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 SAATTEEKSI 

 

 

 
Uusi valtuustokausi on päässyt hyvään alkuun. Kuntastrategia on valmistunut laajapohjaisena yhteistyönä, 
johon on luottamushenkilöiden ja henkilöstön lisäksi osallistettu kuntalaiset, paikalliset yhdistykset ja muut 
keskeiset sidosryhmät. 
 
Itsenäinen Pukkila kokoaa voimat yhteen ja uudistuu kuntalaisten parhaaksi. Tähän lauseeseen kiteytyy 
Pukkilan kunnan tavoite, visio 2025. Kunta pyrkii vastaamaan toimintaympäristönsä muutoksiin uudistumal-
la, korostamalla kumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja osallistamista. Kunnan keskeisimpiä tehtäviä ovat kunta-
laisten hyvinvoinnin edistäminen ja kunnan elinvoiman kehittäminen. Oman toiminnan johtaminen ja kehit-
täminen, tasapainoinen talous ja viestintä ja brändityö nähdään keskeisinä keinoina strategian toteuttami-
sessa. Arvot ohjaavat toimintaamme. Strategiaprosessissa yhteisiksi arvoiksi valikoituivat rohkeus, läheisyys 
ja sujuvuus. Nämä arvot sisäistämällä ja ottamalla ne arjen toimintaperiaatteiksi viemme Pukkilaa menes-
tyksellisesti kohti yhteisesti hyväksyttyä päämäärää. 
 
Talousarvio 2018 pohjautuu viime vuoden myönteiseen talouskehitykseen ja kuluvan vuoden myönteisiin 
talousennusteisiin, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menokehityksen osalta. Talousarviossa on huo-
mioitu uuden kuntastrategian strategiset painopisteet: hyvinvoinnin edistäminen ja elinvoiman kehittämi-
nen. Hyvinvointia edistäviä lisäpanostuksia on suunnattu mm. nuorisotyöhön, varhaiskasvatukseen ja pe-
rusopetukseen. Myös elinvoiman kehittämiseen on osoitettu lisäresursseja. 
 
Valtuusto kevensi kuntalaisten verorasitusta vahvistamalla vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 21,50 nykyisen 
22,00 sijaan. Kuntastrategiaan sisältyy tavoite tuloveroprosentin alentamisesta edelleen kuluvan valtuusto-
kauden aikana kohti valtakunnallista keskiarvoa. Tulevissa päätöksissä on kuitenkin muistettava tasapainoi-
sen talouden merkitys kunnan toiminnalle ja palvelujen järjestämiselle. 
 
Myönteisestä talouskehityksestä huolimatta on tiedostettava riskit, jotka sisältyvät erityisesti sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kustannuksiin. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän arviot kunnan maksuosuuksista vuodelle 
2018 poikkeavat merkittävästi kunnan omista talousarvioluvuista. Vuoden 2020 alusta voimaan tuleva maa-
kunta- ja sote-uudistus tulee poistamaan kunnan talouden ennustettavuuden kannalta suurimman ongel-
man eli sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset. 
 
Lähestyvä maakunta- ja sote-uudistus aiheuttaa myös huolta. Keskeisin huolenaihe liittyy lähipalveluihin ja 
niiden säilymiseen. Kunta pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti palvelujen säilymiseen lähellä kuntalaisia. Uudis-
tuksen lainsäädäntötyö on kesken. Tavoitteena on, että maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään 
eduskunnassa yhtäaikaisesti keväällä 2018. Tällöin lait voisivat tulla voimaan kesällä 2018. 
 
Nyt tarvitaan rohkeutta uudistua, aktiivista vuoropuhelua, yhteistyötä ja kumppanuutta itsenäisen Kulttuu-
riPukkilan valoisan tulevaisuuden rakentamiseksi. 
 
Menestyksellistä vuotta 2018! 
   
Pukkilassa 20.11.2017 
 
Juha Myyryläinen, kunnanjohtaja 
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1. KUNTASTRATEGIA 

 
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin 
tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon mm. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 
palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallis-
tumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Kuntastrategi-
aa tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. (Kuntalaki 410/2015, 37 §). 
 
Pukkilan uusi kuntastrategia on yhdessä tehty strategia, mikä sopii mainiosti myös parhaillaan vietettävän 
Suomi 100 -juhlavuoden henkeen. Työskentely käynnistettiin 5.9.2017 yhteisessä poliittisen johdon ja vir-
kamiesjohdon strategiatyöpajassa. Tavoitteeksi asetettiin yksinkertainen ja kirkas strategia, mikä ohjaa ko-
ko kuntaorganisaation työtä poliittisesta päätöksenteosta aina ruohonjuuritason tekemiseen. Strategiatyö-
hön osallistettiin suunnitelmallisesti luottamushenkilöt, henkilöstö, kuntalaiset ja sidosryhmät eri tilaisuuk-
sissa, joita oli kaikkiaan 11, sekä Questback-kyselyn avulla. Kuntastrategiatyöskentelyä fasilitoi asiantuntija-
na Aija Bärlund Kissconsulting Oy:stä. 

 
Kuntalain mukainen strategiadokumentti sisältyy talousarviokirjaan. Strategiaan liittyvissä suunnitelmissa 
määritellään strategian toimeenpano, toteutumisen arviointi ja seuranta. Toimeenpanon varmistamiseksi 
asetetaan valtuustokaudelle strategiaohjausryhmä, joka vastaa strategian läpivienti-, viestintä-, hyvinvointi- 
ja elinvoimasuunnitelmien laadinnasta ja valmistumisesta alkuvuoden 2018 aikana. Nämä suunnitelmat hy-
väksytään niiden valmistuttua kunnanhallituksessa ja valtuustossa. 

 
 

Tiivis kuvaus Pukkilan kuntastrategiasta 
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ  

Suomalaisen yhteiskunnan ja taloustilanteen kehitykseen vaikuttaa useita muutosvoimia. Talouden 
globaali rakennemuutos sekä suomalaisen teollisuuden ja palvelujen rakennemuutos vaikututtavat Pukki-
lankin paikallistalouteen. Muutosvauhti on erittäin nopea sisältäen sekä uhkia että mahdollisuuksia. Viime 
taantumavuosien kuluessa valtion ja kuntien talous on heikentynyt ja valtion velka on jatkanut kasvuaan. 
Mittavia kuntien ja kaupunkien rakenteellisia uudistuksia on suunnitteilla ja tekeillä vaikuttaen merkittävästi 
toimintaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Valtionosuusjärjestelmää uudistetaan samanaikaisesti. Tällä on 
suora vaikutus kunnan talouden perustaan. Kuntien kautta kanavoituu kansalaisille merkittävä osa yhteis-
kunnallisista palveluista. Palvelut ovat säänneltyjä ja niihin käytetään paljon resursseja. Kunnan palvelun-
tarjoajan roolia ja tehtävää tullaan tarkastelemaan kriittisesti. On todennäköistä, että kuntien rooli muuttuu 
ja muokkautuu entisestään. 

Väestö vanhenee Suomessa. Nuoriso hakeutuu alueille, jotka tarjoavat hyvät opiskelu- ja työllistymis-
mahdollisuudet. Valitettavan harva heistä palaa takaisin kotiseuduilleen. Kaupunkimainen elämäntapa yleis-
tyy. Elämisen ja asumisen ympäristöt muuttuvat, kuin myös toiveet ja tarpeet niiden suhteen. Vastavoima-
na hyvinvoinnin korostamisen ja kiireisen elämän rinnalle on noussut rauhallisen elämän eli ns. slow lifen 
tavoittelu. Luonnon, elämysten, rauhan ja kiireettömyyden arvostus on lisääntynyt. Työelämän tahti on kiih-
tyvää, mutta toisaalta työhyvinvoinnin arvostus on noussut korkealle. Ilmastonmuutos sekä energian hin-
nan nousu vaikuttavat. Vastuullinen toiminta, vihreät arvot, kiertotalous ja energiatehokkuus ovat tärkeitä 
arvoja, joita kansalaiset edellyttävät yksityisiltä yrityksiltä ja julkisilta toimijoilta.  

Digitaalisuus muuttaa tavan tehdä työtä ja luo mahdollisuuksia tehostaa toimintaa myös julkisella sekto-
rilla. Palvelut sähköistyvät ja työn luonne muuttuu. Etätyön luomia mahdollisuuksia arvostetaan ja työn te-
kemisen paikat valitaan vapaammin. Tämän seurauksena yritykset säästävät toimitiloissa ja henkilöstön hy-
vinvoinnin on todettu kohenevan. Tämä on mahdollisuus kaikille, erityisesti pienille paikkakunnille. Eniten 
kasvavat suurkaupunkien tuntumassa sijaitsevat idylliset kunnat kuten Pukkila ja naapurikunta Askola (HS 
30.10.2017, Tilastokeskus Kuntien väestökehitys 1996 - 2016). 

Johtaminen on murroksessa. Ylhäältä alas suunnattu ohjaus korvautuu ainakin osittain laajalla osallista-
misella. Kuntalaisten osallisuutta kunnan päätöksentekoon ja ideointiin käytetään jo nyt - ja tulevaisuudes-
sa vieläkin enemmän. Yhteistä ideointia ja kokeiluja suosiva kulttuuri on tuttua yritysmaailmasta ja se on 
yleistyvä trendi ja tavoiteltu toimintatapana myös kunnissa. Kuntiin tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että 
vain 1 % henkilökunnasta ja 5 % kuntien johdosta tuntee kunnan tärkeimmät tavoitteet (Maury 2016). 
Kuntastrategioihin on kirjattu seikkaperäisesti muutossuunnitelmat, mutta haasteena on ollut niiden toteut-
taminen. Kunnissa kokeilukulttuuri ja asiakaskeskeinen ajattelu ovat vahvistumassa. Turhasta byrokratiasta 
on syytä luopua, jotta asiakaskeskeisyys voidaan toteuttaa.  

Pukkilan trendi edellisen valtuustokauden aikana väestökehityksen osalta oli laskusuuntainen ollen 1 948 
asukasta syyskuussa 2017. 0 - 6-vuotiaiden, 15 - 64-vuotiaiden ja yli 75-vuotiaiden osalta trendi oli nouse-
va. Työllisyyskehityksen trendi oli työttömyyden osalta nouseva ja työvoiman osalta laskeva. Kuntien väli-
nen nettomuutto oli Pukkilalle ajanjaksolla voimakkaasti tappiollinen. Nämä tekijät luovat haasteita Pukkilal-
le elinvoiman, talouden ja palvelujen näkökulmasta. Lisäksi haasteita tuovat yhteiskunnan muutosvauhti ja 
digitalisoituminen. Miten pieni kunta pärjää muutosvauhdissa mukana ja pystyy vastaamaan näihin haastei-
siin? Toisaalta Pukkilan vahvuuksia ovat pääkaupunkiseudun, lentokentän ja Lahden läheisyys, luonnon 
puhtaus ja jokilaakson idyllinen maisema. Pukkilasta voi kehittyä vetovoimainen vaihtoehto niin vakituiselle 
asumiselle kuin vapaa-ajanvietolle. Näitä mahdollisuuksia tulee vahvistaa hyvinvoinnin ja elinvoiman edis-
tämisen keinoin. 

Kuntastrategiassa itsenäinen Pukkila yhdessä kumppaniensa kanssa pyrkii vastaamaan näihin asioihin 
määrittelemällä strategisiksi painopisteiksi elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisen. Strategisiin tavoitteisiin 
pääsemisen keskeisiksi keinoiksi linjataan oman toiminnan johtaminen ja kehittäminen, tasapainoinen ta-
lous sekä viestintä ja brändityö. Rohkeus, läheisyys ja sujuvuus ovat arjen toimintaperiaatteita uudistumi-
sessa ja siihen tarvittavassa toimintakulttuurin muutoksessa. 

 
 
VISIO - Itsenäinen Pukkila kokoaa voimat yhteen ja uudistuu kuntalaisten parhaaksi.  
MISSIO - Kunnan tehtävä on edistää kuntalaisten hyvinvointia sekä kunnan elinvoimaa.  
ARVOT – Rohkeus – Läheisyys – Sujuvuus 
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ARVOT 

 
Rohkeus 
Rohkea Pukkila merkitsee meille ennen kaikkea halua uudistua kuntana. Onnistuaksemme meidän tulee olla 
rohkeasti kekseliäitä ja innovatiivisia. Kunnioitamme perinteitä ja toivotamme yhtä aikaa uudet asiat terve-
tulleiksi. Viestintämme on vireää ja rohkeaa. Pukkilan kunnan henkilöstönä ja kuntalaisina teemme rohkeas-
ti ehdotuksia oman toimintamme kehittämiseksi. Rohkeus on myös vapautta, jossa jokainen meistä saa 
elää rauhassa oman näköistään elämää.  

 
Läheisyys 
Läheinen Pukkila merkitsee meille yhteisöllisyyttä, yhteistyötä, lähimmäisenrakkautta ja välittämistä. Pukki-
lassa arvostamme jokaista ja jokainen saa olla juuri sellainen kun on. Läheisyys näkyy jokaisessa kohtaami-
sessamme.  

 
Sujuvuus 
Sujuva Pukkila on tärkeä meille henkilöstönä, kuntalaisina, yrityksinä ja kumppaneina. Arjen sujuvuutta 
voimme parantaa prosesseja, toimintaa ja palveluja selkeyttämällä niin kuntalaiselle kuin yrittäjällekin. Su-
juvuus on meille ketteryyttä, helppoutta ja ratkaisukykyä. 
Pukkila on turvallinen ympäristö meille kaikille - niin yrityksille kuin asukkaille vauvasta vaariin.  

 
Rohkeus – Läheisyys – Sujuvuus: yhteisöllisyyttä ja osallistumista 

 
Aktiivinen vuoropuhelu kuntalaisten kanssa vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta toimintaan.  

 
Osallistava henkilöstöjohtaminen vahvistaa arvostavaa, vastuuttavaa, innostavaa ja luottavaa kulttuuria 
työn ja palvelujen kehittämiseksi.  

 
Kumppanuuksia rakennetaan ja kehitetään palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien järjestämiseksi sekä yri-
tystoiminnan käynnistämiseksi, laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi. 

 
Osallistumismahdollisuuksia uudistetaan ja kehitetään siirtymällä rohkeammin digitaalisuuteen ja uudista-
malla viestintää monikanavaisemmaksi.  

 
 

Strategian läpivientiä varten tehdään suunnitelma, minkä avulla saadaan toimintakulttuurin muutos ai-
kaan. Suunnitelmaan kirjataan toimenpiteet arvojen käytäntöön viemiseksi sekä toteutumista seuraavat 
mittarit, arviointi ja seuranta. 
 
Läpivientisuunnitelma laaditaan tammikuun 2018 aikana. 
VASTUUTAHO Strategiaohjausryhmä ja esimiehet.  
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STRATEGISET PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA KEINOT 
Strategiset painopisteet perustuvat kunnan tehtäviin, jotka liittyvät hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämi-
seen. Kumpaankin painopisteeseen tehdään valtuustokaudelle tavoitteet, joita viedään käytäntöön.  

 
PAINOPISTE: HYVINVOINTI 
Pukkilassa asuu hyvinvoivia ihmisiä. Kunta kumppaneineen huolehtii asukkaidensa hyvinvoinnista, lapsista 
ja nuorista vanhuksiin – koko elinkaaren ajalla. Kunnan palvelut järjestetään joustavasti niitä tarvitseville. 
Hyvinvoinnin edistäminen toteutuu riittävästi resursoitujen, oikein kohdennettujen ja priorisoitujen palvelu-
jen avulla.  

Tavoitteet 
• Hyvinvoiva ja liikkuva pukkilalainen.  
• Valovoimainen KulttuuriPukkila. 
• Terveyttä ja hyvinvointia edistävä turvallinen asuin- ja elinympäristö. 
• Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta kunnan voimavarana.  

 

Hyvinvointisuunnitelmassa tarkennetaan strategiset tavoitteet, määritellään toimenpiteet ja mittarit, 
arviointi ja seuranta. 

 
PAINOPISTE: ELINVOIMA 
Pukkila vahvistaa näkyvyyttä ja tunnettuutta viestimällä ja markkinoimalla eri kanavissa. Pukkila uudistuu, 
synnyttää uutta työtä, lisätä työpaikkoja ja saa asukkaiksi ihmisiä, jotka tuovat työnsä mukanaan Pukkilaan. 
Kunta tukee yrittämisen ja asumisen sujuvuutta mahdollistamalla tilat ja tontit sekä infran ja yhteyksien 
toimivuuden sekä yrittäjille että asukkaille. Siellä, missä on työtä ja yrittäjyyttä, on vetovoimaa, verotuloja 
ja laadukkaita palveluita.  

Tavoitteet 
• Näkyvä ja tunnettu Pukkila.   
• Hyvä paikka yrittää ja toimia.  
• Tilat ja tontit käytössä.  
• Infra ja yhteydet toimivat.  

 

Elinvoimasuunnitelmassa tarkennetaan strategiset tavoitteet, määritellään toimenpiteet ja mittarit, ar-
viointi ja seuranta.  

 

Hyvinvointi- ja elinvoimasuunnitelmat laaditaan kevään 2018 aikana.  
VASTUUTAHO Strategiaohjausryhmä ja esimiehet. 

 
 

KEINOT: Oman toiminnan johtaminen ja kehittäminen 
Pukkilan uudistumisen kannalta johtamisen kehittäminen on tärkeää. Johtamista kehitetään strategisen 
muutoksen ja arvojen läpiviemiseksi. Innostavaa tekemisen kulttuuria vahvistetaan. Hallinto- ja johtamis-
mallia uudistetaan ja kehitetään yhteisöllisyyden tukemiseksi, luottamushenkilöstön poliittisen valmistelun 
vahvistamiseksi ja kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi asioiden valmistelussa. 
Hallintosäännössä määritellään johtamisen tavat ja vastuut. 

 
KEINOT: Tasapainoinen talous 
Talouden tasapaino on tärkeä kunnan toiminnan lähtökohta kehitettäessä kunnan toimintoja ja palveluja. 
Tavoitteena on verotuksen hallittu keventäminen valtuustokauden aikana. Kasvua ja elinvoimaa ei saada 
säästämällä. Kasvuun pitää investoida. Olemassa olevat yritystilat sekä yritys- ja omakotitontit pyritään 
saamaan kaupaksi ja käyttöön. 
Talousarviossa ja -suunnitelmassa  
määritellään talouden tavoitteet ja toimenpiteet, arviointi ja seuranta. 

 
KEINOT: Viestintä ja brändityö  
Tavoitteena on Pukkilan näkyvyys ja tunnettuus. Imagonrakentaminen, myynti ja aktiivinen viestintä on 
tärkeää. Viestinnällä on tärkeä rooli vetovoimaisen Pukkilan rakentamisessa. Tavoitteena on saada paljon 
viestinviejiä; jokainen luottamushenkilö, työntekijä ja kuntalainen markkinoi Pukkilaa ja vie viestiä eri kana-
via pitkin maailmalle.  
Viestintäsuunnitelmassa  
määritellään viestinnän ja markkinoinnin tavoitteet ja toimenpiteet, arviointi ja seuranta. 
 
