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 SAATTEEKSI 

 

 

Valtuustokausi on päättymässä. Uusi valtuusto aloittaa toimintansa kesken talousarviovuoden 1.6.2017. Uu-
si valtuusto tulee olemaan jäsenmäärältään edeltäjäänsä pienempi. Uuteen valtuustoon valitaan ensi ke-
vään kuntavaaleissa nykyisen 21 valtuutetun sijaan 17 valtuutettua. 
 
Monet uuden kuntalain säädökset tulevat voimaan seuraavan valtuustokauden alkaessa. Lain kuntastrate-
giaa koskevalla säännöksellä pyritään vahvistamaan kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin strate-
gista suunnittelua. Yhtenä vuoden 2017 sitovana tavoitteena onkin uuden kuntastrategian laatiminen. Sote- 
ja aluehallintouudistuksen toteutuessa vuoden 2019 alusta tulee kuntien tehtävissä korostumaan kuntalais-
ten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, lähidemokratian vaaliminen ja paikallisen elinvoiman lisäämi-
nen. Muutokseen on syytä ryhtyä valmistautumaan pian. 
 
Sote- ja aluehallintouudistus merkitsee myös kunnan taloudessa isoja muutoksia. Sosiaali- ja terveyden-
huollon kustannukset jäävät pois. Kunnan verotuloja ja valtionosuuksia pienennetään vastaavasti. Muutos 
merkitsee Pukkilan kunnan toimintakatteen puolittumista reilusta kymmenestä miljoonasta eurosta noin vii-
teen miljoonaan euroon. Muutos ei kohenna kunnan taloutta, mutta tuo siihen huomattavasti nykyistä 
enemmän ennustettavuutta jatkuvien sosiaali- ja terveydenhuollon määrärahojen ylitysten jäädessä pois. 
Muutos on huomioitu suunnitelmavuoden 2019 luvuissa. 
 
Merkittävin muutos vuoden 2017 palvelutuotannossa on teknisen toimen hallinnon ja palvelujen järjestämi-
sen siirtyminen naapurikunnan Myrskylän vastuulle. Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan 
Myrskylän kunta vastaa kuntien yhteisen teknisen toimen hoitamisesta kuntalaissa määritellyn vastuukun-
tamallin mukaisesti. Hallinnonalan päätökset tehdään yhteisessä toimielimessä, teknisessä lautakunnassa, 
johon molemmat kunnat nimeävät neljä jäsentä. 
 
Talousarvio- ja taloussuunnitelma 2017 - 2019 on laadittu hyvin optimistisesti tiedostaen riskit, jotka sisäl-
tyvät joidenkin määräraha- ja tuloarvioiden toteutumiseen. Tällaisia, hyvin myönteiseen kehitykseen perus-
tuvia arvioita sisältyy mm. tonttien myyntivoittoihin, sosiaali- ja terveydenhuollon menokehitykseen ja vero-
tuloarvioihin. Tilikauden tulos jää talousarvioesityksessä vajaat 300 000 euroa alijäämäiseksi. Alijäämät pie-
nenevät suunnitelmavuosina huomattavasti, mikäli arvioitu myönteinen kehitys toteutuu. Taloutta tasapai-
nottavat toimenpiteet ovat edelleen erittäin tärkeitä. Kunnan talous pysyy vielä ylijäämäisenä taseessa ole-
vien aiempien vuosien ylijäämien johdosta. 
 
Kesäkuussa 2017 alkava valtuustokausi saattaa olla monessakin mielessä ratkaiseva Pukkilan kunnan tule-
vaisuuden kannalta. On tärkeää, että uusi valtuusto onnistuu työssään ja tekee oikeita valintoja kunnan ja 
kuntalaisten palvelujen kannalta. 
 
Menestyksellistä vuotta 2017! 
   
 
Pukkila 20.11.2016 
 
Juha Myyryläinen, kunnanjohtaja 
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1.  TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 

  

 1.1  YLEINEN TALOUSTILANNE 

 
 
Näkymät kansainvälisessä taloudessa 
  
Näkymät niin maailmantalouden kuin Suomen osalta ovat pysyneet ennustelaitosten mukaan mel-
ko lailla ennallaan. Maailmantalouden kasvuvauhti on ollut kuluvana vuonna varsin hidasta, sillä 
kehittyneiden maiden, esimerkiksi USA:n, kasvu on heikentynyt. Myös kehittyvissä maissa kasvu-
vauhti on hidastunut, vaikka kasvuprosentit ovatkin kehittyneitä maita selvästi korkeammalla tasol-
la. Koko maailmantalous kasvaa vuonna 2016 reilut 3 %. Useimmat ennusteet ennakoivat maail-
mantalouden kasvun piristyvän lähivuosina hieman. Siitä huolimatta kasvuvauhti jää pitkän aikavä-
lin keskiarvoja matalammalle tasolle.  
 
Heikosta kysynnästä ja hitaasti elpyvästä työllisyydestä huolimatta maailmantalouden moottorina 
pysyy lähivuosina lähinnä kotimainen kulutus. Investointien odotetaan kuitenkin tukevan kasvua 
yhä enemmän. Investointien elpyminen on ratkaisevaa kasvulukujen piristymiselle. 
 
Eri talousalueilla kasvunäkymät ovat pysyneet melko muuttumattomina. Euroalueen talouskasvun 
ennakoidaan jatkavan verkkaista kehitystään, sillä euron kurssin heikentyminen, kevyt rahapolitiik-
ka ja matalat raaka-aineiden hinnat eivät enää tuo Eurooppaan uusia kasvusysäyksiä. Sen sijaan 
investointien odotetaan elpyvän hitaasti, vaikka Eurooppa ei vieläkään aivan täysillä pääse mukaan 
maailmankaupan kasvun imuun.  
 
Kasvu jakautuu Euroopan maiden välillä kuitenkin hyvin epätasaisesti. Suomen talouskasvu on Eu-
roopan heikoimpia. Myös Iso-Britannian kasvunäkymät ovat muuttuneet epävarmemmiksi. Sen si-
jaan vahvaa talouskehitystä on nähty esimerkiksi Ruotsissa ja Irlannissa. Venäjän talouden arvioi-
daan nousevan hitaasti suhdannekuopastaan, mutta rakenteelliset ongelmat ja talouspakotteiden 
jatkuminen vaivaavat yhä kasvun elpymistä. Laajapohjainen vaikkakin tänä vuonna voimakkaasti 
hidastunut talouskasvu jatkuu Yhdysvalloissa. 
 
Suomen talous 
 
Kolmen taantumavuoden jälkeen Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,2 prosenttia. Suh-
dannekuoppa näyttää tällä erää päättyneen, mutta kasvu on yhä erittäin vaimeaa. Kuluneen vuo-
den tilastotiedot pysyvät sitkeästi nollan tuntumassa. Suhdannekuopasta Suomen kansantaloutta 
on vetänyt ylöspäin lähinnä kotimainen kysyntä ja investoinnit. 
 
Eri suhdannelaitokset ennakoivat Suomen kansantalouden BKT:n kasvavan kuluvana ja ensi vuon-
na noin prosentin. Eri ennustelaitosten näkemykset lähivuosien kasvuluvuista ovat hyvin saman-
suuntaiset. Valtiovarainministeriön mukaan yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 1,2 prosenttia 
ja ensi vuonna 0,7 prosenttia. Kasvua tukevat ensi vuonna erityisesti hallituksen kilpailukykysopi-
muksen yhteydessä lupaamat tuloverokevennykset. 
 
Yksittäisillä toimialoilla rakentaminen ja rakennusten korjaaminen ovat lisääntyneet kuluvana 
vuonna voimakkaasti, mikä on vauhdittanut yksityisiä investointeja. Valtiovarainministeriö odottaa 
yksityisten investointien kasvavan tänä vuonna yli 4 prosenttia. Julkisten investointien BKT-osuus 
on noin 4 prosenttia. Valtion investointeja pitää yllä mm. hallituksen perusväylänpitoon suunnatut 
määrärahat. Kuntien investoinnit suuntautuvat pääosin rakennuskannan ylläpitoon, katuihin ja tei-
hin, puistoihin sekä vesi- ja viemäriverkostoihin. Kuntien investointien ennakoidaan pysyvän edel-
leen korkealla tasolla, mutta kasvuvauhdin odotetaan lähivuosina taittuvan.  
 
Ansioiden ja palkkasumman kehitys on pysynyt viime vuosina vaimeana. Tänä vuonna kansanta-
louden palkkasumman ennakoidaan VM:n ennusteessa kuitenkin kasvavan 1,7 prosenttia. Ensi 
vuonna palkkasumman kasvu hidastuu 0,8 prosenttiin kilpailukykysopimuksen nollalinjan myötä.  
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Hintojen nousupaineet ovat lähivuosina tavanomaista pienemmät. Kuluttajahintojen laskuun on 
vaikuttanut talouden heikko kysyntätilanne, alentuneet tuontihinnat sekä päivittäistavarakaupan li-
sääntynyt kilpailutilanne.  
 
Suomen julkisen talouden (valtio, paikallishallinto, sosiaaliturvarahastot) menot ovat lähivuosina 
yhä kokonaistuloja suuremmat, minkä vuoksi valtio ja kunnat velkaantuvat yhä lisää. Kuntien vel-
kaantumisen ei kuitenkaan odoteta enää lisääntyvän suhteessa bruttokansantuotteeseen.  
 
Kuntatalous  
 
Valtiovarainministeriön mukaan kuntatalouden näkymät vuosille 2016–2020 ovat aikaisempia pai-
nelaskelmia selvästi myönteisemmät, sillä tilikauden tulos jopa vahvistuu hieman 2016–2017. Koko 
ennusteajanjaksolla investoinnit tulorahoituksen jälkeen huomioiva rahoitusjäämä pysyy vähin-
täänkin ennallaan, eikä heikkene radikaalisti aikaisempien ennusteiden tapaan. Muutos näkyy 
myös velan kasvuarviossa. Kuntien velkaantuminen jatkuu yhä, mutta suhteessa bruttokansantuot-
teeseen velkaantuminen ei enää nouse. Ennusteessa ei huomioida sosiaali- ja terveydenhuoltouu-
distuksen vaikutuksia, eikä kuntien omia sopeutustoimia vuoden 2016 jälkeen.  
 
Kuntatalouden näkymien vahvistuminen johtuu siitä, että sekä kuntatalouden kokonaismenojen et-
tä kokonaistulojen arvioidaan kehittyvän historiaan nähden vaimeammin. Menojen kasvua hidastaa 
mm. kilpailukykysopimuksen päätökset, vuonna 2017 voimaan astuva eläkeuudistus, kunnallisten 
liikelaitosten yhtiöittäminen, perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelaan ja lukuisat muut hal-
lituksen käynnistämät lakiesitykset kuntien tehtävien ja menojen karsimiseksi. Näiden seurauksena 
kunta-alan henkilöstön määrän arvioidaan kehitysarviossa laskevan vuoden 2015 tasosta noin 7 
000 hengellä seuraavien viiden vuoden aikana. 
Kaikista näistä menojen kasvun hallintaan tähtäävistä toimista huolimatta kuntatalouden näkymät 
ovat yhä hyvin haastavat.  
 
Talouskasvun pysyminen historiallisen vaimeana ja väestön ikääntyminen lisäävät kuntatalouden 
kustannuksia. Nämä menopaineet voivat toteutua odotettua voimakkaampina. Yllättäviä meno- ja 
investointipaineita saattaa syntyä myös korjausvelasta, myönteisen oleskeluluvan saaneista turva-
paikanhakijoista tai työn perässä liikkuvista maassamuuttajista. Menotasoon liittyviä riskejä syntyy 
myös hallituksen kuntien menojen pienentämiseen tähtäävistä lakimuutoksista.  
 
Menopaineita kuntatalouteen syntyy myös kilpailukykysopimuksesta. Sopimuksessa on sovittu esi-
merkiksi vuosityöajan pidennyksestä 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta. Tämän toimen muutta-
minen työvoimakustannusten vähennykseksi koetaan niin kunnissa kuin muillakin toimialoilla hyvin 
haasteellisena. 
 
Kilpailukykysopimuksesta aiheutuu huomattavat vaikutukset kuntien tulopuolelle. Sopimuksessa 
päätetty palkansaajien sosiaalivakuutusmaksujen korotus merkitsee kunnille suuria verotulomene-
tyksiä. Yhdistettynä vaimeaan talouskasvuun tämä tarkoittaa, että kuntien verotulojen kehitys on 
lähivuosina äärimmäisen vaimeaa. Kuntien tuloverojen arvioidaan ensi vuonna laskevan peräti 1,6 
prosenttia. Se on poikkeuksellisen heikko lukema. Kuntien tulopohjaa pienennetään myös valtion-
osuusleikkauksilla. Leikkausten taustalla ovat kilpailukykysopimuksesta kuntatalouteen syntyvät 
hyödyt lomarahaleikkauksista ja työajan pidennyksestä. Kuntatalouden tulokehitys on ensi vuonna 
ja siitä eteenpäin erittäin hidasta. Koko kuntatalouden kehitysarviossa myös menokehityksen ole-
tetaan kehittyvän erittäin hitaasti. 
 

Lähde: Suomen Kuntaliitto 
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1.2  TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN 

 

 
Valtuusto hyväksyi 8.12.2014 talouden tasapainottamissuunnitelman vuosille 2015 - 2017. Suunni-
telmaa laadittaessa käytiin läpi kunnan koko organisaatio, palvelutuotanto ja henkilöstö. Menojen 
karsinnan lisäksi tarkasteltiin myös kunnan tulopohja. Valtuuston asettama talouden sopeuttamis-
tavoite noin 1,0 miljoonaa euroa saavutettiin suunnitelmatasolla. 
 
Talouden tasapainottamistoimenpiteet kohdistuvat kaikille tehtäväalueille. Noin puolet miljoonan 
euron sopeuttamistavoitteesta katetaan käyttötaloudesta, valtaosin toimintamenoja karsimalla. 
Puolet talouden sopeuttamistavoitteesta katetaan suunnitelmassa veroratkaisuilla. Suunnitelman 
mukaan kunnan tuloveroprosenttia tulisi korottaa kahdessa vaiheessa: vuonna 2015 (21 % -> 22 
%) ja vuonna 2016 (22 % -> 23 %).  
 
Valtuusto ei korottanut tuloveroprosenttia suunnitelman mukaisesti vuodelle 2016. Valtuusto kat-
soi, että kunnan tuloveroprosentti on jo niin korkea, ettei talouden tasapainottamissuunnitelman 
mukaista tuloveroprosentin korotusta voida toteuttaa tässä vaiheessa. Yleinen taloudellinen tilan-
ne, kasvava työttömyys ja valtiovallan säästötoimenpiteet heikentävät kuntalaisten taloutta ja ve-
ronmaksukykyä monin tavoin. Valtuusto katsoi, että kunnan talouden tasapainottamiseen on haet-
tava muita keinoja. Valtuusto vahvisti sekä kunnan tuloveroprosentin että kiinteistöveroprosentit 
entisen suuruisina myös vuodelle 2017. 
 
Suunnitelman säästötavoitteet olivat vuodelle 2015 yhteensä 313 000 euroa. Tilinpäätöksen mu-
kaan suunnitelluista säästöistä toteutui 260 000 euroa. Vuodelle 2016 säästötavoitteet ovat 
115 000 euroa. Arvion mukaan vuoden 2016 säästötavoitteista toteutuu noin 60 000 - 70 000 eu-
roa. Osa vuoden 2016 säästötoimenpiteistä toteutui jo vuonna 2015 (n. 20 000 euroa). Vuodelle 
2017 kohdistuu suunnitelmassa 107 000 euron säästöt.  
 
Talouden tasapainottamista vaikeuttaa erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen vuodesta toiseen 
jatkuva määrärahojen ylitys. Talouden ennakoitavuus on tältä osin olematon. Valtuusto hyväksyi 
kokouksessaan 7.11.2016 vuoden 2016 palvelusopimuksen tarkistamisen ja myönsi sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen tehtäväalueelle 227 000 euron lisämäärärahan kuluvalle vuodelle.  
 
Talouden tasapainottamissuunnitelma sisältää myös kunnan omaisuuden myymistä. Suunnitelmas-
sa on huomioitu mm. peltojen, metsäpalstojen ja kiinteistöjen myyntejä. Omaisuuden myynneillä 
on arvioitu olevan noin 600 000 euron tulosvaikutus. Suunnitelmaan sisältyviä myyntejä on toteu-
tunut tähän mennessä noin 225 000 euroa (tulosvaikutus). 
 
Talousarviossa 2017 ei ole huomioitu suunnitelman niitä säästökohteita, joiden toteutuminen on 
tässä vaiheessa hyvin epätodennäköistä. Tällaisia ovat erityisesti kiinteistöjen myynteihin liittyvät 
säästötavoitteet, kuten säästöt kiinteistö- ja siivousmenoissa (kiinteistömenot, kunnantalo 20 500 
€ ja Säästösuvanto 18 000 €, toimitilajärjestelyt, siivous 30 000 €). 
 
Vuosille 2015 - 2017 hyväksytystä talouden tasapainottamissuunnitelmasta toteutuu veroratkaisu-
jen osalta puolet eli 250 000 euroa ja käyttötalouden osalta noin kaksi kolmasosaa eli 350 000 eu-
roa. 
 
Kunnan taseessa on aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää yhteensä 771 892,49 euroa 
(31.12.2015), mikä riittää kattamaan syntyvät alijäämät vuosilta 2016 - 2019, mikäli ao. vuodet to-
teutuvat talousarvioiden (2016 ja 2017) ja taloussuunnitelman (2018 ja 2019) mukaisesti. 
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 1.3 VALTIONOSUUDET VUONNA 2017 

 

Valtionosuusjärjestelmä 

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden 
varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Tämä toteutetaan tasaamalla 
palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja.   

Rakenteellisesti Suomen valtionosuusjärjestelmä koostuu kahdesta osasta: 
 
1. kustannus- ja tarve-erojen tasauksesta ja 
2. tulopohjan tasauksesta.  
 
Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset 
olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan 
kunnan verotulojen perusteella.   

Suomen järjestelmässä merkittävämpi rooli on kustannuserojen tasauksella, jonka kautta valtion 
raha ohjataan järjestelmään. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus puolestaan on kuntien 
välinen. Järjestelmää täydentää tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa oleville kunnille myönnettä-
vä harkinnanvarainen valtionosuuden korotus.  

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu myös hallinnollisesti kahdesta osasta:  

1. valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja  
2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta opetus- ja kult-

tuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.  

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät 

 sosiaali- ja terveydenhuolto 
 esi- ja perusopetus 
 kirjastot  
 yleinen kulttuuritoimi ja  
 asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus.  

 
 Peruspalvelujen valtionosuus 
 
 Peruspalvelujen laskennallisia kustannuksia koskee yksi yhteinen ikäryhmitys. Järjestelmään sovel-

letaan ikäryhmityksen lisäksi seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vie-
raskielisyys, asukastiheys, saaristolaisuus ja koulutustausta. 

 
 Tämän lisäksi kunnalle myönnetään valtionosuutta kolmen lisäosan perusteella. Lisäosissa ei ole 

omarahoitusosuutta. Lisäosia ovat syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisuus. Nykyinen 
yleinen asukaskohtainen valtionosuus poistuu kuten myös erityisen harvan asutuksen, saaristokun-
nan ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien lisäosat. 

 
 Laskennallisten kustannusten ja lisäosien perusteena ovat vuosittain vahvistettavat perushinnat 

ikäryhmille, kriteereille ja kolmelle lisäosalle. 
 
