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VUODEN 2022 TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET 

Vuoden 2022 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. Vuoden aikana talousarvion toteutumisesta raportoidaan vähintään kolmannesvuosittain 

lautakunnalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle. 
 

7. 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. 
 

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

9. 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. 

  
10. Kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpanosta ohjeet 31.1.2022 mennessä. 
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1. VUODEN 2022 TALOUSARVIOSTA JA SEN PERUSTEISTA  
 

Vuoden 2020 toteutunut tulos oli 1.020.000 euroa. Valtion myöntämien suorien koronatukien osuus 

(valtionosuuksien ja yhteisöverotuottojen kautta) oli 1,16 m€. Välillisesti koronatukea saatiin myös 

Sairaanhoitopiirin kautta (n. 150.000 euroa) sekä sivistyssektorin hankkeitten kautta. Ilman näitä tukia 

vuoden 2020 tulos oli ollut noin -300.000 euroa. 

Vuoden 2021 talousarvio on lähtökohtaisesti budjetoitu -235.000 euroa ja talousarviomuutosten jälkeen -
290.000 euroa alijäämäiseksi. Lokakuun 2021 tuloslaskelmalukujen valossa tilanne näyttäytyy siltä, että 
koko vuoden tulos kääntyy vahvasti plussalle. Lokakuun 2021 tulos on +1.7 miljoonaa euroa. Loppuvuoden 
verotulo-, VOS- ja sote-kulukertymää on vaikea ennustaa luotettavasti, mutta mikäli vauhti jatkuu 
nykyisenä, tuloksen voidaan olettaa asettuvan tasolle +1,5 miljoonaa euroa. Koronatukea vuoden 2021 
tuloksessa on tämän hetken arvion mukaan n. 560.000 euroa. 

 
Valtionosuudet putosivat vuodelle 2018 noin 550.000 euroa, 2019 noin 300.000 euroa ja vuoden 2020 
perusjaossa edelleen noin 200.000 euroa. Korona-avustuksen myötä vuoden 2020 valtionosuus kasvoi 
kuitenkin n 600.000 euroa yli vuoden 2019 toteutumatason. Vuoden 2021 valtionosuusennuste on 
11.854.000 euroa, jossa on laskua vuoden 2020 toteutumatasosta (12.248.000) -363.000 euroa. 

 
Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön ennuste vuodelle 2022 on seuraava: 

- VOS  11.224.708 (vähennystä vuoteen 2021 yhteensä 629.146 euroa) 
- Kunnallisvero    8.506.000 (lisäystä vuoteen 2021 yhteensä 267.000 euroa) 
- Yhteisövero   2.156.000 (vähennystä vuoteen 2021 yhteensä 361.000 euroa) 
- Kiinteistövero    1.299.000 (lisäystä vuoteen 2021 yhteensä 91.000 euroa) 

 
Vähennykset vero- ja valtionosuuskertymissä yhteensä 632.146 euroa. 
 
 
Erikossairaanhoidon ja perusturvan sekä pelastuslaitoksen menojen ennustetaan kasvavan vuonna 2022 
yhteensä noin 450.000 euroa vuoden 2021 toteutumaennusteesta. 
 
Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Sopimuskausi on kaikissa kunta-alan sopimuksissa 1.4.2020–
28.2.2022. Merikarvian kunnassa sopimuksen euromääräinen vaikutus on noin 200.000 euroa verrattuna 
vuoden 2019 tasoon. Lisäksi vuonna 2021 on maksettu kertaluontoinen bonus, jonka 
kokonaiskustannusvaikutus on Perusturvan osuus huomioon ottaen noin 60.000 euroa. 
 
Uuden sopimuksen sisällöstä ei ole vielä tietoa, mutta on perusteltua odottaa, että uudella sopimuksella 
tulee olemaan kustannusvaikutuksia henkilöstökuluihin. Vuoden 2022 talousarvioon sovelletaan 1,5 %:n 
sopimuskorotusarviota, jonka kustannusvaikutus on n. 85.000 euroa. 
 
Työttömyysaste on tuoreimman työllisyyskatsauksen (9/2021) mukaan Merikarvialla 10,0 %.  Työttömien 
työnhakijoiden määrä on vastaavina ajankohtina (syyskuu) ollut seuraava: 

 
Vuonna 2016:  206 henk. 
Vuonna 2017: 169 henk. 
Vuonna 2018: 130 henk. 
Vuonna 2019: 125 henk 
Vuonna 2020: 134 henk.  
Vuonna 2021: 119 henk., joista alle 25-vuotiaita 6 henk., yli 50-vuotiaita 70 henk. ja 
pitkäaikaistyöttömiä 42 henk. 
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Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä 
työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet 
työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää VM:n ennusteen mukaan työllisten määrää vuosina 2022 
ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. 

 
Kunnan omaa työllistämistä tukevaa toimintamallia kehitetään edelleen lisäämällä yritysyhteistyötä. 
Euromääräisten panostusten tasoa korotetaan hieman. Nuorten kesätyöllistämistä jatketaan 

 
VM:n talousennusteen (syyskuu/2021) bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % v. 2021. Talouden 
toipuminen covid-19-epidemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Talouden elpyminen 
jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena 
talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 
2022 ja 1,4 % v. 2023. 
 
Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan 
avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin 
sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta. 
 
HYVINVOINTIALUE 2023 JA TYÖVOIMAPALVELUT 2024 

 
Vuosien 2023 – 2024 taloussuunnitteluun vaikuttaa SOTE- ja Pelastuslaitostehtävien siirto uusille,  jo 
perustetuille hyvinvointialueille. Suomen hallituksen puolivälisriihessä tekemä päätös työvoimapalveluiden 
siirtämisestä kuntien vastuulle 2024 aikana on tuomassa uusia tehtäviä ja kustannusvastuita kunnille. 
Työvoimapalvelu-uudistuksen rahoitusmallista ei ole vielä muuta täsmällistä tietoa, kuin että siinä 
tavoitellaan kustannusneutraaliutta nykyrakenteeseen verrattuna. Ympäristöterveydenhuollon tehtävien 
siirto kuntien järjestämisvastuulta hyvinvointialueille siirtyy vuoteen 2027. 

 
Kuntakenttä tulee olemaan voimakkaassa murroksessa. On helppo ennustaa, että kuntakentässä tulee 
väistämättä tapahtumaan eriytymistä. Isojen palvelukokonaisuuksien uusi järjestämismalli luo uusia 
rajapintoja, yhteistyörakenteet ovat muutoksessa, palvelujen saatavuudessa eri alueiden välillä voi syntyä 
eroja, veropohjat eriytyvät, valtion ohjaus eri muodoissaan muuttuu, kuntien suhteellinen velkaantuminen 
kasvaa, digitalisaatio muuttaa toimintatapoja. VM-vetoisessa keskustelussa nousee esiin ajatuksia 
yhtenäiskuntamallin muuttamisesta. 

 
Hyvinvointialue 2023 tuo VM:n ennusteen mukaan isoja vaikutuksia Merikarvian kuntatalouteen. Alustavan 
(VM: toukokuu/2021) laskelman mukaan kunta on menettämässä verotuloja n. 5 miljoonaa euroa ja 
valtionosuuksia peräti 10 miljoonaa euroa. Siirtyvien SOTE- ja pelastuspalveluiden nettokustannukset ovat 
yhteensä noin 15 miljoonaa euroa. Kun ylimääräisiä koronatukia ei elää ole tiedossa ja vanhoja 
veroluonteisia tukia joudutaan palauttamaan, merkitsee muutos sitä, että meidän on määrätietoisesti 
jatkettava yt-neuvotteluissa 2020 sovittuja toimenpiteitä kustannuskehityksen madaltamiseksi ja 
samanaikaisesti panostettava voimakkaasti alueen vetovoimaisuuden, uusien työpaikkojen ja positiivisen 
väestökehityksen aikaansaamiseksi. 

 
Sopeuttamisohjelmaa toteutetaan 

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. 
Kunnan kiinteistömassan ylläpitokustannusten ja poistokuorman pienentämiseksi tarpeettomista 
kiinteistöistä on luovuttava. Vuotuista investointiohjelmaa on asteittain pienennettävä talouden 
kokonaisvolyymiin ja kestokykyyn sopivaksi.  
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Pelkistäen tämä tarkoittaa, että vuoden 2022 osalta (TA2022 suunnitteluohje / budjettiesitys 2022): 
 

 toiminnan kokonaistuotoissa on päästävä 4 miljoonaan euroon (budjettiesitys 4,3 miljoonaa 
euroa) 

 henkilöstökuluihin liittyvät nettokustannukset on pysyttävä vuoden 2019 tasolla huomioon ottaen 
ja sisältäen sopimuskorotukset. YT-neuvotteluissa tarkasteltua ja vuoteen 2023 ulottuvaa  
eläköitymisen hyödyntämissuunnitelmaa on noudatettava (budjettiesitys 7,4 miljoonaa euroa). 

 YTA ja SHP kustannusten kasvukehitys on saatava pysyvästi pidettyä 1 %:n tasolla (budjettiesitys + 
3,6 % verrattuna vuoden 2020 toteumaan). 

 muiden ulkopuolisten palveluiden ostot on saatava euromääräisesti pidettyä alle 2 miljoonan euron 
tasolla, eli kulujen kasvu on nollattava (budjettiesitys 2,4 miljoonaa euroa) 

 aineiden ja tarvikkeiden ostot on saatava euromääräisesti pidettyä enintään 1,5 miljoonan euron 
tasolla, eli kulujen kasvu on nollattava (budjettiesitys 1,5 miljoonaa euroa). 

 myönnettävien avustusten määrää ei voida kasvattaa (budjettiesitys 406.500 euroa) 

 nykyistä poisto- ja kiinteistöjen kunnossapitokuormaa on pienennettävä tavoitteellisesti myymällä 
kunnan omistamia huonosti tuottavia kiinteistöjä (budjettiesitys 1.26 miljoonaa euroa, laskua 
vuoden 2020 tasoon 74.800 euroa). 

 uudet investoinnit suunnataan kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa parantaviin 
kohteisiin. 

 

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. Vanhuspalvelujen saatavuuteen ja 
asiakastarvelähtöisyyteen 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 8,5 M€, kiinteistöveroa 1,2 M€ ja yhteisöveroa 
mukaan lukien 2,2 M€. Kokonaisverokertymä vuodelle 2022 on 11 891 000 euroa.  Kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudeksi on arvioitu 7,7 M€, opetus- ja kulttuuritoimen osuudeksi 0,17 M€ ja verotulomenetysten 
valtionosuuskorvaus 1,5 M€. Valtionosuuksien kokonaiskertymä vuodelle 2021 on 11 254 708 euroa. 
Vuoden 2022 vero- ja valtionosuusennusteet eivät sisällä koronatukia. 

Vesi- ja jätevesimaksuja kerätään yhteensä  noin  698 000 €.  Rakennusten ja asuntojen vuokratuloa kertyy 
2 100 000 €, venepaikoista 16 000 € ja rakennusvalvontamaksuja 67 000 €. Rakennusten ja alueiden 
kunnossapitoon ja rakennusmateriaaliin varataan noin 126 100 €. Kunta käyttää sähköön 359 000 €, 
lämpöön 231 500 euroa sekä ostaa vettä runsaalla 145 000 eurolla.  