Viestintäsuunnitelma valmistuu kevään 2018 aikana.  
VASTUUTAHO Strategiaohjausryhmä. 
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PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTTAMINEN  
 

Kunnan järjestämät ja tuottamat palvelut, palvelutavoitteet 
 

Kunta järjestää laissa säädetyt palvelut omana toimintana sekä yhdessä muiden kuntien, kuntayhtymien ja 
kumppaneiden kanssa. Pukkilan kunnassa palveluita tuottavat ja järjestävät Hyvinvointi- ja vapaa-
aikapalvelut, Hallinto- ja tukipalvelut sekä Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut. 

Kunnan palvelut tuotetaan lakien edellyttämällä tavalla. Taloudellisen tilanteen kohentuessa voidaan palve-
lujen laatutasoa nostaa kokonaistaloudellisuus huomioiden.  

Palvelujen kehittymisnäkökulmia selvitetään, linjataan ja toimeenpannaan valtuustokauden aikana strategi-

an ja talousarviosuunnitelmien mukaisesti. 

 

Varhaiskasvatuspalvelut 
Kunnan varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan omana toimintana päiväkoti Vekarassa. Vekaran toiminnassa 
punaisena lankana kulkee lapsen oma aktiivisuus niin ajattelussa kuin toiminnassa. Vekaran tilat ja sisustus 
on suunniteltu sellaiseksi, että ne mahdollistavat lapsen oman luovan ajattelun ja kokeilun - ei liian valmiita 
ratkaisuja, paljon muuteltavia tiloja ja erilaisiin oppimistapoihin ja tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja.  

Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään esikoulun tiloissa Kirkonkylän koululla. Esiopetuksesta 
vastaa opetuspalvelut. 

Kehittymisnäkökulmia: 

• Johtamisjärjestelyt, kuntayhteistyö, palveluseteli. 

• Vaihtoehtoiset päivähoidon muodot laadukkaiden varhaiskasvatuspalvelujen turvaamiseksi ja lapsiper-

heiden houkuttelemiseksi. 

 

Opetuspalvelut 
Kirkonkylän koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokilla 1-6 ja pienryhmissä. Torpin koulussa järjeste-
tään kolmen luokka-asteen yhdysluokkaopetusta kahdessa luokassa.  

Kirkonkylän koulussa annetaan myös esikouluopetusta ja tarvittaessa perusopetukseen valmistavaa opetus-
ta. Esikoulun tiloissa järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa. Molemmissa esikouluryhmissä on sekä opet-
taja että ohjaaja.  

Kunnalla on Askolan kunnan kanssa sopimus yläkouluyhteistyöstä. Oppilaat voivat hakeutua yläkouluun 
myös muualle, mutta siihen on saatava koulun sijaintikunnan lupa. Vanhemmat joutuvat tällöin huolehti-
maan lastensa koulumatkakustannuksista. 

Kehittymisnäkökulmia:   

• Johtamisjärjestelyt, kuntayhteistyö, erityisopetuksen ratkaisut. 
• Hyvä ja laadukas koulu lapsiperheiden houkuttelemiseksi. Tehdään suunnitelmat ja toimenpiteet koulu-

jen kehittämiseksi lapsia osallistavalla tavalla.  
• Toimivat koulukuljetukset ja kohtuulliset koulumatkat. 
• Kerhotoimintaa koulupäivän yhteyteen. 

 

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut 
Kunta järjestää liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä taiteen perusopetuspalvelut omana 
toimintana ja yhdessä kumppaniensa kanssa. Kuntalaisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin panostetaan 
yhdessä yhdistysten, seurakunnan, naapurikuntien ja alueella toimivien organisaatioiden kanssa. Liikunta-, 
nuoriso- ja kulttuuripalveluista myönnetään avustuksia paikallisille toimijoille. 

Kunnassa on sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja, Hyvinvointikeskus Onni sekä kirjasto. Lisäksi kulttuuripalveluja 
tarjotaan kesäaikana galleria Koivulinnassa sekä Pukkilan kotiseutumuseossa. Palveluja järjestetään myös 
yhteistyökumppaneiden tiloissa, esim. nuorisotilatoiminta yhdistyksen seuratalossa ja konsertteja kirkossa.  
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Tiloissa pyritään huomioimaan esteettömyys. Sisä- ja ulkoliikuntapaikoista pidetään huolta paitsi käytettä-
vyyden ja turvallisuuden myös houkuttelevan kuntakuvan luomiseksi.  

Hyvinvointikeskus Onniin on keskitetty sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi merkittävästi kunnallisia vapaa-
ajan palveluja ryhmätoiminta-, liikunta- ja allastiloissa, Onnissa järjestetään myös konsertteja, teatteriesi-
tyksiä ja näyttelyjä. Lisäksi Onnin välittömässä läheisyydessä on Onninpuisto ulkokuntoilulaitteineen. 

KulttuuriPukkila toimii kunnan tehtävien ytimessä kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämi-
sessä kulttuurin ja taiteen keinoin. KultuuriPukkila kokoaa yhteen vapaa-ajan palvelujen ja kumppaneiden 
toiminnan kokonaisuuden ja se brändää Pukkilan omaleimaisuutta ja aktiivisuutta. KulttuuriPukkilan toimi-
joina ovat kunta ja sen kumppanit. 

Kehittymisnäkökulmia:  

• Nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Perusnuorisotyön ja kouluyhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen. 
Nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen nuoria osallistavalla tavalla.  

• Hyvinvoinnin edistäminen liikuntapalveluissa. Eri-ikäisten liikuntapalvelut. Liikuntatilojen ja ulkoliikunta-
alueiden ylläpito. Kumppanuuksien vahvistaminen; kansalaisopisto, järjestöt, yksityiset, liikuntapalvelut 
yhdessä. 

• Hyvinvoinnin edistäminen kulttuuripalveluissa. Kulttuuripalveluja kaikille. Kulttuuripalvelujen saavutetta-
vuus. Kulttuurikumppanuudet mahdollistajana. 

• Yhdistykset ja järjestöt keskeisinä hyvinvoinnin edistäjinä ja kumppaneina. Vanhemmuuden tukemisen 
uudet varhaisen tuen mallit nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi; kunta, sote-palvelut ja yhdistykset 
yhdessä. Toimintaedellytysten tukeminen yhteistyön vahvistamisella ja avustusmäärärahojen riittävyy-
den turvaamisella.  

• Kuntayhteistyö. 
 

Elinvoima- ja kehittämispalvelut, työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut 
Työllisyys- ja maahanmuuttopalveluissa arvioidaan asiakkaan palvelujen tarve sekä luodaan yhdessä 
suunnitelma asiakkaan asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelun piiriin pääsee, jos on esteitä 
työllistyä ja tarve selvittää, miten päästä eteenpäin. Työllisyyspalvelut tarjoavat pukkilalaisille 
palveluohjausta, valmennusta, työkyvyn arviointia sekä lakisääteisen TYP-palvelun sekä tukea pukkilalaisille 
yrittäjille työllistämiseen. Maahanmuuttopalvelut tarjoavat palveluohjausta viranomaisasiointiin, asumiseen, 
työhön ja koulutukseen rekisteröinnit ja kotoutumissuunnitelmia alle 17-vuotiaille. 

Kehittymisnäkökulmia: 

• Tulevat muutokset toimintaympäristössä. Kasvupalvelut tulevassa maakuntauudistuksessa. 
• Kunnan omien elinvoima- ja kehittämispalvelujen/toimenpiteiden vahvistaminen. Yritystalo/-hautomo 

tai yhteisö- ja yritystalo yritystoiminnan tukijana, yksinyrittäjien etätyöpaikkana ja uusien ideoiden yh-
teisöllisenä hautomona.  

• Kumppanuuksien kehittäminen. Yritykset ja yhteisöt elinvoiman edistäjinä ja yhdessä tekemisen kult-
tuurin vahvistajina. Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan edellytysten parantaminen yhteistyön vahvistami-
sella ja avustusmäärärahojen turvaamisella.  

• Lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatuksen ja nuorten yrittäjyyden edistäminen.  
• Nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Nuorten työllistyminen ja palveluohjaus etsivässä nuorisotyössä yh-

dessä kumppaneiden kanssa. 
• Elinvoiman edistäminen kulttuuripalveluilla. Kulttuuri on vahvuus, sitä pitää ylläpitää. 

Kulttuurikumppanuudet kunnan PR-työssä.   
 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 
Pukkilan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä. Lähipal-
velut tarjotaan kuntalaisille pääasiallisesti Hyvinvointikeskus Onnin tiloissa. 

Kehittymisnäkökulmia: 

• Maakunta- ja sote-uudistus. Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy Päijät-Hämeestä Uudellemaalle. 
• Lähipalvelujen turvaaminen kumppanuuksien ja/tai ulkoistuksien kautta. Tavoitteena sote-palvelujen 

säilyminen vähintään nykytasolla Pukkilassa. Kartoitetaan palvelujen mahdollinen siirtyminen yksityi-
selle palveluntuottajalle: positiiviset vaikutukset kunnan taloudelle työpaikkojen ja yritystoiminnan 
kasvun kautta. 

• Vaihtoehtoiset asumisratkaisut ikääntyvän väestön tarpeisiin. Valtuustokauden aikana arvioidaan hy-
vinvointikeskus Onnin laajennusmahdollisuudet.  
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Tekniset palvelut 
Tekniset palvelut tuotetaan kuntayhteistyönä Myrskylän kunnan toimiessa vastuukuntana. Teknisen toimen 
tehtävänä on ylläpitää ja kehittää turvallista ja toimivaa elinympäristöä tuottamalla kuntalaisille laadukkaita 
yhdyskuntateknisiä palveluja. 

Kehittymisnäkökulmia: 

• Asiakaslähtöinen palvelu, yhteistyö ja uudet toimintamallit. 
• Osaava palveluhenkilöstö ja –verkosto. 
• Katujen ja yleisten alueiden ylläpidon varmistaminen. 
• Energiankulutusta vähentävät ja ympäristöystävälliset ratkaisut. 

 

Henkilöstöpolitiikka 
Kuntastrategiassa huomioidaan kuntalain mukaan henkilöstöpolitiikka. Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö 
on määritelty kunnan voimavaraksi kuntastrategiassa. Työntekijät tuottavat kunnan palvelut ja huolehtivat 
siten myös kuntalaisten hyvinvoinnista. Pukkilan kunta on hyvä ja vastuullinen työnantaja, joka pitää huolen 
työntekijöistään järjestämällä lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi tyhy-toimintaa. Hyvinvoiva henkilöstö 
tuottaa säästöjä kunnalle. 

 
Pukkilan kunnan henkilöstöpolitiikkaa on määritelty Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa, johon on 
kirjattu tavoitteita ja niihin liittyviä toimenpiteitä huomioiden mm. henkilöstörakenne, koulutuksen ja urake-
hityksen mahdollisuudet työssä sekä työolosuhteet johtamisen, esimiestyön, työyhteisön ja viestinnän nä-
kökulmista että työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. 

 
Henkilöstöä koskevia asioita käsitellään työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuvassa yhteistyötoimi-
kunnassa, joka huolehtii lakisääteisesti työpaikan yhteistoiminnasta ja työsuojeluyhteistoiminnasta.  

 
Omistajapolitiikka 
Kuntalain mukaan kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon omistajapolitiikka. Valtuusto hyväksyy kuntastra-
tegiassa kunnan omistajapoliittiset linjaukset, jotka määrittelevät, millaista omaisuutta kunta hankkii ja mis-
sä tehtävissä kunta on mukana omistajana ja sijoittajana. Omistajapolitiikka määrittelee myös omistuksen 
tarkoituksen ja tavoitteet. 

Pukkilan kunta on viime vuosina tehnyt ratkaisuja, joilla on vähennetty kunnan omistuksia ja tehtäviä. Täl-
laisia päätöksiä ovat olleet mm. metsäpalstojen ja peltojen sekä kunnan toiminnalle tarpeettomien kiinteis-
töjen ja rakennusten myynnit. Ainoan tytäryhtiön purkamisella puolestaan yksinkertaistettiin konserniraken-
netta. Vesi- ja lämpölaitostoiminnoista luovuttiin omana toimintana tavoitteena turvata kuntalaisille tärkei-
den palvelujen toimivuus ja laatu aiempaa paremmin pitkälle tulevaisuuteen. Edellä mainittujen omistajapo-
liittisten ratkaisujen taustalla on ollut vahvasti myös kuntatalous. Tavoitteena on ollut turvata kunnan ta-
loudelliset mahdollisuudet suoriutua lakisääteisistä palveluvelvoitteista itsenäisenä kuntana. 

Tuleva maakunta- ja sote-uudistus ja Uusi Pukkila -kuntastrategia edellyttävät kunnalta tulevaisuudessa 
yhä kriittisempää omistajapoliittista tarkastelua. Kunnan omistajapolitiikkaa arvioidaan tämän valtuustokau-
den alkupuolella. Omistajapoliittisia linjauksia tarkistetaan tulevissa kuntastrategiapäivityksissä. 
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2.  TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 

  

 2.1  YLEINEN TALOUSTILANNE 

 
Yleiset talousnäkymät 

Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen 
talous kasvaa vuonna 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna. Bruttokansantuotteen ennuste-
taan kasvavan kuluvana vuonna 2,9 prosenttia. Kasvun odotetaan jatkuvan myös vuosina 2018 ja 
2019 keskimäärin kaksi prosenttia vuodessa. Vuosina 2020 ja 2021 talous kasvaa arviolta enää 
noin 1,5 prosenttia vuodessa. Myönteiseen talouskehitykseen vaikuttavat sekä kotimainen että ul-
komainen kysyntä. Viennin merkitys tulee korostumaan maailmanlaajuisen kysynnän kohenemisen 
ja yritysten kustannuskilpailukyvyn paranemisen myötä. Kotitalouksien kulutuskysynnän kehitystä 
rajoittaa hidastuva ostovoimakehitys. Investointien painopisteen odotetaan siirtyvän vähitellen 
asuntorakentamisesta tuotannollisiin investointeihin. 

Maailmantalouden kasvua ylläpitävät erityisesti kehittyvät taloudet, mutta myös teollisuusmaissa 
kasvu vahvistuu. Maailmankauppa on kehittynyt myönteisesti viime vuoden lopulta lähtien. Euro-
alueen myönteisen kehityksen merkitys maailmankaupassa korostuu jatkossa. Yhdysvalloissa ta-
louden myönteinen kehitys jatkuu. Myös Euroopassa talouden kuva on vahvistunut kuluvan vuoden 
aikana. Yritysten ja kuluttajien luottamus on korkealla. Työttömyys on laskenut euroalueella alhai-
simmalle tasolleen kahdeksaan vuoteen. Euroalueen velkakriisi on jäänyt taka-alalle. Euro on vah-
vistunut kuluvan vuoden aikana suhteessa muihin päävaluuttoihin heijastaen euroalueen myönteis-
tä näkymää. 

Suomen julkisen talouden alijäämä on pienentynyt asteittain viime vuosina. Julkista taloutta ovat 
vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet sekä viime vuonna virinnyt talouskasvu. Alijää-
män supistuminen jatkuu lähivuosina. Julkista taloutta vaivaavat edelleen rakenteelliset ongelmat. 
Lisäksi väestön ikääntymisestä johtuen julkisessa taloudessa vallitsee pidemmällä aikavälillä merkit-
tävä epätasapaino tulojen ja menojen välillä eli kestävyysvaje. Myönteisestä suhdannetilanteesta 
huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi. Julkisen velan määrä on yli kaksinkertaistu-
nut kymmenessä vuodessa. Kestävyysvajeesta johtuen velkaantuminen uhkaa kääntyä tulevina 
vuosikymmeninä uudelleen nousuun. 

Talouskehitykseen liittyy monenlaisia riskejä. Protektionismin uhka ja monenväliseen kauppajärjes-
telmään kohdistuvat paineet varjostavat suhteellisen myönteistä globaalitalouden näkymää. Myös 
joidenkin eurooppalaisten pankkien heikko vakavaraisuus ja ongelmaluottojen määrä aiheuttaa 
huolta. Positiivinen riski on puolestaan odotettua vahvemman kasvun mahdollisuus teollisuusmais-
sa. Tämä koskee erityisesti euroaluetta. Kotimaiset riskit liittyvät luottamusilmapiiriin ja työmarkki-
noihin. Ennusteissa oletetaan vuosien 2018 ja 2019 palkkojen sopimuskorotusten olevan hyvin mal-
tillisia. Ennustettua suuremmat palkankorotukset voivat heikentää viennin ja työllisyyden kasvua.  

 

Kuntasektorin talouskehitys, kuntatalousohjelma 2018 - 2021 

Valtiovarainministeriössä valmistellun kuntatalousohjelman tarkoituksena on arvioida kuntatalouden 
tilaa ja kuntien mahdollisuuksia selvitä peruspalvelujen järjestämisestä päätetyn kuntatalouden ra-
hoituskehyksen mukaisilla toimenpiteillä. 

Kuntatalouden tila on pääosin hyvä. Kuntatalous vahvistui vuonna 2016. Manner-Suomen kuntien 
ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 3,4 mrd. euroa positiivinen. Vuosikate vahvistui yli 
700 milj. euroa edellisvuodesta. Vuosikate riitti kattamaan poistot ja arvonalentumiset. Vuosikate 
vahvistui erityisesti suuremmissa kunnissa. Vahvistuminen johtui ensisijaisesti peruskuntien toimin-
tamenojen matalasta 0,5 prosentin kasvusta. Matalaa menokasvua selittävät ennen kaikkea kun-
tien tekemät omat talouden sopeuttamistoimenpiteet. Vaikka kuntatalous kokonaisuutena vahvistui 
vuonna 2016, on kuntien välillä edelleen suuria eroja. Tilikauden tulos oli negatiivinen noin joka 
kolmannessa kunnassa. Vuoden 2015 ja 2016 konsernitilinpäätösten perusteella neljä kuntaa täyt-
tää kuntalain kriisikuntakriteerit. 
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Kuntien investoinnit vähenivät vuonna 2016, kun taas kuntayhtymien investoinnit kasvoivat. Koko-
naisuutena kuntatalouden investoinnit kasvoivat edellisvuodesta noin 20 milj. euroa eli 0,7 prosent-
tia. Valtaosa kuntayhtymien investointien määrällisestä kasvusta selittyy sairaanhoitopiirien ja eri-
tyishuoltopiirien tekemillä investoinneilla. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan, tosin edeltäviä vuosia 
hitaammin. Lainakanta kasvoi vuodesta 2015 noin 800 milj. euroa eli 4,6 prosenttia. 

Kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa kuluvana 
vuonna selvästi kevään 2017 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmaksi. Etenkin verotulojen 
odotetaan kasvavan aiemmin arvioitua suotuisammin. Kuluvana vuonna kuntataloutta vahvistaa 
toimintamenojen supistuminen, mikä on seurausta kilpailukykysopimuksen toimenpiteistä, kunta-
työnantajan eläkemaksujen alentumisesta sekä kuntien omista ja hallituksen linjaamista sopeutus-
toimista. Arvioiden mukaan kuntatalouden tilikauden tulos heikkenee kuitenkin jo vuodesta 2018 
alkaen sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloon saakka. 

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien järjestämisvastuulla olevat tehtävät vähenevät noin 
puolella. Tästä syystä myös kuntatalouden rakenteet muuttuvat. Kunnan palvelutuotanto ja käyttö-
talous painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen, esi- ja perusope-
tukseen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimialoille. Myös kuntien elinvoimaan liittyvät 
toimenpiteet korostuvat. Siirtyvien tehtävien rahoitusvastuun poistuessa kunnilta, on valtion tuloja 
lisättävä ja kuntien tuloja vastaavasti vähennettävä. Kuntien käyttötalousmenot putoavat lähes 
puoleen nykyisestä. Tavoitteena on, että uudistuksen yhteydessä kunnan rahoitusasema säilyy 
mahdollisimman ennallaan. 

Kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehostaneet toimintaansa ja hillinneet toimintamenojen 
kasvua. Vaikeasta taloustilanteesta ja menopaineista huolimatta toimintamenojen kasvu on ollut 
maltillista. Toimintamenojen kasvun arvioidaan jatkuvan maltillisena myös lähivuodet. Sote- ja 
maakuntauudistus pienentää kuntien menopaineita. Toimintamenot laskevat siirtyvien tehtävien 
vuoksi. Uudistuksen jälkeiseen menokehitykseen vaikuttaa oleellisesti sosiaali- ja terveydenhuollon 
kustannusten poistuminen kuntataloudesta. Sote-kustannukset ovat olleet kasvupaineiltaan kunta-
talouden suurin menoerä. Kuntien suhteellinen velkaantuneisuus kuitenkin kasvaa uudistuksen 
myötä. Samaan aikaan, kun kuntatalouden tulot likimain puolittuvat, vain pieni osa veloista siirtyy 
maakunnille. Tämä saattaa aiheuttaa haasteita ja ennakoimattomia riskejä jo ennestään velkaan-
tuneille kunnille. 

Kuntatalousohjelmassa on tarkasteltu koko kuntatalouden lisäksi myös kuntatalouden kehitysarvioi-
ta kuntaryhmittäin. Talouden sopeutustarpeen arvioinnissa kuntaryhmittäisen tarkastelun keskeisin 
havainto on aiempien vuosien tapaan kuntakohtaisen hajonnan suuruus. Suurin paine tuloveropro-
sentin nostoon olisi kuitenkin alle 6 000 asukkaan kuntaryhmässä, jossa on jo lähtökohtaisesti kes-
kimääräistä korkeammat kunnallisveroprosentit. Vuonna 2018 vaikein tilanne rahoituksen tasapai-
non saavuttamisessa olisi niinikään alle 6 000 asukkaan kuntaryhmässä. Toiminnan ja investointien 
rahavirta heikkenee kuitenkin kaikissa kuntaryhmissä vuonna 2018. 

 

Lähteet:  

Taloudellinen katsaus, syksy 2017, Valtiovarainministeriön julkaisu – 32a/2017 

Kuntatalousohjelma 2018-2021, Kevät 2017, Valtiovarainministeriön julkaisu – 19a/2017 

Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, Syksy 2017, Valtiovarainministeriön julkaisu – 31a/2017 
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 2.2  Maakunta- ja sote-uudistus 

 
Maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja tervey-
denhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä. Uudistuksen on 
tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 alkaen. Tällöin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siir-
tyy maakunnille. Jatkossa Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla, jotka ovat valtio, 
maakunta ja kunta. 

Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta.  Jatkossa 18 maakun-
taa järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille siirtyy myös muita tehtäviä 
ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhty-
mistä sekä kunnista.  

Pukkilan kunnan osalta uudistus merkitsee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirty-
mistä Päijät-Hämeestä Uudellemaalle 1.1.2020. Nykyisin pukkilalaisten sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen järjestämisestä vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Valtuusto päätti 8.2.2016 äänin 14-7, 
että Pukkilan kunta haluaa kuulua tulevaisuudessakin Uudenmaan maakuntaan. Vaihtoehtona Uu-
dellemaalle olisi ollut siirtyminen Päijät-Hämeen maakuntaan. 

Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvin-
vointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Peruspalveluja vahvistetaan ja digitaalisia 
palveluja hyödynnetään paremmin. Pukkilalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut tuote-
taan nykyisellään Hyvinvointikeskus Onnissa. Kunnassa on huoli lähipalvelujen säilymisestä uudis-
tuksessa. Kunta pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti palvelujen säilymiseen lähellä kuntalaisia.  

Sote- ja maakuntauudistus merkitsee myös kunnan taloudessa isoja muutoksia. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon kustannukset jäävät pois. Kunnan verotuloja ja valtionosuuksia pienennetään vastaa-
vasti. Muutos merkitsee Pukkilan kunnan toimintakatteen puolittumista reilusta kymmenestä mil-
joonasta eurosta noin viiteen miljoonaan euroon. Muutos ei kohenna kunnan taloutta, mutta tuo 
siihen huomattavasti nykyistä enemmän ennustettavuutta jatkuvien sosiaali- ja terveydenhuollon 
määrärahojen ylitysten jäädessä pois. 

Uudistukseen liittyen kuntien tuloveroon tehdään 12,47 prosenttiyksikön madallus vuonna 2020.  

Uudistukseen liittyvä lainsäädäntötyö on kesken. Tavoitteena on, että maakunta-, sote- ja valin-
nanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti keväällä 2018. Tällöin lait voisivat tulla voi-
maan kesällä 2018. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018. Maakuntavaltuustot ja maakun-
nat järjestäytyvät tammikuusta 2019 alkaen. 
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 2.3 VALTIONOSUUDET VUONNA 2018 

 

Valtionosuusjärjestelmä 

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

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu 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.  
 

Peruspalvelujen valtionosuus 
 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät 
 sosiaali- ja terveydenhuolto 
 esi- ja perusopetus 
 kirjastot  
 yleinen kulttuuritoimi ja  
 asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus 

 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on merkittävin osa valtionosuusjärjestelmää. Peruspalvelujen 
valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhde-
tekijöihin. 
 
Laskennallisten kustannusten ja lisäosien perusteena ovat vuosittain vahvistettavat perushinnat ikä-
ryhmille, kriteereille ja kolmelle lisäosalle. 
 

 Peruspalvelujen laskennallisia kustannuksia koskee yksi yhteinen ikäryhmitys. Järjestelmään sovel-
letaan ikäryhmityksen lisäksi seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vie-
raskielisyys, asukastiheys, saaristolaisuus ja koulutustausta. 

 
 Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon seuraavat tekijät: 

 lisäosat; syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisten kotiseutualueen kunta 
 valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 
 järjestelmämuutoksen tasaus (2015-2019) 
 verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 

 
Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä on myös osa kunnan peruspalvelujen valtion-
osuutta. 
 

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. 
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Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 

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

 

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 2018 (tilanne 23.10.2017) 
 

 Välisumma Yhteensä 

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

 
9 311 888 

 

Kunnan omarahoitusosuus (3 540,31 €/as) -7 038 136 2 273 752 

Lisäosat 16 396  

Valtionosuuteen tehtävät lisäykset/vähennykset, netto 571 252 587 648 

Järjestelmämuutoksen tasaus 0  

    

Yleinen valtionosuus ennen verotulotasausta  2 861 400 

   

Verotulotasaus  860 393 

   

Yleinen valtionosuus yhteensä  3 721 793 

Opetustoimen ja kulttuuritoimen valtionosuudet  -451 213 

Kunnan laskennallinen valtionosuus  3 270 580 

   

Kotikuntakorvaukset perusopetuksessa   

   saatavat 17 012  

   maksettavat 878 021  
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 2.4  VÄESTÖ- JA TYÖLLISYYSKEHITYS 

 
Väestö 

 
Kunnan asukasluku 31.12.2016 oli 1 988, josta naisia oli 978 ja miehiä 1 010.  
Asukasluvun lisäys vuonna 2016 oli 17 henkilöä eli 0,9 %.  

 

Väestön ikärakenne  
 
Ikä Yhteensä % 
  0 – 6 154 7,7 
  7 – 14 188 9,5 
15 – 64 1 206 60,7 
65 – 74 247 12,4 
yli 75 193 9,7 

 1 988 100,0 

 
Pukkilalaisia arvioidaan 31.12.2017 olevan 1 950. Vuoden 2018 lopussa asukasluvun arvioidaan 
olevan 1 970. Suunnitelmavuosien tavoitteena on 1 - 2 %:n vuosittainen asukasluvun kasvu. Asu-
kaslukuun perustuvien tunnuslukujen laskennassa on käytetty vuonna 2019 asukaslukua 1 990 ja 
vuonna 2020 lukua 2 010. 
 
 

 Tilastokeskuksen väestöennuste 2018 - 2040  
 
Vuosi 2018 2019  2020 2025 2030 2035 2040 

Tilastokeskus (v. 2015) 2 021 2 023 2 029 2 062 2 104 2 144 2 176 
 

Asukasluku on vuoden 2017 aikana laskenut. Tilastokeskuksen mukaan 30.9.2017 mennessä kulu-
van vuoden asukasluvun muutos on -40, jossa elävänä syntyneet 16, kuolleet 15, tulomuutto 83 ja 
lähtömuutto 124. Kunnan asukasluku 30.9.2017 oli 1 948. 

 

 Väestö ja työllisyys vuosina 2008 - 2016 
 

Vuosi Väestö Muutos Muutos 
% 

Työvoima Muutos Muutos 
% 

Työttö-
myysaste % 

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 

2016 1 988 +17 +0,9 960 -21 -2,1 10,6 

 
 Lähde: Tilastokeskus ja Uudenmaan ELY-keskus 

 
 
Syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan kunnan työttömyysaste oli 8,9 %. Työttömiä työnhakijoita 
oli 84, joista naisia 45 ja miehiä 39, alle 25-vuotiaita 10. Yli vuoden työttömänä olleita oli 36. Työt-
tömyysasteen arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 9 %. 
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3. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS  

 3.1  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 

Kuntavaalit 
Valtiolliset vaalit 
EU-vaalit 

  Valtuusto Valtuusto 

  Kunnanhallitus Hallinto 
Yhteistoiminta 
Riskien hallinta 
Eläinsuojelu 
Joukkoliikenne 
Maa- ja metsätilat 
Asunto- ja teollisuustontit 
Verotus 
Maaseutuhallinto 
Elinvoima- ja kehittämispalvelut 
Viestintä ja markkinointi 
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 

  Kulttuuripalvelut Yleiset kulttuuripalvelut 
Koivulinna 
Museo 
Musiikkiopistopalvelut 
Kansalaisopistopalvelut 

  Kirjastopalvelut Kirjastopalvelut 

 Sosiaali- ja terveys-
palvelut 

Sosiaali- ja terveys-
palvelut 

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

Vastuualue 1 
Kunnanhallitus 

Vastuualue 2 
Viranhaltija 

 

 

Kunnanhallitus Varhaiskasvatus- ja 
opetuspalvelut 
 
 

 

Varhaiskasvatus Hallinto 
Päiväkoti Vekara 
Perhepäivähoito 
Esikoululaisten varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksen ostopalvelut 
Lastenhoidon tuki 

  Perusopetus 
 
 
 
 
 
 

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

 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 
Kanteleen entinen koulu 
Muut rakennukset 
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 3.2 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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4. TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2020 

 

 4.1 TALOUSARVION 2018 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN  

   YHTEENVETO 

 

Sitovuus Määrärahat Tuloarviot Netto

KÄYTTÖTALOUSOSA

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi N 10 200 -10 200

Kunnanhallitus N

Hallinto- ja tukipalvelut N 1 540 177 763 514 -776 663

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut N 641 225 244 934 -396 291

Sosiaali- ja terveyspalvelut N 5 560 332 -5 560 332

Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut N 3 614 482 343 228 -3 271 254

Yhdyskuntatekniset palvelut N 1 052 041 746 110 -305 931

TULOSLASKELMAOSA

Verotulot B 7 096 000 7 096 000

Valtionosuudet B 3 270 580 3 270 580

Korkotulot B

Muut rahoitustulot B 140 800 140 800

Korkomenot B 50 000 -50 000

Muut rahoitusmenot B 500 -500

Satunnaiset  erät B

INVESTOINTIOSA

Kunnanhallitus

Talonrakennus B 345 000 -345 000

Kadut, tiet, puistot ja ulkoliikuntapaikat B 80 800 -80 800

Kuntayhtymät ja kuntayhteistyö B 2 500 -2 500

RAHOITUSOSA

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset B

Antolainasaamisten vähennykset B

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys B 743 378 -743 378

Lyhytaikaisten lainojen muutos N 1 243 600 1 243 600

Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen 208 131

13 848 766 13 848 766
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 4.2  KÄYTTÖTALOUSOSA 

 
 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 

 
Talousarviovuoden 2018 sitovat toiminnalliset tavoitteet liittyvät kuntastrategian toimeenpanoon, 
mikä toteutuu strategian läpivienti-, viestintä-, hyvinvointi- ja elinvoimasuunnitelmien kautta. Lisäk-
si on havaittu tarpeelliseksi uudistaa järjestöavustusten jakoperiaatteita strategisiin tavoitteisiin 
vastaamiseksi. 
 
Kuntastrategia 
 
Kunnan toimintaa ohjaava Pukkilan uusi kuntastrategia hyväksytään talousarvion 2018 yhteydessä 
ja strategiadokumentti on osa tätä talousarviokirjaa. Strategian toimeenpanoa ohjataan suunnitel-
milla, joiden laatimiseen sitovat tavoitteet vuodelle 2018 liittyvät. 
 
Sitova tavoite 
 
Kuntastrategian toimeenpanemiseksi laaditaan 
 

 läpivientisuunnitelma tammikuun 2018 aikana, 
 viestintäsuunnitelma kevään 2018 aikana, 
 hyvinvointisuunnitelma kevään 2018 aikana ja 
 elinvoimasuunnitelma kevään 2018 aikana siten, että 

suunniteltuja toimenpiteitä voidaan toteuttaa 1.8.2018 alkaen. 
 
Järjestöavustusten jakoperusteiden uudistaminen 
 
Uuden kuntastrategian vision mukaan Itsenäinen Pukkila kokoaa voimat yhteen ja uudistuu kunta-
laisten parhaaksi. Pukkilaa tulevaisuuteen ohjaava strategia huomioi kunnan kumppanuudet – eri-
tyisesti kolmannen sektorin kansalaistoiminnan – merkittäväksi tekijäksi kuntalaisten hyvinvoinnin 
ja kunnan elinvoiman edistämisessä. Yhteiskunnan muuttumisen myötä myös kumppanuusyhteis-
työn tulee uudistua, tätä muutosta kunta on mukana tekemässä ja tukemassa mm. avustusten ja-
kamisella toimijoille. 
  
Sitova tavoite 
 
Uudistetaan järjestöavustusten jakoperusteita siten, että ne ovat käytössä vuonna 2019. 
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 KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO   

        

  

       

 

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Myyntitulot 606 654 861 484 393 284 393 284 393 284

Maksutulot 191 810 190 100 181 760 181 760 181 760

Tuet ja avustukset 310 320 331 300 310 700 310 700 310 700

Muut toimintatulot 355 615 413 704 321 632 321 632 321 632

TOIMINTATULOT 1 464 399 1 796 588 1 207 376 1 207 376 1 207 376

Henkilöstömenot -2 771 657 -2 617 391 -2 677 904 -2 677 904 -2 677 904

Palvelujen ostot -8 394 053 -9 259 888 -8 268 582 -8 268 582 268 582

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -534 985 -260 450 -261 250 -261 250 -261 250

Avustukset -316 940 -244 000 -260 100 -260 100 -260 100

Muut toimintamenot -82 916 -59 295 -60 211 -60 211 -60 211

TOIMINTAMENOT -12 100 551 -12 441 024 -11 528 047 -11 528 047 -2 990 883

Sisäiset tulot 1 073 699 918 775 890 410 890 410 890 410

Sisäiset menot -1 073 699 -918 775 -890 410 -890 410 -890 410

Sisäiset yhteensä 0 0 0 0 0

TOIMINTAKATE -10 636 152 -10 644 436 -10 320 671 -10 320 671 -1 783 507

Rahoitustuotot ja -kulut

Poistot ja arvonalentumiset -2 521 121 -347 122 -342 790 -334 410 -327 813

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -13 157 273 -10 991 558 -10 663 461 -10 655 081 -2 111 320  
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   TARKASTUSLAUTAKUNTA 

 
 

Tarkastustoimi 
  

                              

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Myyntitulot

Maksutulot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatulot

TOIMINTATULOT

Henkilöstömenot -1 098 -1 207 -1 200 -1 200 -1 200

Palvelujen ostot -8 064 -7 287 -9 000 -9 000 -9 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintamenot

TOIMINTAMENOT -9 162 -8 494 -10 200 -10 200 -10 200

Sisäiset tulot

Sisäiset menot

Sisäiset yhteensä

TOIMINTAKATE -9 162 -8 494 -10 200 -10 200 -10 200

Poistot ja arvonalentumiset

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -9 162 -8 494 -10 200 -10 200 -10 200

 
    
  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 2018. 

  
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 5 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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   KUNNANHALLITUS 

 
 

 
TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Myyntitulot 606 654 861 484 393 284 393 284 393 284

Maksutulot 191 810 190 100 181 760 181 760 181 760

Tuet ja avustukset 310 320 331 300 310 700 310 700 310 700

Muut toimintatulot 355 590 413 704 321 632 321 632 321 632

TOIMINTATULOT 1 464 374 1 796 588 1 207 376 1 207 376 1 207 376

Henkilöstömenot -2 770 559 -2 616 184 -2 676 704 -2 676 704 -2 676 704

Palvelujen ostot -8 385 996 -9 252 601 -8 249 082 -8 249 082 -8 249 082

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -534 985 -260 450 -261 250 -261 250 -261 250

Avustukset -316 940 -244 000 -260 100 -260 100 -260 100

Muut toimintamenot -82 726 -59 295 -60 211 -60 211 -60 211

TOIMINTAMENOT -12 091 206 -12 432 530 -11 517 847 -11 517 847 -11 517 847

Sisäiset tulot 1 073 699 918 775 890 410 890 410 890 410

Sisäiset menot -1 073 699 -918 775 -674 348 -918 775 -918 775

Sisäiset yhteensä 0 0 0 0 0

TOIMINTAKATE -10 626 832 -10 635 942 -10 310 471 -10 310 471 -10 310 471

Poistot ja arvonalentumiset -2 521 121 -347 122 -342 790 -334 410 -327 813

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -13 147 953 -10 983 064 -10 653 261 -10 644 881 -10 638 284

 
 
 
Kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluvat kaikki kunnan tehtäväalueet: hallinto- ja tukipalvelut, hy-
vinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut se-
kä yhdyskuntatekniset palvelut. 