 Peruspalvelujen valtionosuuden osana otetaan huomioon myös verotuloihin perustuva valtion-

osuuksien tasaus. 
 
 Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, jonka 

aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Siirtymäkausi vaimentaa merkittävästi uudistuksen vai-
kutuksia. 

 
 Kotikuntakorvausten määräysperusteita on myös muutettu. Kotikuntakorvauksen perusosa on ny-

kyisestä poiketen kaikille kunnille sama. 
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Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 

Suomen valtionosuusjärjestelmässä tulopohjan tasaus toteutetaan verotuloihin perustuvalla valti-
onosuuden tasauksella, joka sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Nimensä mukaisesti 
tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, ja se joko lisää tai vähentää kunnalle myönnet-
tyä valtionosuutta. 

Tasauksen perusteena olevaan laskennalliseen verotuloon sisältyvät kunnan laskennallinen kunnal-
lisvero ja kunnan osuus yhteisöveron tuotosta. Verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta 
laskettaessa käytetään koko maan keskimääräistä kunnallisveroprosenttia, eikä yksittäisen kunnan 
veroprosentin muutoksella ole täten vaikutusta kunnan saaman tasauslisän tai maksaman tasaus-
vähennyksen määrään. 

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on 
koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus 
 lukiokoulutukseen 
 ammatilliseen koulutukseen.  

 

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja 
rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan. 

 

Perusopetuksen oppilaskohtaista lisärahoitusta myönnetään 
 lisäopetukseen 
 maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen 
 muille kuin oppivelvollisille järjestettävään esi- ja perusopetukseen 
 korotuksena pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville perusopetuksen oppilaille 
 sisäoppilaitoslisänä ja koulukotikorotuksena  
 joustavan perusopetuksen lisänä. 

 

Lisäksi myönnetään rahoitusta  

 yksityisen perusopetuksen järjestäjän toiminnan aloittamiseen 
 ulkomailla järjestettävään perusopetuslain mukaiseen opetukseen 
 aamu- ja iltapäivätoimintaan 
 taiteen perusopetukseen 
 liikuntatoimintaan ja nuorisotyöhön 
 museoille, teattereille ja orkestereille. 

 

  

 Pukkilan kunnan valtionosuudet 2017 (tilanne 20.10.2016) 
 

 Välisumma Yhteensä 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen, esi- ja perusopetuksen ja 
kulttuuripalvelujen laskennalliset kustannukset 

 
9 276 841 

 

Kunnan omarahoitusosuus (3 619,61 €/as) -7 134 251 2 142 590 

Lisäosat 11 453  

Valtionosuuteen tehtävät lisäykset/vähennykset, netto 587 270 598 723 

Järjestelmämuutoksen tasaus 0  

    

Yleinen valtionosuus ennen verotulotasausta  2 741 313 

   

Verotulotasaus  980 640 

   

Yleinen valtionosuus yhteensä  3 721 953 

Opetustoimen ja kulttuuritoimen valtionosuudet  -430 690 

Kunnan laskennallinen valtionosuus  3 291 263 

   

Kotikuntakorvaukset perusopetuksessa   

   saatavat 10 584  

   maksettavat 919 045  
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 1.4  VÄESTÖ- JA TYÖLLISYYSKEHITYS 

 
Väestö 

 
Kunnan väkiluku 31.12.2015 oli 1971, josta naisia oli 976 ja miehiä 995.  
Henkikirjoitettu väestö väheni vuonna 2015  42 henkilöä eli 2,1 %.  

 

Väestön ikärakenne  
 
Ikä Yhteensä % 
  0 – 6 145 7,4 
  7 – 14 200 10,1 
15 – 64 1 190 60,4 
65 – 74 265 13,4 
yli 75 171 8,7 

 1 971 100,0 

 
31.12.2016 arvioidaan pukkilalaisia olevan 1 971, samoin vuosina 2017-2019. Tätä lukua on käytet-
ty asukaslukuun perustuvissa laskelmissa. 
 
 

 Kunnan väestö 31.12.2015 ja väestöennuste 2016 sekä 2017  
 
Vuosi 2015 2016 2017 

Kunta  1 971  1 971 1 971 

Tilastokeskus (v. 2015) 2 016 2 017 2 018 

 
Väkiluku on vuoden 2016 aikana pysynyt lähes samana. Tilastokeskuksen mukaan 30.9.2016 men-
nessä kuluvan vuoden väestömuutos oli -1, jossa elävänä syntyneet 22, kuolleet 16, tulomuutto 91 
ja lähtömuutto 98. Kunnan väkiluku 30.9.2016 oli 1 970.  
 

 

 Väestö ja työllisyys vuosina 2007 - 2015 
 

Vuosi Väestö Muutos Muutos 
% 

Työvoima Muutos Muutos 
% 

Työttö-
myysaste % 

2007 2 022 +4 +0,2 949 -6 -0,6 5,5 

2008 2 025 +3 +0,1 937    -12 -1,2 6,0 

2009 2 004 -21  -1,0 941 + 4 +0,4 7,7 

2010 2 024 +20 +1,0 968 +27 +2,8 5,8 

2011 2 016 -8 -0,4 944 -24 -2,4 6,0 

2012 2 047 +31 +1,5 953 +9 +0,9 6,0 

2013 2 036 -11 -0,5 956 +3 +0,3 8,1 

2014 2 013 -23 -1,1 986 +30 +3,1 10,0 

2015 1 971 -42 -2,1 981 -5 -0,5 9,1 

 
 Lähde: Tilastokeskus ja Uudenmaan ELY-keskus 

 
 
Syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan kunnan työttömyysaste oli 8,8 %. Työttömiä työnhakijoita 
oli 84, joista naisia 44 ja miehiä 40, alle 25-vuotiaita 12. Yli vuoden työttömänä olleita 36. Työttö-
myysasteen arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 9 %. 
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2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS  

 2.1  TALOUSARVIOASETELMA 

 
Oheisessa taulukossa on esitetty talousarvioasetelma valtuuston ja toimielinten sitovuustasolla.  
Valtuusto hyväksyy talousarvion tehtäväaluetasolla. 
 
 

TOIMIELIN Sitovuustaso 
Tehtäväalue 
Valtuusto 

 
Vastuualue 1 
Kunnanhallitus 

 
Vastuualue 2 
Viranhaltija 
 

Tarkastuslauta-
kunta 

Tarkastustoimi Tarkastustoimi Tarkastustoimi 

Kunnanhallitus Hallinto- ja tuki-
palvelut 

Keskusvaalilauta-
kunta 

Kunnallisvaalit 

  Valtuusto Valtuusto 

  Kunnanhallitus Hallinto 
Yhteistoiminta 
Riskien hallinta 
Eläinsuojelu 
Joukkoliikenne 
Maa- ja metsätilat 
Asunto- ja teollisuustontit 
Verotus 
Maaseutuhallinto 
Elinkeino- ja kehittämispalvelut 
Kaavoitus- ja maankäyttö 
Lukiokoulutus 
Ammatillinen koulutus 

  Talous-, toimisto- ja 
asiakaspalvelut 

Talous-, toimisto- ja asiakaspalve-
lut 
ATK-palvelut 
Henkilöstöpalvelut 

  Ruoka- ja siivous-
palvelut 

Keskuskeittiö 
Päiväkoti Vekara, keittiö 
Hyvinvointikeskus Onni, kahvio 
Siivous, koulu 
Siivous, päiväkoti Vekara 
Siivous, hyvinvointikeskus Onni 
Siivous, kunnantalo ja muut kiin-
teistöt 

  Työllisyys- ja maa-
hanmuuttopalvelut 

Työllisyyspalvelut 
Maahanmuuttopalvelut 

 Hyvinvointi- ja  
vapaa-aikapalvelut 

Hallinto Hallinto 

  Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut 
 

  Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut 

  Senioripalvelut Senioripalvelut 

  Kulttuuri- ja kirjas-
topalvelut 

Yleiset kulttuuripalvelut 
Kirjastopalvelut 
Koivulinna 
Museo 
Musiikkiopistopalvelut 
Kansalaisopistopalvelut 

 Sosiaali- ja terveys-
palvelut 

Sosiaali- ja terveys-
palvelut 

Sosiaali- ja perusterveydenhuolto 
Erikoissairaanhoito 
Ympäristöterveydenhuolto 
Muut palvelut 
Työllistämistuki 
Ehkäisevä päihdetyö 
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TOIMIELIN Sitovuustaso 
Tehtäväalue 
Valtuusto 

Vastuualue 1 
Kunnanhallitus 

Vastuualue 2 
Viranhaltija 

 

 

Kunnanhallitus Varhaiskasvatus- ja 
perusopetuspalvelut 
 
 

 

Varhaiskasvatus Hallinto 
Päiväkoti Vekara 
Perhepäivähoito 
Esikoululaisten päivähoito 
Päivähoidon ostopalvelut 
Lasten kotihoidontuki 

  Perusopetus 
 
 
 
 
 
 

Hallinto 
Esiopetus 
Kirkonkylän koulu 
Torpin koulu 
Erityisopetus 
Aamupäivä- ja iltapäivätoiminta 
Kuljetus- ja tukipalvelut 
Kotikuntakorvaukset 

  Valmistava opetus Valmistava opetus 

 Yhdyskuntatekniset 
palvelut 

Hallinto Hallinto 

 

 

 

 

 

 

 Yhdyskuntapalvelut Puistot ja yleiset alueet 
Ulkoliikuntapaikat 
Kaavatiet 
Palo- ja pelastuspalvelut 
Rakennusvalvonta- ja ympäris-
tönsuojelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kiinteistöt Kunnantalo 
Hyvinvointikeskus Onni 
Päiväkoti Vekara 
Kirkonkylän koulu 
Torpin koulu 
Koivulinna 
Museo 
Säästösuvanto 
Iilijärven maja 
Teknisen varastohalli 
Paloasema 
Muut rakennukset 

  Vesihuolto Vedenottamot 
Vesijohtolinjat 
Jätevedenpuhdistamo 
Jätevedenpumppaamot ja vie-
märilinjat  

  Energiahuolto  Lämpölaitos 
Kaukolämpöverkosto 
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 2.2 TALOUSARVION JA SEN PERUSTEIDEN SITOVUUS 

 
 

Valtuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnanhallitusta ja muita kunnan 
toimielimiä. 

 
Talousarvion käyttötalousosa sisältää toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahat ja 
tuloarviot tehtäväaluekohtaisesti. Tehtäväaluekohtaiset määrärahat sitovat tehtäväaluetta nettota-
solla. Kunnanhallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, joilla tehtäväaluekoh-
taiset määrärahat ja tuloarviot jaetaan alemmille yksiköille sekä asetetaan tarkennetut tavoitteet 
vastuualueittain. Kunnanhallitus voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa 
edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmat on toimitettava kunnanhallitukselle tiedoksi 
viimeistään helmikuussa. 

 
Tehtäväalueiden on toiminnassaan noudatettava tehokkuutta, taloudellisuutta ja säästäväisyyttä. 
Niiden tulee valvoa tehokkaasti tulojen kertymistä. 
 
Tuloslaskelmaosan määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia seuraavasti: verotulot 
yhteensä, valtionosuudet yhteensä ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä (netto). 

 
 Investointiosan määrärahat sidotaan valtuustoon nähden hankekohtaisesti. 
 
 Talousarvion yleisperustelut ovat informaatiota, joka ei ole tarkoitettu sitovaksi talousarvion osaksi. 

Talousarvion yksityiskohtaiset perustelut ovat lähinnä ohjeellisesti sitovia. Tehtävän hoidossa tulee 
noudattaa perusteluissa esitettyä toiminnallista linjaa. 

 
 Talousarviossa esiintyvät tunnusluvut muodostuvat suoritetavoitteista, tehokkuutta ja 

 taloudellisuutta ilmaisevista luvuista, toiminnan laajuustiedoista sekä voimavaroja osoittavista tun-
nusluvuista. Tunnuslukujen laskennassa on huomioitu sisäiset erät. 

 
 Tuloslaskelmat ovat talousarviota täydentäviä tietoja, joissa lähinnä osoitetaan tehtäväalueen ta-

loudellinen laajuus ja kustannusrakenne. 
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3. TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 - 2019 

 

 3.1 TALOUSARVION 2017 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN  

   YHTEENVETO 

 

Sitovuus Määrärahat Tuloarviot Netto

KÄYTTÖTALOUSOSA

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi N 8 494 -8 494

Kunnanhallitus N

Hallinto- ja tukipalvelut N 1 534 188 940 098 -594 090

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut N 595 527 235 561 -359 966

Sosiaali- ja terveyspalvelut N 6 010 250 -6 010 250

Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut N 3 597 470 297 103 -3 300 367

Yhdyskuntatekniset palvelut N 1 613 869 1 242 600 -371 269

TULOSLASKELMAOSA

Verotulot B 7 363 000 7 363 000

Valtionosuudet B 3 291 263 3 291 263

Korkotulot B

Muut rahoitustulot B 140 800 140 800

Korkomenot B 90 000 -90 000

Muut rahoitusmenot B 500 -500

Satunnaiset  erät B

INVESTOINTIOSA

Kunnanhallitus

Käyttöomaisuuden myynti B 96 000 96 000

Talonrakennus B 0

Kunnallistekniikka B 0

Kuntayhtymät ja kuntayhteistyö B 4 700 -4 700

RAHOITUSOSA

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset B

Antolainasaamisten vähennykset B

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 950 000 950 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys B 856 334 -856 334

Lyhytaikaisten lainojen muutos N

Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen 245 093

14 556 425 14 556 425
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 3.2  KÄYTTÖTALOUSOSA 

 
 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 

 
Talousarviovuoden 2017 sitovat toiminnalliset tavoitteet liittyvät kuntastrategian laatimiseen, talou-
den tasapainottamiseen ja sähköisen asian- ja asiakirja- sekä kokoushallinnan kehittämiseen. 
 
Kuntastrategia 
 
Kunnan toimintaa ohjaavat strategiat (hyvinvointistrategia, maankäyttöstrategia ja elinkeinostrate-
gia) ovat monin paikoin jo vanhentuneita. Strategioita noudatetaan toistaiseksi soveltuvin osin. 
 
Uuden kuntalain (410/2015) kuntastrategiaa koskevalla säännöksellä (§ 37) pyritään vahvistamaan 
kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin strategista suunnittelua. 
 
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän 
aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 
4) omistajapolitiikka; 
5) henkilöstöpolitiikka; 
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön 
muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee mää-
ritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. 
 
Sitova tavoite 
 
Käynnistetään uuden valtuustokauden alettua kuntastrategian laadinta niin, että valtuusto voi hy-
väksyä uuden kuntastrategian samalla, kun se hyväksyy talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 
2019 - 2020. 
 
Talouden tasapainottaminen 
 
Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2014 talouden tasapainottamissuunnitelman 2015 - 2017. Suunni-
telmalla haettiin noin 1,0 miljoonan euron sopeuttamiskeinoja. Puolet sopeuttamistavoitteesta kate-
taan suunnitelmassa veroratkaisuilla ja puolet käyttötalouteen kohdistuvilla toimenpiteillä. Suunni-
telmassa vuodelle 2017 ajoitetuilla toimenpiteillä tavoitellaan noin 100 000 euron säästöjä käyttöta-
louteen. 
 
Sitova tavoite 
 
Tavoitteet on kirjattu valtuuston hyväksymään talouden tasapainottamissuunnitelmaan. 
 
Sähköinen asian- ja kokoushallinta 
 
Talousarvioon sisältyy määrärahat vuonna 2000 käyttöön otetun asianhallintajärjestelmän päivittä-
miseen selainpohjaiseksi asian- ja asiakirjahallintajärjestelmään. Muutokseen sisältyy oleellisena 
osana siirtyminen sähköiseen kokousmateriaaliin ja tiedon jakamiseen luottamushenkilöille sähköi-
sen portaalin kautta. 

 
Sitova tavoite 
 
Siirrytään sähköisen kokousmateriaalin ja portaalin käyttöön uuden valtuustokauden alkaessa kesä-
kuussa 2017. 
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 KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO   

        

  

       

 

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 *TS 2019

Myyntitulot 593 665 650 455 861 484 861 484 861 484

Maksutulot 216 672 193 700 190 100 190 100 190 100

Tuet ja avustukset 326 550 304 300 331 300 331 300 331 300

Muut toimintatulot 580 736 365 348 413 704 363 704 363 704

TOIMINTATULOT 1 717 623 1 513 803 1 796 588 1 746 588 1 746 588

Henkilöstömenot -2 719 539 -2 827 535 -2 617 391 -2 598 428 -2 450 428

Palvelujen ostot -8 586 249 -8 251 244 -9 259 888 -9 109 888 -3 425 288

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -556 418 -635 885 -260 450 -258 250 -258 250

Avustukset -222 699 -273 000 -244 000 -244 000 -244 000

Muut toimintamenot -90 229 -109 703 -59 295 -59 295 -59 295

TOIMINTAMENOT -12 175 134 -12 097 367 -12 441 024 -12 269 861 -6 437 261

Sisäiset tulot 937 412 903 690 918 775 918 775 918 775

Sisäiset menot -937 412 -903 690 -918 775 -918 775 -918 775

Sisäiset yhteensä 0 0 0 0 0

TOIMINTAKATE -10 457 511 -10 583 564 -10 644 436 -10 523 273 -4 690 673

Rahoitustuotot ja -kulut 316

Poistot ja arvonalentumiset -463 109 -461 727 -347 122 -339 885 -333 765

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -10 920 304 -11 045 291 -10 991 558 -10 863 158 -5 024 438  
 
 
*TS 2019 
 
Suunnitelmassa on huomioitu vuoden 2019 alussa voimaan tuleva sote- ja aluehallintouudistus seu-
raavasti: 
- sote-menot siirtyvät maakunnalle, vaikutus noin 5,8 milj. euroa 
- kunnan tuloveroprosenttia alennetaan 12,30 prosenttiyksikköä, vaikutus noin 3,5 milj. euroa 
- sote-valtionosuudet jäävät pois, vaikutus noin 2,3 milj. euroa 
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   TARKASTUSLAUTAKUNTA 

 
 

Tarkastustoimi 
  

                              

TP2015 TA2016 TA2017 TS 2018 TS 2019

Myyntitulot

Maksutulot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatulot

TOIMINTATULOT

Henkilöstömenot -1 151 -1 571 -1 207 -1 207 -1 207

Palvelujen ostot -7 178 -6 836 -7 287 -7 287 -7 287

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100

Avustukset

Muut toimintamenot

TOIMINTAMENOT -8 329 -8 507 -8 494 -8 494 -8 494

Sisäiset tulot

Sisäiset menot

Sisäiset yhteensä

TOIMINTAKATE -8 329 -8 507 -8 494 -8 494 -8 494

Poistot ja arvonalentumiset

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -8 329 -8 507 -8 494 -8 494 -8 494

 
    
  Talousarviovuoden toiminta  
 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on (Kuntalaki 121 §): 
 
1. Valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. 
2. Arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakon-
 sernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 
3. Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunni-
 telman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. 
4. Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. 
5. Valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa 
 ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. 
6. Valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi 
 sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. 
 
Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön 
määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen 
liittyvästä perustellusta syystä. 
 
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointiker-
tomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpää-
töksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä 
arvioinnin tuloksista. 
 
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. 
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Tarkastuslautakunnan vastuulla on valvoa, että tilintarkastus tulee ammattimaisesti ja hyvin suori-
tetuksi. Lautakunta tekee arviointi- ja tarkastussuunnitelman vuodelle 2017. 