Kunta maksaa palkkoja 5,88 M€ ja sivukuja 1,6 M€.  Tiedossa oleviin sopimuskorotuksiin on varauduttu.   

Erilaisia asiantuntijapalveluksia ostetaan 187 400 eurolla ja ICT-palveluiden hankintaan käytetään 132 900 
€. Matkustus ja kuljetus vie 588 600 €, mikä on valtaosin koulukuljetuksia.  Elintarvikkeita ostetaan 276 000 
eurolla.  
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Erilaisia avustuksia kunta maksaa noin 406 500 eurolla, suurimpana KELAn kautta maksettavat lasten 
kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja hoitoraha 160 000 € ja osallistuminen pitkäaikaistyöttömien ns. 
Kelaosuuden maksuun 130 000 €:lla. Syöpäkorvauksia maksetaan vielä vuonna 2022 7 000 euroa. Sen 
jälkeen korvaus lakkaa. Työllisyyden hoidon nettokustannus ml. nuorten kesätyö, työllistämistehtävä ja 
työpajatoiminta on 304 500 euroa. Kunta varautuu avustamaan myös kylätoimikuntia, kylien ja yhteisöjen 
kehittämistä, yrittäjäyhdistyksiä, eläkeläis- ja veteraanijärjestöjä. Näiden, tileihin 5850 ja 5880, sisältyvien  
avustusten yhteenlaskettu määrärahakehys n 31 000 euroa. Määrärahoja on varattu mm. tieavustuksiin 
35 000 euroa ja liikunta- ja kulttuuri avustuksiin 24 500 euroa. Kunta ostaa edelleen jääaikaa Merikarvian 
jäähalli Oy:ltä 74 500 eurolla.  

Vuonna 2020 kunnan velkamäärä oli 3,15  M€. Vuonna 2021 velkamäärä on pudonnut 2,8 M€:n, mikä on 
alhainen (n 900 €/as) kuntien keskiarvoihin (3500 €/as) verrattuna.  

 

Investointeja vuonna 2022: 
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KP Hanke/kustannuspaikka MENOT 2022 TULOT NETTO 2022

Irtaimistot

9317 Peruskoulun digihankinnat / digiloikka 28 000 0 28 000

9311 Koulukesk. inv.irtaimisto läppärit:  lukio 20 000 0 20 000

9310 Oppilastietojärjestelmä Wilma 10 000 0 10 000

9111 Taloustilastointijärjestelmä (Premiumiin) 10 000 0 10 000

9251 Keittiöiden irtaimistot / koulukeskus 25 000 0 25 000

9411 Kiinteistöjen inv. Irtaimistot 15 000 0 15 000

9114 KTWeb-järjestelmään siirtyminen 10 000 0 10 000

9309 Oppilastietojärjestelmä varhaiskasvatus 13 000 0 13 000

9119 Etäkokoustaminen / M365 / äänentoistojärjestelmä 0 0 0

9312 Musiikkiluokan mixeri 10 000 0 10 000

Irtaimistot, yhteensä 141 000 0 141 000

Koneet

9410 Ruohonleikkurit 50000 5000 45 000

Henkilönostin, Kiinteistötraktori

9230 Kiilarinne, hoitajakutsujärjestelmän uusminen (Miratel) 0 0 0

Koneet,  yhteensä 50 000 5 000 45 000

Rakennukset

9513 Kiilarinne: kotihoito, terveysas.viimeistely 25 000 0 25 000

9579 Mericamping:  parkkipaikka / piha 10 000 0 10 000

9435 Val. LED, sis suunnittelupalv., tekn.päiv., paloilm. koulukeskus80 000 0 80 000

9436 Valaistukset LED, sis suunnittelupalvelu virasto 30 000 0 30 000

9437 Valaistukset LED, sis suunnittelupalvelu Kiilarinne 30 000 0 30 000

9438 Valaistukset LED, sis suunnittelupalvelu Rysä 30 000 0 30 000

Aurinkopaneelijärjestelmiä, suunnittelu / kilpailutus / rahoitus 10 000

9548 Rakennus korjaukset + iv-puhdistukset  Kiilarinne 10 000 0 10 000

9316 Rakennus korjaukset + iv-puhdistukset Koulukeskus 10 000 0 10 000

9415 Rakennus korjaukset + iv-puhdistukset  Rysä 10 000 0 10 000

9515 Rakennus korjaukset + iv-puhdistukset  virasto 10 000 0 10 000

9322 Kirjasto, katto 20 000 0 20 000

9505 Päiväkodin kuisti II ml eskaritila 15 henk 70 000 0 70 000

9320 Koulukeskus suunnittelu (fysiikan luokka) toteutus 650 000 0 650 000

9526 Messinkimäki II (ent. työkeskus), suunn. Wassan suunnitelma10 000 0 10 000

9511 Rysä: altaat, peruskorjaus, suunnittelut 10 000 0 10 000

9418 Krookan kehittäminen,P-paikat,  esiintymislava, myöhemmin sauna10 000 0 10 000

9515 Etätyöpiste, kunnantalo 10 000 0 10 000

9662 Koulun viemäri 30 000 0 30 000

Rakennukset,  yhteensä 1 065 000 0 1 055 000

Tiet, alueet

9566 Asfaltointilista 30 000 0 30 000

9143 Sähköautojen lataus: kunnanvirasto, Krookka 0 0 0

9460 Kauppasatama (kartoitus + kunnostusta) 30 000 0 30 000

Torin "kopit"

9427 Retkikohteet/jokikohteet 0 0 0

9453 Ouraluoto estettömyys + digi (vessat, puukatos, reitit) 60 000 30 000 30 000

9153 Energiapuun varastoterminaalialue (BioWatti 0,6 ha) 80 000 0 80 000

9599 Uudet kevytväylät, suunn. (Tapio,Brändöö,Pohjaranta Kräsoora) 50 000 0 50 000

9117 Kasala  kehittäminen; vaunupaikat, myyntipisteen laajen. 10 000 0 10 000

9383 Maa-alueet/ sahan alueen tie, kenttä 100 000 0 100 000

9550 Urh.kentän korjaus 25 000 0 25 000

9124 Laiturit 0 0 0

9418 Krookan kehittäminen 

9553 Tievalaistuksen suunnittelu

9553 Tievalaistuksen asennus

9596 Valokuitu 0 0 0

Tiet, alueet, yhteensä 385 000 30 000 355 000

Vesi-ja viemäri

9661 Korjausvelka    30 000/v (Kaava-alueen viem.johdot, korj.) 30 000 0 30 000

Lisäalueet (vesi/viemäri) 30 000 0 30 000

9446 Alakylä-Kräni viemäri 150 000 0 150 000

9651 Paineenkorotusasema Tuorila/vesisäiliö 250 000 0 250 000

9632 Instasuunnitelma/Siikainen 80 000 0 80 000

9414 Karttojen päivitykset 10 000 0 10 000

9385 Vesikorjaukset (Ramboll:n suunn, pumput, säiliö)+putsarikatos130 000 0 130 000

Vesi-ja viemäri, yhteensä 680 000 0 680 000

Muut investoinnit

9812 Satakunnan SHP/Sos.palvelut (inv) 70 000 0 70 000

9821 Maa-alueet,tontit,kiinteistöt 50 000 0 50 000

9832 Osakkeet ja osuudet            

Muut investoinnit, yhteensä 120 000 0 120 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2022 2 441 000 35 000 2 396 000
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YLEINEN HALLINTO 
2. KUNNANVALTUUSTO 

2.1. Eri toimielimet 

Tehtävän talousarvio 2022 
Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä). 

Menot -49 596 Tulot 5 150 Poistot 
 

Netto -44 446 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

Vaalit 

Vastuuhenkilö: keskusvaalilautakunnan sihteeri 

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

 Aluevaalit tammikuussa 2022. 

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. Perehdytys on toteutettu syksyllä 
2021. 

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

 

 

3. KUNNANHALLITUS 

3.1. Kunnanhallituksen tehtävä 
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja 

Tehtävän talousarvio 2022  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -615 813 Tulot 514 448 Poistot 
 

Netto -101 365 
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Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

Kunnanhallituksen tehtäväalueen alaisuudessa toimivia toimielimiä ovat valtuustokaudella 2021 – 2025 
voimassa olevan hallintosäännön mukaa mm., tulevaisuus- ja taloustoimikunta, Merikarvian - Siikaisten 
vesihuoltotoimikunta, metsätoimikunta, nuorisoneuvosto, vanhus- ja vammaisneuvosto, YM:n hankkeen 
(vanhusten palveluasumisen kehittäminen) Merikarvian alatyöryhmä, etsivä vanhustyö –toimikunta, 
kuolinpesän (Varvinharju&Kalliosale) omaisuuden jakamista organisoiva toimikunta sekä kunnan ja 
yrittäjien yhteistyöryhmä (KYYRY). Valtuustokaudelle 2021 – 2025 hyväksytyn hallintosäännön kirjaukset 
huomioidaan 1.8.2021 alkaen. 

Yleiset tavoitteet vuodelle 2022 

 Uuden kuntastrategian 2021 – 2025 valmistelu ja hyväksyttäminen valtuustossa 

 Kuntastrategian 2021 -2025 keskeisten tavoitteiden toteuttaminen 

 Valmius ja varautumissuunnitelman päivittäminen ja hyväksyntä 

 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 

 Asukasta kohti laskettu kunnan lainamäärä pysyy alle kuntien keskimääräisen lainamäärän tasolla 

 Kunnan suhteellinen velkaantuminen säilyy alle 50 prosentissa 

 Kunnan omavaraisuusaste säilyy yli 50 prosentissa 

 Talouden raameihin sopiva hyvä palvelutaso 

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  

 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. Vuoden 2022 
talousarvio ei sisällä saatavien palautusta. 

Määrärahoja vuodelle 2022 

 Avustukset  yhteisöille yhteensä 30 000 € (ml. kesäasukasyhdistys 750 €)) 

 Yksityistieavustukset 35 000 € 

 Kylätoimikunnille avustusta yhteensä 7 500 € 

 Syöpäkorvaukset 7000 € 

 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 100 000 €  

 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 2022  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -606 851 Tulot 32 900 Poistot -7 266 Netto -581 217 
 

 Hallinto-, talous ja henkilöstöpalveluihin kuulu palkanlaskenta, kirjanpito, budjetointi ja reskontra- 
ja rahatoimi.   
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3.2.1. Hallintopalvelut 
Yksikön talousarvio 2022  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -376 989 Tulot 32 900 Poistot -7 266 Netto -351 355 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

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.  

 Kunnan säännöstöä ja ohjeistuksia uusitaan tarpeen mukaisesti. 

 Asiakirjahallintaohjelmisto laajennetaan sopimushallinnan toiminnallisuudella. 