 

 
 Eläkemenoperusteisten maksujen jakautuminen vuonna 2018 

 

Vastuualue 1 €

Kunnanhallitus 9 500

Talous- ja toimisto- ja asiakaspalvelut 6 000

Ruoka- ja siivouspalvelut 19 000

Nuoriso- ja liikuntapalvelut 1 700

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 1 500

Sosiaali- ja terveyspalvelut 89 500

Orimattilan Kiinteistökuntayhtymä 32 000

Varhaiskasvatus 8 500

Perusopetus 1 500

Yhdyskuntapalvelut 11 000

Kiinteistöt 3 700

Yhteensä 183 900  
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  HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 

 

 

 

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2010

Myyntitulot 203 909 345 834 345 834 345 834 345 834

Maksutulot 6 585 5 700 5 700 5 700 5 700

Tuet ja avustukset 29 293 65 400 50 800 50 800 50 800

Muut toimintatulot 15 347 116 220 14 720 14 720 14 720

TOIMINTATULOT 255 134 533 154 417 054 417 054 417 054

Henkilöstömenot -788 679 -767 940 -794 133 -794 133 -794 133

Palvelujen ostot -336 260 -451 500 -422 800 -422 800 -422 800

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -125 960 -162 350 -162 350 -162 350 -162 350

Avustukset -26 290 -77 500 -77 300 -77 300 -77 300

Muut toimintamenot -17 984 -23 800 -24 800 -24 800 -24 800

TOIMINTAMENOT -1 295 173 -1 483 090 -1 481 383 -1 481 383 -1 481 383

Sisäiset tulot 557 613 406 944 346 460 346 460 346 460

Sisäiset menot -56 959 -51 098 -58 794 -58 794 -58 794

Sisäiset yhteensä 500 654 355 846 287 666 287 666 287 666

TOIMINTAKATE -539 385 -594 090 -776 663 -776 663 -776 663

Poistot ja arvonalentumiset -12 227 -12 069 -11 434 -11 434 -11 434

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -551 612 -606 159 -788 097 -788 097 -788 097

 
 

  
  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 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot 3 000

Menot -6 878 -7 222

Netto -6 878 -4 222

Sis. tulot

Sis. menot

Toimintakate -6 878 -4 222

Poistot

Yhteensä -6 878 -4 222

 
 
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

    
 Vastuualue sisältää kustannuspaikat: kuntavaalit, valtiolliset vaalit ja EU-vaalit. 
 
Vastuuhenkilö on kunnanjohtaja. 

 
  Talousarviovuoden toiminta  

 
Presidentin vaali toimitetaan tammikuussa ja mahdollinen toinen vaali helmikuussa. Maakuntavaalit 
toimitetaan mahdollisesti lokakuussa 2018. 

 

 

  Tunnusluvut  

 
 Keskusvaalilautakunnan nettomenot ovat 2 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Valtuusto 
 
   

  

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot

Menot -15 027 -17 025 -16 950 -16 950 -16 950

Netto -15 027 -17 025 -16 950 -16 950 -16 950

Sis. tulot

Sis. menot -1 800 -3 350 -3 550 -3 550 -3 550

Toimintakate -16 827 -20 375 -20 500 -20 500 -20 500

Poistot

Yhteensä -16 827 -20 375 -20 500 -20 500 -20 500

 
 
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

    
  Vastuualue sisältää kustannuspaikan valtuusto.  
 
  Vastuuhenkilö on kunnanjohtaja. 

 
  Talousarviovuoden toiminta  

 
Kunnan ylimpänä päätöksentekoelimenä toimii valtuusto. Valtuutettuja on 17. Valtuuston keskeise-
nä tehtävänä on kuntalakiin perustuen toimia kunnan strategisena johtajana. Tässä tehtävässä on 
tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut kunnan toiminnan tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen 
ja linjaaminen. 
 
Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n 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 2018 aikana. Lisäksi pidetään tarvittaes-
sa valtuuston iltakouluja ajankohtaisista teemoista. 

 

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

  

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot 16 386 119 420 17 920 17 920 17 920

Menot -341 192 -438 708 -487 474 -487 474 -487 474

Netto -324 806 -319 288 -469 554 -469 554 -469 554

Sis. tulot 9 522 11 105 8 370 8 370 8 370

Sis. menot -19 578 -17 950 -19 100 -19 100 -19 100

Toimintakate -334 862 -326 133 -480 284 -480 284 -480 284

Poistot

Yhteensä -334 862 -326 133 -480 284 -480 284 -480 284

 
 

  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

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

 
Vastuuhenkilö on kunnanjohtaja. 

 
  Talousarviovuoden toiminta  

 
Kunnanhallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Kuntalain 39 §:n (410/2015) mukaan kunnanhallitus 
vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytän-
töönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännös-
sä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus myös edustaa kuntaa 
työnantajana ja vastaa henkilöstöpolitiikasta, kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistaja-
ohjauksesta sekä huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 

 
  Hallinto  Tulot 0 €, Menot -206 068 €, Netto -206 068 € 
   

Hallinnon kustannuspaikka sisältää kunnanhallituksen toiminnasta aiheutuvat menot ja vanhus- ja 
vammaisneuvoston ja nuorisoneuvoston kokouspalkkiot sekä vastuualueen henkilöstömenot (kun-
nanjohtaja ja palvelujohtaja 50 %).  

 
Pukkilan vanhus- ja vammaisneuvosto toimii ikääntyneiden pukkilalaisten osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuuksien varmistamiseksi. Omien kokoontumisten lisäksi neuvosto osallistuu alueellisen 
vanhusneuvoston toimintaan. Neuvoston toimintaedellytykset turvataan antamalla sihteeri ja tilat 
käyttöön sekä maksamalla kokouspalkkiot. Sihteerinä toimii senioritoiminnan ohjaaja.  
 
Nuorisoneuvosto edustaa pukkilalaisia nuoria ja heidän näkemyksiään nuoria koskevissa asioissa. 
Nuorisoneuvoston toimikausi on yksi vuosi ja jäsenet nimetään syksyllä järjestettävässä yleisko-
kouksessa. Neuvoston toimintaedellytysten turvaamiseksi neuvoston koordinoijana/sihteerinä toimii 
nuorisopalvelujen työntekijä. Jäsenille maksetaan kokouspalkkiot.  

 
Talousarviossa on varauduttu 15 kunnanhallituksen, 4 vanhus- ja vammaisneuvoston ja 4 nuoriso-
neuvoston kokoukseen vuoden 2018 aikana.  
 
Talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kans-
sa tehdyn sopimuksen mukaan Mäntsälän kunta hoitaa talous- ja velkaneuvonnan myös Pukkilan 
kunnan asukkaille. Varsinainen toimeksiantosopimus on tehty Riihenaika Oy:n kanssa. Talous- ja 
velkaneuvontaa on tarjolla asiakkaalle maksutta puhelimitse sekä Mäntsälässä. Kustannukset veloi-
tetaan puolivuosittain toteutuneen palvelun käytön mukaan. 
 
Pukkilan kunta on mukana Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnan toteuttamamassa kiinteistö-
veroselvityksessä (kh 21.8.2017, 102 §). Talousarvioon on varattu 10 500 €. 
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  Yhteistoiminta    Tulot 0 €,  Menot -77 000 €, Netto -77 000 € 
 

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

 
Talousarvioon on varattu paikallisten yhdistysten ja järjestöjen avustuksiin 10 000 € ja yksityis-
tieavustuksiin 35 000 €. Yhdistys- ja järjestöavustukset julistetaan haettavaksi samaan aikaan nuo-
riso-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen avustusten kanssa huhtikuussa. Yksityistieavustukset ovat ha-
ettavana toukokuussa.  

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

Kunta on IF Vahinkovakuutus Oy:n asiakas. Sisäisen valvonnan ohjeessa ja henkilöstöohjeessa on 
käsitelty riskienhallintaa/vakuutuksia. Vakuutukset kilpailutetaan vuoden 2018 aikana. 

 
  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 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 tuli 
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. 

 
  Maa- ja metsätilat   Tulot 0 €, Menot -2 700 €, Netto -2 700 € 
 

Kunta on myynyt pellot yhtä pientä vuokralla olevaa peltoaluetta lukuun ottamatta. 
 

  Asunto- ja teollisuustontit   Tulot 13 500 €, Menot -500 €, Netto 13 000 € 
 

Kunta on aiemmin vuokrannut rivitalo- ja omakotitontteja. Kumpiakin on kymmenkunta.  
Vuokratulot ovat noin 13 500 € vuodessa. Nykyisin tontteja ei enää vuokrata.  
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  Verotus   Tulot 0 €, Menot -41 500 €, Netto -41 500 € 

 
  Kunta maksaa verotuksen kustannuksia valtiolle.  

 
  Maaseutuhallinto   Tulot 920 €, Menot -26 000 €, Netto -25 080 € 

 
 Pukkila on tehnyt yhteistoimintasopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä Orimatti-
lan kaupungin kanssa. Orimattilan kaupungin hallinnoimaan yhteistoiminta-alueeseen kuuluu Iitti, 
 Myrskylä, Pukkila ja Orimattila. Yhteistoiminta-alueella sijaitsee aktiivitiloja n. 820. Peltoa on vilje-
 lyksessä n. 50 000 ha ja maatalouteen liittyviä tukia myönnetään vuosittain n. 30 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.  

 
  Elinvoima- ja kehittämispalvelut   Tulot 0 €, Menot -44 553 €, Netto -44 553 € 

  
Elinvoima- ja kehittämispalvelujen tavoitteet määritellään talousarviovalmistelun kanssa yhtä aikaa 
valmisteilla olevassa kuntastrategiassa ja sen pohjalta talousarviovuonna laadittavasta elinvoima-
suunnitelmasta. 
 
Vuoden 2018 talousarvioon on varattu määräraha henkilöresurssien ja/tai ostopalvelujen hankkimi-
seen tavoitteiden toteuttamiseksi. Kunnanhallitus päättää erikseen mahdollisista uusista henkilöre-
sursseista. Henkilöresursseista päätetään elinvoima- ja kehittämispalvelut ja viestintä ja markki-
nointi -kokonaisuuden puitteissa. 
 
Talousarvioon on lisäksi varattu määrärahat mm. maaseudun kehittämisyhdistys Silmu ry:n kunta-
osuuteen ja yritysneuvontapalvelujen ostoon Nicemedia Oy:ltä. 

 
Viestintä ja markkinointi    Tulot 0 €, Menot -45 053 €, Netto -45 053 € 

 
Pukkilan kunnan viestintä ja markkinointi on kunnan määrittelemää ja ohjaamaa, minkä perustana 
on viestinnän kokonaissuunnitelma. Keskeisenä tavoitteena on lisätä digitaalisten viestintäkanavien 
käyttöä viestinnässä ja markkinoinnissa. Viestinnän tulee huomioida eri käyttäjäryhmät, mikä tar-
koittaa useiden viestintäkanavien aktiivista käyttämistä digitaalisen viestinnän lisäksi. Viestinnän 
tarpeiden ja tavoitteiden toteutumiseksi tarvitaan kuntaan henkilöresurssia, jonka tehtävänä on 
koota ja koordinoida kunnan viestintää ja markkinointia tarpeita vastaaviksi sekä kehittää ja toteut-
taa viestinnän erilaisia toimenpiteitä yhdessä kunnan palveluista vastaavan henkilöstön kanssa. 

 
Talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina Pukkilan kunnan viestinnän ja markkinoinnin tavoitteita 
ovat  
 digitaalisen viestinnän kehittäminen ja osaamisen lisääminen kuntaorganisaatiossa, 

 tehokas ja monipuolinen sisällön tuottaminen kunnan eri viestintäkanaviin ja sosiaaliseen me-

diaan sekä 

 kunnan kannalta tärkeiden asiakokonaisuuksien ja kohderyhmien tunnistaminen viestinnässä ja 

markkinoinnissa. 

 
Vuoden 2018 talousarvioon on varattu määräraha henkilöresurssien ja/tai ostopalvelujen hankkimi-
seen tavoitteiden toteuttamiseksi. Kunnanhallitus päättää erikseen mahdollisista uusista henkilöre-
sursseista. Henkilöresursseista päätetään elinvoima- ja kehittämispalvelut ja viestintä ja markki-
nointi -kokonaisuuden puitteissa. 
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 Kaavoitus  ja maankäyttö   Tulot 0 €, Menot -10 800 €, Netto -10 800 € 

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

 
  Lukiokoulutus   Tulot  0 €, Menot -300 €, Netto -300 € 

 
Oppilaat voivat vapaasti hakeutua lukioihin. Lähimmät lukiot ovat Askolassa, Mäntsälässä ja Ori-
mattilassa. Määräraha on varattu koulukuraattoripalvelujen ostoon.  

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

   
Kunnan osuus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän lainojen koroista on käyttötaloudessa ja 
osuus lainojen lyhennyksistä investointiosassa. Määrärahaa on varattu myös koulukuraattoripalvelu-
jen ostoon. 

 

 
  Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2017/2018 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
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 244 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Talous-, toimisto- ja asiakaspalvelut 

 
 

  

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot 8 049 10 600 10 600 10 600 10 600

Menot -285 589 -294 717 -299 251 -299 251 -299 251

Netto -277 540 -284 117 -288 651 -288 651 -288 651

Sis. tulot 130 698 102 975 112 390 112 390 112 390

Sis. menot -11 765 -5 850 -9 650 -9 650 -9 650

Toimintakate -158 607 -186 992 -185 911 -185 911 -185 911

Rahoituskulut

Poistot -794 -635

Yhteensä -159 401 -187 627 -185 911 -185 911 -185 911

 
 
  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 -218 663 €, Netto -216 063 € 

 
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.  
 
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. Sopimuksen mukais-
ten palvelujen ostoon Kunnan Taitoa Oy:ltä on varattu vuodelle 2018 yhteensä 71 822 € (v. 2017 
73 600 €). 

 
Paperittomaan kokouskäytäntöön siirryttiin vuoden 2017 syksyllä. Kunnantalon isosta kopiokonees-
ta luovutaan viimeistään meneillään olevan vuokrakauden päättyessä 9.6.2019. 

 
  ATK-palvelut   Tulot 0 €, Menot -45 000 €, Netto -45 000 € 
   

Kustannuspaikan menot koostuvat mm. tietoliikenne- ja ohjelmistomaksuista sekä atk-tukipalvelu-
jen ostoista. Tietoliikenne- ja ohjelmistomaksuihin on varattu 35 000 €. 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 -35 588 €, Netto -27 588 € 

 
Kunta on osakkaana Työterveys Wellamo Oy:ssä, jolta henkilöstön lakisääteiset työterveyshuollon 
palvelut hankitaan. Talousarvioon on varattu 20 000 € työterveyshuollon menoihin ja tuloihin 7 000 
€. Kela korvaa kunnalle 60 % kustannuksista. Työnantajalla ja työntekijöillä on lakisääteistä yhteis-
toimintaa (yhteistyötoimikunta, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja ammattijärjestöjen va-
litsemat luottamusmiehet). Kunta järjestää työntekijöilleen TYHY-toimintaa ja virkistystä. Kunta tu-
kee työntekijöiden terveydenedistämistä ja kunnon kohottamista. Tämä perustuu kunnan hyväksy-
mään työhyvinvointisuunnitelmaan. Talousarvioon on varattu 5 000 € työhyvinvointiryhmän käytet-
täväksi työntekijöille järjestettävään työhyvinvointi- ja virkistystoimintaan. 

 
  Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2017/2018 

Vuosi 2018 
Muutos 
+/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

laskentasihteeri 1    
toimistosihteeri 1    
toimistovirkailija 1    
kirjastovirkailija1) 0,2    
etsivä nuorisotyöntekijä 2) 0,2    

  
1) työpanos jakautuu 20 % talous-, toimisto- ja asiakaspalvelut, 80 % kirjastopalvelut 
2) työpanos jakautuu 20 % talous-, toimisto- ja asiakaspalvelut, 50 %, nuorisopalvelut ja 30 % työllisyys- ja maahanmuut- 
    topalvelut 

 
 Tunnusluvut  
 

Talous- ja toimisto- ja asiakaspalvelujen nettomenot ovat 94 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Ruoka- ja siivouspalvelut 
 
 

  

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot 207 007 350 234 350 234 350 234 350 234

Menot -594 596 -618 509 -591 719 -591 719 -591 719

Netto -387 589 -268 275 -241 485 -241 485 -241 485

Sis. tulot 417 392 292 864 225 700 225 700 225 700

Sis. menot -23 110 -22 978 -25 964 -25 964 -25 964

Toimintakate 6 693 1 611 -41 749 -41 749 -41 749

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

Yhteensä -4 740 -9 822 -53 183 -53 183 -53 183

 
 
  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. 102 000 v. 
2016), aterioita tarjotaan päivittäin n. 300 henkilölle. Siivousmitoituksen mukainen pinta-ala on  
n. 8 000 m2. 

 
 Keskuskeittiö   Tulot 93 000 €, Menot -298 002 €, Netto -205 002 € 

  - 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 -36 212 €, Netto -36 212 € 

  -  jakelukeittiö, toimii arkisin 

  -  valmistetaan päiväkodin aamupalat sekä lounaan salaatit 
  -  yksi työntekijä 

 
Hyvinvointikeskus Onni, kahvio   Tulot 33 000 €, Menot -39 992 €, Netto -6 992 € 

  -  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 -70 919 €, Netto 1 580 € 
  -  Kirkonkylän koululla työntekijöitä 1,5 koulupäivinä 

  -  Torpin koulun siivouksen hoitaa keittiötyöntekijä 
  -  koulujen siivous mitoituksen mukaan 

 
 Siivous, päiväkoti Vekara   Tulot 39 996 €, Menot -38 579 €, Netto 1 417 € 

  -  yksi työntekijä arkisin 

  -  päiväkodin siivous mitoituksen mukaisesti 
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 Siivous, Hyvinvointikeskus Onni   Tulot 93 000 €, Menot -82 530 €, Netto 10 470 € 
  -  kaksi työntekijää arkisin (lauantaisiivous lopetettu 1.7.2016) 

- siivouspalvelut myydään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vuokraamille alueille siivoussopi-
muksen sekä yhtymän oman mitoituksensa mukaisesti 

 
 Siivous, kunnantalo ja muut kiinteistöt   Tulot 18 739 €, Menot -25 485 €, Netto -6 746 € 

  - 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 

2017/2018 
Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

palvelupäällikkö 1    

keittäjä 5    

keittäjä-siivooja 1) 1    

siivooja 4    

 
  1) nimike muutetaan siivoojaksi 

   
 
  Tunnusluvut  

 
  Ruoka- ja siivouspalvelujen nettomenot ovat 27 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut 
 
         

  

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot 23 692 52 900 35 300 35 300 35 300

Menot -58 770 -107 254 -78 766 -78 766 -78 766

Netto -35 078 -54 354 -43 466 -43 466 -43 466

Sis. tulot

Sis. menot -706 -970 -530 -530 -530

Toimintakate -35 784 -55 324 -43 996 -43 996 -43 996

Poistot

Yhteensä -35 784 -55 324 -43 996 -43 996 -43 996

 
 

  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

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

  Talousarviovuoden toiminta 
  
  Työllisyyspalvelut Tulot 0 €, Menot -52 576, Netto -52 576 € 
 

Työllisyystoiminta edellyttää yksilöllisten tukitoimien tarjoamista työttömille työnhakijoille. Toimin-
nalla etsitään jatkosuunnitelmia tukevia työ- ja koulutuspaikkoja. Ennen työllistymistä selvitetään 
asiakkaan kanssa yhdessä työllistymistä estävät tekijät. Työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattori 
organisoi viranomaistoimintaa sekä toimii linkkinä työnhakijan, yritysten ja eri viranomaisten välillä. 
Ensisijainen kohderyhmä toiminnassa ovat nuoret, alle 29-vuotiaat sekä pitkäaikaistyöttömät tai 
heikossa työmarkkina-asemassa olevat työnhakijat. Työllisyystoiminnan yhtenä osa-alueena on laki-
sääteinen TYP-toiminta, Pukkilan kunta kuuluu Itä-Uudenmaan TYPpiin. (Työllisyys- ja maahan-
muuttokoordinaattorin työajan osuus 65 %). 
  