  
Lautakunnan pyrkimyksenä on tehdä sujuvaa yhteistyötä luottamuksellisessa ilmapiirissä yhdessä 
kunnanjohtajan, johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Lautakunnan tavoittee-
na on antaa arviointikertomuksessaan ja mahdollisesti suoraan palautetta johtaville viranhaltijoille 
ja kunnanhallitukselle toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta sekä kunnan 
strategian toteuttamisesta perustuen haastatteluihin, arviointityössä saatuun aineistoon sekä tilin-
päätöksessä annettuihin tietoihin. 
 

 

  Tunnusluvut  

 
 Tarkastustoimen nettomenot ovat 4 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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   KUNNANHALLITUS 

 
 

 
TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Myyntitulot 593 665 650 455 861 484 861 484 861 484

Maksutulot 216 672 193 700 190 100 190 100 190 100

Tuet ja avustukset 326 550 304 300 331 300 331 300 331 300

Muut toimintatulot 580 736 365 348 413 704 363 704 363 704

TOIMINTATULOT 1 717 623 1 513 803 1 796 588 1 746 588 1 746 588

Henkilöstömenot -2 718 388 -2 825 964 -2 616 184 -2 597 220 -2 449 220

Palvelujen ostot -8 579 092 -8 244 408 -9 252 601 -9 102 601 -3 418 001

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -556 417 -635 785 -260 450 -258 250 -258 250

Avustukset -222 698 -273 000 -244 000 -244 000 -244 000

Muut toimintamenot -90 147 -109 703 -59 295 -59 295 -59 295

TOIMINTAMENOT -12 166 742 -12 088 860 -12 432 530 -12 261 366 -6 428 766

Sisäiset tulot 937 412 903 690 918 775 918 775 918 775

Sisäiset menot -937 412 -903 690 -918 775 -918 775 -918 775

Sisäiset yhteensä 0 0 0 0 0

TOIMINTAKATE -10 449 119 -10 575 057 -10 635 942 -10 514 778 -4 682 178

Rahoitustuotot ja -kulut 316

Poistot ja arvonalentumiset -463 109 -461 727 -347 122 -339 885 -333 765

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -10 911 912 -11 036 784 -10 983 064 -10 854 663 -5 015 943  
 
 
Kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluvat kaikki kunnan tehtäväalueet: hallinto- ja tukipalvelut, hy-
vinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus- ja perusopetuspalve-
lut sekä yhdyskuntatekniset palvelut. 

 
 
 

 
 Eläkemenoperusteisten maksujen jakautuminen vuonna 2017 

 

Vastuualue 1 €

Kunnanhallitus 6 500

Talous- ja toimistopalvelut 6 000

Nuoriso- ja liikuntapalvelut 2 000

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 1 500

Sosiaali- ja terveyspalvelut 98 000

Orimattilan Kiinteistökuntayhtymä 40 000

Varhaiskasvatus 5 000

Perusopetus 1 500

Yhdyskuntapalvelut 8 000

Kiinteistöt 7 200

Ruoka- ja siivouspalvelut 18 000

Yhteensä 193 700  
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  HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 

 

 

 

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Myyntitulot 212 722 206 900 345 834 345 834 345 834

Maksutulot 6 424 5 700 5 700 5 700 5 700

Tuet ja avustukset 22 530 13 500 65 400 65 400 65 400

Muut toimintatulot 240 684 65 300 116 220 66 220 66 220

TOIMINTATULOT 482 360 291 400 533 154 483 154 483 154

Henkilöstömenot -811 482 -830 530 -767 940 -765 441 -765 441

Palvelujen ostot -333 932 -368 400 -451 500 -401 500 -401 500

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -154 464 -176 150 -162 350 -160 150 -160 150

Avustukset -37 346 -41 300 -77 500 -77 500 -77 500

Muut toimintamenot -24 542 -27 922 -23 800 -23 800 -23 800

TOIMINTAMENOT -1 361 766 -1 444 302 -1 483 090 -1 428 391 -1 428 391

Sisäiset tulot 668 100 625 765 406 944 406 944 406 944

Sisäiset menot -39 591 -37 435 -51 098 -51 098 -51 098

Sisäiset yhteensä 628 508 588 330 355 846 355 846 355 846

TOIMINTAKATE -250 898 -564 572 -594 090 -589 391 -589 391

Poistot ja arvonalentumiset -12 426 -12 227 -12 069 -11 942 -11 840

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -263 324 -576 799 -606 159 -601 333 -601 231

 
 

  
  Tehtäväalueen sisältö 

 
Tehtäväalue sisältää vastuualueet: keskusvaalilautakunta, valtuusto, kunnanhallitus, talous-, toimis-
to- ja asiakaspalvelut, ruoka- ja siivouspalvelut sekä työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut. 

 
  Tehtäväalueen vastuuhenkilö 

 
   Kunnanjohtaja 
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  Keskusvaalilautakunta 
 
 

  

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Tulot 3 226

Menot -3 134 -6 878 -6 878 -6 878

Netto 92 -6 878 -6 878 -6 878

Sis. tulot

Sis. menot

Toimintakate 92 -6 878 -6 878 -6 878

Poistot

Yhteensä 92 -6 878 -6 878 -6 878

 
 
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

    
 Vastuualue sisältää kustannuspaikan kunnallisvaalit.  
 
Vastuuhenkilö on kunnanjohtaja. 

 
  Talousarviovuoden toiminta  

 
Kuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2017 ja valtuuston toimikausi alkaa 1.6.2017. Presidentin vaali 
toimitetaan vuonna 2018. Maakuntavaalit toimitetaan mahdollisesti presidentin vaalin yhteydessä 
(lakiluonnos). 
 
 

 

 

  Tunnusluvut  

 
 Keskusvaalilautakunnan nettomenot ovat 3 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Valtuusto 
 
   

  

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Tulot

Menot -16 185 -18 742 -17 025 -14 325 -14 325

Netto -16 185 -18 742 -17 025 -14 325 -14 325

Sis. tulot

Sis. menot -1 578 -1 500 -3 350 -3 350 -3 350

Toimintakate -17 763 -20 242 -20 375 -17 675 -17 675

Poistot

Yhteensä -17 763 -20 242 -20 375 -17 675 -17 675

 
 
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

    
  Vastuualue sisältää kustannuspaikan valtuusto.  
 
  Vastuuhenkilö on kunnanjohtaja. 

 
  Talousarviovuoden toiminta  

 
Kunnan ylimpänä päätöksentekoelimenä toimii valtuusto. Valtuustokautta 2013 -2016 on jatkettu 
toukokuun 2017 loppuun saakka. Valtuustokaudella 2017 - 2021 valtuutettuja on 17. Valtuuston 
keskeisenä tehtävänä on kuntalakiin perustuen toimia kunnan strategisena johtajana. Tässä tehtä-
vässä on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut kunnan toiminnan tavoitteiden ja päämäärien hah-
mottaminen ja linjaaminen. 
 
Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n (astuu voimaan 1.6.2017, 410/2005) mukaan 

 kuntastrategiasta 

 hallintosäännöstä 

 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 

 omistusohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta 

 liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista 

 varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista 

 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista 

 palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista 

 takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen veloista 

 jäsenten valitsemisesta toimielimiin 

 luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista 

 tilintarkastajien valitsemisesta 

 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta 

 muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioita. 

Talousarviossa on varauduttu kuuteen kokoukseen vuoden 2017 aikana. Lisäksi pidetään tarvittaes-
sa valtuuston iltakouluja ajankohtaisista teemoista. 
 
Palkkiosääntöä tarkistetaan seuraavan valtuustokauden alusta. Valtuuston ja hallituksen kokous-
palkkioita korotetaan 54 eurosta 70 euroon.  

 

 Tunnusluvut  
 Valtuuston nettomenot ovat 10 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Kunnanhallitus 
 
 

  

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Tulot 247 940 68 500 119 420 69 420 69 420

Menot -384 223 -367 102 -438 708 -386 708 -386 708

Netto -136 283 -298 602 -319 288 -317 288 -317 288

Sis. tulot 8 880 8 550 11 105 11 105 11 105

Sis. menot -6 823 -7 100 -17 950 -17 950 -17 950

Toimintakate -134 226 -297 152 -326 133 -324 133 -324 133

Poistot

Yhteensä -134 226 -297 152 -326 133 -324 133 -324 133

 
 

  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

    
Vastuualue sisältää kustannuspaikat: hallinto, yhteistoiminta, riskien hallinta, eläinsuojelu, joukkolii-
kenne, maa- ja metsätilat, asunto- ja teollisuustontit, verotus, maaseutuhallinto, elinkeino- ja kehit-
tämispalvelut, kaavoitus ja maankäyttö, lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus.  

 
Vastuuhenkilö on kunnanjohtaja. 

 
  Talousarviovuoden toiminta  

 
Valtuustokaudella 2013 – 2016 (päättyy 31.5.2017) kunnanhallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. 
Kuntalain 39 §:n (410/2015) mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta 
sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhal-
litus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen 
puhevaltaa. Kunnanhallitus myös edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa henkilöstöpolitiikasta, 
kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä huolehtii kunnan sisäisestä 
valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 

 
  Hallinto  Tulot 0 €, Menot -187 208 €, Netto -187 208 € 
   

Hallinnon kustannuspaikka sisältää kunnanhallituksen toiminnasta aiheutuvat menot ja kunnanhalli-
tuksen alaisten jaostojen (tekninen ja elinvoima) ja vanhus- ja vammaisneuvoston kokouspalkkiot 
sekä vastuualueen henkilöstömenot (kunnanjohtaja ja palvelujohtaja 50 %). Jaostojen toiminta 
päättyy 31.5.2017. 

 
Pukkilan vanhusneuvosto toimii ikääntyneiden pukkilalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksien varmistamiseksi. Neuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa, minkä lisäksi se osallistuu 
alueellisen vanhusneuvoston toimintaan. Vanhusneuvoston toimintaedellytykset turvataan antamal-
la sihteeri ja tilat käyttöön sekä maksamalla kokouspalkkiot. Sihteerinä toimii senioritoiminnan oh-
jaaja. Vanhusneuvostoon liitetään 1.6.2017 alkaen vammaisneuvoston osuus sen tullessa lakisää-
teiseksi. 

 
Talousarviossa on varauduttu 15 kunnanhallituksen, 1 teknisen jaoston (tieasiat), 3 elinvoimajaos-
ton sekä 4 vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukseen vuoden 2017 aikana.  
 
Talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kans-
sa tehdyn sopimuksen mukaan Mäntsälän kunta ottaa hoidettavakseen talous- ja velkaneuvonnan 
myös Pukkilan kunnan asukkaille. Varsinainen toimeksiantosopimus on tehty Riihenaika Oy:n kans-
sa. Talous- ja velkaneuvontaa on tarjolla asiakkaalle maksutta puhelimitse sekä Mäntsälässä. Kus-
tannukset veloitetaan puolivuosittain toteutuneen palvelun käytön mukaan. 
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  Yhteistoiminta    Tulot 0 €,  Menot -69 000 €, Netto -69 000 € 
 

Kustannuspaikka sisältää mm. kunnan maksuosuudet Suomen Kuntaliitolle (sis. KT Kuntatyönanta-
jat) ja Uudenmaan liitolle. 

 
 Talousarvioon on varattu paikallisten yhdistysten ja järjestöjen avustuksiin 10 000 euroa ja tieavus-
tuksiin 35 000 euroa. Yhdistys- ja järjestöavustukset julistetaan haettavaksi samaan aikaan nuoriso-
, liikunta- ja kulttuuripalvelujen avustusten kanssa huhtikuussa. Tieavustukset ovat haettavana tou-
kokuussa.  

 
  Seuratalojen lämmitysavustuksiin on varattu 4 000 €. 
 
  Riskien hallinta  Tulot 0 €, Menot -17 500 €, Netto -17 500 € 
 
  Kustannuspaikka sisältää kunnan vakuutusmaksut ja meklaripalkkion. 

 Kunta on IF Vahinkovakuutus Oy:n asiakas. Sisäisen valvonnan ohjeessa ja henkilöstöohjeessa on 
käsitelty riskienhallintaa/vakuutuksia. 

 
  Eläinsuojelu   Tulot 0 €, Menot -4 000 €, Netto -4 000 € 
 

Eläinsuojelulain 15 §:n (247/1996) mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen 
ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastus-
eläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päi-
vän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. 

  Palvelut tuottaa sopimusperusteisesti Eläinten Auttaja/Eläinhoitola Onnentassu (Riihimäki).  

 
  Joukkoliikenne   Tulot 3 500 €, Menot -11 000 €, Netto -7 500 € 
 

Joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena toimii ELY-keskus (elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus). ELY toimii tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa (yhteistyösopimus, kh 28.5.2014). 
 
Joukkoliikennelain mukaan joukkoliikenne järjestetään ja tuotetaan joko markkinaehtoisesti ilman 
yhteiskunnan rahoitusta tai joukkoliikenneviranomaisten järjestämänä palvelusopimusasetuksen 
mukaisena liikenteenä (PSA-liikenne). 
 
ELY-keskus laatii vuosittain kunnalle esityksen seuraavan vuoden joukkoliikenteen rahoitussuunni-
telmasta. Vuodesta 2015 eteenpäin ELY-keskus määrittelee suunnitelman rahoitusosuudet huomi-
oiden kunnan alueen henkilökuljetusten kokonaisrahoituksen tason ja sen kehityksen, joukkoliiken-
teen palvelutasotavoitteet, kuntalaisten joukkoliikenteen matkustuksen ja siirtymäajan liikennöinti-
sopimusten hintavelvoitteiden kustannukset.  

Uusi kuntien kanssa yhteistyössä valmisteltu ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasopäätös tu-
lee voimaan 1.1.2017. Se perustuu joukkoliikennelain 14 §:ään. 

Kunta vastaa edelleen erityislainsäädännön mukaisista henkilökuljetuksista ja täydentävistä, kunnan 
sisäisistä liikenteistä. Kunta voi harkintansa mukaan osallistua myös toimivaltaisen viranomaisen 
järjestämän liikenteen tukemiseen. 
 
Pukkilan (Askolan ja osin Porvoonkin) joukkoliikenteeseen vaikuttaa erittäin paljon Pukkilan Liiken-
teen tilanne. Joukkoliikenteessä on kova kilpailu asiakkaista, mikä tekee tilanteen haasteelliseksi. 
Pukkilan Liikenne on reagoinut tilanteeseen mm. lakkauttamalla linjoja ja tekemällä uudelleenjär-
jestelyjä. 
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  Maa- ja metsätilat   Tulot 52 500 €, Menot -2 700 €, Netto -49 800 € 
 

Kunnalla on omistuksessaan peltoa n. 7 ha. Vuokratuloja kunnalle kertyy n. 2 400 €. Talouden tasa-
painottamissuunntelman mukaisesti loput pellot myydään vuokrakauden päätyttyä vuonna 2017. 
 
Peltojen myynnistä mahdollisesti kertyviä myyntivoittoja on budjetoitu 50 000 euroa. 

   
  Asunto- ja teollisuustontit   Tulot 62 500 €, Menot -500 €, Netto 62 000 € 
 

Kunta on aiemmin vuokrannut rivitalo- ja omakotitontteja. Kumpiakin on kymmenkunta. Vuokratu-
lot noin 12 500 € vuodessa. Nykyisin tontteja ei enää vuokrata.  
 
Tonttien myynnistä mahdollisesti kertyviä myyntivoittoja on budjetoitu 50 000 euroa. 

 
  Verotus   Tulot 0 €, Menot -47 000 €, Netto -47 000 € 

 
  Kunta maksaa verotuksen kustannuksia valtiolle.  

 
  Maaseutuhallinto   Tulot 920 €, Menot -29 000 €, Netto -28 080 € 

 
  Pukkila on tehnyt yhteistyösopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä Orimattilan 
  kaupungin kanssa. Orimattilan kaupungin hallinnoimaan yhteistoiminta-alueeseen kuuluu Iitti, 
  Myrskylä, Pukkila ja Orimattila. Yhteistoiminta-alueella sijaitsee aktiivitiloja n. 850. Peltoa on vilje-
  lyksessä n. 50 000 ha ja maatalouteen liittyviä tukia myönnetään vuosittain n. 32 milj. €. 
 
  Maaseutuhallinnon keskeisiä tehtäviä ovat: 
  •   maaseutuelinkeinolain ja muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten,  
   päätösten sekä EU:n säädösten täytäntöönpano  
  •   EU- ja kansallisten tukihakemusten vastaanotto, käsittely, maksatus ja päätökset  
  •   hukkakauralain edellyttämät arviot ja toimenpiteet  
  •   viljelijöiden yleisluontoinen neuvonta ja tiedottaminen ajankohtaisista asioista 
 

 Kustannukset jaetaan vuosittain laskettavien vertailulukujen perusteella (KA-%). Vertailutiedoissa 
ovat mukana tilojen lukumäärä, peruslohkojen lukumäärä, kunnan peltoala, maksetut tuet ja tuki-
päätösten lukumäärä.  

 
  Elinkeino- ja kehittämispalvelut   Tulot 0 €, Menot -59 500 €, Netto -59 500 € 
  

Vuodelle 2017 on varattu määrärahat mm. maaseudun kehittämisyhdistys Silmu ry:n kuntaosuu-
teen (1 600 €) ja yritysneuvontapalvelujen ostoon Nicemedia Oy:ltä (1 000 €) (sopimus, kh 
18.1.2010, § 8) sekä kunnan mainokseen Naarkosken risteysalueelle pystytetyssä mainostornissa  
(2 000 €). Lisäksi on varattu 50 000 euroa kehittämis- ja markkinointitoimenpiteisiin. Määrärahan 
käytöstä tehdään erillinen suunnitelma 

 
 Kaavoitus  ja maankäyttö   Tulot 0 €, Menot -10 800 €, Netto -10 800 € 

  
Aluearkkitehtitoimintaa koskevan kuntayhteistyösopimuksen mukaan aluearkkitehdin työpanos ja-
kautuu sopimuskuntien kesken seuraavasti: Askola 40 %, Pornainen 40 %, Myrskylä 10 % ja Pukki-
la 10 %. Askola toimii isäntäkuntana. Pukkilan kunnan sopimuksen mukainen palvelukäyttö on 0,5 
pv/vko, 5 700 €. Pienimuotoisiin kaavamuutoksiin on varattu 4 000 €. 

 
  Lukiokoulutus   Tulot  0 €, Menot 0 €, Netto 0 € 

 
Oppilaat voivat vapaasti hakeutua lukioihin. Lähimmät lukiot ovat Askolassa, Mäntsälässä ja Ori-
mattilassa.  

 
  Ammatillinen koulutus   Tulot 0 €, Menot -500 €, Netto -500 € 

   
Kunnan osuus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän lainojen koroista on käyttötaloudessa ja 
osuus lainojen lyhennyksistä on investointiosassa.  
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  Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2016/2017 

Vuosi 2017 
Muutos +/- 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

kunnanjohtaja 1    

palvelujohtaja 1)                     0,5  
 

  

 
   1) työpanos jakautuu 50 % hallinto- ja tukipalvelut, kunnanhallitus  ja 50 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, hallinto 

   

  Tunnusluvut  
 
 Kunnanhallituksen nettomenot ovat 165 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Talous-, toimisto- ja asiakaspalvelut 

 
 

  

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Tulot 15 664 10 600 10 600 10 600 10 600

Menot -299 163 -313 241 -294 717 -294 717 -294 717

Netto -283 499 -302 641 -284 117 -284 117 -284 117

Sis. tulot 116 808 118 450 102 975 102 975 102 975

Sis. menot -10 290 -8 200 -5 850 -5 850 -5 850

Toimintakate -176 981 -192 391 -186 992 -186 992 -186 992

Rahoituskulut

Poistot -992 -794 -635 -508 -407

Yhteensä -177 973 -193 185 -187 627 -187 500 -187 399

 
 
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

 
Vastuualue sisältää kustannuspaikat: talous-, toimisto- ja asiakaspalvelut, ATK-palvelut ja henkilös-
töpalvelut. 