 Jatketaan vuoden 2020 lopulla käyttöön otetun sähköinen rekrytointityökalun (Kuntarekry) 
hyödyntämistä ja yhdistetään se Työmarkkinatori-palvelualustaan heti kun mahdollista.  

 Jatketaan tiedonhallintamallin laadintaa sen kaikkine osineen. Sitä viedään suunnitelmallisesti 
eteenpäin ja otetaan käyttöön sitä tukevia asiakirjahallinnon liittymiä. 

 Verkkosivujen kehittäminen on jatkuva prosessi hyvän asiakaskokemuksen saavuttamiseksi ja se on 
kunnan viestinnän kivijalka, johon muu viestintä kuten somealustat ja mediayhteistyö yhdistetään. 
Siihen voidaan liittää markkinointialustoja kuten Ruokamessut, matkailuun liittyviä uusia 
palvelualustoja ja uudet alustat, jotka mahdollistavat kuntalaisten osallistumisen kunnan 
kehittämiseen.  

Edunvalvontapalvelut 

 Edunvalvontapalvelut hankitaan ostopalveluna Porin maistraatin kanssa solmitun sopimuksen 
perusteella. 

Joukkoliikenne 

 Kunta jatkaa yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa. Sopimusta jatketaan optiovuosilla ja sen 
kustannukset jakautuvat seuraavasti: ELY-keskus 50 % - Merikarvia 25 % - Pori 25 %. Ostoliikenne 
koskee Merikarvia–Pori ja Merikarvia–Siikainen–Kankaanpää –bussivuoroja.   

IT-palvelut 

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

 Janne Karjanlahti Oy:n kanssa IT-tehdyt palveluostot on korvattu IPP Oy:n kanssa tehdyllä 
yhteistyösopimuksella. IT-asiantuntijapalvelujen ostoon on varattu 42 000 euroa. Summalla 
hankitaan ohjelmistojen ja palvelimen tarkastus-, huolto- ja muutostöitä sekä muuta IT-
asiantuntijapalvelua . 

 IT-palvelujen ostoon on varattu  80 000 euroa. Summalla pidetään yllä kunnan sähköisiä 
ohjelmistoja (pl. koulukeskus) ja hankitaan uusia ohjelmistolisenssejä (pl. koulukeskus). Tarpeen ja 
vaatimusten mukaan hankittaviin uusiin ohjelmistolisensseihin kuuluvat mm. M365 järjestelmään 
siirtymisen ja asianhallintaohjelmiston uusimisen kustannukset, sekä automaattisen 
talousraportoinnin kustannukset.  
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 IT-laitteiden mahdollisiin uusimistarpeisiin varaudutaan 3000 euron määrärahalla. Tähän summaan 
kuuluu mm. näyttö- ja tietokonehankintoja.  

 Tietoturvaan kiinnitetään erityistä huomiota, myös uusia ohjelmistohankintoja teemaan liittyen.  

Henkilöstö 

 hallintopäällikkö 40 %, hallintosihteeri ja palvelusihteeri 

 

3.2.2. Talous- ja henkilöstöpalvelut 
Yksikön talousarvio 2022  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -229 862 Tulot 
 

Poistot 
 

Netto -229 862 

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-yhteyshenkilönä toimii hallintopäällikkö 

 Henkilöstö- ja talouspalveluissa henkilöstömuutoksia ja mahdollisia poissaoloja on ennakoitu 
osaamisten jakamisella ja sijaisuus- ja varahenkilöjärjestelmää kehittämällä. Henkilöstö- ja 
talouspalveluissa on siirrytty yhden palkkasihteerin järjestelmään, perhevapaiden takia 
palkkasihteerinä toimii sijainen syksyyn 2022 asti. Työtehtävien vaativuuden arviointia (TVA) 
jatkuvan prosessina kehitetään edelleen vuoden 2022 aikana. Henkilöstöhallinto tukee 
tehtäväalueita TVA-prosessien toteuttamisessa. Vuosittaisia kehityskeskusteluja jatketaan.  

 Henkilöstösuunnittelua kehitetään edelleen ja jatketaan tulevien eläkkeelle siirtymisten 
suunnitelmallista ennakointia YT-neuvottelussa tunnistettuja ratkaisumalleja hyödyntämällä. 

 Ohjelmistolisenssejä hankitaan lisää ja 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. Pääkirjanpitäjä tukee palkkasihteerin 
sijaisuutta tarpeen mukaisesti. Reskontranhoitoon on perehdytetty henkilö, joka voi toimia 
tarpeen tullen sijaisena – tällä hetkellä hän työskentelee pääasiassa sivistystoimessa.  
Reskontranhoidon toiminnan jatkuvuutta ennakoidaan eläköitymistilanteessa uudella 
rekrytoinnilla.  

 Valtiokonttorin ja Tilastokeskuksen lanseeraama uuden automaattisen tilastotietojen koonnin 
käyttöönottoa ja kehittämistä jatketaan. Kulujen ja tulojen tunnistetietojen täsmentäminen ja 
kirjanpidollinen uusi ryhmittely sekä käsittelijöiden koulutus jatkuu tarpeen mukaisesti. 

 Jatketaan mahdollisuutta vapauttaa työaikaresurssia yksinkertaistamalla sisäistä laskutusta 
ja/tai kustannusten jakamiskäytäntöjä.  

 Ohjelmistolisenssejä uusitaan tarpeen ja vaatimusten mukaan. 

 Ostolaskudatan julkaisemista on valmisteltu valtuustoaloitteesta Kuntaliiton työryhmässä ja se 
toteutetaan tarkoitukseen sopivalla alustalla.  

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 2022 

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -215 205 Tulot 97 745 Poistot 
 

Netto -117 460 

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

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

Elinkeinotoiminnan kehittäminen 

 Paikkakunnan elinkeinotoiminnan ja elinvoiman kehittäminen 

 Tehdään aktiivisesti uusia avauksia yritystoiminnan synnyttämiseksi ja kasvattamiseksi alueella 

 Valmistellaan valokuituverkkoa koskeva investointi- ja rahoitussuunnitelma 

 Edistetään hankkeita, joilla parannetaan yritystoimitilojen saatavuutta 

 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 
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 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 

 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 

 Varmistetaan kunnan uusien verkkosivujen toimivuus ja hyöty markkinoinnissa 

 Matkailupalveluhakemisto toteutetaan vuonna 2021 uudistetun mallin mukaisesti 

 Toimitaan Merikarvian matkailutoimijoiden yhteistyön ja kehittämisen koordinoijana. Osallistutaan 
yhteistyöhankkeisiin. Tuetaan matkailuyritys kasvua uudelle tavoitetasolle. 

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

 Panostetaan tontti- ja teollisuusaluemarkkinointiin 

 Toteutetaan yhdessä teknisen toimen kanssa keskeisten vetovoimakohteiden (Krookka ja 
Ouraluoto) jatkokehittämistä 

Henkilöstö 

 kunnanjohtaja, sekä kehittämsasiantuntija 80 %, 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.  
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Henkilöstö 

 kunnanjohtaja , sekä rakennustarkastaja 20 % 

 

3.4. Työllistämispalvelut 
Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö 

Tehtävän talousarvio 2022  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -393 711 Tulot 104 300 Poistot 
 

Netto -289 411 
 
Työttömyysaste on heinäkuun työllisyyskatsauksen (7/2021) mukaan Merikarvialla 11,3 %.  
Työttömien työnhakijoiden määrä on vastaavina ajankohtina (heinäkuu) ollut seuraava: 
 
Vuonna 2016:  210 henk. 
Vuonna 2017: 179 henk. 
Vuonna 2018: 133 henk. 
Vuonna 2019: 132 henk 
Vuonna 2020: 156 henk. (lomautettuna 20) 
Vuonna 2021: 134 henk.,  

joista alle 25-vuotiaita 8 henk., yli 50-vuotiaita 78 henk. Pitkäaikaistyöttömiä 41 henk. 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

Työllistämistehtävät ja työmarkkinatuki sekä työpaja- ja kierrätyspajatoiminta  

 Työmarkkinatuen rahoitukseen liittyvä lainsäädäntö korostaa kunnan taloudellisia vastuita ja 
järjestämisvelvollisuutta. Tämä toimii vahvana insentiivinä jatkuvaan kehittämiseen työllisyysasteen 
nostamiseksi.    

 Työllistämistukipalkkoja varataan 150 000  euroa (sis. Työpaja 31 000)  

 Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varataan 130 000 euroa.  

 Kunta tarjoaa työkokeilupaikkoja ja palkkatukijaksoja mahdollisimman aktiivisesti yhteistyötä eri 
toimijoiden välillä tiivistämällä. Tavoitteena mahdollisimman usein kahdeksan kuukauden 
yhtäjaksoiset työsuhteet, joista kunta kantaa tarvittaessa taloudellisen vastuun kuuden kuukauden 
ylittävältä kahden kuukauden osalta silloin, kun palkkatuen edellytykset yli kuuden kuukauden 
kestävälle työsuhteelle eivät täyty. 

 Kunta integroi työllistettyjä perusprosesseihin  (ns. seinätön työpaja). Ohjausta työpaikoilla ja 
tukipalveluihin kehitetään. 

 Työttömien työllistämiseen seinättömään työpajaan voidaan käyttää taloudellisia resursseja myös 
ilman palkkatukea, mikäli se on kunnan kokonaisedun mukaista. 

 Palkkatuen siirtoja voidaan tehdä myös yksityisille työnantajille ja yhdistyksiin kuten kuluvalla 
toimintakaudella on tehty. Työpajaohjaajan resursseja käytetään koko seinättömän työpajan 
toiminnassa aina kun se on mahdollista.  

 Uudessa työkokeilu/työpajamallissa pyritään katkaisemaan työttömyyskierre mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa – sinne voidaan ohjata Kelan työmarkkinatuen maksulistan lisäksi myös 
muita työttömiä.  
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 Monialaisen yhteistyön toimintamalleja kehitetään TE-palveluiden, etsivän nuorisotyön, Työvoiman 
palvelukeskuksen (TYP) ja Porin perusturvan aikuissosiaalityön kanssa. Viime toimintakaudella 
yhteistyöhön otettiin mukaan myös terveydenhuolto ja toimintamalleja kehitetään edelleen.  

 Yhteistyö hyvinvointialueen toimijoiden kanssa on alkanut, mukana mm. yhdistystoimijoita ja 
heidän toimintaansa kokoava Satakunnan Yhteisökeskus.  

Nuoret ja yritysten työllistämät 

 Nuorten kesätyöllistämiseen varataan 25 000 euroa.  

 Yrityksille tarkoitettu kesätyöpaikkatuki on 6000 euroa. 

Henkilöstö 

 työpajaohjaaja, hallintopäällikkö 20 % 

 

3.5. Perusturva 
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja, joka toimii kunnan yhdyshenkilönä 

Tehtävän talousarvio 2022  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -10 314 569 Tulot 
 

Poistot 
 

Netto -10 314 569 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

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 parantaminen kunnan taloutta  ja kuntalaisten 
hyvinvointia  edistävällä tavalla  

 Hyvinvointialueratkaisun valmisteluun osallistuminen ja vaikuttaminen 

PoSa (ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkäri- yms. palvelut) 

 Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvien eläinlääkäri- ja terveystarkastuspalvelujen hoitaminen. 

