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 SAATTEEKSI    

 

 

Itsenäinen Pukkila kokoaa voimat yhteen ja uudistuu kuntalaisten parhaaksi. Tähän lauseeseen 
kiteytyy Pukkilan kunnan tavoite, visio 2025, jonka valtuusto vahvisti joulukuussa 2017 hyväksy-
essään uuden kuntastrategian. Strategian mukaisesti kunta pyrkii vastaamaan toimintaympäris-
tönsä muutoksiin uudistumalla, korostamalla kumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja osallistamista. 
Kunnan keskeisimpiä tehtäviä ovat kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja kunnan elinvoiman 
kehittäminen. Oman toiminnan johtaminen ja kehittäminen, tasapainoinen talous ja viestintä ja 
brändityö ovat keskeisiä keinoja strategian toteuttamisessa. Rohkeus, läheisyys ja sujuvuus oh-
jaavat arvoina toimintaamme. 
 
Talousarvio vuodelle 2019 on laadittu palvelut säilyttävänä ja kehittämisedellytyksiä luovana. 
Kunnan henkilöstöorganisaatiota, työtehtäviä ja johtamista on kehitetty jo kuluvana vuonna vas-
taamaan paremmin uutta kuntastrategiaa. Tätä jatketaan myös ensi vuonna. Tehtäväaluejakoa 
on muutettu. Valtuusto antaa aiemman kuuden tehtäväalueen sijaan määrärahan yhdeksälle teh-
täväalueelle. Varhaiskasvatus ja perusopetus on erotettu omiksi tehtäväalueiksi, ruoka- ja sii-
vouspalvelut on siirretty hallintopalvelujen alta itsenäiseksi tehtäväalueeksi ja elinvoimapalveluille 
on muodostettu uusi tehtäväalue. 
 
Kuluvan vuoden talouskehitys ei ole ollut odotusten mukainen. Tilinpäätösennusteen mukaan 
vuosi 2018 on jäämässä noin miljoona euroa alijäämäiseksi. Verotulojen arvioidaan jäävän noin 
puoli miljoonaa euroa alle budjetoidun. Sosiaali- ja terveydenhuollon määrärahoihin kohdistuu 
puolestaan reilun puolen miljoonan euron ylityspaineet. Heikot talousnäkymät eivät mahdollista 
lyhyellä aikavälillä kunnan tuloveroprosentin alentamisen jatkamista. Valtuusto vahvistikin tulove-
roprosentiksi nykyisen 21,50 vuodelle 2019.  
 
Tilikauden tulos jää talousarviossa noin 600 000 euroa alijäämäiseksi. Myös vuosikate on jäämäs-
sä miinukselle. Merkittävin yksittäinen käyttötalouden määrärahalisäys vuoden 2019 talousarvi-
oon on valtuuston keväällä myöntämä 250 000 euroa avustus Syvänojan yksityistien sillan kor-
jaushankkeeseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon määrärahoja on puolestaan lisätty palvelusopi-
musneuvottelujen mukaisesti reilulla 100 000 eurolla. 
 
Kunnan talouskehityksen kannalta keskeiseksi muodostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon kus-
tannukset tulevat rasittamaan kunnan taloutta ja vaikeuttamaan sen ennustettavuutta ainakin 
vielä seuraavat kaksi vuotta. Maakunta- ja sote-uudistusta ja sen toteutumista leimannut epä-
varmuus jatkuu. Pukkilan kunnan talouden kannalta olisi toivottavaa, että uudistus viimeinkin to-
teutuisi. 
 
Talouden suhteellisen synkistä lyhyen aikavälin näkymistä huolimatta on aika panostaa uuden 
kuntastrategian mukaisten tavoitteiden toteuttamiseen. Lisäämällä kuntalaisten hyvinvointia ja 
kunnan elinvoimaisuutta on mahdollista palauttaa Pukkilan kunta kasvu-uralle ja tehdä kunnas-
tamme haluttu paikka asua ja elää. Tähän on ainakin uskottava ja tämän eteen tehtävä töitä! 
 
Rohkeutta vuodelle 2019! 
   
Pukkilassa 12.11.2018 
 
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 §). 
 