   
  Vastuuhenkilö on kunnanjohtaja. 

 
  Talousarviovuoden toiminta  
 

 Talous-, toimisto- ja asiakaspalvelut    Tulot 2 600 €, Menot -217 770 €, Netto -215 170 € 

 
Talous-, toimisto- ja asiakaspalvelut -tiimi tuottaa kunnan koko organisaatiolle mm. talous- ja toi-
mistopalveluja, henkilöstöhallinnon palveluja ja sähköiseen viestintään liittyviä palveluja, mm. kun-
nan kotisivupäivitykset.  
 
Tiimi muutti hyvinvointikeskus Onnin palvelupisteen tiloihin 1.8.2016. 
Palvelupiste tarjoaa kuntalaisille kunnan ja muiden toimijoiden asiakaspalveluun liittyvää neuvontaa 
ja ohjausta keskitetysti yhden luukun periaatteella. Palvelupisteen tehtävänä on toimia kontaktipin-
tana kunnan, kuntalaisten ja eri toimijoiden välillä. 
 
Kunta ostaa sopimukseen perustuen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja Kunnan Taitoa Oy:ltä. 
Sopimuksessa on määritelty kunnan ja yrityksen välinen työnjako ja vastuut. Palvelujen ostoon 
Kunnan Taitoa Oy:ltä on varattu vuodelle 2017 yhteensä 73 600 € (vuonna 2016  79 300 €). 
 
Kustannuspaikan menoihin sisältyy talous-, toimisto- ja asiakaspalvelut -vastuualueen henkilöstö-
menot (laskentasihteeri, toimistosihteeri, toimistovirkailija ja kirjastovirkailija 20 %). Kustannuspai-
kalle on varattu 3,5 kk:n ylimääräinen palkkauskustannus arkistosäännön sekä arkiston ajantasalle 
saattamiseksi. 
 
Monistuskuluja pyritään vähentämään. Tavoitteena on siirtyä paperittomaan kokouskäytäntöön uu-
den valtuustokauden alusta. Luovutaan toisesta isosta kopiokoneesta heti kun se on mahdollista. 

 
  ATK-palvelut   Tulot 0 €, Menot -40 000 €, Netto -40 000 € 
   

Kustannuspaikan menot koostuvat mm. tietoliikenne- ja ohjelmistomaksuista sekä atk-tukipalvelu-
jen ostoista. Tietoliikenne- ja ohjelmistomaksuihin on varattu 30 000 €. Atk-tukipalvelut kunta ostaa 
paikalliselta yritykseltä, Nicemedia Oy:ltä. Atk-tukipalvelujen ostoon on varattu 10 000 €. 
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  Henkilöstöpalvelut   Tulot 8 000 €, Menot -36 947 €, Netto -28 947 € 

 
Kunta on osakkaana Työterveys Wellamo Oy:ssä, jolta henkilöstön työterveyshuollon palvelut han-
kitaan. Kela korvaa kunnalle 60 % kustannuksista. Työnantajalla ja työntekijöillä on lakisääteistä 
yhteistoimintaa (yhteistyötoimikunta, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja ammattijärjestö-
jen valitsemat luottamusmiehet). Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa on tarkistettu vuoden 
2015 alusta talouden tasapainottamisohjelman mukaisten säästöjen saavuttamiseksi. Kunta tarjoaa 
työterveyshuollon kautta vain lakisääteiset palvelut. Talousarvioon on varattu 12 000 € työterveys-
huollon menoihin ja tuloihin 7 000 €. Kunta järjestää työntekijöilleen TYHY -toimintaa ja virkistystä. 
Kunta tukee työntekijöiden terveydenedistämistä ja kunnon kohottamista. Tämä perustuu kunnan 
hyväksymään työhyvinvointisuunnitelmaan. Talousarvioon on varattu 5 000 € työhyvinvointiryhmän 
käytettäväksi työntekijöille järjestettävään työhyvinvointi- ja virkistystoimintaan. 

 
  Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2016/2017 

Vuosi 2017 
Muutos +/- 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

laskentasihteeri 1    
toimistosihteeri 1    
toimistovirkailija 1    
kirjastovirkailija1) 0,5 -0,3   

  
 1)työpanos jakautuu 20 % talous-, toimisto- ja asiakaspalvelut, 80 % kirjastopalvelut 

  
 Tunnusluvut  
 
 Talous- ja toimistopalveluiden nettomenot ovat 95 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

28  

 
 
 
 
  Ruoka- ja siivouspalvelut 
 
 

  

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Tulot 215 530 212 300 350 234 350 234 350 234

Menot -614 987 -668 624 -618 509 -618 509 -618 509

Netto -399 457 -456 324 -268 275 -268 275 -268 275

Sis. tulot 527 282 483 565 292 864 292 864 292 864

Sis. menot -20 292 -20 085 -22 978 -22 978 -22 978

Toimintakate 107 533 7 156 1 611 1 611 1 611

Poistot -11 434 -11 434 -11 433 -11 433 -11 433

Yhteensä 96 099 -4 278 -9 822 -9 822 -9 822

 
 
 
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö   

 
Sisältää kustannuspaikat: keskuskeittiö, päiväkoti Vekaran keittiö, Hyvinvointikeskus Onnin kahvio, 
koulujen siivous, päiväkoti Vekaran siivous, Hyvinvointikeskus Onnin siivous, kunnantalon ja muiden 
kiinteistöjen siivous.  
 
Vastuuhenkilö on palvelupäällikkö. 

 
  Talousarviovuoden toiminta 
  

Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti. Suoritteita tuotetaan vuodessa n. 100 000 (n. 110 000 v. 
2015), aterioita tarjotaan päivittäin n. 300 henkilölle. Siivousmitoituksen mukainen pinta-ala on n. 8 
000 m2. 

 
 Keskuskeittiö   Tulot 93 000 €, Menot -307 244 €, Netto -214 244 € 

  - valmistaa ja toimittaa valmiin lounaan kouluille, Vekaraan ja Onniin sekä kotipalveluun ja lähet-

tää kohteisiin aamu- ja välipala- ym. tarvikkeet 
-  toimii vuoden jokaisena päivänä 
-  keittiössä pääsääntöisesti kolme työntekijää, viikonloppuisin ja pyhinä yksi 
 
 Päiväkoti Vekara, keittiö   Tulot 0 €, Menot -37 779 €, Netto -37 779 € 

  -  jakelukeittiö, toimii arkisin 

  -  valmistetaan päiväkodin aamupalat sekä lounaan salaatit 
  -  yksi työntekijä 

 
Hyvinvointikeskus Onni, kahvio   Tulot 33 000 €, Menot -46 012 €, Netto -13 012 € 

  -  avoinna ma-to klo 7.30 - 14.30, pe 7.30-13.30, lounas tarjoillaan klo 11.00 - 12.30 

  -  valmistetaan arkisin Onninkotien kahvileivät sekä päivällinen 
  -  yksi työntekijä 
   

 Siivous, koulut   Tulot 72 499  €, Menot -71 267 €, Netto 1 232 € 
  -  Kirkonkylän koululla työntekijöitä 1,5 koulupäivinä 

  -  Torpin koululla yhdistetty keittiö-siivoustyöntekijä 
  -  koulujen siivous mitoituksen mukaan 

 
 Siivous, päiväkoti Vekara   Tulot 39 996 €, Menot -41 883 €, Netto -1 887 € 

  -  yksi työntekijä arkisin 

  -  päiväkodin siivous mitoituksen mukaisesti 
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 Siivous, Hyvinvointikeskus Onni   Tulot 93 000 €, Menot -87 697 €, Netto 5 303 € 
  -  kaksi työntekijää arkisin  (lauantaisiivous lopetettu 1.7.2016) 

- siivouspalvelut myydään Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuokraamil-
le alueille siivoussopimuksen sekä heidän oman mitoituksensa mukaisesti 

 
 Siivous, kunnantalo ja muut kiinteistöt   Tulot 18 739 €, Menot -26 627 €, Netto -7 888 € 

  - 0,5 työntekijää 

  - alueeseen kuuluu kunnantalo, kirjasto ja paloasema aamupäivisin (siirtyminen päivällä Kirkonky-
län koululle) 

  - tilojen siivous mitoituksen mukaisesti 
  - paloaseman siivoussopimus sisältyy tilan vuokraan, päivitetty 2015 
   

    

  Henkilöstö   
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2016/2017 

Vuosi 2017 
Muutos +/- 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

palvelupäällikkö 1    

keittäjä 5    

keittäjä-siivooja 1    

siivooja 4,5    

 
 

  Tunnusluvut  
 
  Ruoka- ja siivouspalvelujen nettomenot ovat 5 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut 
 
         

  

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Tulot 52 900 52 900 52 900

Menot -44 074 -76 592 -107 254 -107 254 -107 254

Netto -44 074 -76 592 -54 354 -54 354 -54 354

Sis. tulot 15 130 15 200

Sis. menot -608 -550 -970 -970 -970

Toimintakate -29 552 -61 942 -55 324 -55 324 -55 324

Poistot

Yhteensä -29 552 -61 942 -55 324 -55 324 -55 324

 
 

  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

    
 Sisältää kustannuspaikat työllisyyspalvelut ja maahanmuuttopalvelut.  
 
Vastuuhenkilö on työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattori. 
 
 

  Talousarviovuoden toiminta 
  
  Työllisyyspalvelut Tulot 0 €, Menot -67 228, Netto -67 228 € 

 
Työllisyystoiminta edellyttää yksilöllisten tukitoimien tarjoamista työttömille työnhakijoille. Toiminnalla et-
sitään jatkosuunnitelmia tukevia työ- ja koulutuspaikkoja. Ennen työllistymistä selvitetään asiakkaan 
kanssa yhdessä työllistymistä estävät tekijät. Työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattori organisoi viran-
omaistoimintaa sekä toimii linkkinä työnhakijan, yritysten ja eri viranomaisten välillä. Ensisijainen kohde-
ryhmä toiminnassa ovat nuoret, alle 29-vuotiaat sekä pitkäaikaistyöttömät tai heikossa työmarkkina-
asemassa olevat työnhakijat. Työllisyystoiminnan yhtenä osa-alueena on lakisääteinen TYP-toiminta, 
Pukkilan kunta kuuluu Itä-Uudenmaan TYP:iin. Työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattorin työajan 
osuus 65 %. 

 
 Yritysten kuntalisä ja yritysyhteistyö 

Kuntalisä osoitetaan työntekijän palkkauskuluihin, jolloin työllistettävän henkilön päivittäistä työai-
kaa tai/ja työllistämisjakson kokonaiskestoa voidaan pidentää. Tukea maksetaan pukkilalaisen työt-
tömän palkkakustannuksiin. Kuntalisän edellytyksenä on palkkatuen saanti. Talousarvioon varataan 
3 x 12kk á 250 eur/kk. Varataan määräraha paikallisille yrittäjille suunnattuihin infoihin.  
 
Työnhakijoille suunnatut koulutukset 
Koulutukset tähtäävät parantamaan työnhakutaitoja, työelämässä tarvittavia taitoja sekä elämän-
hallintaan liittyviä kysymyksiä. Varataan määräraha myös elintapaohjausryhmän järjestämiseen.  
 
Kuljetukset  
Julkinen liikenne ei ole riittävää joten työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattori kuljettaa tarvitta-
essa omalla autollaan työttömiä työnhakijoita palveluiden piiriin. Mikäli suurempi ryhmä yhdellä 
kertaa niin varataan taksikuljetus. Osassa ohjaus- ja tukitoimia työllisyyskoordinaattori asioi asiak-
kaan kotona. Varataan määräraha kuljetusten sekä kotikäyntien mahdollistamiseksi. 
 
Työpajapaikat 
Varataan määräraha nuorten työpajapaikkojen ostoon Orimattilan kaupungilta tai Askolaan mah-
dollisesti tulevan työpajan sekä jo olemassa olevan Starttipajan paikkojen ostoon. Mikäli loppuvuo-
desta näyttää ettei pajapaikat toteudu voidaan varattu määräraha käyttää palkkatukipaikkaan kun-
nan sisälle. TPY:n jäsenmaksu 150 eur/vuosi tarjoaa alennuksia koulutuksista tai seminaareihin 
osallistumisesta. 
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TYP 

Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta astui voimaan 1.1.2015. 
Työvoiman palvelukeskus on kunnan, TE-toimiston ja KELA:n yhteinen palvelujärjestelmä. Palvelu 
alkaa aina huolellisella asiakkaan palvelutarpeen kartoituksella ja tarvittaessa kutsutaan mukaan li-
sää palveluntarjoajia. Moniammatillisen asiakaspalvelun keinoin edistetään yhdessä asiakkaan 
kanssa hänen työllistymismahdollisuuksiaan. Työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattori kuuluu Itä-
Uudenmaan TYP:in johtoryhmään, työryhmään sekä on asiakasvastaava. Varataan määräraha TYP-
sopimusmaksuun sekä koulutus- ja matkakuluihin. 
 
Yritysten kesätyöseteli 
 
Varataan määräraha 24 pukkilalaisen nuoren kesätyöllistämiseksi yrityksiin á 300 eur/kk.  

 

 Maahanmuuttopalvelut  Tulot 52 900 €, Menot -40 026, Netto 12 874 €  

 
Pukkilan kunnassa toimii alaikäisten, ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten- ja nuorten perheryhmäkoti 
ja lisäksi Pukkilassa asuu/muuttaa työikäisiä maahanmuuttajia joiden palveluihin varataan määräraha. 
Työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattorin työajan osuus 25 %. 

  
Kotoutumistoimenpiteet 
Kotouttamisen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen ja tukea heitä 
tarvittavien tietojen ja taitojen saavuttamisessa. Talousarvioon varataan määräraha Alipi-
yhteistyöhön sekä määräraha yksilöllisten tukitoimien tarjoamiseksi. Työllisyys- ja maahanmuutto-
koordinaattori kuuluu Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittiseen ohjausryhmään jonka puitteissa 
mm. tarkastellaan maahanmuutto-ohjelman päivittämistarvetta, varataan määräraha tähän työs-
kentelyyn. 
 
Perheryhmäkoti 
Perheryhmäkodin menot korvataan valtion taholta mutta korvaukset maksetaan jälkikäteen joten 
talousarvioon varattava määräraha. Talousarviossa myös kuluerä, jolla korvataan työllisyys- ja 
maahanmuuttokoordinaattorin matka- ja koulutuskuluja. 

 

 
 

  Henkilöstö 

 
Tehtävänimike Vuodenvaihde 

2016/2017 
Vuosi 2017 
Muutos +/- 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

työllisyys-
maahanmuuttokoordinaattori 

 
1 

   

  
   

  Tunnusluvut  
 

Työllisyyspalvelujen nettomenot ovat 28 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 

 
  

  

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Myyntitulot 19 830 25 650 300 300 300

Maksutulot 33 981 35 700 34 100 34 100 34 100

Tuet ja avustukset 180 675 181 800 170 900 170 900 170 900

Muut toimintatulot 3 720 300 3 250 3 250 3 250

TOIMINTATULOT 238 206 243 450 208 550 208 550 208 550

Henkilöstömenot -214 507 -260 104 -259 288 -259 288 -259 288

Palvelujen ostot -115 804 -130 084 -143 100 -143 100 -143 100

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39 856 -42 300 -38 900 -38 900 -38 900

Avustukset -20 050 -31 700 -26 500 -26 500 -26 500

Muut toimintamenot -22 520 -27 076 -13 745 -13 745 -13 745

TOIMINTAMENOT -412 737 -491 264 -481 533 -481 533 -481 533

Sisäiset tulot 27 011 27 011 27 011

Sisäiset menot -83 541 -78 045 -113 994 -113 994 -113 994

Sisäiset yhteensä -83 451 -78 045 -86 983 -86 983 -86 983

TOIMINTAKATE -258 072 -325 859 -359 966 -359 966 -359 966

Poistot ja arvonalentumiset

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -258 072 -325 859 -359 966 -359 966 -359 966

 
 
  Tehtäväalueen sisältö 

 
Tehtäväalue sisältää vastuualueet: hallinto, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, senioripalvelut, kult-
tuuri- ja kirjastopalvelut.  

   
  Tehtäväalueen vastuuhenkilö 
 
  Palvelujohtaja   
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  Hallinto 
 
 

  

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Tulot 25 448 25 000 11 000 11 000 11 000

Menot -50 395 -40 348 -27 487 -27 487 -27 487

Netto -24 947 -15 348 -16 487 -16 487 -16 487

Sis. tulot 21 187 21 187,00 21 187,00

Sis. menot -40 -250 -4 700 -4 700,00 -4 700,00

Toimintakate -24 987 -15 598 0 0 0

Poistot

Yhteensä -24 987 -15 598 0 0 0

 
 
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

    
 Sisältää kustannuspaikan hallinto.  
 
Vastuuhenkilö on palvelujohtaja. 

   
  Talousarviovuoden toiminta  

 
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut -tehtäväalueen palvelujen keskeinen tavoite on kuntalaisten fyy-
sisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Palvelukokonaisuus muodostaa näkyvän, 
kuntalaisten arkeen ja vapaa-aikaan vaikuttavan monialaisen kunnan omien hyvinvointipalvelujen 
kokonaisuuden. Palveluja kohdennetaan eri-ikäisille kuntalaisille yksilöllisen ja yhteisöllisen kasvun 
vahvistamiseksi ja niitä tuotetaan yhdessä yhteistyöverkostojen kanssa.  
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulma tulee tiedostaa ja ottaa huomioon 
päätöksenteossa ja toimenpiteissä, joilla tehtäväalueen palveluja kehitetään. Tehtäväalueen palve-
lujen aktiivinen toiminta markkinoi kuntaa ja tukee siten kunnan elinvoimaisuutta. 
 
Onni Nurmen Säätiö myöntää Pukkilan kunnalle vuosiavustusta, joka kohdennetaan Hyvinvointikes-
kus Onnin ylläpito- ja toimintamenoihin sekä ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen. Säätiö 
päättää seuraavan vuoden vuosiavustuksen suuruudesta kesäkuussa. Vuodelle 2017 säätiö on 
myöntänyt vuosiavustusta 240 000 €.  
 
Avustus jakautuu kunnan talousarviossa seuraavasti:  
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut 
- hallinnon vastuualue 14 000 € 
- senioripalvelujen vastuualue 131 000 € 
Yhdyskuntatekniset- ja tukipalvelut 
- kiinteistöt -vastuualue, Hyvinvointikeskus Onni 95 000 € 

 
 

  Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde  
2016/2017 

Vuosi 2017 
Muutos +/- 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

palvelujohtaja1) 0,5    

 
 1)

 työpanos jakautuu 50 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, hallinto ja 50 % hallinto- ja tukipalvelut, kunnanhallitus 

 
  Tunnusluvut  
 

Hallinnon yleiskustannukset ovat 21.187 €, 11 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät), jotka on jaet-
tu tehtäväalueen kustannuspaikoille. 
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  Nuorisopalvelut 
 
 

  

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Tulot 37 626 34 500 28 500 28 500 28 500

Menot -85 736 -121 033 -112 079 -112 079 -112 079

Netto -48 110 -86 533 -83 579 -83 579 -83 579

Sis. tulot 5 824 5 824 5 824

Sis. menot -4 596 -4 700 -11 587 -11 587 -11 587

Toimintakate -52 706 -91 233 -89 342 -89 342 -89 342

Poistot

Yhteensä -52 706 -91 233 -89 342 -89 342 -89 342

 
 
   

  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 
    

Sisältää kustannuspaikan: nuorisopalvelut  
 
Vastuuhenkilö on nuorisotoiminnan ohjaaja  

 
  Talousarviovuoden toiminta  
 

Nuorisopalvelujen toiminta perustuu nuorisolain säätämiin tehtäviin. Nuorisotyön tehtävänä on tu-
kea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja 
vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.  
 