 Kustannuspaikan menot 110 000 euroa sisältyvät Perusturvan tehtäväalueelle. 

 

3.6. Erikoissairaanhoito 
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja 

Tehtävän talousarvio 2022  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -4 750 000 Tulot 
 

Poistot 
 

Netto -4 750  000 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 
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 Riittävän ja hyvän erikoissairaanhoidon turvaaminen 

 Kunnan talouteen sopiva kustannustehokas toiminta 

 Hyvä perusturvan ja erikoissairaanhoidon yhteistyö 

 Omistajaohjauksen kehittäminen 

 Hyvinvointialueratkaisuun valmistauminen mm. kuntien myöntämän lainarahoituksen palautuksen 
selvittämisellä 
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SIVISTYSTOIMI 2022 
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 

o Kansalaisopisto 
o Kirjastopalvelut 
o Kulttuuripalvelut 
o Liikunta- ja nuorisopalvelut 

 

 Kaikki yllä mainitut sivistyslautakunnan tehtäväalueet 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 2022 

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -7 131 654 Tulot 603 055 Poistot -49 828 Netto -6 578 427 
 

 

4.1. Opetustoimen hallinto 
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja 

Tehtävän talousarvio 2022 

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -211 080 Tulot 55 795 Poistot -15 000 Netto -170 285 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

 Osallistuu varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen kehittämiseen kunnassa. 
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 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. 

 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 

 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 -7.200 euron 
määräraha koulutoimen hallinnon kustannuspaikalle. Määrärahan tarve vaihtelee vuosittain. 

 

Määrärahoja vuodelle 2022 

 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 -
121 529 € (TA 2021 128.651€). 

 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. Uusia korona-
avustustuottoja on saatu (48.279 €). Vapaan sivistystyön korona-avustuspäätös saapuu vuoden 
2021 syksyn aikana.  Suurin osa hanketuotoista on tarkoitettu vuoden 2021 puolelle, joten 
hanketuottoja siirretään vuoden 2021 lopussa myös vuoden 2022 puolelle. Tässä vaiheessa syksyä 
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ennuste siirtomäärästä on noin 20.016 €. Kyseinen siirtomäärä tarkentuu vuodenvaiheessa. 
Hankkeilla on myös omarahoitusosuudet, jotka on kirjattu vuoden 2022 puolelle.  

 Kunnan investointeihin on varattuna -13.000 € uuden Wilma-tietojärjestelmän hankintaan myös 
varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Hankinta tuli ajankohtaiseksi, koska koulut siirtyivät 1.8.2021 Wilma-
oppilastietojärjestelmän käyttäjiksi ja varhaiskasvatuksessa ei ole ollut lainkaan käytössä sähköistä 
tietojärjestelmää.  

 Kaikkiaan kokouspalkkioihin on varattuna -10 000€, joista valtaosa on lautakuntatyöskentelystä 
aiheutuvia kustannuksia. 

 Taiteen perusopetuksen järjestämiselle Kankaanpään opiston alaisuudessa  taiteen perusopetuksen 
laajan oppimäärän mukaisesta opiskelusta Kankaanpään musiikkiopistossa on varattu -5.000 € 
määräraha. 

Henkilöstö 

 Opetustoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja (45 % työajasta / palkasta) sekä 
toimistosihteeri (80 % työajasta/palkasta). Kouluissa toimii yksi yhteinen kokoaikainen 
koulusihteeri, minkä lisäksi opistosihteerin tehtäviin sisältyy 20 % varhaiskasvatuksen ja kirjanpidon 
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 

Tehtävän talousarvio 2022 

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -1 540  448 Tulot 54 200 Poistot 
 

Netto -1 486 248 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

- Varhaiskasvatuslakia muutettiin 1.8.2021 alkaen mitoituksesta poikkeamisen osalta (36§). 
Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista 
syistä.  Tämä tarkoittaa riittäviä ja toimivia sijaisjärjestelyjä henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin 
poissaolotilanteisiin. Sijaisjärjestelyt tulee toteuttaa lapsen edun mukaisesti. Tämä vaikuttaa siihen, 
että on jokaisen poissaolon kohdalla mietittävä sijaisen tarve suhteessa lapsimäärään ja sijaisten 
saatavuus on valtakunnallisestikin haastavaa.  

- Varhaiskasvatuslakiin on lisätty myös 1.8.2021 henkilöstöä koskeva uusi velvoite. Velvoite koskee 
vasrhaiskasvatuslain 26-30 §:ssä tarkoitettua henkilöstöä. Lain mukaisesti kyseisen työ-tai 
virkasuhteisen  henkilön on ilmoitettava viipymättä varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta 
vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan 
lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti. Ohjeistukset ja 
Merikarvian varhaiskasvatuksen omat lomakkeet tähän ilmoittamiseen on tehty ja henkilökunta on 
ohjeistettu asiaan liittyen.  

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuivat 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennettiin 
korottamalla tulorajoja 31 prosenttia. Tämä tarkoittaa käytännössä maksutuottojen pienenemistä.  

- Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuva kunnan oma 

varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty helmikuussa 2020.  Ryhmäkohtaisten 
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varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöä jatketaan ja tiimipalaverit otetaan osaksi tiimien viikottaista 

suunnittelun arkea ja arjen arviointia.  

- Esiopetusta annetaan sekä päiväkodilla että kunnanviraston tiloissa. Vuonna 2015 syntyneitä on 29, 

joten esikouluryhmiä on kaksi. Syksyllä 2022 lukemat näyttäisivät olevan samoissa eli kahden 

ryhmän verran esikoululaisia.   

- Keväällä pitäisi päiväkodin etupihan kuisti vielä remontoida. Tämän jälkeen remonttien pitäisi olla 

hetkeksi aikaa tehtynä.  

- Vuonna 2022 olemme mahdollisesti saamassa sähköisen järjestelmän (investoinneissa), joka 

muuttaa/helpottaa monia asioita (mm. hoitoaikailmoittaminen, hakeminen varhaiskasvatukseen, 

laskutus, vardasiirrot ym. ) 

- Vuonna 2020 käyttöönotettua tulorekisterin käyttöä jatketaan tulosidonnaisten asiakasmaksujen 

määrittämistä varten.  

- 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 2022 

- Lasten kotihoidon tukeen varataan 160 000 €. Kotihoidon tuen piirissä on tällä hetkellä  55 lasta. 

- Lasten kotihoidon kuntalisään varataan 20.000€. 

- Vastasyntyneiden muistamiseen (500€/lapsi) 10500 €. Vuonna 2021 syntyviä lapsia 21.  

- 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 1 020 238 €:ksi vuodelle 2022. 

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 



23 
 

2019 syksy 14 0 15 10 4 

2020 syksy 6 2 12 7 2 

2021 syksy 15 0 10 15 0 

 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 alkoivat  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.  

 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 2022 ainakin 1 henkilökohtainena avustaja (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 2022 

Kevät 2022: 

 Varhaiskasvatusjohtaja 

 6 varhaiskasvatuksen opettajaa  

 11 (12) varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 

 1 henkilökohtaista avustaja (lastenhoitaja) 

 1 päiväkotiapulainen, jos on tarjolla työllistettyjä 

 2 Perhepäivähoitajaa 

 lisäksi vaihtelevan tarpeen mukaisesti vuorohoidon yö- ja viikonloppujen henkilökunta 

o kahden varhaiskasvatuksen kokoaikaisen lastenhoitajan palkkakustannukset 

Syksy 2022 

1 Varhaiskasvatusjohtaja 

 6 varhaiskasvatuksen opettajaa  

 11 (12) varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 

 1 henkilökohtaista avustaja (lastenhoitaja) 

 1 päiväkotiapulainen, jos on tarjolla työllistettyjä 
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 2 Perhepäivähoitajaa 

 lisäksi vaihtelevan tarpeen mukaisesti vuorohoidon yö- ja viikonloppujen henkilökunta 

o kahden varhaiskasvatuksen kokoaikaisen lastenhoitajan palkkakustannukset 

Edellä mainitun kevään ja syksyn henkilöstön kuluihin käytetään hanke/covidrahoitusta 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.) 

VARHAISKASVATUSTA 
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* 

2022 
(20.9.2021) 

4 14 56 10 20 94 104 

 
*Syksyn 2021 ja kevään 2022 tämän tiedon mukaan (jo tulleet hakemukset) aikana lasten kokonaismäärä 

kasvaa syyskuun 20. päivän määrästä  7 lapsella, joten lapsien yhteismäärä on yli 110. 

 

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 

Tehtävän talousarvio 2022 

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 
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Menot -2 999 635 Tulot 160 937 Poistot -17 771 Netto -2 856 469 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

 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 
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 

Yksikön talousarvio 2022 

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -1 565 259 Tulot 55 869 Poistot -3 625 Netto - 1  5 1 3  0 1 5 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 
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 Uuden toimintakulttuurin luominen Ahlströmin alakouluun on yksi tulevan vuoden tärkeimmistä 

tehtävistä. Koulussamme on kolme uutta luokanopettajaa, kaksi uutta laaja-alaista erityisopettajaa 

ja kaksi uutta ohjaajaa sekä lisäksi koulunjohtaja on vaihtunut. Tehtävänä on  uuden henkilökunnan 

perehdyttäminen ja uusien käytäntöjen luominen, koko työyhteisön ja koulun  työhyvinvointi ja 

turvallisuus. 

 Ison alkuopetusikäisen lapsimäärän (  1.-2.-luokkalaisia lapsia 84 oppilasta 199 oppilaasta) kasvun ja 

oppimisen tukeminen ja työskentelytaitojen ja perustaitojen oppiminen. 

 Kuntastrategian mukaisesti kaikki kunnan lapset saavat opetusta omassa kotikunnassa. Koulumme 

arvoihin kuuluu erilaisuuden hyväksyminen ja tämä on myös meidän tehtävämme tulevana vuonna, 

sillä syksyllä 2021 kouluyhteisössämme  aloitti  Vertti-luokka (vaativan erityisen tuen luokka).  

Koulun toiminta-ajatuksen mukaisesti lapsia integroidaan heidän voimavarojensa mukaan 

yleisopetukseen. Vertti-luokan opettajana on erityisluokanopettaja. 

  Muut erityisoppilaat ja tehostetun tuen oppilaat ovat integroituneina koulun opetusryhmiin. 

Erityisopetuksen tärkeimpänä tehtävänä on riittävän tuen kohdistaminen ja resursoiminen oikeisiin 

ryhmiin ja oikeiden toimintatapojen löytäminen oppilaiden kasvun ja oppimisen tueksi.  

 Keväästä 2021 alkaen koulukeskukseen on rakennettu Wilma-oppilashallintojärjestelmää. Wilman 

saattaminen valmiiksi, uuden ohjelman käyttöönotto ja koulutus, huoltajien ohjaus Wilman 

käyttämiseen ja Wilman käyttö kaikkeen tiedottamiseen on vuoden 2022 yksi merkittävimmistä 

tehtävistä.  

