissä on arvioitu tulevien sotemuutoksien vaikutusta. Kokopäivälaitosten 
suoritemäärästä on vähennetty 11 648 suoritetta (yhden osaston vähennys, 10hlö). 

 

Norkooli ateriasuoritteet   

 Arvio (Tal): kpl Toteuma (TP): kpl 

2011  21 798 

2012 24 410 20 909 

2013 22 956 19 129 

2014 22 536 18 668 

2015 21 510 16 027 

2016 21 308 20 256 

2017 23 348 21 772 

2018 22 000 29 190 

2019 26 300 26 398 

2020   

Koulukeskus ateriasuoritteet   

 Arvio (Tal): kpl Toteuma (TP): kpl 

2011  77 383 

2012 98 812 79 550 

2013 93 514 80 394 

2014 94 675 80 301 

2015 95 568 82 337 

2016 85 804 79 299 

2017 82 073 79 565 

2018 81 108 76 973 

2019 87 717 104 873 

2020 114 216 (sis. Norkooli 29 925su)  

2021 112 895 (sis. Norkooli)  

Kiilarinne ateriasuoritteet   

 Arvio (Tal): kpl Toteuma (TP): kpl 

2011  135 314 

2012 143 694 137 338 

2013 138 063 135 202 

2014 136 507 134 209 

2015 135 229 119 670 

2016 121 385 116 576 

2017 121 645 119 749 

2018 110 311 120 735 

2019 107 445 116 531 

2020 114 345 (sis. Norkooli 2 840su)  

2021 103 975  
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Ateriasuoritemäärien kehitys vuosina 2011-2021 
(2011-2019 TP luvut, 2020-2021 Tal luvut) 

 

Kokonaissuoritteen hinta 

 Koulukeskus ja Norkooli 3,17 €/su, Kiilarinne 5,01 €/su (sis. kulj. kustannukset) 

 Kokonaissuoritteen hinnassa on huomioitu toimintakulut, osuus hallinnon kuluista ja sisäiset 
vyörytykset. 

 Kiilarinteen keittiön kohtaan on lisätty uusi menotili 5460 matkustus- ja kuljetuspalvelut 1.1.2020 
alkaen. Tämä sisältää kotiaterioiden kuljetuskustannukset 75 000€. Kuljetuskustannukset ovat 
aikaisemmin tulleet kunnan kustannukseksi kuntalaskutuksen kautta eivätkä ne ole kirjautuneet 
Kiilarinteen keittiön kustannuspaikalle. Kuljetuskustannukset nostavat Kiilarinteen 
kokonaissuoritteen hintaa. Taulukkoon merkitään myös vertailukelpoinen kokonaissuoritteen hinta 
ilman aterioiden kuljetuskustannuksia.  

 Koulukeskuksen keittiön kokonaissuoritteen hinta sisältää sekä Norkoolin päiväkodin että 
koulukeskuksen ateriat. 

 

Norkooli kokonaissuorite   

 Arvio: €/su Toteuma: €/su 

2012 3,23 4,13 

2013 4,31 5,17 

2014 4,39 5,35 

2015 4,77 6,45 

2016 4,83 5,15 

2017 5,12 5,06 

2018 4,77 3,66 

2019 4,08 4,62 
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Koulukeskus kokonaissuorite   

 Arvio: €/su Toteuma: €/su 

2012 2,36 2,82 

2013 2,36 3,09 

2014 2,45 2,99 

2015 2,49 2,85 

2016 2,81 3,00 

2017 2,85 2,87 

2018 2,97 3,22 

2019 2,98 2,44 

2020 3,17(sis. Norkooli)  

2021 3,17 (sis. Norkooli)  

 

Kiilarinne kokonaissuorite   

 Arvio: €/su Toteuma: €/su 

2012 4,08 4,07 

2013 4,09 4,31 

2014 4,22 4,28 

2015 4,32 4,87 

2016 4,90 4,79 

2017 4,54 4,50 

2018 4,97 4,72 

2019 4,96 4,52 

2020 5,39€ (vertailukelpoinen hinta 
ilman kuljetuskustannuksia 
4,70€/su) 

 

2021 5,73€ (vertailukelpoinen hinta 
ilman kuljetuskustannuksia 
5,01€/su) 

 

 