Pukkilan nuorisopalvelujen painopistealueena on nuorisotilatoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen 
mahdollisuuksien ja puitteiden luominen tietojen ja taitojen lisäämiseen toiminnan kautta, kouluyh-
teistyön kehittäminen ja nuorisotoimikunnan/valtuuston perustaminen nuorten osallisuuden kehit-
tämiseksi. 
  
Nuorisopalvelujen toiminta on suunnattu pääsääntöisesti 5. luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuoril-
le. Nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä liikuntapalvelujen, kirjaston, yhdistysten, seurakunnan ja 
Askolan vapaa-aikatoimen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös ala- ja yläkoulujen kanssa.  
 
Säännöllinen toiminta 
Nuorisotila Nuokku on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin 5. luokkalaisille ja sitä vanhemmille 
nuorille. Nuokulla toimii nuorisotoiminnan ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä ja apuohjaaja. Nuokku 
toimii myös nuorten kuulemisen foorumina.  
 
Muu toiminta  
Nuorisopalvelut järjestää yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa teemailtoja, tapahtumia ja tur-
nauksia. Retkiä tehdään nuorten kiinnostusten mukaan eri kohteisiin. Loma-aikoina järjestetään 
mm. leiripäiviä. Kesän tärkeä toimintamuoto on Iilijärven lasten ja nuorten leirit . Kouluyhteistyönä 
toteutetaan mm. ryhmäytymispäiviä ja välituntivierailuja kouluilla. Nuorisopalvelujen toiminta on 
pääsääntöisesti maksutonta. Retkistä ja leireistä peritään osallistumismaksu. 
 
Etsivä nuorisotyö 
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja 
tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuo-
ren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tar-
vitsemansa palvelut. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa 17-29 -vuotiaita nuoria, jotka 
ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvit-
semansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. 
Etsivää nuorisotyötä toteuttaa avustuksella palkattu työntekijä heinäkuun 2017 loppuun. Avustusta 
haetaan 24 000 € etsivän työntekijän ( 80%) palkkaamiseksi vuodeksi eteenpäin elokuusta 2017, 
20%:iin työajasta sisältyy perusnuorisotyötä.   
 
 

 



 

35  

 
 
 

 
Nuorten kesätyöt 
Nuorten kesätyöllistämiseen varataan määrärahaa yhteensä 24 000 €. Määrärahalla voidaan työllis-
tää 21 nuorta kesä-heinäkuussa, á 800 €. 
 
Avustukset  
Nuorisopalvelut jakaa avustuksia järjestöille ja stipendejä ansioituneille nuorille harrastajille, yh-
teensä 12 000 €. 
 
Verkostot 
Pukkilassa toimii nuorisotyön moniammatillinen työryhmä, nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Ver-
kosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.  
 

  Henkilöstö   
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2016/2017 

Vuosi 2017 
Muutos +/- 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

nuorisotoiminnan 
ohjaaja1) 

                  0,5 
 
 

 
 

  

etsivä nuorisotyönte-
kijä 2) 

1    

 
 1)    työpanos jakautuu 50 % nuorisopalvelut, 50 % varhaiskasvatus    
 2)  palkataan koko vuodeksi, mikäli saadaan avustusta  

 
 
 Tunnusluvut  
 

Nuorisopalvelujen nettomenot ovat 45 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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Liikuntapalvelut 
 
  
 

 

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Tulot 29 791 25 000 28 150 28 150 28 150

Menot -54 724 -56 602 -57 286 -57 286 -57 286

Netto -24 933 -31 602 -29 136 -29 136 -29 136

Sis. tulot

Sis. menot -41 878 -37 195 -57 760 -57 760 -57 760

Toimintakate -66 811 -68 797 -86 896 -86 896 -86 896

Poistot

Yhteensä -66 811 -68 797 -86 896 -86 896 -86 896

 
 
 
 Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilöt 
  
 Sisältää kustannuspaikan: liikuntapalvelut 
  

Vastuuhenkilö on liikunnanohjaaja 

 
 Talousarviovuoden toiminta 
 

Toiminta pohjautuu liikuntalakiin. Liikuntapalvelujen tavoitteena on kuntalaisten terveyden ja hy-
vinvoinnin edistäminen liikunnan avulla, luoda mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa ylläpitäen fyysis-
tä toimintakykyä sekä tukea lasten kasvua ja kehitystä.  
 
Pukkilan liikuntapalvelujen painopistealueena on järjestää lasten ja nuorten liikuntaa sekä tukea 
seuratoimintaa. Liikuntapalvelut edistää myös työikäisten hyvinvointia järjestämällä ryhmiä ja ta-
pahtumia. Mäntsälän kansalaisopisto vastaa pitkälti työikäisten liikuntaryhmistä, joiden suunnitte-
lussa liikuntapalvelut on mukana. Liikuntapalvelut tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten urheiluseu-
rojen, naapurikuntien liikuntapalvelujen, kunnan nuorisopalvelujen ja koulujen kanssa. 
 
Liikuntapaikat 
Liikuntapalvelut organisoi Kirkonkylän koulun liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäyttöä. Pukkilalaiset 
järjestöt voivat varata vuoroja maksuttomasti ja yksityiset henkilöt kausimaksua vastaan. Kunnan 
liikuntapaikkojen kunnossapidosta vastaa Myrskylän kunnan tekninen toimi. Liikuntapalvelut on 
mukana kunnossapidon valvonnassa. Kunnan liikuntapaikkoihin kuuluvat Kirkonkylän koulun liikun-
tasali, kolme kuntosalia, Onnin allasosasto, Teikarinmäen urheilukenttä ja pururata/hiihtolatu, Lähi-
liikuntapaikka, Pikkumetsän urheilualue/hiihtolatu, Savijoen tenniskenttä, Onnin kuntoilupuisto sekä 
kunnan ainoa virallinen uimaranta Iilijärvi. 
 
Toiminta 
Kunnalla on useita omia liikuntaryhmiä sekä ryhmiä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Toimintaa oh-
jaa liikunnanohjaaja, nuoret kerhonohjaajat sekä vapaaehtoiset aikuiset. Lasten ja nuorten liikunta-
ryhmät ovat maksuttomia (poikkeuksena allasosaston ryhmät) ja aikuisten maksullisia. Liikuntapal-
velut järjestää maksullisen uimakoulun pukkilalaisille lapsille. Liikuntapalvelut tekee myös yhteistyö-
tä koulun uimaopetuksen kanssa. Työikäisten liikuntaa painotetaan järjestämällä teemailtoja. Lii-
kuntapalvelut järjestää yhteistyössä mm. liikuntapäiviä – ja tapahtumia, retkiä ja turnauksia. 
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Onnin toiminta 
Liikuntapalvelut vastaavat Onnin kuntosalin sekä allasosaston toiminnasta. Liikunnanohjaaja jakaa 
uinti- ja kuntosalivuorot eri toimijoille ja vastaa uimavalvonnan toimivuudesta. Onnissa kokoontuu 
liikuntapalvelujen kuntosaliryhmiä, perheuintivuoroja, vesijumpparyhmiä sekä kaksi avointa uinti- ja 
kuntosalivuoroa sekä matalan kynnyksen liikuntaryhmä. Liikunnanohjaaja ohjaa senioripalvelujen 
liikuntaryhmiä. Onnissa järjestettävä liikuntapalvelujen toiminta on maksullista, yli 65-vuotiaiden 
avoimen kuntosalin osalta toiminta on maksutonta.  
 

 
Avustukset 
Liikuntapalvelut jakaa avustuksia järjestöille ja stipendejä ansioituneille urheilijoille ja nuorille har-
rastajille, yhteensä 9 000 euroa.  
 
 

   
 

  Henkilöstö   
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2016/2017 

Vuosi 2017 
Muutos +/- 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

liikunnanohjaaja1) 0,5 
 
 

 
 

  

     
1) työpanos jakautuu 50 % liikuntapalvelut, 50 % senioripalvelut 

  
 
 Tunnusluvut  
 

Liikuntapalvelujen nettomenot ovat 44 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Senioripalvelut 

 

 

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Tulot 115 835 122 600 133 500 133 500 133 500

Menot -89 284 -117 100 -133 500 -133 500 -133 500

Netto 26 551 5 500 0 0 0

Sis. tulot

Sis. menot -5 199 -5 550 -9 700 -9 700 -9 700

Toimintakate 21 352 -50 -9 700 -9 700 -9 700

Poistot

Yhteensä 21 352 -50 -9 700 -9 700 -9 700  
   
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

    
 Sisältää kustannuspaikan senioripalvelut. 
 
 Vastuuhenkilö on senioritoiminnan ohjaaja. 

  

  Talousarviovuoden toiminta 
 

Senioripalvelujen tavoitteena on ikääntyneiden pukkilalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja kotona 
asumisen tukeminen monipuolisen toiminnan ja palvelujen avulla. Toiminnan painopisteenä on 
ikääntyneiden oman toimijuuden ja aktiivisuuden vahvistaminen. 
 
Säännöllinen toiminta 
Senioripalveluissa järjestetään sosiokulttuurista ryhmätoimintaa, vesi- ja saliliikuntaryhmiä sekä 
teema- ja kulttuuritapahtumia pääsääntöisesti Hyvinvointikeskus Onnissa. Senioripalvelujen toimin-
tamuodot kohdentuvat kotona asuvien ikääntyneiden lisäksi osin myös Päijät-Hämeen hyvinvoin-
tiyhtymän kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaille ja Onninkotien asukkaille. Vapaaehtoistoiminnan 
koordinointi ja omaishoitajien tukeminen ovat osa senioripalvelujen kokonaisuutta. 
 
Muu toiminta 
Onnin toiminnan lisäksi senioripalveluissa on vakiintunut koteihin jalkautuva voimavaralähtöinen ja 
osallisuutta vahvistava ”Kohtaamisia kotosalla” -toiminta, mitä kehitetään etsivän vanhustyön muo-
tona Pukkilassa.  
Päivittäisen toiminnan lisäksi senioripalvelut järjestävät Onni Nurmen Säätiön tuella 17. Onninpäi-
vän konsertin 28.2.2017. Syksyllä järjestetään vanhustenviikon tapahtumat. Lisäksi toiminnassa 
huomioidaan Hyvinvointikeskus Onnin 10 –vuotisjuhlavuosi ja Suomi 100 –juhlavuosi määrärahojen 
puitteissa. 
 
Ostopalvelut 
Kunta järjestää ostopalveluina kotiapu- ja siivouspalveluja sekä asiointi- ja palvelukuljetuspalveluja. 
Palvelut tuottavat ostopalvelusopimuksella ProClean Siivouspalvelut ja Taksipalvelut Jyrki Lampola. 
Palvelut kilpailutetaan vuonna 2017. 
 
Yhteistyöverkosto 
Toimintaa ja palveluja toteutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän, Mäntsälän kan-
salaisopiston, Porvoonseudun musiikkiopiston, vapaaehtoisten ja paikallisten toimijoiden (päiväkoti, 
koulut, srk, yhdistykset) sekä ostopalvelutuottajien kanssa. Vanhusneuvosto osallistuu toiminnan ja 
palvelujen kehittämiseen sekä toimii ikääntyneiden pukkilalaisten osallistumis- ja vaikuttamismah-
dollisuuksien parantamiseksi. Kotiin jalkautuvaa toimintaa kehitetään myös yhdessä paikallisen 
vanhustyön verkoston kanssa 
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Pukkilan senioripalvelut ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Pukkilan asumispalvelut (Onninkodit) 
kuuluvat kansalliseen Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkostoon, jossa 13 kunnan yhteistyönä 
kehitetään hallinnollisia rakenteita, jotka mahdollistavat taiteen ja kulttuurin vahvemman aseman 
osana sosiaali- ja terveyssektoria. Verkosto toimii myös alustana tiedonvälitykselle, yhteistyölle ja 
innovoinnille kulttuurisen vanhustyön kentällä. 
 
Henkilöstö 
Senioritoiminnan ohjaaja suunnittelee, toteuttaa ja koordinoi senioripalvelujen kokonaisuutta sekä 
toimii vanhusneuvoston sihteerinä. Senioripalveluissa työskentelee kunnan liikunnanohjaaja, jonka 
työpanos jakautuu 50 % senioripalveluihin ja 50 % liikuntapalveluihin. Liikunnanohjaaja suunnitte-
lee ja ohjaa senioriliikuntaryhmiä. Senioripalvelujen toiminnan ja palvelujen kustannukset sekä 
henkilöstön palkkauskulut katetaan täysimääräisesti Onni Nurmen Säätiön avustuksella.  

 

 
   Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2016/2017 

Vuosi 2017 
Muutos +/- 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

toiminnanohjaaja 
liikunnanohjaaja1) 

1 
0,5 

   

  

   
1) työpanos jakautuu 50 % senioripalvelut, 50 % liikuntapalvelut 

 
Senioripalvelujen nettomenot ovat 5 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 
 
 

  

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Tulot 29 507 36 350 7 400 7 400 7 400

Menot -132 596 -156 180 -151 181 -151 181 -151 181

Netto -103 089 -119 830 -143 781 -143 781 -143 781

Sis. tulot

Sis. menot -31 830 -30 350 -30 247 -30 247 -30 247

Toimintakate -134 919 -150 180 -174 028 -174 028 -174 028

Poistot

Yhteensä -134 919 -150 180 -174 028 -174 028 -174 028  

 
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 
    

Sisältää kustannuspaikat: yleiset kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut, Koivulinna, museo, kansalais-
opisto ja musiikkiopisto. 

   
  Vastuuhenkilö on palvelujohtaja. 

 
 
  Talousarviovuoden toiminta  
 
   Kirjastopalvelut    Tulot 3 950 €, Menot -97 742 €, Netto -93 792 € 

 
Lakisääteisenä palveluna kirjastopalvelut tukevat kuntalaisten sivistystä, virkistystä ja osallisuutta. 
Kirjasto säilyttää ja välittää yhteistä kulttuuriperintöä ja tukee kuntalaisten luovaa toimintaa. Kirjas-
to edistää demokratiaa ja tasa-arvoa avaamalla kaikille kuntalaisille pääsyn tiedon ääreen. 
 
Talousarviovuoden tavoitteena on kirjaston toiminnan taloudellisuuden paraneminen, joka saavute-
taan kokonaislainauksen ja asiakaskäyntien määrän kasvulla tai ennallaan pysymisellä toimintame-
nojen laskiessa. Riittävillä ja joustavilla aukioloajoilla taataan kirjastopalvelujen hyvä tavoitettavuus. 
Kirjastopalvelujen saavutettavuutta parannetaan niiden keskuudessa, joille kirjastossa käynti on iän 
tai sairauden takia vaikeaa. 
 
Eri ikäryhmille järjestetään tapahtumia ja koulutuksia, joilla kirjastopalveluita tuodaan kuntalaisten 
tietoisuuteen ja edistetään yhteisöllisyyttä sekä monipuolista kulttuurin harrastusta ja aktiivista 
kansalaisuutta. Lasten lukutaitoa ja -harrastusta edistetään yhteistyössä koulun kanssa. Aineisto-
hankinnoissa on tavoitteena hankkia aineistoja tasapuolisesti ja monipuolisesti eri ikäryhmille. Riit-
tävillä poistoilla huolehditaan kokoelman ajanmukaisuudesta.  
 
Koulun ja kirjaston yhteistyön kehittämistä jatketaan 2016 käynnistyneessä Kirjasto oppijan tukena 
– kokeillen ja suunnitellen tulevaisuuteen –hankkeessa, mikä on saanut valtionavustusta. 
Pukkilan kirjastossa otetaan käyttöön Koha-kirjastojärjestelmä loppuvuodesta 2017 ja samalla kir-
jasto liittyy Uudenmaan kirjastojen kimppayhteistyöhön. Syksyn 2016 aikana selvitettiin Askolan, 
Myrskylän ja Pukkilan yhteistyömahdollisuuksia kirjastotoimessa. Yhteinen kirjastolaitos ei tällä erää 
toteutunut. Vuonna 2013 tehty yhteistoimintasopimus Myrskylän kirjaston hallinnollisten tehtävien 
hoidosta Myrskylän kunnan kanssa korvataan uudella yhteistoimintasopimuksella, mikä käsittää hal-
linnollisten palvelujen myynnin Myrskylän kirjastolle yhtenä päivänä viikossa.  
 
Kirjastohenkilökunnan osaamista ylläpidetään osallistumalla ammatillisiin täydennyskoulutuksiin.  
 

 Yleiset kulttuuripalvelut    Tulot 500 €, Menot -13 200 €, Netto -12 700 € 
 
Kulttuuripalvelujen järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Pukkilan kulttuuripalvelujen ta-
voite on 1) tuottaa hyvinvointia ja elämyksiä kulttuurin ja taiteen keinoin kaiken ikäisille kuntalaisille 
elämän eri vaiheissa ja 2) tukea kunnan myönteistä julkisuuskuvaa, näkyvyyttä ja elinvoimaa. 
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Talousarviovuonna 2017 keskeisenä teemana on Suomi 100 –juhlavuosi, mihin valtuusto päätti 
(6.6.2016 11§) myöntää 5 000 euron määrärahan juhlavuoden vietosta aiheutuviin kuluihin. Suomi 
100 – työryhmä suunnittelee ja koordinoi juhlavuoden ohjelmaa yhteistyössä taustatahojensa kans-
sa. Juhlavuoden ohjelmaa toteutetaan myös perinteisten pukkilalaisten tapahtumien ja toiminnan 
puitteissa. 

 
Kulttuuripalvelujen puitteissa järjestetään konsertteja ja kulttuuritapahtumia. Kulttuuripalvelut jakaa 
avustuksia paikallisille toimijoille kulttuuritapahtumien toteuttamiseksi Pukkilassa yhteensä 2 500 €. 
Kohderyhmäkohtaisia kulttuuritapahtumia järjestetään myös muilla vastuualueilla. 
 
Kulttuuritoiminnan monimuotoisuus ja toteutumismahdollisuudet perustuvat yhteistyöhön paikallis-
ten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Yhteistyö tukee myös kulttuuritoiminnan jatkuvuutta ja mah-
dollistaa laadukasta kulttuuritarjontaa kustannuksia jakamalla.  

   
  Koivulinna    Tulot 500 €, Menot -3 800 €, Netto -3 300 € 

 
Vuonna 2017 vietetään Galleria Koivulinnan 30-vuotisjuhlavuotta. Kunnanhallitus päätti (12.9.2016 
97 §) valita galleriatoimintaa hoitamaan kuvataiteilija, kuvataiteen maisteri Maria Vesterisen ja gal-
leristille maksettavan avustussumman määräksi 3 000 euroa juhlavuoden järjestelyihin. Galleristi 
vastaa juhlavuoden näyttelykauden kokonaisjärjestelyistä tehden yhteistyötä kunnan kanssa. 
 