Vuonna 2018 työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattorin opintovapaan (1.9.2017 - 31.12.2018) 
johdosta sijaisena työllisyyspalveluissa toimii etsivä nuorisotyöntekijä. Etsivän nuorisotyöntekijän 
työajan osuus työllisyyspalveluihin on 30 %.  

 
 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 12 kk á 250 €/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 palvelujen piiriin. Mikäli suurempi ryhmä yhdellä ker-
taa niin varataan taksikuljetus. Osassa ohjaus- ja tukitoimia työllisyyskoordinaattori asioi asiakkaan 
kotona. Varataan määräraha kuljetusten sekä kotikäyntien mahdollistamiseksi. 
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Työpajapaikat 
Varataan määräraha nuorten Startti- tai työpajapaikkojen ostoon lähikunnista. Mikäli loppuvuodes-
ta näyttää, ettei pajapaikat toteudu voidaan varattu määräraha käyttää palkkatukipaikkaan kunnan 
sisälle. TPY:n jäsenmaksu 150 €/vuosi tarjoaa alennuksia koulutuksista tai seminaareihin osallistu-
misesta. 

 
TYP 
Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta astui voimaan 1.1.2015. 
Työvoiman palvelukeskus on kunnan, TE-toimiston ja KELAn yhteinen palvelujärjestelmä. Palvelu 
alkaa aina huolellisella asiakkaan palvelutarpeen kartoituksella. Tarvittaessa kutsutaan mukaan li-
sää palveluntarjoajia. Moniammatillisen asiakaspalvelun keinoin edistetään yhdessä asiakkaan 
kanssa hänen työllistymismahdollisuuksiaan. Työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattori kuuluu Itä-
Uudenmaan TYPin johtoryhmään. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii työryhmän jäsenenä sekä on asia-
kasvastaavana. Varataan määräraha TYP-sopimusmaksuun sekä koulutus- ja matkakuluihin. 

 
 Maahanmuuttopalvelut  Tulot 35 300 €, Menot -26 190 €, Netto 9 110 €  

 
Pukkilan kunnassa toimii alaikäisten, ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten- ja nuorten perhe-
ryhmäkoti ja lisäksi Pukkilassa asuu/muuttaa työikäisiä maahanmuuttajia joiden palveluihin vara-
taan määräraha. (Työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattorin työajan osuus 25 %). 

 
Vuonna 2018 työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattorin opintovapaan (1.9.2017 - 31.12.2018) 
johdosta sijaisena Maahanmuuttopalveluissa perheryhmäkodin toiminnan osalta toimii erityisopetta-
ja, jonka työajan osuus on 20 %.  

 
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 on varattava määräraha. Talousarviossa myös kuluerä, jolla korvataan erityisopetta-
jan matka- ja koulutuskuluja. 

 

 

  Henkilöstö 

 
Tehtävänimike Vuodenvaihde 

2017/2018 
Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

työllisyys- ja maahanmuut-
tokoordinaattori 1) 

 
0,9 

   

etsivä nuorisotyöntekijä 2) 0,3    

erityisopettaja 3) 0,2    
    

1) työpanos jakautuu 90 % työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut, 10 % sosiaali- ja terveyspalvelut, ehkäisevä päihdetyö, 
opintovapaalla 1.9.2017 - 31.12.2018, työpanos opintovapaan aikana 12 h/kk 

2) sijaisuus sisäisin järjestelyin, työpanos jakautuu 30 % työllisyyspalvelut, 50 % nuorisopalvelut ja 20 % talous-, toimis-
to- ja asiakaspalvelut 

3) sijaisuus sisäisin järjestelyin, työpanos jakautuu 20 % maahanmuuttopalvelut, 80 % perusopetuspalvelut 

   
    

  Tunnusluvut 
 

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelujen nettomenot ovat 22 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 

 
  

  

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Myyntitulot 21 565 300 150 150 150

Maksutulot 36 432 34 100 25 760 25 760 25 760

Tuet ja avustukset 180 886 170 900 164 900 164 900 164 900

Muut toimintatulot 4 530 3 250 3 250 3 250 3 250

TOIMINTATULOT 243 413 208 550 194 060 194 060 194 060

Henkilöstömenot -254 199 -259 288 -260 642 -260 642 -260 642

Palvelujen ostot -115 097 -143 100 -157 850 -157 850 -157 850

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -32 705 -38 900 -39 700 -39 700 -39 700

Avustukset -31 672 -26 500 -42 800 -42 800 -42 800

Muut toimintamenot -20 806 -13 745 -13 661 -13 661 -13 661

TOIMINTAMENOT -454 479 -481 533 -514 653 -514 653 -514 653

Sisäiset tulot 73 586 27 011 50 874 50 874 50 874

Sisäiset menot -125 579 -113 994 -126 572 -126 572 -126 572

Sisäiset yhteensä -51 993 -86 983 -75 698 -75 698 -75 698

TOIMINTAKATE -263 059 -359 966 -396 291 -396 291 -396 291

Poistot ja arvonalentumiset

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -263 059 -359 966 -396 291 -396 291 -396 291

 
 
  Tehtäväalueen sisältö 

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

   
  Tehtäväalueen vastuuhenkilö 
 
  Palvelujohtaja   
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  Hallinto 
 
 

  

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot 25 118 11 000 14 000 14 000 14 000

Menot -34 638 -27 487 -29 146 -29 146 -29 146

Netto -9 520 -16 487 -15 146 -15 146 -15 146

Sis. tulot 35 339 21 187 30 346 30 346 30 346

Sis. menot -25 819 -4 700 -15 200 -15 200 -15 200

Toimintakate 0 0 0 0 0

Poistot

Yhteensä 0 0 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. Tehtäväalueen palveluja kohdennetaan eri-ikäisille kuntalaisille yksilöllisen ja yhtei-
söllisen 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 myös kunnan elinvoimaa. 

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 2018 säätiö on 
myöntänyt vuosiavustusta 240 000 €. Avustus jakautuu kunnan talousarviossa seuraavasti:  

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut 
- hallinnon vastuualue 14 000 € 
- senioripalvelujen vastuualue 131 000 €  
Yhdyskuntatekniset palvelut 
- kiinteistöjen vastuualue, Hyvinvointikeskus Onni 95 000 € 

Palvelujohtajan työpanoksesta 50 % on hallintopalvelujen tehtäväalueella, minkä lisäksi työsuojelu-
päällikön tehtävät sisältyvät tehtäväkokonaisuuteen.  

   
   Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde  
2017/2018 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

palvelujohtaja 0,5    

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

 

  Tunnusluvut  
 

Hallinnon nettomenot ovat 0 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Nuorisopalvelut 
 
 

  

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot 33 325 28 500 19 500 19 500 19 500

Menot -108 937 -112 079 -118 811 -118 811 -118 811

Netto -75 612 -83 579 -99 311 -99 311 -99 311

Sis. tulot 13 248 5 824 6 528 6 528 6 528

Sis. menot -8 654 -9 907 -6 700 -6 700 -6 700

Toimintakate -71 018 -87 662 -99 483 -99 483 -99 483

Poistot

Yhteensä -71 018 -87 662 -99 483 -99 483 -99 483

 
 
   

  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 
    

Sisältää kustannuspaikan nuorisopalvelut. 
 
Vastuuhenkilö on nuorisotoiminnan ohjaaja, 1.8.2018 alkaen nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanoh-
jaaja. 
 

 
  Talousarviovuoden toiminta  
 

Nuorisopalvelujen toiminta perustuu nuorisolain säätämiin tehtäviin. Nuorisotyön tehtävänä on tu-
kea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia 
sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.  
 
Nuorisopalvelujen talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien 2018 – 2020 painopistealueina on 1) 
kehittää nuorisotilatoimintaa sekä luoda mahdollisuuksia ja puitteita tietojen ja taitojen lisäämiseen 
toiminnan kautta, 2) kehittää kouluyhteistyötä ala- ja yläkoulun kanssa sekä 3) lisätä nuorten osal-
lisuutta nuorisoneuvoston toiminnan kautta.  
 
Nuorisopalvelujen toiminta on suunnattu pääsääntöisesti 5. luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuoril-
le. Pukkilassa nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä liikuntapalvelujen, kirjaston, yhdistysten, seu-
rakunnan sekä Askolan vapaa-aikatoimen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös ala- ja yläkoulujen 
kanssa.  

 
Säännöllinen toiminta 
Nuorisotila Nuokku on avoinna maanantaisin 5.–6.-luokkalaisille ja yläkoululaisille sekä keskiviikkoi-
sin 5.–6.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuorille. Nuokun toimintaa pyritään lisäämään syksystä 
2018. Nuokulla toimii nuorisotoiminnan ohjaaja, nuoriso-ohjaaja ja nuori apuohjaaja. Nuokku toimii 
myös foorumina nuorten kuulemiselle.  

 
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 leirit lapsille ja nuorille. Kouluyhteistyötä 
ovat mm. ryhmäytymispäivät sekä välituntivierailut kouluilla. Nuorisopalvelujen toiminta on pitkälti 
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. 
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Etsivää nuorisotyötä toteuttaa avustuksella palkattu työntekijä heinäkuun 2018 loppuun. Avustusta 
haetaan 15 000 € etsivän työntekijän (50 %) palkkaamiseksi vuodeksi eteenpäin elokuusta 2018.   
 
Nuorten kesätyöt ja yritysten kesätyöseteli 
Nuorten kesätyöllistämiseen varataan määrärahaa yhteensä 24 000 €. Määräraha myönnetään 
nuorten työllistämiseksi kesä-heinäkuussa kuntaan yhteensä 21 paikkaa, á 800 €.  
 
Yritysten kesätyösetelimäärärahaa varataan 24 pukkilalaisen nuoren kesätyöllistämiseksi á 300 
€/kk. 
 
Avustukset  
Nuorisopalvelut jakaa avustuksia paikallisille järjestöille 8 100 € vuosiavustuksina mm. lapsille ja 
nuorille toteutettavaan toimintaan ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä mahdollistami-
seen. Kohdeavustuksina jaetaan 3 000 € nuorten hyväksi toteutettaviin kertaluontoisiin tapahtu-
miin. Nuorisopalvelut jakaa 900 € stipendeinä nuorille harrastajille, nuorisoryhmille sekä ohjaajille. 
 
Verkostot 
Pukkilassa toimii nuorisotyön moniammatillinen työryhmä, nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Ver-
kosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.  
 
Nuorisotoiminnan ohjaaja toimii vuoden 2018 ajan (työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattorin 
opintovapaan ajan) ehkäisevän päihdetyön koordinoijana ja osallistuu ehkäisevän päihdetyön alu-
eelliseen verkostoon. 
 

  Henkilöstö   
 

Nuorisotoiminnan ohjaaja toimii 31.7.2018 asti 50 % nuorisotyössä ja 1.8.2018 alkaen palkataan 
nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja, jonka työaika on 80 % nuorisotyötä ja 20 % kulttuuri- ja 
vapaa-aikapalvelujen työtehtäviä.  
 
1.5.2018 alkaen palkataan 50 % nuoriso-ohjaaja ensisijaisesti nuorisotilatoimintaan sekä muuhun  
nuorisotyöhön. 
 
Etsivänuorisotyöntekijä toimii 50 % etsivänä nuorisotyöntekijänä, 30 % työllisyyspalvelujen palve-
luohjaajana sekä 20 % viestinnän tehtävissä. Etsivä nuorisotyöntekijä palkataan 1.8.2018 alkaen 
50 %, mikäli saadaan avustus. 

 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2017/2018 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

nuorisotoiminnan 
ohjaaja 1) 

                0,45 
 

-0,45 
 

  

nuoriso- ja vapaa-ajan 
toiminnanohjaaja 2) 

 +0,8   

nuoriso-ohjaaja 3)  +0,5   

etsivä nuorisotyönte-
kijä 4) 

0,5    

 
1) työpanos jakautuu 45 % nuorisopalvelut, 50 % varhaiskasvatus, 5 % sosiaali- ja terveyspalvelut, ehkäisevä päihdetyö  

31.7.2018 asti 
2) työpanos jakautunut 80 % nuorisopalvelut, 20 % kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 1.8.2018 alkaen 
3) 1.5.2018 alkaen 
4) työpanos jakautuu 50 % nuorisopalvelut, 30 % työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut, 20 % talous-, toimisto- ja asia-

kaspalvellut, palkataan koko vuodeksi, mikäli saadaan avustusta 
  
 

 Tunnusluvut  
 

Nuorisopalvelujen nettomenot ovat 50 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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Liikuntapalvelut 
 
  
 

 

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot 32 975 28 150 20 150 20 150 20 150

Menot -52 382 -57 286 -56 952 -56 952 -56 952

Netto -19 407 -29 136 -36 802 -36 802 -36 802

Sis. tulot

Sis. menot -40 796 -57 180 -41 860 -41 860 -41 860

Toimintakate -60 203 -86 316 -78 662 -78 662 -78 662

Poistot

Yhteensä -60 203 -86 316 -78 662 -78 662 -78 662

 
 
 
 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.  
 
Painopistealueena on järjestää lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden liikuntaa ja tukea seuratoimin-
taa. Liikuntapalvelut edistää aikuisväestön terveyttä ja hyvinvointia järjestämällä liikuntaneuvontaa, 
ryhmiä ja tapahtumia. Mäntsälän kansalaisopisto vastaa pitkälti aikuisväestön liikuntaryhmistä, joi-
den suunnittelussa liikuntapalvelut on mukana. Liikuntapalvelut tekee tiivistä yhteistyötä paikallis-
ten urheiluseurojen, naapurikuntien liikuntapalvelujen, kunnan nuoriso- ja senioripalvelujen sekä 
koulujen kanssa. 
 
Liikuntapaikat 
Kunnan liikuntapaikkoihin kuuluvat Kirkonkylän koulun liikuntasali, kolme kuntosalia, Onnin allas-
osasto, Teikarinmäen urheilukenttä ja pururata/hiihtolatu, Lähiliikuntapaikka, Pikkumetsän urheilu-
alue/hiihtolatu, Savijoen tenniskenttä, Onnin kuntoilupuisto sekä kunnan ainoa virallinen uimaranta 
Iilijärvi. 
 
Liikuntapalvelut organisoi Kirkonkylän koulun liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäyttöä. Vuoroja voivat 
maksuttomasti varata pukkilalaiset järjestöt ja kausimaksua vastaan yksityiset henkilöt. Liikunta-
palvelut vastaa Onnin kuntosalin sekä allasosaston toiminnasta. Liikunnanohjaaja jakaa uinti- ja 
kuntosalivuorot eri toimijoille ja vastaa uimavalvonnan toimivuudesta. Kunnan liikuntapaikkojen 
kunnossapidosta vastaa Myrskylän kunnan tekninen toimi. Liikuntapalvelut on mukana kunnossapi-
don valvonnassa.  
 
Hyvinvointikeskus Onnin sisäilmakorjausremontti saattaa aiheuttaa muutoksia syyskauden 2018 
toimintaan erityisesti allasosastolla. Tämä tarkentuu korjaustoimenpiteiden toisen vaiheen alettua. 
Korvaavaa toimintaa pyritään siinä tapauksessa järjestämään. 
 
Toiminta 
Kunnalla on useita omia liikuntaryhmiä sekä ryhmiä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Toimintaa oh-
jaavat liikunnanohjaaja, nuoret kerhonohjaajat sekä vapaaehtoiset aikuiset. Maksutonta liikunta-
neuvontaa tarjotaan kaiken ikäisille kuntalaisille, pääpaino kuitenkin työikäisessä väestössä. 
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Liikuntapalvelujen omaa toimintaa lapsille ja nuorille ovat eri ikäisille suunnatut liikunta-, sähly- ja 
kuntosaliryhmät sekä uimakoulu. Ikääntyneille tarjotaan vesiliikuntaa ja kuntosaliryhmiä Hyvinvoin-
tikeskus Onnissa. Työikäisille liikuntapalvelut järjestää ohjattua sekä omatoimista vesiliikuntaa sekä 
matalan kynnyksen liikuntaa. Liikuntaneuvonnan avulla pyritään ohjaamaan vähän liikkuvia oma-
toimisen kuntoilun pariin.  
 
Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetään paitsi lasten kerhoja, uimaopetusta ja uinti-
vuoroja, myös mm. liikuntapäiviä ja -tapahtumia, retkiä sekä turnauksia. Liikuntapalvelujen yhteis-
työkumppaneita ovat mm. seniori- ja nuorisopalvelut, varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, Mäntsä-
län kansalaisopisto, Pukkilan Vesa, Pukkilan VPK, Pukkilan Nuorisoseura, MLL Pukkilan paikallisyh-
distys, Pukkilan Partio, Ampun4H sekä Pukkilan srk.  
 
Lasten ja nuorten liikkumista tuetaan tarjoamalla liikuntaryhmät ja tapahtumat maksuttomina al-
lasosaston ryhmiä ja uimakoulua lukuun ottamatta. Myös yli 65-vuotiaiden liikuntaryhmät ovat 
maksuttomia. Aikuisten ryhmät ovat maksullisia, liikuntaneuvonta maksutonta.  

 
Avustukset 
Liikuntapalvelut jakaa avustuksia paikallisille järjestöille 7 500 €/vuosi. Avustusta jaetaan kuntalais-

ten liikuntamahdollisuuksien edistämiseen ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen. 