Kokonaissuoritteen hinnan kehitys vuosina 2012-2021 

(2012-2019 TP luvut, 20120-2021 Tal luvut)  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tal

2021
Tal

Norkooli

Koulukeskus

Kiilarinne



45 
 

Määrärahoja vuodelle 2021 

Elintarvikkeet 5020 

 Kiilarinteen keskuskeittiö 1,40 €/suorite, 145 565 € (sis. Norkoolin päiväkodin ateriat 
koulukeskuksen sulkuaikoina) 

 Koulukeskuksen keittiö 1,20 €/suorite, 135 402 € (sis. Norkoolin päiväkodin ateriat) 

 Elintarvikerahaan sisältyvät myös servietit, leivinpaperit yms. 

 Arvioitujen suoritemäärien ja yhteen suoritteeseen varattavan elintarvikehinnan perusteella on 
arvioitu talousarvioon tarvittavan elintarvikerahan määrä. 

Työasut ja työsuojelulliset varusteet 5530 

 1 190 € 

Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 5550 

 15 100 € 

Kalusto 5580 

 Kiilarinteen keskuskeittiö: 5 000 € (Kiilarinteen, viraston keittiön, Wassan ja työkeskuksen astiat ja 
muut tarvikkeet) 

 Koulukeskuksen keittiö: 5 000 € (Koulukeskuksen ja Norkoolin astiat ja muut tarvikkeet) 

Porin perusturvakeskus 

 Myyntitulot perusturvalta 527 665 € 
 

7.5.2. Puhtauspalvelut 
Henkilöstö 

 13 laitoshuoltajaa ja 3 laitoshuoltaja-kioskityöntekijää (=15 vakanssia siivous, 1 vakanssi kioskityö) 

 Kunnanviraston, kirjaston ja Matildan siivouksessa työskentelee arkisin 2 laitoshuoltajaa. 
Laitoshuoltajat hoitavat myös kunnanviraston kahvitukset, kunnanviraston jakelukeittiön toiminnot 
ja ylimääräiset siivouskohteet. Toisen laitoshuoltajan vakanssi pienenee ensin osa-aikaiseksi ja 
lopulta jää pois kunnanviraston toimistosihteerin eläköityessä. Tulevaisuudessa kunnanvirastolla 
toimii yksi laitoshuoltaja ja yksi palvelusihteeri-ruokapalvelutyöntekijä. 

 Päiväkodissa työskentelee arkisin yksi laitoshuoltaja. Laitoshuoltajan työ on yhdistelmätyötä 
1.1.2020 lähtien ja hän hoitaa aamuisin Norkoolin aamupalatarjoilun. Laitoshuoltaja hoitaa myös 
alakerran kankurien/teknisten kesätyöntekijöiden käytössä olevissa tiloissa olevan wc-tilan 
siivouksen. 

 Kiilarinteen siivouksessa työskentelee 4 laitoshuoltajaa. Kiilarinteen laitoshuoltajat hoitavat myös 
keittiön sosiaalitilojen ja ravitsemistyönjohtajan toimiston siivouksen sekä eläinlääkäritilojen 
siivouksen, lisäksi yksi laitoshuoltaja käy paloasemalla. Kiilarinteellä siivotaan joka päivä. 

 Terveysasemalla työskentelee arkisin yksi laitoshuoltaja. 

 Koulukeskuksella aloitettiin siivouksen koejakso syksyllä 2019. Koejakson aikana koulukeskuksesta 
tehtiin kengätön koulu ja siivousta kokeiltiin yhdellä laitoshuoltajalla vähemmän. Nykyään 
koulukeskuksen siivouksessa työskentelee neljä laitoshuoltajaa arkisin. 

 Vapaa-aikakeskus Rysällä työskentelee kolme laitoshuoltaja-kioskityöntekijää 1.1.2020 alkaen. 
Siivouksessa on kerrallaan kaksi työntekijää ja kioskissa yksi työntekijä. Rysän laitoshuoltajat 
hoitavat myös urheilukentän huoltorakennuksen siivouksen Rysän kiinnioloaikoja lukuun ottamatta 
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sekä jäähallin siivouksen sovittuna aikoina. Siivoustyössä on kaksi vakanssia ja kioskityössä yksi 
vakanssi. Kioskityöntekijän kustannukset kirjautuivat aikaisemmin vapaa-aikakeskus Rysän 
kustannuksiin. Kioskityö lisää Rysän siivouksen neliöhintaa, ja taulukkoon merkitään myös 
vertailukelpoinen siivouksen neliöhinta ilman kioskityöntekijän kustannuksia. 