Museo    Tulot 2 450 €, Menot -5 439 €, Netto -2 989 € 
 
Vuoden 2017 museon näyttely rakennetaan Suomi 100 -juhlavuoden teemaan 100 lelua -
näyttelyllä. Juhlavuoden näyttelyn rakentamiseen ja kokoelmien luettelointiin on haettu Museoviras-
ton harkinnanvaraista avustusta. Museonhoitajapalvelut jatkuvat aiempien vuosien tapaan määrä-
rahojen puitteissa. 

   

  Kansalaisopisto- ja musiikkiopistopalvelut  
 
Kunnan lakisääteisenä tehtävänä on järjestää asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen 
sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Taiteen perusopetusta kuvataiteessa jär-
jestää Mäntsälän kansalaisopisto ja musiikissa Porvoonseudun musiikkiopisto. 
 
Kansalaisopisto   Tulot 0 €, Menot -22 000 €, Netto -22 000 € 
 
Kansalaisopiston tehtävänä on tarjota kaiken ikäisille kuntalaisille mahdollisuus aktiiviseen elinikäi-
seen ja tavoitteelliseen opiskeluun ja harrastamiseen. Kansalaisopiston toiminnalle on tyypillistä va-
paaehtoisuus, omaehtoinen oppiminen, kansalaisvalmiuksien kehittäminen ja kuntalaisten hyvin-
voinnin ja sosiaalisten verkostojen luominen ja tukeminen. Kansalaisopisto täydentää kunnan omia, 
hyvinvointia edistäviä vapaa-ajan palveluja ja tekee tiivistä yhteistyötä kunnan kanssa. 
Vuoden 2017 tavoitteet (suluissa vuosi 2016): opiston kursseja 42 (39), opiskelijoita 300 (300), 
tunteja 1 000 (920), opiston tunneista 10 % toteutetaan Pukkilassa. Opiston toimintaan osallistuu 
10 % kuntalaisista. Taiteen perusopetuksessa (kuvataide) toimii neljä opetusryhmää. Vuoden 2017 
kurssisuunnittelussa huomioidaan Suomi 100 –juhlavuosi. 
 
Musiikkiopisto   Tulot 0 €, Menot  -9 000 €, Netto -9 000 € 

 
Musiikkiopisto järjestää pukkilalaisille lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta musiikissa laajan op-
pimäärän mukaan. Varsinaisten oppilaiden (8) lisäksi sopimuskunnalla on musiikkileikkikouluoppilai-
ta päiväkodissa vähintään 10 ja valmentavassa soitinopetuksessa vähintään viisi (5) oppilasta. Op-
pilaskohtaiseen nettomenoon (1 108,02 €/arvio) sisältyy kaikki laajan opetussuunnitelman mukaiset 
muut opetuspalvelut ja tukiaineet. Musiikkiopistotoiminnan kehityskohteina ovat musiikkileikkikoulu-
toiminta, soitinvalmennus ja kouluyhteistyö. 

  
Lisäksi Musiikkiopisto Pukkilassa tarjoaa Suomi 100 –juhlavuonna monipuolista konserttiyhteistyötä 
Hyvinvointikeskus Onnille ja Pukkilan kulttuuripalveluille ja seurakunnalle. 
  
Musiikkiopisto Pukkilassa luo mahdollisuuksia monipuoliseen yhteistyöhön, mikä mahdollistaa laa-
dukkaan kulttuuritarjonnan eri-ikäisille kuntalaisille mm. Onninpäivän konsertti, Onninkotien konser-
tit, vanhusten viikon avajaiskonsertti kirkossa, Armas-festivaalin konsertit ja oppilaskonsertit. 
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  Henkilöstö  
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2016/2017 

Vuosi 2017 
Muutos +/- 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

kirjastosihteeri 
kirjastovirkailija 

1 
0,5 

  
       +0,3*  

  

   
   
  *sisäinen siirto hallinto- ja tukipalveluista, myydään 20 % Myrskylän kunnalle 
 

  Tunnusluvut  
 

Yleisten kulttuuripalvelujen nettomenot ovat 7 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
Kirjastopalvelujen nettomenot ovat 60 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
Koivulinnan nettomenot ovat 2 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
Museon nettomenot ovat 2 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
Kansalaisopiston nettomenot ovat 12 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
Musiikkiopiston nettomenot ovat 5 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

 
 

  

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Myyntitulot

Maksutulot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatulot

TOIMINTATULOT

Henkilöstömenot -175 415 -129 000 -152 050 -152 050 -4 050

Palvelujen ostot -6 059 792 -5 732 242 -5 858 200 -5 758 200 -73 600

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset -50 000

Muut toimintamenot

TOIMINTAMENOT -6 235 207 -5 911 242 -6 010 250 -5 910 250 -77 650

Sisäiset tulot

Sisäiset menot

Sisäiset yhteensä

TOIMINTAKATE -6 235 207 -5 911 242 -6 010 250 -5 910 250 -77 650

Poistot ja arvonalentumiset

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -6 235 207 -5 911 242 -6 010 250 -5 910 250 -77 650

 

 
  Tehtäväalueen sisältö 

 
 Tehtäväalue sisältää vastuualueen: sosiaali- ja terveyspalvelut. 

 

   
  Tehtäväalueen vastuuhenkilö 

 
  Kunnanjohtaja 
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  Sosiaali- ja terveyspalvelut 
 
 

  

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Tulot

Menot -6 235 207 -5 911 242 -6 010 250 -5 910 250 -77 650

Netto -6 235 207 -5 911 242 -6 010 250 -5 910 250 -77 650

Sis. tulot

Sis. menot

Toimintakate -6 235 207 -5 911 242 -6 010 250 -5 910 250 -77 650

Poistot

Yhteensä -6 235 207 -5 911 242 -6 010 250 -5 910 250 -77 650

 
   

  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 
    

Sisältää kustannuspaikat: sosiaali- ja perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja ympäristötervey-
denhuolto, muut palvelut. työmarkkinatuki sekä ehkäisevä päihdetyö. 
 
Vastuuhenkilö on kunnanjohtaja. 

 
 
  Talousarviovuoden toiminta  
 

Toiminnalliset tavoitteet 
 
Pukkilalaiset saavat sosiaali- ja terveyspalvelut hoito- ja palvelutakuun lainsäädännön mukaisesti. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitelman mu-
kaisesti ja Hyvinvointikuntayhtymä raportoi oikea-aikaisesti uhkaavista ylityspaineista tai toiminnal-
lisista muutoksista. Hyvinvointikuntayhtymän tavoitteena on, että kustannusten vuosikasvu on enin-
tään 1 %.  
Syrjäytymisen ehkäiseminen toteutetaan eri hallinnonalojen ja toimijoiden välisenä yhteistyönä. 
Keskiössä on lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet sekä työllisyyden hoito eri 
toimijoiden yhteistyönä. 

 
Terveyttä ja hyvinvointia edistetään eri toimijoiden yhteistyönä. Tutkimus- ja palautetietoa hyödyn-
netään toimintojen kehittämisessä mm. hyvinvointikertomuksen tieto. 
Tavoitteena on, että 1.1.2017 toimintansa aloittavassa Hyvinvointikuntayhtymässä palveluprosesse-
ja kehitetään kaikilla toimialoilla. Siirtymävaiheessa palvelutuotanto ja lähipalvelujen toimivuus tur-
vataan.  
Valmisteilla olevassa aluehallintouudistuksessa Pukkila kuuluu Uudenmaan maakuntaan ja muutok-
sen on tarkoitus toteutua 1.1.2019 alkaen. Pukkilan kunnasta osallistutaan Uudenmaan sote- alue-
valmisteluun nostaen esiin kunnan näkökulmia esim. lähipalvelujen säilyminen, valinnan vapauden 
turvaaminen ja selkeät, toimivat palveluprosessit sosiaali- ja terveyspalveluissa. 
 
Vuoden 2017 talousarviovalmistelu 
Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu käynnistyi, kun kesäkuun 2016 loppuun mennessä jäsenkunnat 
olivat hyväksyneet uudistetun perussopimuksen ja järjestämisvastuiden siirrot perustettavalle hy-
vinvointikuntayhtymälle. Vuoden 2017 alusta nykyisten toimijoiden; Aava, Oiva, Lahti, Phsotey; 
toiminnot ja palvelut yhdistyvät toimintansa aloittavassa hyvinvointikuntayhtymässä. Syksyn 2016 
aikana valmistellaan eri työryhmissä mm. henkilöstöön, talouteen ja palveluiden tuottami-
seen/järjestämiseen liittyviä asioita. Sosiaali- ja terveyspalvelujen integrointi, palveluprosessien ku-
vaaminen ja kehittäminen sekä selvitysten mukainen kehittäminen esim. akuuttivuodeosastopalve-
lut jatkuvat vuonna 2017. 
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Kuntayhtymän ja jäsenkuntien väliset palvelusopimusneuvottelut käytiin 31.5.2016, jolloin sovittiin 
vuoden 2017 talousarvion raamista ja muutoksista. Kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä tehtiin ta-
lousarvion valmistelutyötä kevään 2016 aikana ja toukokuussa kuntayhtymä esitti kunnille tarjouk-
set EcoMed -järjestelmän kautta erikoissairaanhoidon, päivystyskeskuksen ja sosiaali- ja peruster-
veydenhuollon suoritemääristä ja kustannuksista vuodelle 2017. Kuntayhtymän tarjous perustui 
aiempien vuosien ja kuluvan vuoden palvelujen käyttöön ja kustannuksiin. Kuntien tilauksista vas-
taavat henkilöt tekivät ko. järjestelmän kautta kuntakohtaisen tilauksen eri toimialojen palveluista.  
Kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen palvelusopimusneuvottelu järjestettiin 30.8.2016 kaikkien 
toimialojen osalta. Kevään tilanteeseen nähden valmistelun lähtökohtana on nyt vuoden 2017 ta-
lousarvion valmistelu uudelle hyvinvointikuntayhtymälle. Kuntayhtymän talousarvion valmistelu ete-
nee seuraavasti: toimialojen budjetit valmiina 31.10.2016, hallitus 21.11.2016 ja yhtymävaltuuston 
kokous 12.12.2016. Kevään neuvottelun jälkeen talousarviovalmisteluun on tuotu lisäksi uuden hy-
vinvointikuntayhtymän valmistelun kustannukset vuodelle 2017. 
Valmistelun aikatauluihin liittyen Pukkilan vuoden 2017 talousarvion pohjaksi on otettu tiedossa 
olevat luvut eri toimialoilta 31.5.2016 neuvottelusta. Pukkilan kunnan tilaukset on tehty kuntayhty-
män eri toimialojen esittämien tarjousten mukaisesti ja nämä luvut on otettu talousarvioon 2017. 
 
 
Sosiaali- ja perusterveydenhuolto   Tulot 0 €, Menot -3 678 300 €, Netto -3 678 300 € 

   
  Erikoissairaanhoito    Tulot 0 €, Menot  -2 038 500 €, Netto -2 038 500 € 

 
Ympäristöterveyskeskus   Tulot 0 €, Menot – 53 800 €, Netto – 53 800 € 
 

  Muut palvelut   Tulot  0 €, Menot -162 000 €, Netto -162 000 € 
 

Tilaajajohtaja toimii kunnanhallituksessa sosiaali- ja terveyspalveluasioiden valmistelijana ja esitteli-
jänä. Pukkilan kunta ostaa Orimattilan kaupungilta tilaajajohtajan työpanosta erillisen sopimuksen 
mukaisesti. Tilaajajohtaja osallistuu järjestämissuunnitelman ja palvelusopimusten valmisteluun se-
kä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin. Tilaajajohtaja tekee talousarvioon esityksen 
sosiaali- ja terveydenhuoltoon varattavista määrärahoista sekä valmistelee toimialansa esityksen 
kunnan tilinpäätökseen. Tilaajajohtajan palvelun osto maksaa 13 000 €. 
 
Kunta vastaa eläkemenoperusteisista maksuista, jotka ovat syntyneet Orimattilan seudun kansan-
terveystyön kuntayhtymän palvelujen käytön perusteella ja jotka kiinteistökuntakuntayhtymä nyt 
maksaa Kuntien eläkevakuutusyhtiölle (KEVA), summa 40 000 €. Kunta vastaa myös Päijät-Hämeen 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palvelukseen Pukkilan kunnasta siirtyneiden 
viranhaltijoiden ja työntekijöiden eläkemenoperusteisista maksuista, yhteensä 98 000 €.  

 
 Työmarkkinatuki   Tulot 0 €, Menot -72 000 €, Netto -72 000 € 
 
 Työmarkkinatukimenot, jotka siirtyivät kuntien yhteisestä sopimuksesta kuntien omiin talousarvioi-

hin vuodesta 2016 alkaen. 
Työmarkkinatuki ja siihen mahdollisesti liittyvä lapsikorotus rahoitetaan valtion varoista sen mak-
suerän loppuun, jonka aikana henkilölle on maksettu työttömyyden perusteella työmarkkinatukea 
yhteensä 300 päivältä. Tämän jälkeinen työttömyysaika rahoitetaan puoliksi valtion ja puoliksi työ-
markkinatuen saajan kotikunnan varoista siihen asti, kunnes henkilö on saanut työmarkkinatukea 
työttömyyden perusteella 1000 päivää. Tuhannen päivän jälkeen työttömän kotikunnan rahoitus-
vastuu nousee 70 %:iin. 

  
 Ehkäisevä päihdetyö   Tulot 0 €, Menot -5 650 €, Netto -5 650 € 

 
Laki ehkäisevästä päihdetyöstä astui voimaan 1.12.2015 ja lain 5 §:n mukaan kunta huolehtii eh-
käisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihde-
työn tehtävistä vastaavan toimielimen. Toimielimen koordinoija on työllisyys- ja maahanmuutto-
koordinaattori, työajan osuus 10 %. Varataan määräraha ehkäisevän päihdetyön toimiin (mahdolli-
sesti Elävä kirjasto -tapahtuma ja nuorten Päihdeputki) sekä koulutuksiin ja matkakuluihin. 

 
 Tunnusluvut  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot ovat 3 049 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  VARHAISKASVATUS- JA PERUSOPETUSPALVELUT 

 
 

  

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Myyntitulot 6 667 18 000 0 0 0

Maksutulot 173 824 152 000 150 000 150 000 150 000

Tuet ja avustukset 23 347 9 000 0 0 0

Muut toimintatulot 3 779 12 667 15 084 15 084 15 084

TOIMINTATULOT 207 617 191 667 165 084 165 084 165 084

Henkilöstömenot -1 326 163 -1 398 093 -1 404 463 -1 387 998 -1 387 998

Palvelujen ostot -1 302 671 -1 315 552 -1 235 595 -1 235 595 -1 235 595

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -44 784 -56 570 -59 200 -59 200 -59 200

Avustukset -130 302 -115 000 -140 000 -140 000 -140 000

Muut toimintamenot -14 057 -20 500 -21 550 -21 550 -21 550

TOIMINTAMENOT -2 817 977 -2 905 715 -2 860 808 -2 844 343 -2 844 343

Sisäiset tulot 132 019 132 019 132 019

Sisäiset menot -608 933 -585 310 -736 662 -736 662 -736 662

Sisäiset yhteensä -608 933 -585 310 -604 643 -604 643 -604 643

TOIMINTAKATE -3 219 293 -3 299 358 -3 300 367 -3 283 902 -3 283 902

Rahoitusmenot

Poistot ja arvonalentumiset -33 750 -33 750 -33 750 -33 750 -33 750

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -3 253 043 -3 333 108 -3 334 117 -3 317 652 -3 317 652

 
  
  Tehtäväalueen sisältö 

 
Tehtäväalue sisältää vastuualueet: varhaiskasvatus ja perusopetus. 
 

   
  Tehtäväalueen vastuuhenkilö 

 
  Rehtori 
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  Varhaiskasvatus 
 
 

  

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Tulot 163 671 162 000 142 000 142 000 142 000

Menot -672 432 -689 886 -728 211 -728 211 -728 211

Netto -508 761 -527 886 -586 211 -586 211 -586 211

Sis. tulot 61 402 61 402 61 402

Sis. menot -196 193 -191 240 -290 971 -290 971 -290 971

Toimintakate -704 954 -719 126 -815 780 -815 780 -815 780

Poistot

Yhteensä -704 954 -719 126 -815 780 -815 780 -815 780  
 
   
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö    

 
Sisältää kustannuspaikat: hallinto, päiväkoti Vekara, perhepäivähoito, esikoululaisten päivähoito, 
päivähoidon ostopalvelut  ja lasten kotihoidontuki.  
 
Vastuuhenkilö on rehtori. 

 
  Talousarviovuoden toiminta  

 
Päivähoito vastaa perheiden erilaisiin tarpeisiin tarjoamalla varhaiskasvatusta ammatillisessa kasva-
tuskumppanuudessa. Päivähoitopalveluilla tuetaan lasten ja heidän perheidensä kasvu- ja elinolo-
suhteita, sosiaalista turvallisuutta, toimintakykyä ja omatoimisuutta. Päivähoidon tehtävänä on huo-
lehtia sekä yhteisöllisyyden että lapsen yksilöllisyyden toteutumisesta. 
 
Toimintakauden pääteemana on Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Toimintakausi on jaettu 
neljään osa-alueeseen: tutkiva ote; arjen asiat keskiössä; kohdellaan itseä, toista ja ympäristöä 
kauniisti; sapere-ruokakasvatus (aistikokemukset tutkimisen kautta) osaksi arkea.  
 
Päivähoitoa tarjotaan pääasiassa päiväkotihoitona. Perhepäivähoitaja palasi opintovapaalta töihin 
1.6.2016. Hän työllistyy Vekaran työntekijänä.  
 
 Kaikki vuorohoidossa olevat lapset hoidetaan päiväkodissa. Vuorohoidon tarpeen määrä on lisään-
tynyt ja sen toteuttamiseksi tarvitaan ajoittain lisähenkilöstöä. 
Erityistä tukea tarvitsevat lapset hoidetaan päiväkodissa. Henkilöstön osaamista tarvitaan entistä 
enemmän kielellisten valmiuksien tukemiseen, koska puheterapiapalveluista on puutetta. 
Esikoululaisten päivähoitoa toteutetaan yhdessä koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön 
kanssa.  
Päiväkodin tiloja käyttävät iltaisin myös muut toimijat mm. Nuorisoseura, kunnan liikuntapalvelut ja 
kansalaisopisto.  

  
Hallinto   Tulot 0 €, Menot -47 812 €, Netto -47 812 € 
 
Hallinnon menoja ovat rehtorin (25 %), vastaavan lastentarhanopettajan (50 %) ja toimistotyönte-
kijän (10 %) palkkakustannukset sekä hallintoon liittyvät menoerät mm. päivähoidon atk-ohjelma, 
koulutus ja matkat, kopiokone ja toimistotarvikkeet. 
 
Päiväkoti Vekara   Tulot 122 500 €, Menot -499 883 €, Netto -377 383 € 
 
Päiväkodissa on 2 x 21 lapsen ryhmä, 1 x 12 lapsen ryhmä ja 1 x 7 lapsen ryhmä. Päiväkoti on auki 
päivittäin (nyt klo 5.15 - 20.00) ja viikonloppuna tarpeen mukaan. Avointa varhaiskasvatustoimintaa 
tuetaan tarjoamalla Vekarasta tiloja mm. Porvoon musiikkiopiston musiikkileikkitoiminnalle ja MLL:n 
Pukkilan osaston perhekahvilalle. Yhteistyö seurakunnan kanssa jatkuu yhteisten tuokioiden muo-
dossa. Henkilöstöä on kaikkiaan 14. 
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  Perhepäivähoito   Menot -4 500 €, Netto -4 500 €  
 
Perhepäivähoitoon varataan henkilöstökuluihin 4 000 euroa mahdollisen lisähoitotarpeen katta-
miseksi. 