 Koululla on tekninen valmius sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen opetuksessa. 

Syksystä 2021 alkaen tablet-laitteisto otetaan käyttöön koko koululle siten, että myös vuosiluokat 

1-2 saavat käyttöönsä vanhat tabletit ja niihin tarvittavat ohjelmistot siten, että heilläkin parempi 

valmius esim. etäopetuksen varalta. 

 Digitutor- ja tasa-arvoa edistävät toimet- hankkeet ovat päättymässä vuoden 2021 loppuun. 

Tavoitteena löytää  vastaavanlaisia hankkeita, joiden avulla pystyttäisiin tuomaan tvt-osaamista 

luokkiin ja  tukemaan koulun suurta erityisoppilaiden määrää. 

  Koulun kerhotoimintaa kehitetään Suomen mallin mukaan yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa. 

 Monialainen oppimiskokonaisuus: liikunnallinen ja toiminnallinen oppiminen toteutetaan maalis-

huhtikuussa. Se tukee osaltaan harrastustoimintaa, sekä koulun tavoitteita:  yhdessä tekemistä ja 

monipuolisia tapoja oppia vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

 

Määrärahoja vuodelle 2022 

 003251-5413 , ATK palveluiden osto 5000€, perustuu aiempiin toteumiin, koskee koulukeskuksen 

sähköisen oppimisympäristön ylläpitoon liittyviä kustannuksia.  

 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 3500€, oppilaiden koulutyöhön tarvittava materiaali.  

 003252-5510, kirjallisuus 22.500€, oppilaiden oppikirjat ja sähköinen materiaali.  

 003252-5589, työaineet 1 800€, teknisen työn materiaaleihin  

 003252-5580, kalusto 1 000e. Laatikostot kahteen luokkaan. Muu kalusto seuraavina vuosina.  
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 003252-5531, vaatteisto 1800€, tekstiilityön työaineet  

 003252-5472 opetuspalvelujen osto 200 euroa, Primus- Kurre- ja Wilma- koulutus, yksilöidään tarve 

ja  annetaan täsmäkoulutusta. 

 003253-5460, matkustus ja kuljetuspalvelut 130 000€,  oppilasmäärät lisääntyneet. 

 003254-5304, asiakaspalveluiden ostot muilta, oppilaiden oppilashuollolliset kustannukset  5000 

euroa 

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

 

Henkilöstö 2022 

 11 luokanopettajaa, joista yksi toimii luokanopettajan työnsä ohella koulunjohtajana  

 1 aineenopettaja englannin ja ruotsin kielessä 

 1 laaja-alainen erityisopettaja (työajasta 5 tuntia on ohjattu esiopetuksen erityisopetukseen , 12 

tuntia 1.-2.-luokkien erityisopetukseen ja  10 tuntia luokanopettajan tehtäviin) 

 1 laaja-alainen erityisopettaja ( 3.-5.- luokkien erityisopetus. 6. luokkalaisille  yhteiskoulun ja lukion 

erityisopettaja  5 tuntia) 

 

Koulunkäynnin ohjaajat 

 3 vakinaista koulunkäynninohjaaja 

 1 määräaikainen koulunkäynninohjaaja 24h/ vko 

 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 2022 lapsia on toiminnassa  

ilmoittautuneena . 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 6.000 e 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 kaikille 
kolmelle koululle. 

 5501, 5531, 5589, koulutarvikkeet ja työaineet kustannukset samoina, vaikka koulun oppilasmäärä 
kasvanut 10 prosentilla edellisestä vuodesta. 

 Iltapäiväkerho toimii samalla resurssilla ja tarjoaa laadukasta toimintaa ja koulutyön tukea lapsille.  
1.-2.-luokkalaisten määrä on kasvanut tänä syksynä ja kuukausimaksulaisia on enemmän kuin 
edellisenä vuonna. 

 Kouluun tullut niin sanottu suurempi ikäluokka, joka kasvattaa koulun oppilasmäärää 
kahdellakymmenelläseitsemällä.   Siitä huolimatta talousarvio on laadittu  edellisvuotisten 
budjettien mukaan. Tästä on neuvoteltu myös Yt-neuvotteluissa. Koulu ei varsinaisesti säästä,  
mutta oppilaista tulevat valtionosuudet nousevat noin 200 000 e euroa ja säästövaikutus pitäisi 
näkyä esikoulun kustannuksissa. 
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4.3.2. Yläkoulu (Merikarvian yhteiskoulu) 

Vastuuhenkilö: rehtori 

Yksikön talousarvio 2022 

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -1 277 122 Tulot 105 068 Poistot -14 146 Netto -1 186 200 

 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

 Opiskelu tähtää siihen, että nuori pystyy suorittamaan opintonsa säällisesti siten, että hän voi 

suoriutua peruskoulun suorittamisesta ja hakeutua ammatillisiin tai lukio-opintoihin.  

 Yhteiskoulussa vierailee kuukauden vieraita. Koronaepidemian aikana vierailut on suoritettu etänä 

ja korona-aikana rajoitamme ulkopuolisten pääsyä kouluun. Luvan voi myöntää vain rehtori. 

 Digiloikkaa jatketaan. 7-luokkalaisille järjestetään syyslukukauden 1. jaksossa perehdytystä 

laitteiden ja ohjelmien käyttöön. Siihen osallistuu koko ikäluokka. Tämä tehdään kerhotyön 

Suomen mallin kautta kerhona, johon kaikki osallistuvat.  Jokaisella nuorella on käytössään 

cromebook. Oppilaita ja opettajia opastetaan cromebookien.  Digitutor auttaa tässä. Vähitellen 

kaikki materiaali muuttunee sähköiseksi. 

 oppitunnin  pituus on 90 minuuttia. Siitä käytetään vähintään 75 minuuttia opetukseen. 

 olemme siirtyneet kengättömään kouluun.  

  Koulun painopisteitä ovat yrittäjyys ja kansainvälisyys sekä Selkämeri-teeman alle on koottu laaja 

kirjo eri asioita. Kansainvälisyys on palannut yhteiskoulun ohjelmaan. Kevään lyhytkurssilla 

opetamme japanin kieltä, mikäli opettaja saadaan.  

 Yhteiskoulu ottaa oppiaineittain huomioon kalenterivuoden juhlapäivät. Joulujuhla ja kevätjuhla  

ovat yhteisiä lukion kanssa, mikäli korona sen sallii.  

  Keväällä on yhdeksäsluokkalaisille ammatti-ilta 19.1.2022 ja lukioilta 20.1.2022.  

 Seitsemäsluokkalaisille on vanhempainilta 3.3.2022. Lisäksi on vanhempainilta tuleville 7-luokan 

oppilaille toukokuussa 2022. 

 Yhteiskoulussa järjestetään TET-harjoittelua 8. luokkalaisille viikolla 11 keväällä 2022.  

 Näiden lisäksi yhteiskoulun oppilaat osallistuvat oppiainekohtaisesti erilaisiin kilpailuihin, projek-

teihin, käyvät teatterissa, elokuvissa, taidenäyttelyissä ja museoissa sekä tutustuvat elinkeinoelä-

mään. Lukuvuoden aikana pidämme kaksi teemapäivää.  

Määrärahoja vuodelle 2022 

 ATK-palveluihin varataan -6.200 euroa; tästä menevät mm. lisenssimaksut 

 Opetusvälineisiin varataan -1.100; tällä rahalla hankimme opetuksessa tarvittavia välineitä  

 Kirjallisuuteen varataan -17.300; tällä rahalla hankimme yhteiskoulun oppikirjat 

 Elintarvikkeisiin varataan -4.400; tästä ostetaan kotitaloudessa tarvittavat elintarvikkeet 

 Kalustoon varataan 1 800; tarkoitus on uusia tuoleja ja pulpetteja. 

 ATK- laitteisiin varataan -2 200; tällä rahalla hankitaan rikkinäisten tilalle uusia laitteita 
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 Muihin materiaaleihin -2.300; sieltä menevät mm. teknisen työn hankinnat. 

 Lisäksi on käytössä lukuisa määrä muita pienempiä tilejä. 

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 2022 

 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 

 2 vakituinen  koulunkäynninohjaaja 

 1 koulusihteeri, joka on yhteinen kolmen koulun kanssa 

 

4.3.3. Erityiskoulutoiminta, Vertti-luokka 

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja 

Yksikön talousarvio 2022 

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -157 254 Tulot 0  Poistot 0 Netto -157 254 

Toiminta ja tehtävä sekä määrärahat vuonna 2021 

 Erityiskoulutoiminnassa on erityisluokkatoiminta kehitysvammaisille peruskouluikäisille sekä 
erityisoppilaiden kuljetukset toisille paikkakunnille.  
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 Peruskoululainsäädännön alainen erityisluokka aloitti toimintansa syksyllä 2021. Oppilaat Vertti-
luokassa ovat toiminta-alueittain opiskelevia. 

 Järjestämällä itse toimintaa saadaan myös omaan käyttöön valtionosuudet. Tässä vaiheessa 
määrärahoja 118 834 € on varattuna yhdelle erityisopettajalle ja kahdelle koulunkäynninohjaajalle. 
Lisäksi omat määrärahat (1.000€) ovat kalustoon, tietokoneisiin ja muihin tarvikkeisiin sekä 
asiantuntijapalveluihin (3.300€) 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 2022.  

 Erityiskoulutoiminnasta maksetaan lisäksi sairaalakoululaskut, joita on mahdotonta etukäteen 
arvioida. 

Henkilöstö 2022 

 1 erityisluokanopettaja 

 1 vakituinen koulunkäynninohjaaja ja 1 määräaikainen koulunkäynninohjaaja 

 

4.4. Lukiokoulutus (Merikarvian lukio) 

Vastuuhenkilö: rehtori 

Tehtävän talousarvio 2022 

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -945 257 Tulot 57 952 Poistot -17 057 Netto -904 362 

 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

 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 31.1.2022 saakka, jota varten on hankerahoitusta jäljellä 

5.180 €.  

 Lukioon saimme uutta koronarahaa 17.279 €, jonka käyttö alkaa 1.2.2022. 
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 Pyrimme jatkamaan aktiivisesti lukiomme markkinointia Isojoelle, Siikaisiin ja muualle lähialueille. 

Tällä hetkellä lukiossa on 65 opiskelijaa. 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 2022 

 Oppikirjakirjaston oppikirjojen hankkimista varten varataan -20 000 €. Kirjat ovat sekä sähköisiä E-
kirjoja että paperiversioita. 

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

2500 €. 

 Kaluston uusimiseen varataan -3000 €. Tällä hankitaan uusi mixeripöytä ja uusitaan yhden 

lukioluokan kalusteet. 

 Tulevien syksyn 2022 lukiotulokkaiden tietokoneisiin varataan -20.000 euroa kunnan 

investointiohjelmaan. 