Joulukuussa 2017 hyväksytty kuntastrategia on yhdessä tehty strategia. Työskentely käynnistettiin 5.9.2017 
yhteisessä poliittisen johdon ja virkamiesjohdon strategiatyöpajassa. Tavoitteeksi asetettiin yksinkertainen 
ja kirkas strategia, mikä ohjaa koko kuntaorganisaation työtä poliittisesta päätöksenteosta aina ruohonjuu-
ritason tekemiseen. Strategiatyöhön osallistettiin suunnitelmallisesti luottamushenkilöt, henkilöstö, kuntalai-
set ja sidosryhmät eri tilaisuuksissa, joita oli kaikkiaan 11. Lisäksi toteutettiin Questback-kysely. Strategia-
prosessissa käytettiin myös ulkopuolista asiantuntija-apua.  

 
Kuntalain mukainen strategiadokumentti sisältyy talousarviokirjaan. Strategiaan liittyvissä suunnitelmissa 
määritellään strategian toimeenpano, toteutumisen arviointi ja seuranta. Toimeenpanon varmistamiseksi 
asetettiin valtuustokaudelle strategiaohjausryhmä, joka vastaa strategian läpivienti-, viestintä-, hyvinvointi- 
ja elinvoimasuunnitelmien laadinnasta ja valmistumisesta. Nämä suunnitelmat hyväksytään niiden valmis-
tuttua kunnanhallituksessa ja valtuustossa. 
 
Strategia-asiakirjaa on päivitetty vuoden 2018 aikana strategian läpivientityön ohessa. Kuntastrategiaan ei 
esitetä muutoksia. 

 
 

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 oli edellisen valtuustokauden aikana koko väestökehityksen osalta laskusuuntainen. 0 - 6-
vuotiaiden, 15 - 64-vuotiaiden ja yli 75-vuotiaiden osalta trendi oli nouseva. Työllisyyskehityksen trendi oli 
työttömyyden osalta nouseva ja työvoiman osalta laskeva. Kuntien välinen nettomuutto oli Pukkilalle ajan-
jaksolla voimakkaasti tappiollinen. Nämä tekijät luovat haasteita Pukkilalle elinvoiman, talouden ja palvelu-
jen näkökulmasta. Lisäksi haasteita tuovat yhteiskunnan muutosvauhti ja digitalisoituminen. Miten pieni 
kunta pärjää muutosvauhdissa mukana ja pystyy vastaamaan näihin haasteisiin? Toisaalta Pukkilan vah-
vuuksia 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 edistämisen 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.  
 
Lisäys 30.10.2018: Läpivientisuunnitelma on valmistunut ja hyväksytetty strategiaohjausryhmässä 
12.2.2018 strategiakoordinaattorin toimesta. 
 
VASTUUTAHO Strategiaohjausryhmä, strategiakoordinaattori 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, lisää 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.  

 

Hyvinvointivointisuunnitelma valmistuu vuoden 2018 aikana ja elinvoimasuunnitelman valmistumi-
nen siirtyy vuodelle 2019. 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 mää-
ritellään 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. Imagorakentaminen, myynti ja aktiivinen viestintä on tär-
keää. Viestinnällä on tärkeä rooli vetovoimaisen Pukkilan rakentamisessa. Tavoitteena on saada paljon vies-
tinviejiä; jokainen luottamushenkilö, työntekijä ja kuntalainen markkinoi Pukkilaa ja vie viestiä eri kanavia 
pitkin maailmalle. Viestintäsuunnitelmassa määritellään viestinnän ja markkinoinnin tavoitteet ja toi-
menpiteet, arviointi ja seuranta. 
 
Viestintäsuunnitelma valmistui 26.4.2018 ja hyväksyttiin kunnanhallituksen kokouksessa 7.5.2018. 
VASTUUTAHO Strategiaohjausryhmä, strategiakoordinaattori ja viestintäryhmä. 
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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 Hallintopalvelut, Elinvoimapal-
velut, Ruoka- ja siivouspalvelut, Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Varhaiskas-
vatuspalvelut, Opetuspalvelut ja Yhdyskuntatekniset palvelut. 
 
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. 

 

Hallintopalvelut 
Talous-, toimisto- ja asiakaspalvelut -tiimi tuottaa kuntaorganisaatiolle mm. taloussuunnittelua, kokoaa ti-
linpäätöksen, sekä hoitaa asiahallintaa (mm. esityslistat, pöytäkirjat ja arkisto). Tiimi tukee koko kunnan 
henkilöstöä talous- ja henkilöstöasioissa. Palvelupiste tarjoaa kunnan palveluihin liittyvää neuvontaa ja oh-
jausta keskitetysti yhden luukun periaatteella. Palvelupiste toimii kontaktipintana kunnan, kuntalaisten ja eri 
toimijoiden välillä. Kunta lisäksi ostaa sopimukseen perustuen talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT –
palveluja.   