 Kiertävänä laitoshuoltajana toimii arkisin yksi laitoshuoltaja, jonka työalueeseen kuuluu useampi 
kiinteistö. Hän käy siivoamassa jätevedenpuhdistamolla, Krookan kalasatamassa, työkeskuksella, 
Wassalla, Messinkimäessä, Krookan inforakennuksessa ja torin vessoissa. 

Siivottavat kiinteistöt, neliöt, sisäiset ja ulkoiset neliöt, neliöhinta: 

 Kunnanvirasto 2584 m2, 2,29 € 

 Paloasema 190 m2, 3,47 € 

 Päiväkoti 1020 m2, 3,97€ 

 Kiilarinne 2955 m2 (ulkoinen 2921 m2, sisäinen 34 m2), 5,92 € 

 Terveysasema 879 m2 (ulkoinen 807 m2, sisäinen 72 m2), 4,14 € 

 Eläinlääkäri 41 m2, 5,85 € 

 Koulukeskus 5928 m2 (ulkoinen 36 m2, sisäinen 5892 m2), 2,75 € 

 Rysä 2446,5 m2, 4,53 €, vertailukelpoinen neliöhinta (ilman kioskityöntekijän kustannuksia) 3,02 
€/m2 

 Kirjasto 543 m2, 2,83 € 

 Matilda 169 m2, 3,96 € 

 Wassa 852 m2, 3,04 € 

 Työkeskus 379 m2, 2,43 € 

 Muut kiinteistöt 332,40 m2 (Jätevedenpuhdistamo, Krookan kalasatama, Krookan Info-rakennus, 
Messinkimäki, Tori vessat), 1,68 € 

 Myynnit perusturvalle: 291 344 € 

Määrärahoja vuodelle 2021 

Työasut ja työsuojelulliset varusteet 5530  

 1 547 € 

Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 5550 

 48 350 € 

Kalusto 5580 

 Kunnanvirasto: 2 250€ (painehuuhtelulaite) 

 Päiväkoti: 1 500€ (nopeakierroksinen lattianhoitokone) 

 Koulukeskus: 5 500 € (moottorivetoinen yhdistelmäkone) 

Arvio jäähallin menoista 

 Vaihtomatot: puhtaanapitopalvelut (5430), 300 € (Koulukeskus, siivous) 

 Paperit, aineet, välineet: puhdistusaineet ja -tarvikkeet (5550), 400 € (Kiilarinne, siivous) 

 Siivous: 7h/vko, vakinaiset palkat (5010), 3 500 € (Rysä, siivous) 
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Ravinto- ja puhtauspalveluiden vakanssien määrät 2013-2021 

 

 

 

Ravinto- ja puhtauspalveluiden talousarvioon on lisätty uusia kuluja vuodesta 2020 lähtien, joita ei ole ollut 
aikaisemmissa talousarvioissa (Kiilarinteen keittiön kotiaterioiden kuljetuskustannukset 75 000€ ja Rysän 
kioskityöntekijän kustannukset 37 000€). Nämä kustannukset ovat siirtyneet muilta kunnan 
kustannuspaikoilta ravinto- ja puhtauspalveluille. 
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8. RAKENNUSLAUTAKUNTA 
8.1. Rakennusvalvonta 
Tehtävän vastuuhenkilö: rakennustarkastaja 

Tehtävän talousarvio 2021  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot 91 543 Tulot 105 000 Poistot 
 

Netto 13 457 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2021 

 Rakennusvalvonta edistää hyvää rakennustapaa (neuvonta) ja valvoo rakennustoimintaa kunnassa 
siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty. Toiminnan ohjureina toimivat kaavat, kunnan 
rakennusjärjestys, Suomen rakentamismääräyskokoelma, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä –asetus 

 Rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä muiden rakennusvalvonnan alaisten 
hakemusten ja ilmoitusten käsittely sekä lupien seuranta katselmuksin 