 
Esikoululaisten päivähoito   Tulot 15 000 €, Menot -36 016 €, Netto -21 016 € 
 
Esikouluikäisten päivähoitoa järjestetään Kirkonkylän koulun esiopetustiloissa. Hoidosta vastaa  
2 x 0,5 työntekijää yhteistyössä koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa. 

 
Päivähoidon ostopalvelut   Tulot 4 500 €, Menot 0 €, Netto 4 500 € 
 
Päivähoitopalvelua ostetaan tarpeen mukaan muilta kunnilta esim. ruotsinkielisille lapsille. 

 
Lasten kotihoidontuki   Tulot 0 €, Menot -140 000 €, Netto -140 000 € 
 
Kela maksaa kotihoidontukea alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta. Ehtona on, ettei lapselle ole varattu 
kunnallista hoitopaikkaa. Kotihoidon tuki maksetaan Kelan kautta, mutta kustannuksista vastaa 
kunta. 

 

 
 

  Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2016/2017 

Vuosi 2017 
Muutos +/- 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

rehtori 0,25    

vastaava lastentarhanopet-
taja 

1    

lastentarhanopettaja 4,5                                  

lastenhoitaja  9                                 
     

    
 

 
 Tunnusluvut  

 
Varhaiskasvatuksen nettomenot ovat 414 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät) 

  Päiväkoti Vekaran nettomenot ovat 6 187 €/lapsi (ei sisällä poistoja ja sisäisiä eriä) 
  Esikoululaisten päivähoidon nettomenot ovat 1 401 €/lapsi (ei sisällä poistoja ja sisäisiä eriä) 
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  Perusopetus 
 
   

  

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Tulot 43 946 29 667 23 084 23 084 23 084

Menot -2 145 545 -2 215 829 -2 112 493 -2 116 133 -2 116 133

Netto -2 101 599 -2 186 162 -2 089 409 -2 093 049 -2 093 049

Sis. tulot 70 617 70 617 70 617

Sis. menot -412 740 -394 070 -444 691 -445 691 -445 691

Toimintakate -2 514 339 -2 580 232 -2 463 483 -2 468 123 -2 468 123

Rahoituskulut

Poistot -33 750 -33 750 -33 750 -33 750 -33 750

Yhteensä -2 548 089 -2 613 982 -2 497 233 -2 501 873 -2 501 873

 
   
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 
 

Sisältää kustannuspaikat: hallinto, esiopetus, Kirkonkylän koulu, Torpin koulu, erityisopetus, aamu-
päivä- ja iltapäivätoiminta, kuljetus- ja tukipalvelut sekä kotikuntakorvaukset.  
 Vastuuhenkilö on rehtori. Kunnanhallitus päätti rehtorin viran perustamisesta 15.6.2015. Rehtori 
aloitti työt 1.1.2016. Rehtori vastaa perusopetuksen johtamisesta kunnassa. Hänelle kuuluvat myös 
muut kunnan perusopetuksen hallinnolliset työt tehtäväkuvauksessa määriteltävällä tavalla. Rehto-
rilla ei ole omaa luokkaa, hänen opetusvelvollisuutensa on vähäinen. Rehtori on ottanut vastuun 
myös varhaiskasvatuksesta 1.6.2016 alkaen. Ratkaisun tavoitteena on parantaa perusopetuksen 
johtamis- ja kehittämisedellytyksiä taloudellisella tavalla.  

 
  Talousarviovuoden toiminta  
   
  Hallinto  Tulot 0 €, Menot -55 467 €, Netto -55 467 € 

 
 Kunnanhallitus päätti 15.6.2015, § 68 perustaa rehtorin viran 1.8.2015 alkaen. Rehtorin virka täy-
tettiin 1.1.2016 alkaen. Rehtorin virkaan liitettiin 1.6.2016 alkaen varhaiskasvatuksen ylimmät joh-
totehtävät. Päivähoidon johtajan virka lakkautettiin. 
Hallinnon menoja ovat rehtorin palkkauskustannukset osittain sekä toiminnalliset menot (matkat, 
koulutus, puhelin yms.). 

   
  Esiopetus  Tulot 0 €, Menot -97 508 €, Netto -97 508 € 

 
Esiopetuksessa noudatetaan kunnanhallituksen 23.5.2016 hyväksymää ja 1.8.2016 käyttöönotettua 
esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Esiopetusta annetaan Kirkonkylän koulussa 20 tuntia viikossa 
kahdessa opetusryhmässä (keväällä 25 oppilasta, syksyllä arviolta 22). 
Esiopetussuunnitelman mukaista esiopetusta annetaan koulun työpäivinä klo 9.15 ‐ 13.15. Esiope-

tuksessa työskentelee kaksi esiluokanopettajaa, yksi koulunkäynninohjaaja ja yksi henkilökohtainen 
koulunkäyntiavustaja.  

 
  Kirkonkylän koulu   Tulot 0 €, Menot -470 492 €, Netto -470 492 € 

Koulujen opetustyössä noudatetaan kunnanhallituksen 23.5.2016 hyväksymää opetussuunnitelmaa, 
joka on otettu käyttöön 1.8.2016. 

Koulun toiminta-ajatus on määritelty opetussuunnitelmassa: 

”Oppilaita tuetaan heidän kasvussaan itsestään, muista ihmisistä, ympäröivästä yhteiskunnasta ja 
luonnosta välittäviksi vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. Koulun pyrkimyksenä on oppilaan itsetunnon 
ja monipuolisen ilmaisutaidon kehittäminen.”  
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Tavoitteet lukuvuodelle 2016-2017 
Opetustyötä koskevat tavoitteet: 

 uuden opetussuunnitelman käyttöönotto 

 tieto- ja viestintätekniikan (tvt) lisääminen opetustyössä 

Oppilaita koskevat tavoitteet: 
 luonteenvahvuudet toimintakorttien avulla 

 uuden opetussuunnitelman käyttöönotto 

Koulussa on seitsemän perusopetusryhmää, joista yksi toimii pienryhmänä. Pienryhmään ohjautuu 
pääasiassa erityisen tuen, mutta myös tehostetun tuen oppilaita tarpeen mukaan eri luokka-asteilta. 
Koulussa työskentelee seitsemän luokanopettajaa, laaja-alainen erityisopettaja, perusopetukseen 
valmistavan luokan opettaja ja neljä koulunkäynninohjaajaa. 
Vuodelle 2017 syntyy tarve kahdelle erityisen tuen päätöksellä myönnettävälle henkilökohtaiselle 
koulunkäyntiavustajalle. 
 

  Torpin koulu   Tulot 0 €, Menot -103 811 €, Netto -103 811 € 
 
Torpin koulussa on 25 oppilasta ja kaksi opettajaa. Erityisopettaja käy koululla kerran viikossa. 
Opetus toteutetaan kolmen luokka-asteen yhdysluokkaopetuksena kahdessa luokassa. 
Torpin koulun tavoitteet lukuvuodelle 2016-2017 ovat samat kuin Kirkonkylän koulun tavoitteet. 
 

  Erityisopetus   Tulot 0 €, Menot -155 875 €, Netto -155 875 € 
 
Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävää lukuvuonna 2016-2017 hoitaa päätoiminen tuntiopettaja 
(20h) vakituisen erityisopettajan siirryttyä perusopetukseen valmistavan luokan opettajaksi. Laaja-
alainen erityisopettaja toimii tiiviissä yhteistyössä luokanopettajien kanssa. Erityisopettajan tuki op-
pilaalle on esimerkiksi lukemisen, kirjoittamisen tai matematiikan vaikeuksiin suunnattua opetusta 
joko tehostetussa tai erityisessä tuessa. Oppilas saa erityisopetusta oppimisvaikeuteensa joko yksi-
lö- tai pienryhmäopetuksena tai omassa luokassaan, jolloin erityisopettaja on luokkatilanteessa sa-
manaikaisopettajana.  
Myös pienryhmässä annetaan erityisopetusta luokkamuotoisesti. 

 
  Aamupäivä- ja iltapäivätoiminta   Tulot 8 500 €, Menot -25 295 €, Netto -16 795 € 
  

 Aamupäivä- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan kunnanhallituksen 13.6.2011 hyväksymää ja 
1.8.2011 käyttöönotettua perusopetuksen aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan suunnitelmaa. Suunni-
telma on päivitetty 11.5.2015. 
 
Lapsilla on mahdollisuus osallistua aamupäivä- ja/tai iltapäivätoimintaan klo 7.30 - 17.00. Toimin-
taan saadaan valtionosuutta. Maksuja on tarkastettu 1.8.2015 alkaen siten, että maksuluokat ovat 
60, 80 tai 100 €. Aamupäivä- ja iltapäivätoiminta on lain mukaan tarkoitettu ensisijaisesti 1. ja 2. 
vuosiluokkien oppilaille sekä erityisoppilaille. Myös esiopetuksessa olevia lapsia voi olla mukana 
toiminnassa. Ryhmässä saa olla enintään 25 oppilasta. Aamupäivä- ja/tai iltapäivätoiminnassa teh-
dään yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa. 

 
  Kuljetus- ja tukipalvelut   Tulot 4 000 €, Menot -285 000 €, Netto -281 000 € 

 
Esiopetuksessa ja perusopetuksessa on perusopetuslaissa määritelty maksuttoman koulukuljetuk-
sen rajaksi 5 km. Tämän lisäksi kunta järjestää koulukuljetuksia omalla kustannuksellaan niille esi-
opetuksen ja 1.-2. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km ja tarjoaa määrätyt ehdot täyt-
täville mahdollisuuden matkalippujen ostoon. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona kunta voi 
maksaa huoltajille oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta riittävän avustuksen. 
Koulukuljetukset kilpailutettiin keväällä 2016. Sopimus on vuoden mittainen ja siihen liittyy 1+1 op-
tiovuotta. Kunnanhallitus on hyväksynyt koulukuljetusten periaatteet 1.8.2013 alkaen (10.6.2013, 
112 §). 
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Koulukyytien turvallisuuden arvioinnissa on käytetty Koululiitu -ohjelmaa. Hankaluuksia aiheutuu sii-
tä, että tien vaarallisuus on arvioitu eri tavoilla eri vuosina. Ohjelman käytön arviointi ja koulutien 
vaarallisuuden paikallinen arviointi on syytä tehdä. Samassa yhteydessä tarkistetaan koulukuljetus-
ten periaatteet. 
 
Pukkilan kunnan oppilaita opiskelee myös muissa kunnissa, osa heistä on erityisoppilaita. Kunta 
vastaa oppilaiden kuljetus- ja tukipalveluista. 
  
Lastensuojelulakia on muutettu 1.1.2014 alkaen siten, että kunta, joka on lastensuojelulain 16 b 
§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sijoitetun (huostaanotetun) esi- tai perusopetusta saavan 
oppilaan kotikunta, on velvollinen maksamaan opetusta järjestävälle kunnalle tai muulle opetuksen 
järjestäjälle oppilaan esi- ja perusopetuksesta aiheutuneet kustannukset. Tämä merkitsee sitä, että 
kunta voi joutua maksamaan esim. koulunkäyntiavustajan kustannuksia, mikä on merkittävä kus-
tannusriski.  
Kunnalle aiheutuu kuluja myös sairaalakoulussa opiskelusta. Aiemmin laskuja tuli satunnaisesti, 
viime vuosina laskuja on tullut joka vuosi, summat n. 7 000 - 8 000 €.  
Kunnalla on yläkouluoppilaista sopimus Askolan kunnan kanssa. Periaatteena on, että kumpikin 
kunta vastaa omien oppilaidensa menoista. Tavoitteena on, että kotikuntakorvaukset riittävät me-
noihin. Erityisopetuksen tarve vaihtelee vuosittain; on mahdollista, että kunta joutuu korvaamaan 
Askolalle näitä menoja (jos kotikuntakorvaukset eivät kata menoja). Määrärahavarauksia tähän ei 
ole. 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia muutettiin 1.8.2014 alkaen siten, että lain 
41 a §:n mukaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain 7 §:n perusteella opiskeluhuollon psykologi- ja ku-
raattoripalveluista järjestämisvastuussa oleva kunta voi laskuttaa em. palvelujen käyttämisestä ai-
heutuneet oppilas- tai opiskelijakohtaiset henkilöstökustannukset oppilaan tai opiskelijan kotikun-
nalta.  

Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain 9 §:n 
mukaan opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien 
esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiske-
lijoille heidän kotipaikastaan huolimatta. 

   
  Kotikuntakorvaukset    Tulot 10 584 €, Menot -919 045 €,  Netto 908 461 € 

 
Oppilaista koulutuksen ylläpitäjille maksettavat kotikuntakorvaukset vuodelle 2016 määräytyvät 
31.12.2015 tilanteen mukaan. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan perusosa on 6 574 €    
Kuntakohtaiset korvaukset määräytyvät seuraavasti:  

 6-vuotias 0,61 x perusosa  

 7-12-vuotias 1,00 x perusosa  

 13-16-vuotias 1,60 x perusosa  
 
Oppilasmäärät (tilastointipäivänä 20.9.) 
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Kirkonkylän  
koulu              115 116 119 120 119 121 
Torpin koulu  25  27 28  33 32 32 
 yht. 140 143 147 153 151 153 
Esiopetus 25 20 27 17 31 23 

   yht. 165 163 174 170 182 188 
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 Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2016/2017 

Vuosi 2017 
Muutos +/- 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

rehtori 0,75    

esiluokan opettaja 2    

luokanopettaja 9    

erityisopettaja1) 0,2             +0,8   

tuntiopettaja  1 -1   

koulunkäynninohjaaja 5    

henkilökohtainen avust 2    
 
 1)siirtyy valmistavasta opetuksesta takaisin perusopetukseen   

   

 Tunnusluvut  
 Perusopetuksen nettomenot ovat 1 267 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät) 
  Esiopetuksen nettomenot ovat 3 900 €/oppilas (ei sisällä poistoja ja sisäisiä eriä) 
  Kirkonkylän koulun nettomenot ovat 4 091 €/oppilas (ei sisällä poistoja ja sisäisiä eriä) 
  Torpin koulun nettomenot ovat 4 152 €/oppilas (ei sisällä poistoja ja sisäisiä eriä) 
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  Valmistava opetus 
 
   

  

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Tulot

Menot -20 104

Netto -20 104

Sis. tulot

Sis. menot -1 000

Toimintakate -21 104

Poistot

Yhteensä -21 104

 
 
 
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

    
 Vastuualue sisältää kustannuspaikan valmistava opetus.  
 
Vastuuhenkilö on rehtori. 

 
  Talousarviovuoden toiminta  

 
Oppivelvollisuusikäisille ja esiopetusikäisille maahanmuuttajalapsille voidaan antaa perusopetuk-
seen valmistavaa opetusta. Tämän opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden tasapainoista kehi-
tystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavat valmiudet perusopetuk-
seen siirtymistä varten. Mikäli valmistavaa opetusta järjestetään, sen kesto vaihtelee oppilaan tar-
peesta riippuen puolesta vuodesta vuoteen tai sen ylikin. 
 
Valmistavan opetuksen oppilaista opetuksen järjestäjä saa valtionosuuden, joka on kyseisen ope-
tuksen järjestäjän perusopetuksen yksikköhinta kaksinkertaisena. 
 
Pukkilassa perusopetukseen valmistavaa opetusta tarjotaan lukuvuonna 2016-2017 kuntaan muut-
taneiden maahanmuuttajanuorten koulunkäynnin ja kotoutumisen tukemiseksi. 
 
Menot syntyvät opettajan palkasta. Muita menoja ei ole erikseen varattu talousarvioon. 

  
 
 Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2016/2017 

Vuosi 2017 
Muutos +/- 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

erityisopettaja 0,8              -0,8   

     

 

  Valmistavan opetuksen nettomenot ovat 3 517 €/oppilas (ei sisällä poistoja ja sisäisiä eriä) 
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PUKKILAN KOULUJEN OPPILASENNUSTE 2016-2022 
 TILANNE 20.09.2016 LÄHDE: VÄESTÖREKISTERI + 

   
OPPILASTILASTOT 

  
 

        
 

KIRKONKYLÄ                
  

      
   

LUOKKA 
 2016-
2017 

2017-
18 

2018-
19 

2019-
20 

2020-
21 

2021-
22 

2022-
23  

1 18 20 18 13 16 18 14  
2 19 18 20 18 13 16 18  
3 16 19 18 20 18 13 16  
4 24 16 19 18 20 18 13  
5 17 24 16 19 18 20 18  
6 15 17 24     16 19 18 20  

                
YHTEENSÄ 109 114 115 104 104 103 99  

       
      

   
TORPPI                
  

      
   

LUOKKA 
 2016-
2017 

2017-
18 

2018-
19 

2019-
20 

2020-
21 

2021-
22 

2022-
23  

1 2 2 4 4 2 7 3  
2 7 2 2 4 4 2 7  
3 2 7 2 2 4 4 2  
4 5 2 7 2 2 4 4  
5 4 5 2 7 2 2 4  
6 5 4 5 2 7 2 2  

YHTEENSÄ 25 22 22 21 21 21 22  
  

      
   

YHTEENSÄ 134 136 137 125 125 160 121  
  

      
   

ESKARI/IKÄL 25 22 17 18 25 17 
osavuosi 

23         

VALMISTAVA 
OPETUS       6 

     
  

LUKUVUOSI                

LUOKKA 1 2 3 4 5 6 YHT.  
KIRKONKYLÄ 18 19 16 24 17 15 109  
TORPPI 2 7 2 5 4 5 25  

YHTEENSÄ 20 26 18 29 21 20 134  

  
      

   
OPPILASENNUSTE KOULUT YHTEENSÄ       

  
      

   

LUOKKA 
 2016-
2017 

2017-
18 

2018-
19 

2019-
20 

2020-
21 

2021-
22 

2022-
23  

1 20 22 22 17 18 25 17  
2 26 20 22 22 17 18 25  
3 18 26 20 22 22 17 18  
4 29 18 26 20 22 22 17  
5 21 29 18 26 20 22 22  
6 20 21 29 18 26 20 22  

YHTEENSÄ 134 136 137 125 125 124 121  
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  YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 
  
         

   

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Myyntitulot 354 446 399 905 515 350 515 350 515 350

Maksutulot 2 442 300 300 300 300

Tuet ja avustukset 99 999 100 000 95 000 95 000 95 000

Muut toimintatulot 331 972 287 081 279 150 279 150 279 150

TOIMINTATULOT 788 859 787 286 889 800 889 800 889 800

Henkilöstömenot -190 822 -208 237 -32 444 -32 444 -32 444

Palvelujen ostot -766 893 -698 130 -1 564 205 -1 564 205 -1 564 205

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -317 313 -360 765

Avustukset -35 000 -35 000 0 0 0

Muut toimintamenot -29 029 -34 205 -200 -200 -200

TOIMINTAMENOT -1 339 057 -1 336 337 -1 596 849 -1 596 849 -1 596 849

Sisäiset tulot 269 312 277 925 352 800 352 800 352 800

Sisäiset menot -205 346 -202 900 -17 020 -17 020 -17 020

Sisäiset yhteensä 63 966 75 025 335 780 335 780 335 780

TOIMINTAKATE -486 232 -474 026 -371 269 -371 269 -371 269

Rahoitustuotot

Poistot ja arvonalentumiset -416 933 -415 750 -301 304 -294 194 -288 175

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -903 165 -889 776 -672 573 -665 463 -659 444  
   

 
  Tehtäväalueen sisältö 

 
Tehtäväalue sisältää vastuualueet: hallinto, yhdyskuntapalvelut, kiinteistöt. 
 