 

Henkilöstö 2022 

 Yhteinen rehtori yläkoulun kanssa 

 1 opettajaa, jotka opettavat pelkästään lukiossa 

 14 opettajaa, jotka opettavat sekä yläkoulussa että lukiossaYläkoulun erityisopettajalla on kaksi 
opetustuntia viikossa lukiossa 

Merikarvian lukion opiskelijamäärän kehitys (20.9. tilastointipäivän mukaan tilastoituna)
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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. Lukuvuonna 2021-2022 on 
käytössä 148 ja erityisopetukseen 2 vvt. 

 

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

 
Vuoden 2020 luvun ovat ennusteita
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KANSALAISOPISTO SEKÄ KIRJASTO JA KULTTUURI 
 

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

Tehtävän talousarvio 2022 

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -389 734 Tulot 95 940 Poistot 
 

Netto -293 794 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

 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 Siikaisissa. Tavoitteena on järjestää taiteen perusopetusta myös Merikarvialla. 

 Uudistaa kurssitarjontaa ja kehitetään luento-, esitelmä- ja lyhytkurssitarjontaa sekä tehostaa 
kansalaisopiston markkinointia kustannustehokkaasti. Tavoitteena on pitää opetustuntimäärä          
6 000 tunnissa /vuosi.  

 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 2022 osalta noin 100.000€. Kyseinen osuus jakautuu toteutuneiden opetustuntien 
mukaisesti niin, että Merikarvia vastaa noin 2/3:sta ja Siikainen noin 1/3:sta.  

 Korona-aika on vaikuttanut kansalaisopistojen tuottoihin siten, että osa opiskelijoista on jäänyt pois 
toiminnasta ja näin ollen asiakasmaksukertymä on huomattavasti pienentynyt. On vieläkin 
arvailujen varassa, miten koronatilanne kehittyy ja miten se vaikuttaa vuonna 2022 
kansalaisopistojen toimintaan. Lähtökohtaisesti toimintaa valmistellaan siten, että pystyisimme 
toteuttamaan kursseja niin paljon kuin mahdollista mutta huolehtien korona-ajan rajoituksista. 
Kansalaisopistotoiminnalla 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 80 % on osoitettu kansalaisopistolle, 10% matkailulle ja 10 % 
sivistystoimelle. 
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 Kansalaisopistossa toimii lukuvuosittain 70 - 80 määräaikaista tuntiopettajaa. Heistä 
opetustuntimäärän perusteella päätoimisuuden rajan ylittää yhdestä kahteen opettajaa. 

 

 

4.6. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja 

Tehtävän talousarvio 2022  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -278 907 Tulot 19 400 Poistot 
 

Netto -259 507 
 

4.6.1. Kirjastopalvelut 
Yksikön talousarvio 2022  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -176 264 Tulot 2 500 Poistot 
 

Netto -173 764 

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. 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, 
mikäli tulevaisuudessa päätetään hakea rahoitusta omatoimikirjastolle. Tällöin kirjaston aukioloaika 
laajenee ja kirjastoon pääsee sisälle omatoimisesti asioimaan kirjastokortilla.  

 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. 

Määrärahoja 
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  Vuodeksi 2022 kirjastoaineiston määrärahaa nostetaan 2 000 € aineistoihin kohdistuvan 
korotuksen verran.  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. 
Tammikuusta kesäkuuhun 2022 kirjastossa työskentelee kolmas kirjastovirkailija. Ennakoimme 
kesällä tapahtuvaa eläköitymistä ja mm. laskujen asiatarkastuksen taidon siirtymistä. Yksi virkailija 
on yleensä aamuvuorossa ja toinen iltavuorossa. Tällöin ei ole pystytty järjestämään 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarvitsemaa kirjavinkkausta. Nyt aloitamme kevään 2022 
aikana kirjavinkkaustoiminnan. 

 

4.6.2. Kulttuuritoimi 
Yksikön talousarvio 2022  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -60 077 Tulot 16 900 Poistot 
 

Netto -43 177 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

 

 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 kehittämisasiantuntijan työaika ja henkilöstökulut jakautuvat 20%  kulttuuriin ja 60%  
matkailu- (sis. yritys-/markkinointitoimintaa) palvelujen kesken. Kulttuuri- ja matkailutuottaja 
vastaa kunnan kulttuuritarjonnan kehittämisestä ja ylläpitämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa. Aikaisemmin Merikarvian kunnassa on ollut kulttuurisihteerin työpanos 50 % kulttuurille.   

 Kulttuuritoimen toiminta painottuu kesäaikaan ja erityisesti huomiota kiinnitetään Galleria Vanhan 
Savun ja Krookan toimintojen edelleen kehittämiseen. Kesäksi pyritään tarjoamaan 
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mahdollisimman monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille. Pyritään mahdollistamaan ympärivuotista 
kulttuuritoimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Erityisesti painotetaan paikallisten 
kulttuuritoimijoiden esille pääsemiseen. 

 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 2022 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. 

 Järjestämme TERVEruoka-messut 2-3.4.2022 Merikarvialla yhteistyössä Merikarvian MTK:n, 
Merikarvian lukion ja Koivuniemen Herran kanssa. Tavoitteena on saada tapahtumasta 
jokavuotinen ruokamessutapahtuma. 

 

Määrärahoja 

 Määrärahoihin on sisälletty varoja henkilöstökuluihin n. 4 700 e vähemmän. 

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

Henkilöstö  

 Kulttuuripalvelujen kehittäjänä ja tuottajana toimii kehittämisasiantuntija 20 % työajalla. 

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

 

HYVINVOINTIJAOS 
 

4.7. Liikunta- ja nuorisopalvelut 
 

Tehtävän vastuuhenkilö: Hyvinvointipäällikkö 

Tehtävän talousarvio 2022 

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

 

Menot -766 593 Tulot 158 831 Poistot 
 

Netto -607 762 
 
  

 

https://kauppa.merikarvia.fi/
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Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

•Alle 29-vuotiaiden määrään perustuva valtionosuus kattaa vain pienen osan kuntien nuorisotoimen 

käyttökustannuksista. Merikarvian kunnassa käyttökustannukset muodostuvat lähinnä nuorisopuolen 

työntekijän palkkakuluista.  

•Nuorisotoimen toimintaa on muokattu vuoden 2021 aikana palkkaamalla etsivänuorisotyöntekijä. Vuoden 

2022 aikana tullaan hienosti alkanutta toimintaa muokkaamalla etsivän nuorisotyöntekijän toimenkuvaa 

myös perusnuorisotyön puolelle.   

•Nuorisotoimen palkkakulut osoitetaan tulevaisuudessa kahdelle kustannuspaikalle, nuorisotalo sekä 

etsivännuorisotyön kustannuspaikalle. 

•Nuorisotyön toimintaa tullaan ohjaamaan verkkonuorisotyön pariin 

•Nuorisotyön painopisteenä pidetään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamista 

•Hankitaan Merikarvian kuntaan nuorisopassi sovellus, käyttöönoton käytännön toteutukseen ohjataan 

etsivännuorisotyötekijän työaikaa.  

 
Liikuntapalvelut 

•Kannustetaan omaehtoisen liikunnan pariin yhteisillä tempauksilla ja kampanjoilla. Kampanjoita 

kehitetään yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. 

•Varataan urheilukentän hoitoon kesäkaudelle määräraha kentänhoidon hankintaan ulkopuoliselta 

palveluntarjoajalta.  

•Varataan määräraha lipunmyyntiin sekä valvontaan vuoden 2022 aikana tapahtuvissa yleisöluisteluissa. 

•”Monoviikkojen” järjestämisen koordinointi keskitettiin vuonna 2015 liikuntatoimelle. Toiminnan 

koordinointi säilytetään jatkossa hyvinvointipalveluiden alaisuudessa. Tapahtumaviikon osalta tehdään 

yhteistyötä paikallisen matkailuyhdistyksen sekä Merikarvian kunnan matkailusektoriin kanssa.  

•Kunnan jäähallivuorojen varaus ja jäähallin käytön koordinointi on keskitetty vapaa-aikatoimelle.  

Jäävuorot pyritään sijoittamaan niin, että muutoin myymättä jääneet jääajat tulevat hyödynnetyiksi. 

Jääaikaa varataan 74 500 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 lisää jo terveydenhuoltopalveluita käyttäviä henkilöitä 

vuoden 2022 aikana. Toinen olennainen tavoite on saada jo vuoden 2021 aikana aloittaneet palvelun 

käyttäjät ohjattua kolmannen sekä yksityisen sektorin palveluiden pariin. 

•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 
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1) eri väestöryhmien mahdollisuus liikkua ja harrastaa liikuntaa 

2) väestön hyvinvointia ja terveyttä 

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 valitun nuorisoneuvoston osalta 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 hyvinvointipäällikkö. 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, koulukuraattori etsivänuorisotyöntekijä, jonka toimeen yhdistetään perusnuorisotyön 

elementtejä. 
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Määrärahoja vuodelle 2022 

•Liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä harjoittavien yhdistysten toiminnan tukemiseen varataan 20 000€. 

•Vapaa-aikatoimi ostaa Merikarvian jäähalli Oy:ltä jääaikaa kunnan tehtäväalueiden käyttöön 74 500€. 

•Vapaa-aikakeskus Rysän kaluston ylläpitoa, uusimista ja täydentämistä varten varataan 3 000 €. 

•Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitopalvelujen ostoja varten varataan 9 000 €. 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 3000€ määräraha nuorisopassi sovelluksen käyttöön ottoon. 
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TEKNINEN TOIMI 

5. TEKNINEN LAUTAKUNTA 
5.1. Teknisen toimen hallinto 
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 

Tehtävän talousarvio 2022  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -539 420 Tulot 15 300 Poistot 
 

Netto -524 120 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

 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 2022 ja 2023 investointien hyvä hankesuunnittelu 

Määrärahoja vuodelle 2022 

 Aluepelastuslaitos 367 649 €, josta kunnalle palautuu vuokratuloina 118 611 €. 

Henkilöstö 

 Tekninen johtaja 100 %, toimistosihteeri 50 %. 

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

Tehtävän talousarvio 2022  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -1 317 722 Tulot 2 092 599 Poistot -501 740 Netto 273 137 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

 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, 
Satak.shp Merihelmelle. 

 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  
632 000 €. 

 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 % 

 5 laitosmiestä 

Määrärahoja vuodelle 2022 

 Rakennusten, piha-alueiden, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon, jätehuoltoon, muiden 
ostettavien palveluiden hankintaan, vakuutuksiin ym. on varattu 204 616 € määräraha sekä  
rakennusten materiaaleihin 33 600 €. 

 Rakennusten kunnossapitopalvelut 36 300 € 

 Lämmityskustannus noin 231 500 € vuodessa 

 Sähkön kustannus noin 227 650 € vuodessa 

 Puhtaanapitopalvelut 39 360 €  
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 Alueiden kunnossapitopalvelut 43 790 €, mm. auraukset ja hiekoitukset 

 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 32 400 € 

 Kunnan kiinteistöjen rakennuskohtaisten huoltotietojen ylläpitoa jatketaan 

 

 

5.3. Yleiset alueet 
Vastuuhenkilö:  tekninen johtaja 

Tehtävän talousarvio 2022  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -332 119 Tulot 54 200 Poistot -389 106 Netto -666 025 

 

5.3.1. Satamat ja laiturit 
Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

 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. Satamaa on kehitetty ja muutettu jäteöljyvarasto, niin, että sitä on voitu 
vuokrata kesäkahvilakäyttöön. 