 Poikkeamislupahakemuksiin lausunnon antaminen kunnanhallitukselle 

 Rakennusjärjestyksen päivittäminen 

 Rakennusvalvonnan internetsivujen kehittäminen kunnan internetsivujen uudistumisen yhteydessä 

 Rakennetun ympäristön jatkuva valvonta 

Henkilöstö 

 Rakennustarkastaja 80 %, toimistosihteeri 50 % 
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9. SUUNNITELMAKAUDEN LASKELMAT JA INVESTOINNIT 
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. 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan 
tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin 
toiminnan ja talouden tavoitteet. 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee 
kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 
Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna 
ajanjaksona katetaan. 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä 
osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai 
nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- 
ja rahoitusosa. 

Merikarvian kunnan vuoden vuosia 2021 - 2024 koskeva suunnitelmakauden ennuste perustuu tällä 
hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin eri vuosina tehtyjen uudistusten vaikutuksista. Esimerkiksi 
suunnitelmakauden valtionosuuslaskelmien lähtökohtana on Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön laatimat 
ennusteet. 

Verotulojen osalta suunnitelmavuosien laskelma noudattaa Kuntaliiton 10/2020 ennustetta, jota on 
korjattu alaspäin n 300 000 euroa vuositasolla. Varovaisuus perustuu poikkeuksellisen korkean 
yhteisverokertymäennusteen lievään madaltamiseen. 

Kuntaliiton ennusteen mukaan Merikarvian kunnan valtionosuudet vuonna 2021 ovat noin 11 850 000 
euroa. Valtionosuuksien osalta suunnitelmavuosien laskelma perustuu näkemykseen, jonka mukaan 
Merikarvian kunnan valtionosuudet pysyvät lähtökohtaisesti vuoden 2021 tasolla. 

Vuosina 2021 - 2023 investointien nettoarvoksi on arvioitu noin 900 000– 1 450 000 euroa vuodessa, jolla 
pyritään pienentämään poistojen nykyistä tasoa. Investointeihin saatetaan joutua ottamaan kassan 
riittävyyden turvaamiseksi puskurilainaa, joka puolestaan lisää korkomenoja ja pidemmällä aikavälillä myös 
lyhennysten määrää.  

Taloussuunnitelmakaudella 2021–2024 kertyvän alijäämän kattaminen edellyttää määrätietoista menojen 
kasvun hillintää sopeuttamalla palvelurakenteita tai tulojen kasvattamista. Ennusteessa on huomioitu YT-
neuvottelussa hahmotettuja tuotto- ja kustannusennusteita.  

Edellä mainittuihin arvoihin perustuvat laskelmat vuosille 2021–2024 ja investoinnit vuosille 2021–2023 on 
esitetty seuraavilla sivuilla olevissa taulukoissa. Laskelmissa on pyritty huomioimaan myös yksittäisiä tulo- 
ja menokertymiin vaikuttavia tekijöitä. 
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TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA SUUNNITELMAKAUDELLE (ULK.) 2019-2021 + TS 22-24