   
  Tehtäväalueen vastuuhenkilö 
 
   kunnanjohtaja 
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  Talousarviovuoden toiminta  
 
Valtuusto hyväksyi 6.6.2016, § 12, Myrskylän ja Pukkilan yhteistoimintasopimuksen teknisen toimen 
hallinnon ja palvelujen järjestämisestä. Valtuusto päätti, että Pukkilan kunta järjestää teknisen toi-
men hallinnon ja palvelut 1.1.2017 alkaen yhteistyössä Myrskylän kunnan kanssa niin, että yhteisen 
teknisen toimen hoitamisesta vastaa Myrskylän kunta kuntalaissa määritellyn vastuukuntamallin 
mukaisesti. 
 
Yhteinen toimielin hoitaa Myrskylän ja Pukkilan kunnan puolesta yhteistoimintasopimuksessa maini-
tut tehtävät. Toimielimellä on järjestämisvastuu sille annettujen tehtävien hoidosta. Tällöin yhtei-
nen toimielin vastaa kuntalain mukaisesti järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden 
- yhdenvertaisesta saatavuudesta 

- tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä 

- tuottamistavasta ja tuottamisen valvonnasta sekä  

- viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. 

Yhteinen tekninen toimi on oma tehtäväalueensa Myrskylän kunnan taloushallinnossa. Talouden 
hoidossa noudatetaan Myrskylän kunnan taloudenhoitoa koskevia ohjeita ja sääntöjä. 
 
Sopijakunnat käyvät vuosittain ennen varsinaisen talousarviovalmistelun alkua neuvottelut, joissa 
sovitaan mm. seuraavan vuoden toiminnasta ja tavoitteista, palvelutasosta ja resursseista sekä hal-
linnon kustannusjaosta.  
 
Pääperiaatteena on, että kumpikin sopijakunta vastaa omien tehtäviensä rahoituksesta (aiheutta-
misperiaate). 
 
Sopijakuntien valtuustot kokoontuvat kerran valtuustokaudessa yhteiseen iltakouluun, jossa arvioi-
daan sopimuksen toteutumista ja sovitaan yhteistyön kehittämisestä.  
Hallinnon kustannukset jaetaan toiminnan käynnistyessä prosenttiperusteisesti kuntien kesken seu-
raavasti: 
- tekninen johtaja:  55 % Myrskylän ja 45 % Pukkilan osuus 
- toimistosihteeri: 60 % Myrskylän ja 40 % Pukkilan osuus 
 
Hallinnon talousarvio 68 169 € sisältää Myrskylästä ostettavan hallintopalvelun lisäksi palvelujohta-
jan tammi-helmikuun palkkakustannukset ja lomakorvaukset. Palvelujohtaja toimii Pukkilan edusta-
jana uuden organisaation käynnistysvaiheessa. Lisäksi kuluihin sisältyy hallinnon osuus eläkemeno-
perusteisista eläkemaksuista. 
 
Sisäiset erät ovat pääosin kunnan sisäisiä vuokratuloja, jotka jaetaan kunnan toiminnan vastuuyksi-
köille kuluiksi kuten ennenkin. Myrskylä-yhteistyön vaikutuksesta osa sisäisistä eristä muuttuu ulkoi-
siksi: esim. siivouspalveluiden aiemmin sisäisenä eränä kirjattu kiinteistöjen siivous näkyy nyt sii-
vouspalveluissa myyntituottoina ja vastaavasti yhdyskuntateknisissä palveluissa palveluiden ostoina. 

 
Kiinteistö Osakeyhtiö Säästösuvanto ei ole enää 1.1.2017 alkaen kunnan tytäryhtiö, joten Sääs-
tösuvannon toiminnan tuotot ja kulut lisäävät yhdyskuntateknisten talousarviolukuja, mutta vastaa-
vasti tulevat poistumaan konserniluvuista. 
 
Hallinnon lisäksi palveluostoihin Myrskylästä on varattu 1 518 480 €. Vastuualueista yhdyskuntapal-
velut, kiinteistöt, vesihuolto ja energiahuolto yksilöidymmät tiedot ovat esitetty Myrskylän talousar-
viossa. 
 
Ruoka- ja siivouspalvelut on siirretty hallinto- ja tukipalveluihin. 

 
 
 
  Yhdyskuntateknisten palvelujen nettomenot ovat 341 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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 3.3.  TULOSLASKELMAOSA 

  
 
 
 
 Tuloslaskelma 

 
 Verotulot 

 
 Valtionosuudet 
 
 Rahoitustuotot ja -kulut 
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TULOSLASKELMA  
 

Tuloslaskelmaosassa esitetään toimintakatteen jälkeiset erät: verotulot, valtionosuudet, rahoitustu-
lot ja -menot ja satunnaiset tulot ja menot.  

 

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Toimintatulot 1 717 623 1 513 803 1 796 588 1 746 588 1 746 588

Myyntitulot 593 665 650 455 861 484 861 484 861 484

Maksutulot 216 672 193 700 190 100 190 100 190 100

Tuet ja avustukset 326 550 304 300 331 300 331 300 331 300

Muut toimintatulot 580 736 365 348 413 704 363 704 363 704

Toimintamenot -12 175 133 -12 097 367 -12 441 024 -12 269 861 -6 437 261

Henkilöstömenot -2 719 539 -2 827 535 -2 617 391 -2 598 428 -2 450 428

Palvelujen ostot -8 586 249 -8 251 244 -9 259 888 -9 109 888 -3 425 288

Aineet, tarvikkeet, tavarat -556 418 -635 885 -260 450 -258 250 -258 250

Avustukset -222 698 -273 000 -244 000 -244 000 -244 000

Muut toimintamenot -90 229 -109 703 -59 295 -59 295 -59 295

Toimintakate -10 457 510 -10 583 564 -10 644 436 -10 523 273 -4 690 673

Verotulot 7 220 217 7 208 000 7 363 000 7 463 000 3 830 000

Valtionosuudet 3 625 686 3 461 887 3 291 263 3 291 263 1 100 000

Rahoitustulot ja -menot 18 046 11 300 50 300 40 300 40 300

Korkotulot 75

Muut rahoitustulot 143 584 140 800 140 800 140 800 140 800

Korkomenot -125 101 -129 000 -90 000 -100 000 -100 000

Muut rahoitusmenot -512 -500 -500 -500 -500

Vuosikate 406 439 97 623 60 127 271 290 279 627

Poistot ja arvonalennukset -463 109 -461 727 -347 122 -339 885 -333 765

Suunnitelman mukaiset poistot -463 109 -461 727 -347 122 -339 885 -333 765

Arvonalennukset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tulot

Satunnaiset menot

Tilikauden tulos -56 670 -364 104 -286 995 -68 595 -54 138

Tunnusluvut

Toimintatulot/Toimintamenot, % 14,2 12,5 14,4 14,2 27,1

Vuosikate/Poistot, % 87,8 21,1 17,3 79,8 83,8

Vuosikate, euro/asukas 206,2 49,3 30,5 137,6 141,9

Asukasluku vuoden lopussa 1 971 1 980 1 971 1 971 1 971

 
 

 
Tilikauden tuloksen käsittelyerät: poistoeron muutokset, vapaaehtoisten varausten muutokset ja 

rahastojen muutokset eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia 
eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hy-
väksymisen yhteydessä. Hallituksen on tilinpäätökseen kuuluvassa toimintakertomuksessa tai sen 
antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä tai talouden tasapainottamista 
koskeviksi toimenpiteiksi. Suunnitelman mukaiset poistot (suunnitelmapoistot) ovat talousarvion tu-
lolaskelmassa kunnan tilikauden tuloksen laskemiseksi tarvittava erä. Poistosuunnitelma on hyväk-
sytty valtuustossa. Talousarvion tuloslaskelmaosassa ja tilinpäätöksessä käytetään samoin perus-
tein laskettuja poistoja.  
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VEROTULOT 

    
   TP 2015 TA 2016  TA 2017 TS 2018 TS 2019 

Nettotulot 7 220 217 7 208 000 7 363 000 7 463 000 3 830 000 

 
 Verotulot koostuvat kunnan tuloverosta, kiinteistöverosta ja yhteisövero-osuudesta.  

 Verotulojen erittely on esitetty alla olevassa taulukossa. 

 
 

Verotulojen erittely Tilinpäätös 
2015 

Talousarvio 
2016 

Toteutumis-
ennuste 2016 

Talousarvio 
2017 

Tulovero 6 445 449 6 425 000 6 541 000 6 493 000 
Kiinteistövero  434 291 453 000              454 000 450 000 
Osuus yhteisöveron tuotosta 340 477 330 000 400 000  420 000 

Yhteensä 7 220 217 7 208 000 7 395 000 7 363000 
 
 

Kunnan tulovero 
 

Tuloveroarvio vuodelle 2017 perustuu 22,00 %:n tuloveroprosenttiin. Tulovero on 6 493 000 € eli 
1,1 %:a enemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Vuoden 2018 tuloveroksi on arvioitu 6 593 
000 euroa ja vuoden 2019 tuloveroksi 2 960 000 euroa. Vuoden 2019 verotuloarviossa on huomioi-
tu sote- ja aluehallintouudistukseen liittyvä kunnan tuloveron aleneminen 12,30 prosenttiyksikköä. 

 
 Kiinteistövero 
 

Kiinteistöverotuotoksi on arvioitu 454 000 € vuonna 2017. Valtuuston vahvistamat kiinteistövero-
prosentit vuodelle 2017 ovat seuraavat: yleinen 1,15 %, vakituiset asuinrakennukset 0,65 %, muut 
asuinrakennukset (vapaa-ajan rakennukset) 1,25 % ja rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %. Kiin-
teistöverotuotto vuosina 2015 - 2019 on esitetty seuraavassa taulukossa. 

 
Vuosi Kiinteistöverotuotto (€)  

2015 434 291 (toteutunut verotuotto) 
2016 453 000 (TA 2016) 
2016 454 000 (toteutumisennuste) 
2017 
2018 
2019 

450 000 
450 000 
450 000 

(TA 2017) 
suunnitelmavuosi 
suunnitelmavuosi 

 
Kiinteistöveron erittely vuoden 2016 maksuunpanotietojen perusteella on esitetty alla olevassa tau-
lukossa. 

 
Käyttötarkoitus Verotusarvo 

(€) 
Kiinteistövero 

(%) 
Kiinteistövero 
laskennallinen (€) 

Vakituinen asuinrakennus 39 452 098   0,65 256 438 
Muut asuinrakennukset 4 296 539 1,25   53 707 
Yleinen  12 596 732 1,15   144 864 
Yleinen (maapohja)    
Rakentamaton rak.paikka 42 927 3,00     1 288 

Yhteensä 56 388 296              456 297 
 

  
 Osuus yhteisöverosta 
 
 Seuraavassa taulukossa on esitetty arvio yhteisöverotuotosta vuosina 2015 - 2019. 
 

Vuosi Osuus yhteisöverosta (€)  

2015 340 477 (toteutunut verotuotto) 
2016 330 000 (TA 2016) 
2016                        400 000 (toteutumisennuste) 
2017 
2018 
2019 

420 000 
420 000 
420 000 

(TA 2017) 
suunnitelmavuosi 
suunnitelmavuosi 
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   VALTIONOSUUDET 
 

  TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 *TS 2019 

Nettotulot 3 625 686 3 461 887 3 291 263  3 291 263  1 100 000 

 
 
Valtionosuudet koostuvat yleisestä valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta. 

 
 Vuoden 2016 tilinpäätösennusteessa valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 3 477 337 milj. €. 

 
Laskelma kunnan valtionosuuksista on esitetty kohdassa 1.3 Valtionosuudet vuonna 2017, sivu 8.

                     
 
 Valtionosuudet vuosina 2015 - 2019 asukasta kohti 
 

Vuosi Asukasluku €/as. € yht.  

2015 1971 (31.12.) 1840 3 625 686 (TP 2015) 
2016 1 971  1 756  3 461 887 (TA 2016) 
2017 
2018 
2019 

1 971 
1 971 
1 971 

1 670 
1 670 

558 

3 291 263 
3 291 263 
1 100 000 

(TA 2017) 
(suunn.vuosi) 
(suunn.vuos) 

 
*Vuoden 2019 arviossa on huomioitu sote- ja aluehallintouudistukseen liittyvä valtionosuuksien 

aleneminen, vaikutus 2,3 milj. euroa. 
  

 RAHOITUSTULOT JA -MENOT 

 
  TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 

Menot -125 613 -129 500 -90 500 -100 500 -100 500 
Tulot 143 659 140 800 140 800 140 800 140 800 

Netto 18 046 11 300 50 300 40 300 40 300 
 

 
Rahoitusmenojen suurimman erän muodostavat talousarviolainojen korot, joihin on varattu 90 000 
€. Muita rahoitusmenoja ovat provisiot ja muut lainakustannukset, verotilityskorot ja viivästyskorot. 

   
Rahoitustulot muodostuvat pääosin osinkotuloista ja peruspääoman korosta. Sijoitustoiminnassa 
noudatetaan valtuuston vahvistamia periaatteita. Vuodesta 2004 alkaen Kymenlaakson Sähkö Oy 
on maksanut kunnille osinkoa. Kymenlaakson Sähkön osinkotuloksi on arvioitu 125 000 €. 
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 3.4  INVESTOINTIOSA 

 
Vuodelle 2017 on budjetoitu käyttöomaisuuden myynnistä saatavia tuloja 96 000 euroa. Tuloarvio 
perustuu omakotitonttien (50 000 €) ja peltojen (Kreijula, Kirkkopelto, 46 000 €) myyntiin. Vuosil-
le 2018 - 2019 on budjetoitu omakotitonttien myynnistä saatavia tuloja vuosittain 50 000 euroa. 
Kunnalla on eri asemakaava-alueilla yhteensä noin 50 luovutusvalmista omakotitonttia. Lisäksi tont-
tien myyntivoittoja on budjetoitu käyttötalouteen (hallinto- ja tukipalvelut) suunnitelmakaudelle 
2017 - 2019 vuosittain 50 000 euroa sekä vuodelle 2017 peltojen myyntivoittoja 50 000 euroa. 
  
Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän investointiosuuksiin on varattu suunnitel-
makaudelle 2017 - 2019 vuosittain 4 700 euroa. 
  
Suunnitelmakaudelle ei ole varattu muita investointimäärärahoja. Tiukasta taloustilanteesta johtuen 
suunnitelmakaudella tullaan toteuttamaan vain välttämättömimmät investoinnit. Investoinneista 
päätetään tapauskohtaisesti erikseen.  

  

 
 

 
 

Tulot Menot Netto

Käyttöomaisuuden myynti 96 000 96 000

Talonrakennus 0 0

Kunnallistekniikka 0 0

Kuntayhtymät ja kuntayhteistyö -4 700 -4 700

Yhteensä 96 000 -4 700 91 300
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 3.5  RAHOITUSLASKELMAOSA 

 

 
Rahoituslaskelma 

 
 Lainat 
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   RAHOITUSLASKELMA 

 
Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta inves-
tointeihin ja lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja 
miten se käytetään. 

                   

 
TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 406 439 97 623 60 127 271 291 279 628

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -225 190 -50 000 -100 000 -50 000 -50 000

Investointien rahavirta

Investointimenot -28 854 -171 700 -4 700 -4 700 -4 700

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Hyödykkeiden myyntitulot 331 581 120 000 196 000 100 000 100 000

Toiminnan ja investointien rahavirta 483 976 -4 077 151 427 316 591 324 928

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -2 500

Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 000 000 1 200 000 950 000 850 000 500 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -781 544 -946 650 -856 334 -753 378 -422 192

Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 350 000

Muut maksuvalmiuden muutokset -375 778

Rahoituksen rahavirta -509 822 253 350 93 666 96 622 77 808

Vaikutus maksuvalmiuteen -25 846 249 273 245 093 413 213 402 736

Rahavarat 31.12. 720 653 969 926 1 215 019 1 628 232 2 030 968

Rahavarat 1.1. 746 499 720 653 969 926 1 215 019 1 628 232

Tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 479 899 631 326 947 917 1 272 845

Lainanhoitokate 0,5 0,21 0,16 0,44 0,73

Kassan riittävyys, pv 20 26 32 44 104
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   LAINAT 

 
Kunnan kirjanpidon mukaiset lainat vuonna 2017 

 
Kohde/lainanottaja Lainamäärä 

1.1.2017 
Lainamäärä 
31.12.2017 

Kunnan lainat rahoituslaitoksilta 5 199 387 5 293 053 

   
                       

Kunnalla on ollut käytössä vuodesta 2005 kuntatodistusohjelma maksuvalmiuden ylläpitoon (kuten 
tilapäisen kassalainan ottaminenkin), pitkäaikaisten lainojen koon kasvattamiseen ja itsenäisenä 
instrumenttina rahoituksessa. Liikkeelle laskettavien kuntatodistusten nimellismäärä saa olla yh-
teensä enintään 5 miljoonaa euroa (valt. 14.3.2005, § 20). 
 
Kuntatodistusohjelmaa on hyödynnetty kunnan rahoituksessa runsaasti sen edullisuuden ja jousta-
vuuden vuoksi. Kuntatodistuksia muutetaan aika ajoin pidempiaikaisiksi lainoiksi.  
 
Kunnan lainasalkussa oli 31.12.2015 pitkäaikaisia kiinteäkorkoisia lainoja 3 326 308 euroa, pitkäai-
kaisia vaihtuvakorkoisia lainoja 1 219 729 euroa ja kuntatodistuksia 1 100 000 euron arvosta. 
 
Vuonna 2016 otetaan uutta lainaa (kuntatodistuksia) 500 000 €. Talousarviossa lainamääräksi on 
arvioitu 1 200 000 €. 
 
Suunnitelmakaudella varaudutaan ottamaan uutta lainaa 950 000 € vuonna 2017,  850 000 € 
vuonna 2018 ja 500 000 € vuonna 2019. Uutta lainaa otetaan todellisen tarpeen mukaan. Osa lai-
nanottovaltuudesta voidaan jättää käyttämättä. Lainoja nostetaan kunnan kassatilanteen mukaan.  
 
Vanhoja lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella seuraavasti:  856 334 € vuonna 2017, 753 378 € 

vuonna 2018 ja 422 192 € vuonna 2019.                       
 
 
Kunnan lainamäärän kehitys 

 

 

Vuosi Lainamäärä 1.1. Lainanotto Lyhennys Lainaa €/as

arvio pitkäaik. 31.12.

lainat

2016 yht. 5 646 037,00 500 000,00 946 650,00 2 638,00

pitkäaik. 4 546 037,00 946 650,00

kuntatod. 1 100 000,00

2017 yht. 5 199 387,00 950 000,00 856 334,00 2 685,00

pitkäaik. 3 599 387,00 856 334,00

kuntatod. 1 600 000,00

2018 yht. 5 293 053,00 850 000,00 753 378,00 2 734,00

pitkäaik. 2 743 053,00 753 378,00

kuntatod. 2 550 000,00

2019 yht. 5 389 675,00 500 000,00 422 192,00 2 774,00

pitkäaik. 1 989 675,00 422 192,00

kuntatod. 3 400 000,00

2020 yht. 5 467 483,00

pitkäaik. 1 567 483,00

kuntatod. 3 900 000,00  
 

 

 

 