 

Liikuntapalvelut jakaa 1 500 € arvosta stipendejä pukkilalaisille ansioituneille urheilijoille, vapaaeh-

toistyöntekijöille sekä nuorille harrastajille.  

 

  Henkilöstö   
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2017/2018 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

liikunnanohjaaja 0,5    
     

     
   työpanos jakautuu 50 % liikuntapalvelut, 50 % senioripalvelut 
 
 Tunnusluvut  
 

Liikuntapalvelujen nettomenot ovat 40 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Senioripalvelut 

 

 

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot 116 872 133 500 133 500 133 500 133 500

Menot -93 289 -133 500 -133 500 -133 500 -133 500

Netto 23 583 0 0 0 0

Sis. tulot 24 999 14 000 14 000 14 000

Sis. menot -29 867 -9 710 -36 196 -36 196 -36 196

Toimintakate 18 715 -9 710 -22 196 -22 196 -22 196

Poistot

Yhteensä 18 715 -9 710 -22 196 -22 196 -22 196  
   
  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 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 18. Onninpäi-
vän konsertin 28.2.2018. Syksyllä järjestetään vanhustenviikon tapahtumat.  

Ostopalvelut 

Kunta järjestää ostopalveluina kotiapu- ja siivouspalveluja sekä asiointi- ja palvelukuljetusta. Ta-
lousarviota laadittaessa siivouspalvelujen osalta on käynnissä tarjouspyyntökierros palvelun hank-
kimiseksi vuodelle 2018. Asiointi- ja palvelukuljetukset hoitaa Taksipalvelut Jyrki Lampola.  

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.  

Vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu toiminnan ja palvelujen kehittämiseen sekä toimii ikäänty-
neiden pukkilalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Kotiin jalkautu-
vaa toimintaa kehitetään myös yhdessä paikallisen vanhustyön verkoston kanssa. Lisäksi Pukkilan 
senioripalvelut ja asumispalvelut (Onninkodit) kuuluvat kansalliseen Kulttuurisen seniori- ja vanhus-
työn verkostoon, jossa 13 kunnan yhteistyönä kehitetään hallinnollisia rakenteita, jotka mahdollis-
tavat taiteen ja kulttuurin vahvemman aseman osana sosiaali- ja terveyssektoria. Verkosto toimii 
myös alustana tiedonvälitykselle, yhteistyölle ja innovoinnille kulttuurisen vanhustyön kentällä. 
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  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.  

 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2017/2018 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

toiminnanohjaaja 1    

liikunnanohjaaja1) 0,5    

  
1)  työpanos jakautuu 50 % senioripalvelut, 50 % liikuntapalvelut 

 
  Tunnusluvut 

 
Senioripalvelujen nettomenot ovat 11 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Kulttuuripalvelut 
 
 

  

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot 2 272 3 450 3 450 3 450 3 450

Menot -50 003 -53 439 -75 505 -75 505 -75 505

Netto -47 731 -49 989 -72 055 -72 055 -72 055

Sis. tulot

Sis. menot -3 930 -5 170 -100 -100 -100

Toimintakate -51 661 -55 159 -72 155 -72 155 -72 155

Poistot

Yhteensä -51 661 -55 159 -72 155 -72 155 -72 155  
 

  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

Sisältää kustannuspaikat: yleiset kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut, Koivulinna, museo, kansalais-

opisto ja musiikkiopisto. 

 

  Vastuuhenkilö on palvelujohtaja. 

Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa sekä järjestää kunnan 
asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaa opetukseen taiteen 
eri aloilla. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten 
tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. 

  KulttuuriPukkila 

KulttuuriPukkila -markkinointi-ilme kehittyi Pukkilan kunnan graafisen ohjeiston valmistelussa vuon-
na 2011 ikään kuin vahingossa. Se on osoittautunut vuosien saatossa Pukkilan omaleimaisuutta ku-
vaavaksi, omaksi koetuksi Pukkilan brändiksi, jollaiseksi se on noussut ilman suurempia ponnisteluja 
ja resursointia.  

KulttuuriPukkila on noussut esiin syksyllä 2017 valmisteilla olevassa kuntastrategiatyössä ja tahtoti-
laa sen olemassaolon vahvistamiseen ja kehittämiseen on ilmennyt. KulttuuriPukkilan keskeisiä pai-
nopisteitä ovat kunnan omaleimaisuuden ja kulttuurikumppanuuksien kehittäminen tavoitteen mu-
kaisesti. KulttuuriPukkilan kehittämistä toteutetaan lisäämällä ensisijaisesti henkilöstöresurssia 
1.8.2018 alkaen yleisiin kulttuuripalveluihin kulttuuritapahtumien ja kumppanuuksien koordinoi-
miseksi sekä lisäämällä suunnitelmallisuutta kulttuurikumppanuustyöhön. 

KulttuuriPukkila toimii kunnan tehtävien ytimessä kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman 
edistämisessä kulttuurin ja taiteen keinoin, mistä nousee myös Pukkilan kulttuuripalvelujen tavoit-
teet. 

 

  Talousarviovuoden toiminta  

 Yleiset kulttuuripalvelut    Tulot 500 €, Menot -31 289 €, Netto -30 789 €  

Yleisten kulttuuripalvelujen puitteissa järjestetään konsertteja ja kulttuuritapahtumia. Kohderyhmä-
kohtaisia kulttuuritapahtumia järjestetään myös muilla vastuualueilla. 

Kulttuuripalveluista myönnetään määrärahojen puitteissa avustuksia paikallisille toimijoille kulttuuri-
tapahtumien toteuttamiseksi Pukkilassa. Vuonna 2018 avustusmääräraha on 3 000 €. 

Kulttuuritoiminnan monimuotoisuus ja toteutumismahdollisuudet perustuvat verkostomaiseen yh-
teistyöhön paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa, tätä tulee edelleen kehittää ja vahvistaa. 
Yhteistyö tukee myös kulttuuritoiminnan jatkuvuutta ja mahdollistaa laadukasta kulttuuritarjontaa 
kustannuksia jakamalla. Keskeisiä kulttuuripalvelujen kumppaneita ovat Pukkilan seurakunta, Mu-
siikkiopisto Pukkilassa, Lohjan kaupunginorkesteri ja Mäntsälän kansalaisopisto sekä paikallisista 
yhdistyksistä Pukkilan kulttuuriyhdistys ja Pukkilan Yrittäjät. 
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   Koivulinna    Tulot 500 €, Menot -5 800 €, Netto -5 300 € 

Galleria Koivulinnan toiminnan painotus on näyttelytoiminnassa, näyttelyjä pyritään pitämään sekä 
korkeatasoisina että kaikkien väestöryhmien saavutettavina. Vastuullinen toimija valitaan avoimella 
haulla kolmen vuoden kaudeksi kerrallaan. Koivulinnan kiinteistön ja pihamaan peruskorjauksiin on 
varattu määrärahat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille investointisuunnitelmaan. Kunnan 
roolina on Koivulinnan taloudellisten ja toiminnallisten edellytysten varmistaminen. 

Museo    Tulot 2 450 €, Menot -5 416 €, Netto -2 966 € 

Museoon rakennetaan kesäajaksi kotiseutuperinteitä esiintuova näyttely, mikä on avoinna samanai-
kaisesti galleria Koivulinnan näyttelytoiminnan kanssa. Museonhoitajapalvelut jatkuvat aiempien 
vuosien tapaan määrärahojen puitteissa, avustusta kokoelmien luettelointiin haetaan Museovirastol-
ta.  

  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 -24 000 €, Netto -24 000 € 

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. Opisto järjestää lapsille ja nuorille tai-
teen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen opetusta. Kansalaisopisto täydentää 
kunnan omia, hyvinvointia edistäviä vapaa-ajan palveluja ja tekee yhteistyötä kunnan kanssa. 

Vuoden 2018 tavoitteet (suluissa TA2017): opiston kursseja 42 (42), opiskelijoita 300 (300), tunteja 
1 000 (1 000), opiston tunneista 10 % toteutetaan Pukkilassa. Opiston toimintaan osallistuu 8 % 
(10) kuntalaisista. Taiteen perusopetuksessa (kuvataide) toimii neljä opetusryhmää.  

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 sisältyy kaikki laajan opetussuunnitelman mukaiset muut opetuspal-
velut ja tukiaineet. Musiikkiopistotoiminnan kehityskohteina ovat musiikkileikkikoulutoiminta, soitin-
valmennus ja kouluyhteistyö. 

Musiikkiopisto Pukkilassa luo mahdollisuuksia monipuoliseen yhteistyöhön, mikä mahdollistaa laa-
dukkaan kulttuuritarjonnan eri-ikäisille kuntalaisille mm. Onninpäivän päiväkonsertit, oppilaskonser-
tit sekä muut esiintymiset. 

 

  Henkilöstö  

 
Tehtävänimike Vuodenvaihde 

2017/2018 
Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

Vuosi 2021 
Muutos +/- 

nuoriso- ja vapaa-
ajantoiminnan ohjaaja 

 
 

  
       +0,2 

  

    
1.8. 2018 alkaen ja työpanos jakautuu 20 % kulttuuripalvelut ja 80 % nuorisopalvelut 

 

  Tunnusluvut  
 

Yleisten kulttuuripalvelujen nettomenot ovat 16 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
Koivulinnan nettomenot ovat 3 €/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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  Kirjastopalvelut 

  

 

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot 32 852 3 950 3 460 3 460 3 460

Menot -115 230 -97 742 -100 739 -100 739 -100 739

Netto -82 378 -93 792 -97 279 -97 279 -97 279

Sis. tulot

Sis. menot -16 515 -27 327 -26 516 -26 516 -26 516

Toimintakate -98 893 -121 119 -123 795 -123 795 -123 795

Poistot

Yhteensä -98 893 -121 119 -123 795 -123 795 -123 795  
 

 

  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 
    

Sisältää kustannuspaikan kirjastopalvelut. 
   
  Vastuuhenkilö on kirjastosihteeri. 

 
 
  Talousarviovuoden toiminta  
 

Kirjasto on kunnallinen peruspalvelu, jonka tehtävänä on kirjastolain mukaisesti tarjota pääsy ai-
neistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää 
lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön se-
kä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalais-
toimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 
 
Talousarviovuoden tavoitteena on kirjastopalvelujen vaikuttavuuden parantaminen kuntalaisten kir-
jaston käyttöä lisäämällä. Tavoitteen toteuttamiseksi parannetaan kirjastotilojen saavutettavuutta, 
viihtyisyyttä ja monipuolisia käyttömahdollisuuksia sekä lisätään kuntalaisten kiinnostusta ja kirjas-
ton eri palvelujen tuntemusta markkinointia ja tiedottamista kehittämällä.  
 
Eri ikäryhmille järjestetään yhteistyössä koulun, nuoriso-, seniori- ja kulttuuripalvelujen sekä yhdis-
tysten kanssa tapahtumia ja koulutuksia, joilla kirjastopalveluja tuodaan kuntalaisten tietoisuuteen 
ja edistetään yhteisöllisyyttä sekä monipuolista kulttuurin harrastusta ja aktiivista kansalaisuutta. 
Lasten lukutaitoa ja -harrastusta edistetään yhteistyössä koulun kanssa. Aineistohankinnoissa on 
tavoitteena hankkia aineistoja tasapuolisesti ja monipuolisesti eri ikäryhmille. Riittävillä poistoilla 
huolehditaan kokoelman ajanmukaisuudesta.  
 
Pukkilan kirjastossa otetaan käyttöön Koha-kirjastojärjestelmä alkuvuodesta 2018, samalla kirjasto 
liittyy Helle-kimppaan ja otetaan käyttöön Helle-kirjastojen yhteiset käyttösäännöt, laina-ajat, mak-
sut ja taksat.  
 
Myrskylän kunnan kanssa on selvitetty yhteistyömahdollisuuksia kirjastotoimessa siten, että Myrsky-
län kunta huolehtisi kirjastopalvelujen järjestämisestä molemmissa kunnissa ja palvelujen tuotta-
mista varten perustettaisiin kuntien yhteinen kirjastolaitos. Mikäli yhteinen kirjastolaitos ei toteudu, 
korvataan vuonna 2016 tehty yhteistoimintasopimus Myrskylän kirjaston hallinnollisten tehtävien 
hoidosta Myrskylän kunnan kanssa uudella yhteistoimintasopimuksella, mikä käsittää hallinnollisten 
palvelujen myynnin Myrskylän kirjastolle yhtenä päivänä viikossa. 
 
Kirjastohenkilökunnan osaamista ylläpidetään osallistumalla ammatillisiin täydennyskoulutuksiin.  
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  Henkilöstö  
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2017/2018 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

Vuosi 2021 
Muutos +/- 

kirjastosihteeri 1) 1     

kirjastovirkailija 2) 0,8    

   
1) myydään 20 % Myrskylän kunnalle 
2) työpanos jakautuu 80 % kirjastopalvellut ja 20 % talous-, toimisto- ja asiakaspalvelut 

 
 

  Tunnusluvut  
 

Kirjastopalvelujen nettomenot ovat 63 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

 
 

  

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Myyntitulot

Maksutulot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatulot

TOIMINTATULOT

Henkilöstömenot -155 652 -152 050 -123 432 -123 432 -123 432

Palvelujen ostot -5 930 510 -5 858 200 -5 436 900 -5 436 900 -5 436 900

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset -72 266

Muut toimintamenot

TOIMINTAMENOT -6 158 428 -6 010 250 -5 560 332 -5 560 332 -5 560 332

Sisäiset tulot

Sisäiset menot -3 264

Sisäiset yhteensä

TOIMINTAKATE -6 161 692 -6 010 250 -5 560 332 -5 560 332 -77 650

Poistot ja arvonalentumiset

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -6 161 692 -6 010 250 -5 560 332 -5 560 332 -77 650

 

 
  Tehtäväalueen sisältö 

 
 Tehtäväalue sisältää vastuualueen sosiaali- ja terveyspalvelut. 

 

   
  Tehtäväalueen vastuuhenkilö 

 
  Kunnanjohtaja 
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  Sosiaali- ja terveyspalvelut 
 
 

  

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot

Menot -6 158 428 -6 010 250 -5 560 332 -5 560 332 -5 560 332

Netto -6 158 428 -6 010 250 -5 560 332 -5 560 332 -5 560 332

Sis. tulot

Sis. menot -3 264

Toimintakate -6 161 692 -6 010 250 -5 560 332 -5 560 332 -5 560 332

Poistot

Yhteensä -6 161 692 -6 010 250 -5 560 332 -5 560 332 -5 560 332

 
   

  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 
    

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

 
 
  Talousarviovuoden toiminta  
 

Pukkilalaiset saavat sosiaali- ja terveyspalvelut hoito- ja palvelutakuun lainsäädännön mukaisesti. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitelman mu-
kaisesti ja Hyvinvointiyhtymä raportoi oikea-aikaisesti uhkaavista ylityspaineista tai toiminnallisista 
muutoksista. Hyvinvointiyhtymän tavoitteena on, että kustannusten vuosikasvu on enintään 1 %.  
 
Terveyttä ja hyvinvointia edistetään eri toimijoiden yhteistyönä. Tutkimus- ja palautetietoa hyödyn-
netään toimintojen kehittämisessä mm. hyvinvointikertomuksen tieto. Terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen rakenteita kehitetään huomioiden tuleva maakuntauudistus. Tärkeää on varmistaa eri 
palveluissa esim. hyte, työllisyys, sivistyspalvelut kunta/maakunta rajapinnat ja yhteistyön jatku-
vuus muutoksen jälkeenkin. 
 
Valmisteilla olevassa aluehallintouudistuksessa Pukkila kuuluu Uudenmaan maakuntaan ja muutok-
sen on tarkoitus toteutua 1.1.2020 alkaen. Pukkilan kunnasta osallistutaan Uudenmaan sote-
aluevalmisteluun nostaen esiin kunnan näkökulmia esim. lähipalvelujen säilyminen, valinnan vapau-
den turvaaminen ja selkeät, toimivat palveluprosessit sosiaali- ja terveyspalveluissa. Pukkilan kun-
nan osalta varmistetaan sujuvaa siirtymistä Uudenmaan maakunnan sote-palveluihin, mikä edellyt-
tää tiivistä yhteistyötä niin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuin Uudenmaan valmisteluorgani-
saation kanssa. 
 
Vuoden 2018 talousarviovalmistelu 
Kuntayhtymän ja jäsenkuntien välisiä palvelusopimusneuvotteluita käytiin 21.6.2017 ja 31.8.2017. 
31.8.2017 kunnilla ei ollut yhteistä näkemystä kuntamaksuosuuksien tasosta, joten vuoden 2018 ta-
lousarvion valmistelun lähtökohtana on perussopimuksessa sovittu taso. Vuoden 2018 talousarvio-
esityksen kuntien maksuosuudet kuntayhtymä valmistelee tasoon talousarvio 2017 + 1 %. 
 
Ikääntyneiden palveluissa painopiste on kotiin vietävissä palveluissa (esim. kotihoito, tehostettu ko-
tikuntoutus, kotisairaala- ensihoito, etähoiva) ja tehostettua palveluasumista korvataan uusilla ke-
vyemmillä asumisen ja palvelujen ratkaisulla. Haasteena ovat kotihoidon, kuntoutuksen ja asia-
kasohjauksen resurssivajeet. Ikääntymisen myötä kotihoitoon tulee jatkuvasti lisää asiakkaita ja 
ikääntyneiden hoivan tarve lisääntyy. Palvelurakennemuutoksilla voidaan osittain keventää ikään-
tymisen kustannusvaikutuksia.  
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Kuntoutuksen ja ikääntyneiden palvelujen painopistealueet vuonna 2018 ovat: asiakasohjauksen 
vahvistaminen, kotihoidon oikea resurssointi ja varautuminen lisääntyvään palvelutarpeeseen, kun-
toutuksen vahvistaminen, digiratkaisujen laajentaminen ja valinnanvapauden kehittäminen. 
 
Perhe- ja sosiaalipalveluissa tavoitteena on mm. asiakasohjauksen kehittäminen sekä sosiaalityön-
tekijätilanteen parantaminen alueella. Lastensuojelun sijaishuoltoa pyritään vähentämään avohuol-
toa kehittämällä ja suuntaamalla siihen henkilöstöresursseja. Perhehoitoa lisätään ja panostetaan 
peruspalvelujen saatavuuteen (lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, perheneuvola). Lape-kehittä-
mistyön kautta kehitetään mm. perhekeskusmallia ja oppilashuoltoa alueella.  
 
Erikoissairaanhoidossa tavoitteina ovat mm. ulkokuntamyynnin kasvun tukeminen, hoitoon pääsyn 
nopeuttaminen ja sähköinen asiointi, hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen sekä ydintoiminto-
jen tilojen turvaaminen ja toiminnan muutosten tukeminen. Tavoitteena on myös parempi tuki pe-
rustasolle sekä ikääntyneiden akuuttien ongelmien parempi haltuunotto.  
 