TULOSLASKELMA TP 2019 TA 2020+MU.TP 2020 ENN. TA 2021 TASU 2022 TASU 2023 TASU 2024

TOIMINTATUOTOT 3 841 4 068 3 853 4 269 4 055 4 135 4 220

Myyntituotot 2 039 2 302 1 996 2 192 2 250 2 300 2 350

Maksutuotot 295 285 295 346 320 330 340

Tuet ja avustukset 241 223 364 470 220 230 240

Vuokratuotot 1 128 1 151 1 155 1 211 1 160 1 165 1 175

Muut tuotot 138 107 43 50 105 110 115

TOIMINTAKULUT 25 213 26 147 25 625 27 132 26 370 26 220 26 170

Henkilöstömenot 6 848 7 212 6 685 7 360 6 900 6 700 6 600

Asiakaspalvelun ostot kunnilta 9 624 9 329 9 590 9 825 9 900 9 850 9 800

Asiakaspalvelun ostot kuntayht. 4 769 5 000 5 266 5 340 5 300 5 350 5 400

*Muiden palveluiden ostot 1 770 2 401 1 936 2 446 2 100 2 150 2 200

Aineet ja tarvikkeet 1 531 1 534 1 465 1 493 1 500 1 500 1 500

Avustukset 454 460 453 471 470 470 470

Muut kulut 217 211 230 197 200 200 200

TOIMINTAKATE -21 372 -22 079 -21 772 -22 863 -22 315 -22 085 -21 950

Verotulot 10 012 10 600 11 149 11 964 11 386 11 500 11 600

Valtionosuudet 11 582 11 374 11 944 11 854 11 800 11 900 12 000

Rahoitustuotot-ja kulut 113 87 49 80 50 50 50

VUOSIKATE 335 -18 1 370 1 035 921 1 365 1 700

Poistot -1322 -1397 -1360 -1270 -1270 -1250 -1200

TILIKAUDEN TULOS -987 -1 415 10 -235 -349 115 500

Kumulat.yli/alijäämä 4882 4 892 4 657 4 308 4 423 4 923

RAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta

Vuosikate 335 -18 1 370 1 035 921 1 365 1 700

Tulorahoituksen korjauserät -7

Investointien rahavirta

Investointimenot -3 026 -1 796 -1 389 -1 595 -560 -416 -416

Rahoitusosuudet investointeihin 260 50 35 45 0 0 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 160 10 1 10 20 50 20

Toiminnan ja investointien

rahavirta -2 278 -1 754 17 -505 381 999 1 304

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Lainakannan muutokset 9 9 9 9

Pitkäaik.lainojen lisäys 2 600 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500

Pitkäaik.lainojen vähennys -269 -269 -269 -343 -493 -481 -534

Lainakannan muutokset 2 468 1 157 -260 -334 1 007 1 019 966

Oman pääoman muutokset -20

Muu maksuvalmiuden muutos -513

Muu maksuvalmiuden muutos

Rahoituksen rahavirta 1 944 1 166 -251 -325 1 007 1 019 966

Rahavarojen muutos -334 -588 -234 -830 1 388 2 018 2 270

Lainamäärä €/asukas 1115,33 1468,67 1036,34 923,35 1836 2190 2532

Lainamäärä €  31.12. milj.€ 3 418 4 500 3 149 2 806 5 581 6 600 7 566

Asukasluku 3065 3064 3039 3039 3013 2987 2960

*Sis. vuodesta 2020 alkaen PoSa, palo-ja pel.palv. ja maaseutupalv.(siirretty as.palv.ostot kunnilta kohdasta).
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Investoinnit talousarvioon 2021 - 2023 Tekn.ltk 17.9.2020 § 67  kokous ei päätösvaltainen

Tekn.ltk 1.10.2020 § 71

KHALL 7.12.2020

KHALL 14.12.2020

KP Hanke/kustannuspaikka MENOT 2021 TULOT 2021 NETTO 2021 MENOT 2022 MENOT 2023

Irtaimistot

9311/9317 Koulukesk. inv.irtaimisto läppärit:  lukio-yläkoulu-alakoulu 50 000 50 000 50 000 50 000

9310 Oppilastietojärjestelmä "Wilma" 50 000 50 000

9111 Taloustilastoinnin järjestelmän päivittämien 40 000 40 000

9312 Keittiöiden irtaimistot 15 000 15 000 15 000 15 000

9411 Kiinteistöjen inv. Irtaimistot 15 000 15 000 15 000 15 000

Irtaimistot, yhteensä 170 000 170 000 80 000 80 000

Rakennukset

9154 Wassa/työkeskus 40 000 40 000

9513 Kiilarinne: osastojen keittiöt, terveysas.viimeistely 20 000 20 000 30 000 30 000

9579 Mericampingin mökit + leikkikenttä, saunat 90 000 30 000 60 000 60 000

9511 Rysä saunat, vesikalusteet, liikuntah.katto 90 000 90 000 80 000

Valaistukset LED, sis suunnittelupalvelu 20 000 20 000 200 000 80 000

Rakennus korjaukset + iv-puhdistkset + koulukeskuksen viemäri 120 000 120 000 40 000 60 000

