
  

4 § Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarviomuutos 

5 § Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio 2019 

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Arja Uusitalo 
 
 
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat 
 

Talous tarkoittaa ihmisten välistä kanssakäymistä ja instituutioita, jotka liittyvät 
hyödykkeiden tuotantoon, jakeluun, vaihtoon ja kulutukseen. Talouden ylläpidossa on 
tärkeää etenkin hyvä menokuri; ei ne suuret tulot vaan ne pienet menot. Vähäisempi 
rahanmeno ei tarkoita sitä, että saatu palvelu on hitaampaa ja laaduttomampaa. Se 
tarkoittaa sitä, että palvelu on oikeaa, oikea-aikaista ja kustannusvaikuttavasti tuotettua ja 
palveluvalikoima on oikeaa ja oikein suunnattua ja markkinoitua. Hyvään taloudenpitoon 
kuuluu myös proaktiivisuus ja tarkka suunnitelmallisuus, ennakointi ja oikein suunnattu tiheä 
seuranta ja nopeat tarvittavat toimenpiteen.  
 
Arvoisa puheenjohtaja 
 

Karviaisen talousarvioita on muutettu v. 2018 osalta kahdesti, koska aiemmin esitetyt määrärahat 
eivät  ole riittäneet. Esitetty muutos on suhteellisesti suuri 2.6 + 1,6 miljoonaa euroa, josta 
erikoissairaanhoidon osuus 1.1 miljoonaa euroa. Syitä ylityksiin on kuvattu, joista yhtenä kalliiden 
palvelujen tarpeen lisääntyminen, ja korjausliikkeitä on aloitettu, mutta niiden vaikutukset eivät ole 
yltäneet vuoden 2018 puolelle merkittävästi.  
 
Nyt Karviaiselta edellytetään nopeita ja tehokkaita korjausliikkeitä ja osaavaa toimintaa niiden 
suuntaamisessa ja toteuttamisessa. Avuksi on suunniteltu ulkopuolista konsulttia (NHG), jonka 
toimeksiannon on luvattu olevan valmis tammikuussa 2019 ja se sisältää 1. Sote palvelujen 

nykytilanteen katsauksen 2. Vuoden 2019 talousarvion ja 2020 ennusteen realistisuuden arvioinnin 

ja 3. Toiminnan muutoksen suunnittelun.  Se lisäksi on esitetty käytettävän sisäistä 
raportointityöryhmää miettimään tehokasta ja vaikuttavaa raportointimallia seurannan ja 
suunnittelun avuksi. Ryhmän työn on edellytetty olevan valmis maaliskuussa 2019, mutta jo sitä 
ennen huhtikuussa 2019 kunnanhallitus on edellyttänyt yhtymähallitukselle esitettäväksi talouden 
tasapainottamisohjelmaa. Paljon on siis tapahtumassa, mutta tilanne vaatiikin osaavaa, uskaltavaa 
ja innovatiivista otetta, jotta iso laiva kääntyy.  
 
Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut 
 
Tältä pohjalta on myös lähdetty tekemään v. 2019 talousarviota. Talousarvion tulee olla 
mahdollisimman hallitusti laadittu ja kaikkeen saatavilla olevaan tietoon perustuva paras ennuste 
tulevasta. Työkalut eivät ehkä ole olleet parhaat kuitenkaan v. 2019 talousarvioita tehtäessä. 
Säästää pitäisi, mutta pelko on suuri ’jatkuuko kalliin palvelun tarpeen kasvun trendi’, saadaanko 
tilanteeseen kuria ja mitä oikeita toimenpiteitä voidaan tehdä, jotta ei säästetä väärissä paikoissa, 
jotka myöhemmin tulevat kalliiksi. Menokurin lisääminen on jo nyt saanut joiltakin osin aikaan 
tyytymättömiä kirjoituksia ja yhteydenottoja jonojen pitenemisestä ja palvelun heikkenemisestä. 



Niiden tausta tulisi toki aukaista. Mihin muuttuvissa ja lakien säätelemissä vaatimuksissa voimme 
asettaa rajan julkisille palveluille ja miten ohjata niitä.   
 
Nyt esitetty määräraha on erikoissairaanhoidon osalta jopa pienempi kuin Vihdin kunnan tekemä 
arvio siitä. Erikoissairaanhoito kattaa vuoden 2019 talousarvion mukaan 41 % eli suuren osan koko 
Karviaisen n. 82,5 miljoonan euron budjetista ja sen huono ennustettavuus on toki ongelmallista. 
Siihenkin asiaan yritetään saada muutosta tulevaisuudessa. Toivottavaa toki on, ettei vuoden 2018 
kaltaisia ylityksiä ei v. 2019 jouduttaisi esittämään. Nyt on pyrittävä kestävään toimintamalliin ja 
visioon ja pois äkkinäisen reflektion mallista.  
 
Näillä sanoilla Kokoomuksen valtuustoryhmä hyväksyy esitetyn mukaan perusturvakuntayhtymä 
Karviaisen talousarviomuutoksen vuodelle 2018 ja Karviaisen talousarvion 2019  
  
 
  