Kuntayhtymän tasolla talousarvioesitys on yhtymän hallituksen käsittelyssä 13.11.2017 ja valtuus-
tossa 1.12.2017. Pukkilan kunnan valmistellessa vuoden 2018 talousarviota kuntayhtymän maksu-
osuusarviot eivät olleet vielä käytettävissä. Tilinpäätösennusteiden mukaan Pukkilan kunnan vuo-
den 2017 soten talousarvio on alittumassa, joten valmistelun lähtökohdaksi on otettu yhtymän esit-
tämä TA 2017 + 1 % sekä vuoden 2017 tilinpäätösennuste. Vuoden 2018 määrärahoissa on varau-
duttu kasvuun tilinpäätösennusteeseen nähden.  
 
Sosiaali- ja perusterveydenhuolto   Tulot 0 €, Menot -3 552 000 €, Netto -3 552 000 € 

   
  Erikoissairaanhoito    Tulot 0 €, Menot  -1 722 000 €, Netto -1 722 000 € 

 
Ympäristöterveyskeskus   Tulot 0 €, Menot -51 300 €, Netto -51 300 € 
 

  Muut palvelut   Tulot  0 €, Menot -135 500 €, Netto -135 500 € 
 

Hyvinvointipäällikkö (ent. tilaajajohtaja) toimii kunnanhallituksessa sosiaali- ja terveyspalveluasioi-
den valmistelijana ja esittelijänä. Pukkilan kunta ostaa Orimattilan kaupungilta hyvinvointipäällikön 
työpanosta erillisen sopimuksen mukaisesti. Hyvinvointipäällikkö osallistuu järjestämissuunnitelman 
ja palvelusopimusten valmisteluun sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin. Hyvin-
vointipäällikkö tekee talousarvioon esityksen sosiaali- ja terveydenhuoltoon varattavista määrära-
hoista sekä valmistelee toimialansa esityksen kunnan tilinpäätökseen. Hyvinvointipäällikön 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 on 32 000 €. Kunta vastaa myös Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymän palvelukseen Pukkilan kunnasta siirtyneiden viranhaltijoiden ja 
työntekijöiden eläkemenoperusteisista maksuista, yhteensä 89 500 €.  

 
 Työmarkkinatuki   Tulot 0 €, Menot -96 000 €, Netto -96 000 € 
 
 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 -3 532 €, Netto -3 532 € 
 

Ehkäisevä päihdetyölain mukaisesti kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta or-
ganisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. Toi-
mielimen koordinoija on työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattori (työajan osuus 10 %).  

 
 Varataan määräraha ehkäisevän päihdetyön toimiin (mahdollisesti Elävä kirjasto -tapahtuma ja 
nuorten Päihdeputki) sekä koulutuksiin ja matkakuluihin. 
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 Henkilöstö 

 
 
Tehtävänimike Vuodenvaihde 

2017/2018 
Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

Vuosi 2021 
Muutos +/- 

työllisyys- ja maahanmuut-
tokoordinaattori 1) 

0,1 
 

  
         

  

nuorisotoiminnan ohjaaja 2) 0,05    
 

1) opintovapaalla 1.8.2017 - 31.12.2018 
2) sijaisuus sisäisin järjestelyin, työpanos jakautuu 5 % sosiaali- ja terveyspalvelut, ehkäisevä päihdetyö, 45 

% nuorisopalvelut ja 50 % varhaiskasvatus 

 
 

 Tunnusluvut  
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot ovat 2 822 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  VARHAISKASVATUS- JA OPETUSPALVELUT 

 
 

  

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Myyntitulot 25 721 0 0 0 0

Maksutulot 146 412 150 000 150 000 150 000 150 000

Tuet ja avustukset 142 0 0 0 0

Muut toimintatulot 4 275 15 084 21 512 21 512 21 512

TOIMINTATULOT 176 550 165 084 171 512 171 512 171 512

Henkilöstömenot -1 377 773 -1 404 463 -1 483 797 -1 483 797 -1 483 797

Palvelujen ostot -1 261 508 -1 235 595 -1 214 571 -1 214 571 -1 214 571

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45 789 -59 200 -59 200 -59 200 -59 200

Avustukset -151 712 -140 000 -140 000 -140 000 -140 000

Muut toimintamenot -13 577 -21 550 -21 550 -21 550 -21 550

TOIMINTAMENOT -2 850 359 -2 860 808 -2 919 118 -2 919 118 -2 919 118

Sisäiset tulot 137 017 132 019 171 716 171 716 171 716

Sisäiset menot -690 683 -736 662 -695 364 -695 364 -695 364

Sisäiset yhteensä -553 666 -604 643 -523 648 -523 648 -523 648

TOIMINTAKATE -3 227 475 -3 300 367 -3 271 254 -3 271 254 -3 271 254

Rahoitusmenot

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

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -3 261 225 -3 334 117 -3 305 004 -3 305 004 -3 305 004

 
  
  Tehtäväalueen sisältö 

 
Tehtäväalue sisältää vastuualueet: varhaiskasvatus ja perusopetus. 
 

   
  Tehtäväalueen vastuuhenkilö 

 
  Rehtori 
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  Varhaiskasvatus 
 
 

  

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot 153 547 142 000 142 000 142 000 142 000

Menot -703 956 -728 211 -763 796 -763 796 -763 796

Netto -550 409 -586 211 -621 796 -621 796 -621 796

Sis. tulot 70 832 61 402 76 387 76 387 76 387

Sis. menot -250 443 -290 971 -275 055 -275 055 -275 055

Toimintakate -730 020 -815 780 -820 464 -820 464 -820 464

Poistot

Yhteensä -730 020 -815 780 -820 464 -820 464 -820 464  
 
   
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö    

 
Sisältää kustannuspaikat: hallinto, päiväkoti Vekara, perhepäivähoito, esikoululaisten varhaiskasva-
tus, varhaiskasvatuksen ostopalvelut  ja lastenhoidon tuki.  
 
Vastuuhenkilö on 31.7.2018 asti varhaiskasvatusjohtaja. 

 
  Talousarviovuoden toiminta  

 
Varhaiskasvatus vastaa perheiden erilaisiin tarpeisiin tarjoamalla varhaiskasvatusta ammatillisessa 
kasvatuskumppanuudessa. Varhaiskasvatuspalveluilla tuetaan lasten ja heidän perheidensä kasvu- 
ja elinolosuhteita, sosiaalista turvallisuutta, toimintakykyä ja omatoimisuutta. Varhaiskasvatuksen 
tehtävänä on huolehtia sekä yhteisöllisyyden että lapsen yksilöllisyyden toteutumisesta. 
 
Toimintakauden pääteemana on 100 lasissa. Toimintakauden aikana toiminta liittyy uuden varhais-
kasvatussuunnitelman käyttöönottoon. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti toiminta-
kausi on jaettu viiteen eri osa-alueeseen; minä ja meidän yhteisömme, ilmaisun monet muodot, 
kasvan, liikun ja kehityn, kielten rikas maailma ja tutkin ja toimin ympäristössäni.  
 
Varhaiskasvatusta tarjotaan pääasiassa päiväkotihoitona. Kunnassa aloitti toimintansa 14.8.2017 
yksityinen perhepäivähoitaja.  
 
 Kaikki vuorohoidossa olevat lapset hoidetaan päiväkodissa. Vuorohoidon tarpeen määrä on lisään-
tynyt ja sen toteuttamiseksi tarvitaan jatkuvasti lisähenkilöstöä. Päiväkodissa on myös viikonloppu-
hoitoa säännöllisesti. 
 
Erityistä tukea tarvitsevat lapset hoidetaan päiväkodissa. Henkilöstön osaamista tarvitaan entistä 
enemmän kielellisten valmiuksien tukemiseen, koska puheterapiapalveluista on puutetta. Erityislas-
tentarhanopettajan palvelujen puuttuminen kuormittaa erityisesti lastentarhanopettajia. Vekaran 
henkilöstö toteuttaa esikoululaisten varhaiskasvatuksen.  
 
Päiväkodin tiloja käyttävät iltaisin myös muut toimijat mm. Nuorisoseura, kunnan liikuntapalvelut ja 
kansalaisopisto.  

 
Hallinto   Tulot 0 €, Menot -54 887 €, Netto -54 887 € 
 
Hallinnon menoja ovat varhaiskasvatusjohtajan (50 %), vastaavan lastentarhanopettajan (11 %) ja 
toimistotyöntekijän (10 %) palkkakustannukset sekä hallintoon liittyvät menoerät mm. varhaiskas-
vatuksen atk-ohjelma, koulutus ja matkat, kopiokone ja toimistotarvikkeet. 
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Päiväkoti Vekara   Tulot 122 500 €, Menot -536 800 €, Netto -414 300 € 
 
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 – 22.00) ja viikonloppuna tarpeen mukaan. Avointa varhaiskasvatustoimin-
taa tuetaan tarjoamalla Vekarasta tiloja mm. Porvoon musiikkiopiston musiikkileikkitoiminnalle ja 
MLL:n Pukkilan osaston perhekahvilalle. Yhteistyö seurakunnan kanssa jatkuu yhteisten tuokioiden 
muodossa. Henkilöstöä on kaikkiaan 14. 
 

  Perhepäivähoito   Tulot 0 €, Menot -4 500 €, Netto -4 500 €  
 
Perhepäivähoitoon varataan henkilöstökuluihin 4 500 € mahdollisen lisähoitotarpeen kattamiseksi. 

 
Esikoululaisten varhaiskasvatus   Tulot 15 000 €, Menot -27 610 €, Netto -12 610 € 
 
Esikouluikäisten varhaiskasvatusta järjestetään Kirkonkylän koulun esiopetustiloissa. Hoidosta vas-
taa 2 x 0,4 työntekijää yhteistyössä koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa. 

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

 
Lastenhoidon tuki       Tulot 0 €, Menot -140 000 €, Netto -140 000 € 
 
Kelan maksamia lastenhoidontuen muotoja ovat kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, joustava 
hoitoraha ja osittainen hoitoraha. Kotihoidon tukeen on oikeutettu, jos alle 3-vuotiasta lasta hoide-
taan kotona. Ehtona on, ettei lapselle ole varattu kunnallista hoitopaikkaa. Yksityisen hoidon tukea 
voi saada, jos alle kouluikäistä lasta hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuot-
taja. Joustavaa hoitorahaa voi saada alle 3-vuotiaan hoitoon kotona. Joustavan hoitorahan saami-
sen edellytyksenä on että huoltaja tekee töitä viikoittain keskimäärin enintään 30 tuntia, tai enin-
tään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta. Osittaista hoitorahaa voi saada 1. ja 2. luokalla 
olevan lapsen hoitoon, jos tekee töitä enintään 30 tuntia lapsen hoidon vuoksi. Lastenhoidon tuet 
maksetaan Kelan kautta, mutta kustannuksista vastaa kunta.  
 

 

  Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2017/2018 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

varhaiskasvatusjohtaja 1) 1    

vastaava lastentarhanopet-
taja 2) 

1    

lastentarhanopettaja  2,5 +0,5 3)                                 

lastenhoitaja  9                                 

 
1) työpanos jakautuu 50 % hallinnollinen työ ja 50 % lapsiryhmässä työskentely 
2) työpanos jakautuu 89 % lapsiryhmässä työskentely ja 11 % hallinnollinen työ 
3) 1.8.2018 alkaen 

 

 
 Tunnusluvut  

 
Varhaiskasvatuksen nettomenot ovat 416 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät) 

  Päiväkoti Vekaran nettomenot ovat 7 817 €/lapsi (ei sisällä poistoja ja sisäisiä eriä) 
Esikoululaisten varhaiskasvatuksen nettomenot ovat 970 €/lapsi (ei sisällä poistoja ja sisäisiä eriä) 
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  Perusopetus 
 
 

  

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot 23 003 23 084 29 512 29 512 29 512

Menot -2 146 403 -2 112 493 -2 155 322 -2 155 322 -2 155 322

Netto -2 123 400 -2 089 409 -2 125 810 -2 125 810 -2 125 810

Sis. tulot 66 185 70 617 95 329 95 329 95 329

Sis. menot -440 240 -444 691 -420 309 -420 309 -420 309

Toimintakate -2 497 455 -2 463 483 -2 450 790 -2 450 790 -2 450 790

Rahoituskulut

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

Yhteensä -2 531 205 -2 497 233 -2 484 540 -2 484 540 -2 484 540

 

   
  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. Rehtori vastaa perusopetuksen johtamisesta kunnassa. Hänelle kuuluvat 
myös muut kunnan perusopetuksen hallinnolliset työt tehtäväkuvauksessa määriteltävällä tavalla. 
Rehtorilla ei ole omaa luokkaa, hänen opetusvelvollisuutensa on vähäinen. 

 
  Talousarviovuoden toiminta  
   
  Hallinto  Tulot 0 €, Menot -72 329 €, Netto -72 329 € 
   

Hallinnon menoja ovat rehtorin palkkauskustannukset ja toiminnalliset menot (matkat, koulutus, 
puhelin yms.). 

   
  Esiopetus  Tulot 0 €, Menot -111 136 €, Netto -111 136 € 

 
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 18). 
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 -492 081 €, Netto -492 081 € 

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.”  

 
Tavoitteet lukuvuodelle 2017-2018 

 
Opettajat: 

uuden opetussuunnitelman menetelmien ottaminen osaksi koulun arkea ja oppimista:  
ilmiöoppiminen tieto- ja viestintätekniikan (tvt) käytön lisääminen opetustyössä 
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Oppilaat: 

luonteenvahvuudet (toimintakortit) 
uuden opetussuunnitelman tavoitteiden ja menetelmien sisäistäminen osaksi omaa oppimista 

 
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 ja neljä koulunkäyn-
ninohjaajaa sekä yksi henkilökohtainen avustaja. Vuodelle 2017 syntyi tarve kahdelle erityisen tuen 
päätöksellä myönnettävälle henkilökohtaiselle koulunkäyntiavustajalle, joista ensimmäinen on pal-
kattu pienryhmään lokakuun alussa 2017. 
 
Koulussa opiskelee yleisopetuksen ryhmissä kolme maahanmuuttajaoppilasta. Heidän S2-
opetukseensa haetaan valtion tukea kolmesta oppitunnista viikossa. 
 
Valmistava opetus on päättynyt Kirkonkylän koululla keväällä 2017. Mahdollisille uusille valmistavan 
opetuksen maahanmuuttajaopiskelijoille pyritään löytämään opiskelupaikka naapurikunnista. Heille 
opetuksen tarjoava kunta saa kotikuntakorvauksina heistä aiheutuneet menot. Mahdolliset lisäkulut 
voivat tulla Pukkilan kunnan maksettaviksi. 

 
  Torpin koulu   Tulot 0 €, Menot -113 570 €, Netto -113 570 € 

 
Torpin koulussa on 24 oppilasta ja kaksi opettajaa sekä henkilökohtainen avustaja. Erityisopettaja 
käy koululla kerran viikossa. Opetus toteutetaan kolmen luokka-asteen yhdysluokkaopetuksena 
kahdessa luokassa. Torpin koulun tavoitteet lukuvuodelle 2017-2018 ovat samat kuin Kirkonkylän 
koulun tavoitteet. 
 

  Erityisopetus   Tulot 0 €, Menot -172 982 €, Netto -172 982 € 
 
Koulujen laaja-alainen erityisopettaja toimii tiiviissä yhteistyössä luokanopettajien kanssa. Erityis-
opettajan tuki oppilaalle on esimerkiksi lukemisen, kirjoittamisen tai matematiikan vaikeuksiin suun-
nattua opetusta joko tehostetussa tai erityisessä tuessa. Oppilas saa erityisopetusta oppimisvai-
keuteensa joko yksilö- tai pienryhmäopetuksena tai omassa luokassaan, jolloin erityisopettaja on 
luokkatilanteessa samanaikaisopettajana. Myös pienryhmässä annetaan erityisopetusta luokkamuo-
toisesti. 
 
Vuodelle 2018 syntyy tarve toisen pienryhmän perustamiselle, mikä merkitsee erityisopettajan tai 
erityisluokanopettajan palkkaamista 1.8.2018 alkaen. Koululla on myös vuosien mittaan kasvanut 
viidennen vakituisen koulunkäynninohjaajan tarve, mikä merkitsee ohjaajan palkkaamista 1.8.2018 
alkaen. 

 
  Aamupäivä- ja iltapäivätoiminta   Tulot 8 500 €, Menot -30 201 €, Netto -21 701 € 
  

 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  
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täyttäville 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.  

 
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.   
 
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 17 012 €, Menot -878 021 €,  Netto 861 009 € 

 
Oppilaista koulutuksen ylläpitäjille maksettavat kotikuntakorvaukset vuodelle 2018 määräytyvät 
31.12.2016 tilanteen mukaan. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan perusosa on 6 518 €    
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.) 
 
  2017 2016 2015 2014 2013 2012
  
Kirkonkylän  
koulu              120 115 116 119 120 119 
Torpin koulu   24   25    27   28    33   32 
 yht. 144 140 143 147 153 151
  
Esiopetus    25   25   20   27    17   31
  

   yht. 169 165 163 174 170 182
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 Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2017/2018 

Vuosi 2018 
Muutos +/- 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

rehtori 1             

esiluokan opettaja 2    

luokanopettaja 9    

erityisopettaja 1) 0,8             +1 2)    

koulunkäynninohjaaja 5             +1 2)                 

henkilökohtainen avustaja 3) 4                  
 

1)  työpanos jakautuu 80 % perusopetuspalvelut ja 20 % työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut 31.12.2018 asti 
2) 1.8.2018 alkaen 

3) Torpissa, eskarissa, 6.lk:lla ja pienryhmässä   

   

  
 Tunnusluvut  
 
 Perusopetuksen nettomenot ovat 1 274 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät) 
 Esiopetuksen nettomenot ovat 4 445 €/oppilas (ei sisällä poistoja ja sisäisiä eriä) 
 Kirkonkylän koulun nettomenot ovat 4 100 €/oppilas (ei sisällä poistoja ja sisäisiä eriä) 
 Torpin koulun nettomenot ovat 4 732 €/oppilas (ei sisällä poistoja ja sisäisiä eriä) 
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PUKKILAN KOULUJEN OPPILASENNUSTE 2017-2024

TILANNE 20 09 2017 LÄHDE: Väestörekisteri ja oppilastilastot

KIRKONKYLÄ

LUOKKA 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

1 22 19 15 18 19 14 18

2 16 22 19 15 18 19 14

3 19 16 22 19 15 18 19

4 15 19 16 22 19 15 18

5 27 15 19 16 22 19 15

6 21 27 15 19 16 22 19

YHTEENSÄ 120 118 106 109 109 107 103

TORPPI

LUOKKA 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

1 3 5 4 4 8 4 5

2 2 3 5 4 4 8 4

3 7 2 3 5 4 4 8

4 3 7 2 3 5 4 4

5 5 3 7 2 3 5 4

6 4 5 3 7 2 3 5

YHTEENSÄ 24 25 24 25 26 28 30

YHTEENSÄ 144 143 130 134 135 135 133

ESKARI/IKÄLUOKKA 25 19 22 27 18 23 16

osavuosi

LUKUVUOSI 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

LUOKKA 1 2 3 4 5 6 YHT.