 Kasalan palveluiden jatkokehittäminen. 

 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. 

 

5.3.2. Muut yleiset alueet 
Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

 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 
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 Merikarvian kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii Porin seudun jätelautakunta. Merikarvian 
kunnan vastuulla on jätehuollon valvonta, josta käytännössä vastaa 
ympäristönsuojeluviranomainen. 

 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. 

 

5.3.3. Tiet 
Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

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

 Nyt toimivat yrittäjät ovat kilpailutettu ja toimivat 1.11.2021 – 31.12.2024. 

 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 

 

5.4. Vesi- ja viemärilaitos 
Vastuuhenkilö:  tekninen johtaja 

Tehtävän talousarvio 2022  

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

 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.  200 000 kuutiota ja Siikaisista  60 000 kuutiota vuodessa 

 Tavoitteena on, että toiminta-alueeseen kuuluvat kiinteistöt liittyvät v. 2022 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.  

 

 

 

 

5.5. Ravinto- ja puhtauspalvelut 
Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö 

Tehtävän talousarvio 2022  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä)  

Menot -1 697 991 Tulot 1 812 491 Poistot -26 572 Netto 87 928 



45 
 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

 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. 

 

 

 

5.5.1. 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, sekä Wassalla toimivalle työkeskuksen ryhmälle ja siellä ruokaleville vanhuksille, 
kotiateria-annoksia kotona asuville vanhuksille sekä ateriat Kiilarinteellä kokoontuvalle 
päivätoimintaryhmälle. Keittiö valmistaa arkisin Norkoolin päiväkodin päivälliset sekä 
viikonloppuisin vuorohoitoryhmän lounaat ja päivälliset. Lisäksi keittiö valmistaa tarjoiluja 
kahvituksiin ja muihin tilaisuuksiin tarvittaessa. Kiilarinteen palveluasumisen osastoilla asuu 50 ja 
Wassan asuntolassa 6 asukasta. Kotiaterioita lähetetään arkipäivisin n. 250 ateriaa viikossa. Arkisin 
Wassalla käy ruokailemassa n. 10 vanhusta ja työkeskuksen ryhmässä on n. 20 henkilöä. 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, välipala ja iltapala, pl. viikonlopun vuorohoidon 
lounasateriat). Lounasta valmistetaan n. 500 ruokailijalle. Lisäksi keittiö toimittaa Rysälle 
iltapäiväkerhon välipalatarvikkeet. 

Henkilöstö 

 11hlö (=11 vakanssia): ravitsemistyönjohtaja (2), ruokapalveluvastaava (4), ruokapalvelutyöntekijä 
(5). 

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

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

 Maailmanlaajuinen koronavirusepidemia puhkesi 2021. Koronan aiheuttama etäkoulu vähensi 
koulukeskuksen keittiön suoritemäärää merkittävästi vuonna 2020. 

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). 

 Kiilarinteen Aava-osaston suoritekerrointa pienennettiin 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). 

 Kiilarinteen keittiö valmistaa arkisin päiväkodin päivälliset ja viikonloppuisin vuorohoitoryhmän 
lounaat ja päivälliset 30.8.2021 alkaen. 

 Vuoden 2021 suoritemäärissä on arvioitu tulevien sotemuutoksien vaikutusta. Kokopäivälaitosten 
suoritemäärästä on vähennetty 11 648 suoritetta (yhden osaston vähennys, 10hlö). Tällä hetkellä 
Kiilarinteellä on n. 50 asukasta ja lisää asukkaita on tulossa. 

 

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 
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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) 89 755 (sis. Norkooli) 

2021 112 895 (sis. Norkooli)  

2022 97 386 (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) 115 721 (sis. Norkooli) 

2021 103 975 (sis. Norkooli)  

2022 102 624 (sis. Norkooli)  

 
Ateriasuoritemäärien kehitys vuosina 2011-2022 
(2011-2020 TP luvut, 2021-2022 Tal luvut) 

 

 

Kokonaissuoritteen hinta  

 Koulukeskus ja Norkooli 3,49 €/su, Kiilarinne 6,25 €/su (sis. kulj. kustannukset) 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

Norkooli

Koulukeskus

Kiilarinne



48 
 

 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 

 

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) 3,41 (sis. Norkooli) 

2021 3,17 (sis. Norkooli)  

2022 3,49  

 

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 5,16, vertailukelpoinen hinta 4,62 
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ilman kuljetuskustannuksia 
4,70€/su) (sis. Norkooli) 

(sis. Norkooli) 

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

 

2022 6,25 (vertailukelpoinen hinta 
ilman kuljetuskustannuksia 
5,37€/su) (sis. Norkooli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaissuoritteen hinnan kehitys vuosina 2012-2021 

(2012-2020 TP luvut, 2021-2022 Tal luvut)  

 

Määrärahoja vuodelle 2022 

Elintarvikkeet 5020 

 Kiilarinteen keskuskeittiö 1,40 €/suorite, 143 674€ (sis. Norkoolin päiväkodin ateriat koulukeskuksen 
sulkuaikoina) 

 Koulukeskuksen keittiö 1,20 €/suorite, 116 863€ (sis. Norkoolin päiväkodin ateriat) 

 Elintarvikerahaan sisältyvät myös servetit, leivinpaperit yms. 

 Arvioitujen suoritemäärien ja yhteen suoritteeseen varattavan elintarvikehinnan perusteella on 
arvioitu talousarvioon tarvittavan elintarvikerahan määrä. 
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Työasut ja työsuojelulliset varusteet 5530 

 2 800€ 

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 557833 €  

 
 
 
 

5.5.2. Puhtauspalvelut 
Henkilöstö 

 12 laitoshuoltajaa ja 3 laitoshuoltaja-kioskityöntekijää (=14 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 (mm.työkeskus, Hajula ja Ouraluoto). Kunnanviraston siivousta 
hoidettiin vuosina 2020-2021 yhdellä laitoshuoltajalla. Laitoshuoltajan työaika ei riitä kolmen 
toimipisteen ja keittiötoimintojen hoitamiseen. Talousarvioon 2022 on varattu kahden 
laitoshuoltajan palkka. Toinen laitoshuoltaja tekee äkillisiä ja lyhytaikaisia sijaisuuksia muissa 
toimipisteissä aina kun se on mahdollista. 

 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 3 laitoshuoltajaa. Kiilarinteen laitoshuoltajat hoitavat myös 
keittiön sosiaalitilojen ja ravitsemistyönjohtajan toimiston siivouksen sekä eläinlääkäritilojen 
siivouksen. 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 
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. 
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 Kiertävänä laitoshuoltajana toimii arkisin yksi laitoshuoltaja, jonka työalueeseen kuuluu useampi 
kiinteistö. Hän käy siivoamassa jätevedenpuhdistamolla, Krookan ja Kasalan kalasatamassa, 
Wassalla, Messinkimäessä, Krookan inforakennuksessa, torin vessoissa, kirjastossa ja paloasemalla. 

 Puhtauspalveluihin on lisätty uusi kustannuspaikka 1.1.2022 alkaen: 002788 
Siivouspalvelut/markinaehtoinen. Tällä kustannuspaikalle kirjataan ulkopuolisille tahoille myytävät 
puhtauspalvelut. 

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

 Kunnanvirasto 2963 m2, 1,95 € 

 Paloasema 190 m2, 2,04 € 

 Päiväkoti 1020 m2, 4,46€ 

 Kiilarinne 2955 m2 (ulkoinen 2921 m2, sisäinen 34 m2), 5,25 € 

 Terveysasema 879 m2 (ulkoinen 807 m2, sisäinen 72 m2), 4,21 € 

 Eläinlääkäri 41 m2, 5,58 € 

 Koulukeskus 5928 m2 (ulkoinen 36 m2, sisäinen 5892 m2), 2,55 € 

 Rysä 2446,5 m2, 4,76 €, vertailukelpoinen neliöhinta (ilman kioskityöntekijän kustannuksia) 3,43 
€/m2 

 Kirjasto 543 m2, 2,35 € 

 Matilda 169 m2, 4,09 € 

 Wassa 852 m2, 3,18 € 

 Muut kiinteistöt 332,40 m2 (Jätevedenpuhdistamo, Krookan kalasatama, Krookan Info-rakennus, 
Messinkimäki, Tori vessat), 2,04 € 

 Myynnit perusturvalle: 259 174 € 

Määrärahoja vuodelle 2022 

Työasut ja työsuojelulliset varusteet 5530  

 3 500 € 

Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 5550 

 55 250 € 

Kalusto 5580 

 Kunnanvirasto: 1 000€  

 Päiväkoti: 4 000€ (pieni yhdistelmäkone) 

 Kiilarinne: 2 000€ (painehuuhtelulaite, siivouskärry) 

 Koulukeskus: 1 000 € (sisäikkunoiden pesujärjestelmä) 

 Vapaa-aikakeskus Rysä: 2 000€ (raitisilmamaskit) 

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 2013-2022 

 

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. 

 

 

5.6. Rakennusvalvonta 
Tehtävän vastuuhenkilö: rakennustarkastaja 

Tehtävän talousarvio 2022  

Ulkoiset ja sisäiset sekä poistot (ei sisällä laskennallisia eriä) 

Menot -91 490 Tulot 67 000 Poistot 
 

Netto -24 490 

Toiminta ja tehtävä vuonna 2022 

 Rakennusvalvonta edistää hyvää rakennustapaa (neuvonta) ja valvoo rakennustoimintaa kunnassa 
siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa, sekä -asetuksessa on säädetty. Toimintaa ohjaavat lisäksi 
Suomen rakentamismääräyskokoelma, kaavat ja kunnan rakennusjärjestys. 

 Käsitellään rakennus- ja toimenpidelupia, sekä toimenpideilmoituksia ja myös muita 
rakennusvalvonnan alaisia lupia, hakemuksia ja ilmoituksia. 

 Seurataan lupien mukaisesti työmaiden valmistumista erinäisin katselmuksin. 

 Annetaan neuvontaa rakentamiseen liittyvissä asioissa, esimerkiksi ohjeistuksista, määräyksistä ja 
lupa-asioista ja niihin liittyvistä liitteistä. 

 Annetaan lausuntoja eri tahoille tarpeen mukaan, kuten esimerkiksi poikkeamislupahakemuksen 
yhteydessä kunnanhallitukselle. 

 Seurataan ja valvotaan rakennettua ympäristöä 

 Rakennusjärjestyksen päivitystyötä 
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Henkilöstö 

 Rakennustarkastaja 80 %, toimistosihteeri 50 % 
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6. 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 2023 - 2025 koskeva suunnitelmakauden ennuste perustuu tällä hetkellä 
käytettävissä oleviin tietoihin Hyvinvointialueratkaisun taloudellisista vaikutuksista valtionosuuksiin ja verotuloihin 
sekä SOTE-liitännäisten kunnan tuottamien palvelujen kustannuksiin.  