9320 Koulukeskus suunnittelu (fysiikan luokka) 10 000 10 000 50 000

Rakennukset,  yhteensä 390 000 30 000 360 000 460 000 170 000

Tiet, alueet

9413 Karttojen päivitykset 10 000 10 000

9141 Valokuituverkot: liitt. sähköverkkojen maakaapel. 30 000 30 000

9153 Energiapuun varastoterminaalialue (BioWatti 1,5 ha) 150 000 150 000 150 000

9553 Valaistukset, ohjaukset, LED sis. Suunnittelupalvelu 150 000 150 000 150 000

9563 Uudet (kevyt) väylät, suunnitelmat 10 000 10 000 60 000 300 000

9566 Teiden asfaltoinnit, korjaukset ja rakentaminen+Meriserrist. 80 000 80 000 50 000 50 000

9418/9117 Krookanlahden/Kasala  kehittäminen; satamat, laiturit, myyntipisteet 90 000 15 000 75 000 60 000 100 000

9383 Maa-alueet/ sahan alueen tie, kenttä, laituri 100 000 35 000 65 000 100 000 100 000

Tiet, alueet, yhteensä 620 000 50 000 570 000 570 000 550 000

Vesi-ja viemäri

9431 Vesikorjaukset (Ramboll:n suunn, pumput, säiliö)+putsarikatos 130 000 130 000 130 000 80 000

9661 Kaava-alueen viemärijohdot, korjaukset 30 000 30 000 30 000 30 000

9446 Kräni-Alakylä viemäröinti uusi 150 000 150 000 150 000

Vesi-ja viemäri, yhteensä 310 000 0 310 000 310 000 110 000

Muut investoinnit

9812 Satakunnan SHP/Sos.palvelut (inv) 65 000 65 000 70 000 75 000

9821 Maa-alueet,tontit,kiinteistöt 50 000 50 000 50 000 50 000

9832 Osakkeet ja osuudet            

Muut investoinnit, yhteensä 115 000 115 000 120 000 125 000

1 605 000 80 000 1 525 000 1 540 000 1 035 000
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TEHTÄVIEN TILIVELVOLLISET VUONNA 2021 
   
Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat kunnan kaikkien tehtävien osalta tilivelvollisia.  

Alla on lisäksi luettelo tehtävien muista tilivelvollisista tehtävittäin.  

   
LUVUN 
N:RO 
TA:SSA 

TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN TILIVELVOLLISET 

      

YLEISHALLINTO 

2.1 Vaalit Keskusvaalilautakunta, keskusvaalilautakunnan sihteeri 

2.1 Hallinnon ja talouden tarkastus Tarkastuslautakunta 

2.1 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto, kunnanjohtaja 

3.1 Kunnanhallituksen tehtävä Kunnanjohtaja 

3.2 Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut Hallintopäällikkö 

3.3 Kehittämispalvelut Kunnanjohtaja 

3.4 Työllistämispalvelut Hallintopäällikkö 

3.5 Perusturva Kunnanjohtaja 

3.6 Erikoissairaanhoito Kunnanjohtaja 

SIVISTYSTOIMI 

4.1 Opetustoimen hallinto Sivistyslautakunta, sivistysjohtaja 

4.2 Varhaiskasvatus ja esiopetus Sivistyslautakunta, varhaiskasvatusjohtaja 

4.3 Perusopetus Sivistyslautakunta, alakoulussa koulunjohtaja ja yläkoulussa rehtori 

4.4 Lukio Sivistyslautakunta, rehtori 

5.1 Kansalaisopisto Opisto-kulttuurilautakunta, sivistysjohtaja 

5.2 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Opisto-kulttuurilautakunta, sivistysjohtaja 

6.1 Liikunta- ja nuorisopalvelut Vapaa-aikalautakunta, liikuntasihteeri 

TEKNINEN TOIMI 

7.1 Teknisen toimen hallinto Tekninen lautakunta, tekninen johtaja 

7.2 Kiinteistöt Tekninen lautakunta, tekninen johtaja 

7.3 Yleiset alueet Tekninen lautakunta, tekninen johtaja  

7.4 Vesi- ja viemärilaitos Tekninen lautakunta,tekninen johtaja 

7.5 Ravinto- ja siivouspalvelut Tekninen lautakunta, palvelupäällikkö 

8.1 Rakennusvalvonta Rakennuslautakunta, rakennustarkastaja 

 

Investoinnit: 

 ICT-hankinnat: hallintopäällikkö 

 Sairaanhoitopiirin lainaosuus: kunnanjohtaja 

 Muilta osin tekninen johtaja, ellei erikseen muita määrätä 

 