KIRKONKYLÄ 22 16 19 15 27 21 120

TORPPI 3 2 7 3 5 4 24

YHTEENSÄ 25 18 26 18 32 25 144

OPPILASENNUSTE KOULUT YHTEENSÄ

LUOKKA 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

1 25 24 19 22 27 18 23

2 18 25 24 19 22 27 18

3 26 18 25 24 19 22 27

4 18 26 18 25 24 19 22

5 32 18 26 18 25 24 19

6 25 32 18 26 18 25 24

YHTEENSÄ 144 143 130 134 135 135 133  
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  YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 
  
         

   

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Myyntitulot 355 458 515 350 47 300 47 300 47 300

Maksutulot 2 380 300 300 300 300

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

Muut toimintatulot 331 438 279 150 282 150 282 150 282 150

TOIMINTATULOT 789 275 889 800 424 750 424 750 424 750

Henkilöstömenot -194 256 -32 443 -14 700 -14 700 -14 700

Palvelujen ostot -742 621 -1 564 205 -1 027 461 -1 027 461 -1 027 461

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -330 531

Avustukset -35 000

Muut toimintamenot -30 360 -200 -200 -200 -200

TOIMINTAMENOT -1 332 768 -1 596 848 -1 042 361 -1 042 361 -1 042 361

Sisäiset tulot 305 483 352 800 321 360 321 360 321 360

Sisäiset menot -197 213 -17 020 -9 680 -9 680 -9 680

Sisäiset yhteensä 108 270 335 780 311 680 311 680 311 680

TOIMINTAKATE -435 223 -371 268 -305 931 -305 931 -305 931

Rahoitustuotot

Poistot ja arvonalentumiset -2 475 143 -301 304 -297 606 -289 226 -282 630

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -2 910 366 -672 572 -603 537 -595 157 -588 561  
   

 
  Tehtäväalueen sisältö 
 

Tehtäväalue sisältää vastuualueet: hallinto, yhdyskuntapalvelut, kiinteistöt. 
 

   

  Tehtäväalueen vastuuhenkilö 
 
   kunnanjohtaja 

 
  Talousarviovuoden toiminta  
 

Pukkilan kunta järjestää teknisen toimen hallinnon ja palvelut yhteistyössä Myrskylän kunnan kans-
sa 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. 
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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.  

   
Hallinto 

    
Hallinto tuottaa hallintopalvelut tekniselle lautakunnalle, teknisen toimen tulosalueille ja kuntalaisil-
le. Hallinnon tehtävänä on huolehtia koko teknisen toimen kehittämisestä, taloudesta ja tiedottami-
sesta.   

 
Hallinto sisältää Myrskylästä ostettavat hallintopalvelut. Lisäksi kuluihin sisältyy hallinnon osuus elä-
kemenoperusteisista eläkemaksuista. 
 
Hallinnon kustannukset jaetaan prosenttiperusteisesti kuntien kesken seuraavasti: 
 
- tekninen johtaja:  55 % Myrskylän ja 45 % Pukkilan osuus 

- toimistosihteeri: 60 % Myrskylän ja 40 % Pukkilan osuus 

 
Yhdyskuntapalvelut 

 
Yhdyskuntapalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan omistamien puistojen ja yleisten alueiden, 
ulkoliikuntapaikkojen, katujen, teiden ja rakennusten rakennuttamisesta ja kunnossapidosta. Tä-
män lisäksi toimialueeseen kuuluu palo- ja pelastustoimen tehtävät, joista vastaa Itä-Uudenmaan 
pelastuslaitos. Yhdyskuntapalveluihin kuuluu myös rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun teh-
tävät joiden hallintovastuu on Askolan kunnalla. 

Kiinteistöt 
 
Kiinteistöpalvelut huolehtivat kunnan omistamien rakennusten rakennuttamisesta sekä kunnossapi-

dosta. 

 

 
  Tunnusluvut 
 
  Yhdyskuntateknisten palvelujen nettomenot ovat 306 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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 4.3.  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 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Toimintatulot 1 464 399 1 796 588 1 207 376 1 207 376 1 207 376

Myyntitulot 606 654 861 484 393 284 393 284 393 284

Maksutulot 191 810 190 100 181 760 181 760 181 760

Tuet ja avustukset 310 320 331 300 310 700 310 700 310 700

Muut toimintatulot 355 615 413 704 321 632 321 632 321 632

Toimintamenot -12 100 551 -12 441 024 -11 528 047 -11 528 047 -11 528 047

Henkilöstömenot -2 771 657 -2 617 391 -2 677 904 -2 677 904 -2 677 904

Palvelujen ostot -8 394 053 -9 259 888 -8 258 082 -8 258 082 -8 258 082

Aineet, tarvikkeet, tavarat -534 985 -260 450 -261 250 -261 250 -261 250

Avustukset -316 940 -244 000 -260 100 -260 100 -260 100

Muut toimintamenot -82 916 -59 295 -60 211 -60 211 -60 211

Toimintakate -10 636 152 -10 644 436 -10 320 671 -10 320 671 -10 320 671

Verotulot 7 314 163 7 363 000 7 096 000 7 375 000 7 655 000

Valtionosuudet 3 586 993 3 291 263 3 270 580 3 270 580 3 270 580

Rahoitustulot ja -menot 25 061 50 300 90 300 90 300 90 300

Korkotulot 382

Muut rahoitustulot 145 531 140 800 140 800 140 800 140 800

Korkomenot -119 600 -90 000 -50 000 -50 000 -50 000

Muut rahoitusmenot -1 252 -500 -500 -500 -500

Vuosikate 290 065 60 127 136 209 415 209 695 209

Poistot ja arvonalennukset -2 521 120 -347 122 -342 790 -334 410 -327 813

Suunnitelman mukaiset poistot -2 467 166 -347 122 -342 790 -334 410 -327 813

Arvonalennukset -53 954

Satunnaiset erät

Satunnaiset tulot 4 409 004

Satunnaiset menot

Tilikauden tulos 2 177 949 -286 995 -206 581 80 799 367 396

Tunnusluvut

Toimintatulot/Toimintamenot, % 12,1 14,4 10,5 10,5 10,5

Vuosikate/Poistot, % 11,8 17,3 39,7 124,2 212,1

Vuosikate, euro/asukas 146,1 30,5 69,1 208,6 345,9

Asukasluku vuoden lopussa 1 985 1 971 1 970 1 990 2 010

 

 
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-
loslaskelmassa 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 2016 TA 2017  TA 2018 TS 2019 TS 2020 

Nettotulot 7 314 163 7 363 000 7 096 000 7 375 000 7 655 000 

 
 Verotulot koostuvat kunnan tuloverosta, kiinteistöverosta ja yhteisövero-osuudesta.  

 Verotulojen erittely on esitetty alla olevassa taulukossa. 

 
 

Verotulojen erittely Tilinpäätös 
2016 

Talousarvio 
2017 

Toteutumis-
ennuste 2017 

Talousarvio 
2018 

Tulovero 6 509 659 6 493 000 6 448 000 6 203 000 
Kiinteistövero  405 757 450 000              450 000 444 000 
Osuus yhteisöveron tuotosta 398 747 420 000 420 000  449 000 

Yhteensä 7 314 163 7 363 000 7 318 000 7 096 000 
 
 

Kunnan tulovero 
 

Tuloveroarvio vuodelle 2018 perustuu 21,50 %:n tuloveroprosenttiin (v. 2017, 22,00 %). Tulovero 
on 6 203 000 € eli 4,4 %:a vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Vuoden 2019 tuloveroksi 
on arvioitu 6 468 000 € ja vuoden 2020 tuloveroksi 6 729 000 €. 

 
 Kiinteistövero 
 

Kiinteistöverotuotoksi on arvioitu 444 000 € vuonna 2018. Valtuuston vahvistamat kiinteistövero-
prosentit vuodelle 2018 ovat seuraavat: yleinen 1,15 %, vakituiset asuinrakennukset 0,65 %, muut 
asuinrakennukset (vapaa-ajan rakennukset) 1,25 % ja rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %. Kiin-
teistöverotuotto vuosina 2016 - 2020 on esitetty seuraavassa taulukossa. 

 
Vuosi Kiinteistöverotuotto (€)  

2016 405 757 (toteutunut verotuotto) 
2017 450 000 (TA 2017) 
2017 450 000 (toteutumisennuste) 
2018 
2019 
2020 

444 000 
444 000 
444 000 

(TA 2018) 
(TS 2019) 
(TS 2010) 

 
Kiinteistöveron erittely vuoden 2017 maksuunpanotietojen perusteella on esitetty alla olevassa tau-
lukossa. 

 
Käyttötarkoitus Verotusarvo 

(€) 
Kiinteistövero 

(%) 
Kiinteistövero 
laskennallinen (€) 

Vakituinen asuinrakennus 39 212 440   0,65 254 881 
Muu asuinrakennus 4 263 124 1,25  53 289 
Yleinen  12 299 207 1,15 141 442 
Rakentamaton rak.paikka 42 927 3,00     1 288 

Yhteensä 55 817 698              450 900 
 

  
 Osuus yhteisöverosta 
 
 Seuraavassa taulukossa on esitetty arvio yhteisöverotuotosta vuosina 2016 – 2020. 
 

Vuosi Osuus yhteisöverosta (€)  

2016 398 747 (toteutunut verotuotto) 
2017 420 000 (TA 2017) 
2017                        420 000 (toteutumisennuste) 
2018 
2019 
2020 

449 000 
463 000 
482 000 

(TA 2018) 
(TS 2019) 
(TS 2020) 
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   VALTIONOSUUDET 
 

  TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2018 TS 2019 

Nettotulot 3 586 993 3 291 263 3 270 580  3 270 580  3 270 580 

 
 
Valtionosuudet koostuvat peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen valtion-
osuudesta. 

 
 Vuoden 2017 tilinpäätösennusteessa valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 3 433 341 milj. €. 

 
Laskelma kunnan valtionosuuksista on esitetty kohdassa 2.3 Valtionosuudet vuonna 2018, sivu 15.

                     
 
 Valtionosuudet vuosina 2016 - 2020 asukasta kohti 
 

Vuosi Asukasluku €/as. € yht.  

2016 1 988 (31.12.) 1 804 3 586 993 (TP 2016) 
2017 1 950  1 688  3 291 263 (TA 2017) 
2018 
2019 
2020 

1 970 
1 990 
2 010 

1 660 
1 643 
1 627 

3 270 580 
3 270 580 
3 270 580 

(TA 2018) 
(TS 2019) 
(TS 2010) 

 
  

 RAHOITUSTULOT JA -MENOT 

 
  TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 

Menot -120 852 -90 500 -50 500 -50 500 -50 500 
Tulot 145 913 140 800 140 800 140 800 140 800 

Netto 25 061 50 300 90 300 90 300 90 300 
 

 
Rahoitusmenojen suurimman erän muodostavat talousarviolainojen korot, joihin on varattu 50 000 
€. 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 n. 125 000 €. 
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 4.4 INVESTOINTIOSA 

 
 

 

 
Tulot Menot Netto

Talonrakennus -345 000 -345 000

Kadut, tiet, puistot ja ulkoliikuntapaikat -80 800 -80 800

Kuntayhtymät ja kuntayhteistyö -2 500 -2 500

Yhteensä 0 -428 300 -428 300
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INVESTOINNIT 
 

Vuoden 2018 investointimenot ovat 428 300 €, tulot 0 €, netto -428 300 €. 
 

 

  Talonrakennus 

  

 

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot 89 000 25 000

Menot -82 843 -345 000 -50 000

Netto 6 157 0 -345 000 -25 000

  
 
 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020 
 
 Hyvinvointikeskus Onni, sisäilmastotekniset korjaustyöt 

   
Hyvinvointikeskus Onnin sisäilmastotekniset korjaustyöt on aloitettu kuluvana vuonna. Korjaukset 
kohdistuvat 1. kerroksen keskialueen tiloihin K106 – K108, K109 ja K114 – K116 sekä Maria-
kabinettiin. Vuoden 2018 aikana toteutetaan urakan 2-vaihe, jossa varaudutaan korjaamaan allas- 
ja kerhotilat, muu keskialue sekä terveyssiipi. Näihin korjauksiin on varattu 285 000 €. Vuodelle 
2019 on suunniteltu rakennuksen korjaaminen muilta osin. Näiltä osin kustannukset tarkentuvat 
korjaushankkeen edetessä.  
 
Lisäksi nykyisen kahvion korjaus- ja muutostöihin on varattu 20 000 € vuodelle 2018. 

 
 Säästösuvanto, kirjaston muutostyöt 
 

Kirjaston toimintaedellytyksiä parannetaan modernisoimalla nykyisiä toimitiloja ja parantamalla es-
teettömyyttä. Vuodelle 2018 on varattu 12 000 € kirjaston esteettömään kulkuratkaisuun ja 18 000 
€ sisätilojen rakenteellisiin muutoksiin, info- ja lainauspisteen uusimiseen, hyllyjen muutoksiin ja ka-
lustehankintoihin sekä opasteiden uusimiseen. 

  
Koivulinna 
 
Koivulinnan kuntotutkimukseen ja korjaussuunnitelman laadintaan on varattu 10 000 € rakentami-
seen on varattu 50 000 € vuodelle 2019. Kunnostushankkeelle haetaan avustusta, jonka suuruu-
deksi on arvioitu 50 %. 

 

  Kadut, tiet, puistot ja ulkoliikuntapaikat 

 
 

 

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot

Menot -80 800 -274 000 -108 000

Netto 0 0 -80 800 -274 000 -108 000  
 

Investointisuunnitelmassa on vuosina 2018 - 2020 varauduttu katujen ja teiden perusparantamisiin, 
päällystämisiin sekä valaistusten rakentamiseen. Puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen osalta on varau-
duttu alueiden korjaamiseen ja kehittämiseen. 
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Talousarviovuoden investointivaraukset ovat seuraavat: 

 
Papumäentie 
Papumäentien (220 m) perusparantamisen suunnitteluun ja toteutukseen on varattu 26 400 €. 

 

 Aronmäki 

Aronmäellä, Opintien (480 m) katuvalaistuksen suunnitteluun ja toteutukseen on varattu 14 400 €. 

 

 Kaavatiet 

 Kaavateiden valaisimien uusimiseen on varattu 10 000 €. 

 

 Leikkipuistot 

 Hallitustien leikkipuiston aidan ja laitteiden korjaukseen on varattu 30 000 €. 

 

 Kuntayhtymät ja kuntayhteistyö 

 

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Tulot

Menot 2 249 4 700 2 500 2 500 2 500

Netto 2 249 4 700 2 500 2 500 2 500  
 

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020 

 
Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen ky 
 

Koulutuskuntayhtymän investointiosuuksiin on varattu 2 500 €. 
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 4.5  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 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 290 065 60 127 136 209 415 209 695 209

Satunnaiset erät 4 409 004

Tulorahoituksen korjauserät -4 451 330 -100 000

Investointien rahavirta

Investointimenot -367 896 -4 700 -428 300 -326 500 -110 500

Rahoitusosuudet investointimenoihin 53 530 25 000

Hyödykkeiden myyntitulot 4 636 840 196 000

Toiminnan ja investointien rahavirta 4 570 213 151 427 -292 091 113 709 584 709

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -4 087 563

Antolainasaamisten vähennykset 345

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 950 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -946 650 -856 334 -743 378 -402 192 -368 863

Lyhytaikaisten lainojen muutos 500 000 1 243 600 600 000 500 000

Oman pääoman muutokset 63 197

Muut maksuvalmiuden muutokset -262 619

Rahoituksen rahavirta -4 733 290 93 666 500 222 197 808 131 137

Vaikutus maksuvalmiuteen -163 077 245 093 208 131 311 517 715 846

Rahavarat 31.12. 557 576 802 669 1 010 800 1 322 317 2 038 163

Rahavarat 1.1. 720 653 557 576 802 669 1 010 800 1 322 317

Tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 4 721 640 4 429 549 4 543 258 5 127 967

Lainanhoitokate 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4

Kassan riittävyys, pv 11,5 22 28 42 38  
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   LAINAT 

 
Kunnan kirjanpidon mukaiset lainat vuonna 2018 

 
Kohde/lainanottaja Lainamäärä 

1.1.2018 
Lainamäärä 
31.12.2018 

Kunnan lainat rahoituslaitoksilta 5 293 053 5 793 275 

                       
 

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.  
 
Tilinpäätöksessä 2016 kunnan lainakanta oli 5 199 387 €. Kuluvan vuoden lopussa lainakannan ar-
vioidaan olevan 5 293 053 €, josta pitkäaikaisia kiinteäkorkoisia lainoja 3 172 698 €, pitkäaikaisia 
vaihtuvakorkoisia lainoja 1 570 355 € ja kuntatodistuksia 550 000 €:n arvosta. 
 
Suunnitelmakaudella varaudutaan ottamaan uutta lainaa 1 243 600 € vuonna 2018, 600 000 € 
vuonna 2019 ja 500 000 € vuonna 2020. Uutta lainaa otetaan todellisen tarpeen mukaan. Osa lai-
nanottovaltuudesta voidaan jättää käyttämättä. Lainoja nostetaan kunnan kassatilanteen mukaan.  
 
Vanhoja lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella seuraavasti: 743 378 € vuonna 2018, 402 192 € 
vuonna 2019 ja 368 863 € vuonna 2020.                       

 
 
Kunnan lainamäärän kehitys 

 

 

Vuosi Lainamäärä 1.1. Lainanotto Lyhennys Lainaa €/as

arvio pitkäaik. 31.12.

lainat

2017 yht. 5 199 387,00 950 000,00 856 334,00 2 714

pitkäaik. 3 599 387,00 950 000,00 856 334,00

kuntatod. * 1 600 000,00

2018 yht. 5 293 053,00 1 243 600,00 743 378,00 2 941

pitkäaik. 4 743 053,00 743 378,00

kuntatod. 550 000,00 1 243 600,00

2019 yht. 5 793 275,00 600 000,00 402 192,00 3 011

pitkäaik. 3 999 675,00 402 192,00

kuntatod. 1 793 600,00 600 000,00

2020 yht. 5 991 083,00 500 000,00 368 863,00 3 046

pitkäaik. 3 597 483,00 368 863,00

kuntatod. 2 393 600,00 500 000,00

2021 yht. 6 122 220,00

pikäaik. 3 228 620,00

kuntatod. 2 893 600,00  
 

 
* Aiempien vuosien kuntatodistuksina ollutta lainanottoa muutettiin pitkäaikaiseksi lainaksi 
1 050 000 €. 

 