Kuntaliiton ennusteen mukaan Merikarvian kunnan valtionosuudet vuonna 2022 ovat noin 11 255 000 euroa. 
Valtionosuuksien osalta suunnitelmavuosien laskelma perustuu näkemykseen, jonka mukaan Merikarvian kunnan 
valtionosuudet putoavat arviolta 10 500 000 euroa 

Vuosina 2022 - 2025 investointien nettoarvoksi on arvioitu noin 900 000 - 1 500 000 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 2022–2025 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 2022–2025 ja investoinnit vuosille 2022–2024 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.) 2020-2022 + TS 23-25

TULOSLASKELMA TP 2020 TA 2021+MU.TP 2021 ENN. TA 2022 TASU 2023 TASU 2024 TASU 2025

TOIMINTATUOTOT 3 799 4 305 4 002 4 348 3 265 3 290 3 315

Myyntituotot 2 034 2 242 2 098 2 166 1 450 1 450 1 450

Maksutuotot 285 298 324 283 320 330 340

Tuet ja avustukset 276 504 353 354 220 230 240

Vuokratuotot 1 158 1 211 1 160 1 213 1 170 1 170 1 170

Muut tuotot 46 50 67 332 105 110 115

TOIMINTAKULUT 25 017 27 224 25 897 26 707 9 960 9 895 9 840

Henkilöstömenot 6 624 7 450 6 981 7 440 6 210 6 200 6 150

Asiakaspalvelun ostot kunnilta 9 686 9 825 10 068 10 062 100 100 100

Asiakaspalvelun ostot kuntayht. 4 582 5 340 4 290 4 750 0 0 0

*Muiden palveluiden ostot 1 951 2 438 2 275 2 373 1 965 1 915 1 915

Aineet ja tarvikkeet 1 503 1 503 1 606 1 483 1 150 1 145 1 140

Avustukset 451 471 452 406 450 450 450

Muut kulut 220 197 225 193 85 85 85

TOIMINTAKATE -21 218 -22 919 -21 895 -22 359 -6 695 -6 605 -6 525

Verotulot 11 297 11 964 12 644 11 891 6 368 6 400 6 500

Valtionosuudet 12 248 11 854 11 808 11 255 922 940 960

Rahoitustuotot-ja kulut 30 80 100 91 50 50 50

VUOSIKATE 2 357 979 2 657 878 645 785 985

Poistot -1337 -1270 -1230 -1262 -1260 -1250 -1200

TILIKAUDEN TULOS 1 020 -291 1 427 -384 -615 -465 -215

Kumulat.yli/alijäämä 5902 7 329 6 945 6 330 5 865 5 650

RAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta

Vuosikate 2 357 979 2 657 878 645 785 985

Tulorahoituksen korjauserät -71

Investointien rahavirta

Investointimenot -1 360 -1 852 -1 220 -2 441 -1 553 -1 348 -1 000

Rahoitusosuudet investointeihin 38 113 78 35 0 0 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 2 680 10 47 310 20 50 20

Toiminnan ja investointien

rahavirta 3 644 -750 1 562 -1 218 -888 -513 5

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset 9 9 9 9

Pitkäaik.lainojen lisäys 0 0 0 0 1 000 500 500

Pitkäaik.lainojen vähennys -343 -343 -343 -281 -493 -481 -534

Lainakannan muutokset -269 -334 -334 -272 507 19 -34

Oman pääoman muutokset 0

Muu maksuvalmiuden muutos -2 287

Muu maksuvalmiuden muutos

Rahoituksen rahavirta -2 547 -325 -325 -263 507 19 -34

Rahavarojen muutos 1 097 -1 075 1 237 -1 481 -381 -494 -29

Lainamäärä €/asukas 1026,74 920,00 920,00 825,08 995,70 1001,99 990,73

Lainamäärä €  31.12. milj.€ 3 149 2 806 2 806 2 500 3 007 3 026 2 992

Asukasluku 3067 3050 3050 3030 3020 3020 3020

*Sis. vuodesta 2020 alkaen PoSa, palo-ja pel.palv. ja maaseutupalv.(siirretty as.palv.ostot kunnilta kohdasta).
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KP Hanke/kustannuspaikka MENOT 2022 TULOT NETTO 2022 NETTO 2023 NETTO 2024

Irtaimistot

9317 Peruskoulun digihankinnat / digiloikka 28 000 0 28 000 28 000 28 000

9311 Koulukesk. inv.irtaimisto läppärit:  lukio 20 000 0 20 000 20 000 20 000

9310 Oppilastietojärjestelmä Wilma 10 000 0 10 000 0 0

9111 Taloustilastointijärjestelmä (Premiumiin) 10 000 0 10 000 0 0

9251 Keittiöiden irtaimistot / koulukeskus 25 000 0 25 000 25 000 25 000

9411 Kiinteistöjen inv. Irtaimistot 15 000 0 15 000 15 000 15 000

9114 KTWeb-järjestelmään siirtyminen 10 000 0 10 000 0 0

9309 Oppilastietojärjestelmä varhaiskasvatus 13 000 0 13 000 0 0

9119 Etäkokoustaminen / M365 / äänentoistojärjestelmä 0 0 0 0 0

9312 Musiikkiluokan mixeri 10 000 0 10 000 0 0

Irtaimistot, yhteensä 141 000 0 141 000 88 000 88 000

Koneet

9410 Ruohonleikkurit 50000 5000 45 000 0 0

Henkilönostin, Kiinteistötraktori 50 000 50 000

9230 Kiilarinne, hoitajakutsujärjestelmän uusminen (Miratel) 0 0 0 0 0

Koneet,  yhteensä 50 000 5 000 45 000 50000 50000

Rakennukset

9513 Kiilarinne: kotihoito, terveysas.viimeistely 25 000 0 25 000 30 000 20 000

9579 Mericamping:  parkkipaikka / piha 10 000 0 10 000 60 000 10 000

9435 Val. LED, sis suunnittelupalv., tekn.päiv., paloilm. koulukeskus80 000 0 80 000 20 000 0

9436 Valaistukset LED, sis suunnittelupalvelu virasto 30 000 0 30 000 20 000 0

9437 Valaistukset LED, sis suunnittelupalvelu Kiilarinne 30 000 0 30 000 20 000 0

9438 Valaistukset LED, sis suunnittelupalvelu Rysä 30 000 0 30 000 20 000 0

Aurinkopaneelijärjestelmiä, suunnittelu / kilpailutus / rahoitus 10 000 90 000

9548 Rakennus korjaukset + iv-puhdistukset  Kiilarinne 10 000 0 10 000 10 000 0

9316 Rakennus korjaukset + iv-puhdistukset Koulukeskus 10 000 0 10 000 10 000 0

9415 Rakennus korjaukset + iv-puhdistukset  Rysä 10 000 0 10 000 10 000 0

9515 Rakennus korjaukset + iv-puhdistukset  virasto 10 000 0 10 000 10 000 0

9322 Kirjasto, katto 20 000 0 20 000 0 0

9505 Päiväkodin kuisti II ml eskaritila 15 henk 70 000 0 70 000 0 0

9320 Koulukeskus suunnittelu (fysiikan luokka) toteutus 650 000 0 650 000 0 0

9526 Messinkimäki II (ent. työkeskus), suunn. Wassan suunnitelma10 000 0 10 000 200 000 200 000

9511 Rysä: altaat, peruskorjaus, suunnittelut 10 000 0 10 000 200 000 0

9418 Krookan kehittäminen,P-paikat,  esiintymislava, myöhemmin sauna10 000 0 10 000 150 000 0

9515 Etätyöpiste, kunnantalo 10 000 0 10 000 0 0

9662 Koulun viemäri 30 000 0 30 000 0 0

Rakennukset,  yhteensä 1 065 000 0 1 055 000 850 000 230 000

Tiet, alueet

9566 Asfaltointilista 30 000 0 30 000 150 000 100 000

9143 Sähköautojen lataus: kunnanvirasto, Krookka 0 0 0 25 000 0

9460 Kauppasatama (kartoitus + kunnostusta) 30 000 0 30 000 0 0

Torin "kopit" 20 000 0

9427 Retkikohteet/jokikohteet 0 0 0 20 000 0

9453 Ouraluoto estettömyys + digi (vessat, puukatos, reitit) 60 000 30 000 30 000 0 0

9153 Energiapuun varastoterminaalialue (BioWatti 0,6 ha) 80 000 0 80 000 0

9599 Uudet kevytväylät, suunn. (Tapio,Brändöö,Pohjaranta Kräsoora) 50 000 0 50 000 50 000 800 000

9117 Kasala  kehittäminen; vaunupaikat, myyntipisteen laajen. 10 000 0 10 000 20 000 0

9383 Maa-alueet/ sahan alueen tie, kenttä 100 000 0 100 000

9550 Urh.kentän korjaus 25 000 0 25 000 0 0

9124 Laiturit 0 0 0 50 000 0

9418 Krookan kehittäminen 0 0

9553 Tievalaistuksen suunnittelu 0 0

9553 Tievalaistuksen asennus 0 0

9596 Valokuitu 0 0 0 0 0

Tiet, alueet, yhteensä 385 000 30 000 355 000 335 000 900 000

Vesi-ja viemäri

9661 Korjausvelka    30 000/v (Kaava-alueen viem.johdot, korj.) 30 000 0 30 000 30 000 30 000

Lisäalueet (vesi/viemäri) 30 000 0 30 000 0 0

9446 Alakylä-Kräni viemäri 150 000 0 150 000 150 000 0

9651 Paineenkorotusasema Tuorila/vesisäiliö 250 000 0 250 000 0 0

9632 Instasuunnitelma/Siikainen 80 000 0 80 000 0 0

9414 Karttojen päivitykset 10 000 0 10 000 0 0

9385 Vesikorjaukset (Ramboll:n suunn, pumput, säiliö)+putsarikatos130 000 0 130 000 0 0

Vesi-ja viemäri, yhteensä 680 000 0 680 000 180 000 30 000

Muut investoinnit

9812 Satakunnan SHP/Sos.palvelut (inv) 70 000 0 70 000 0 0

9821 Maa-alueet,tontit,kiinteistöt 50 000 0 50 000 50 000 50 000

9832 Osakkeet ja osuudet            0 0

Muut investoinnit, yhteensä 120 000 0 120 000 50000 50000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2022 2 441 000 35 000 2 396 000 1 553 000 1 348 000
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TEHTÄVIEN TILIVELVOLLISET VUONNA 2022 
   
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 

4.5 Kansalaisopisto Opisto-kulttuurilautakunta, sivistysjohtaja 

4.6 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Opisto-kulttuurilautakunta, sivistysjohtaja 

4.7 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 

7.6 Rakennusvalvonta Rakennuslautakunta, rakennustarkastaja 

 

Investoinnit: 

 ICT-hankinnat: hallintopäällikkö 

 Sairaanhoitopiirin lainaosuus: kunnanjohtaja 

 Muilta osin tekninen johtaja, ellei erikseen muita määrätä 