 
Kehittymisnäkökulmia: 
 palvelupisteen digitalisaation lisääminen 
 sujuvan tiedonkulun varmistaminen, tiedonkulun lisääminen 
 asiakaspalvelun vuosikello 
 sujuvien prosessien luominen 

 

Elinvoimapalvelut 
Elinvoimapalvelujen tavoitteena on kehittää kunnan elinvoimaa kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Toiminnan yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja tehtävät toimenpiteet määritellään 
elivoimasuunnitelmassa. Kunnan elinvoimaisuutta pyritään lisäämään mm. kehittämistoiminnalla ja 
markkinoinnilla (brändityö, asuin- ja yritystontit, toimitilat). Kunta tukee uutta yritystoimintaa ostamalla 
yritysneuvontapalveluja yrittäjiksi ryhtyville. Työllisyyspalveluilla kunta pyrkii edistämään kuntalaisten 
työllistymistä. 
 
Työllisyyspalveluissa 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 ja valmennusta sekä 
lakisääteisen TYP-palvelun. Tarjotaan myös tukea pukkilalaisille yrittäjille työllistämiseen.  
 
Kehittymisnäkökulmia: 
• Tulevat muutokset toimintaympäristössä (kasvupalvelut tulevassa maakuntauudistuksessa). Kunta pa-

nostaa työllisyyspalveluissa pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn, nuoriin sekä kehittää/luo välityömarkki-
noita alueella. 

• 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 mutta huomioiden, että työllisyyspalvelujen toimialueella 
olevien hankkeiden rahoittamisen on oltava tulostavoitteista ja hankkeista tulee jäädä konkreettista 
hyötyä kunnalle. 

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

dessä kumppaneiden kanssa. Etsivän nuorisotyön ja työllisyyspalvelujen asiakkaiden välillä tehtävä 
asiakasjako selkeyttää etsivän nuorisotyön rahoituksen osuutta. 

• Elinvoiman edistäminen kulttuuripalveluilla. Kulttuuri on vahvuus, sitä pitää ylläpitää. 
Kulttuurikumppanuudet kunnan PR-työssä. Palkkatukipaikkojen käyttäminen hyödyksi.  
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Ruoka- ja siivouspalvelut 
Ruoka-ja siivouspalveluiden toimipaikat ovat keskuskeittiö, päiväkoti Vekara, Hyvinvointikeskus Onni, Kir-
konkylän koulu, Torpin koulu (lv. 2018-2019 loppuun saakka), kunnantalo, kirjasto ja paloasema. Ruokapal-
veluissa työskentelee 5 henkilöä ja siivouspalveluissa 5 henkilöä, molempien yksiköiden esimies on palvelu-
päällikkö (+ 1 hlö). Suoritteita tuotetaan vuodessa n. 100 000, aterioita tarjotaan päivittäin n. 300 henkilöl-
le. Ruokapalvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti huomioiden eri ikäryhmät ja erityisruokavaliot.  
 
Siivouspalveluissa pyritään ekologisuuteen ja huomioimaan asiakkaan toiveet. Siivoustyö tehdään siivousmi-
toituksen mukaan. Siivousmitoituksen mukainen pinta-ala on n. 8 000 m2. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhty-
män Hyvinvointikeskus Onnista vuokraamien tilojen siivous tehdään myyntisopimuksella siivoussopimuksen 
sekä yhtymän oman mitoituksen mukaisesti. 
 
Ruoka- ja siivouspalvelut toimivat vuoden jokaisena päivänä. 
 
Kehittymisnäkökulmia: 
• Hyvinvointikeskus Onnin kahvion toiminnan kehittäminen mm. myyntitiskin parantaminen niin, että 

tuotteita saadaan enemmän ja paremmin esille koska nykyinen tila ei riitä (toteutettu 2018) sekä auki-
oloaikojen tarkasteleminen ja erilaiset tapahtumat. 

• resurssien lisääminen Hyvinvointikeskus Onnin aukioloaikojen laajentamiseksi 
• tehdään teemakuukausia/-päiviä yhteistyössä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa 

 

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.  
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. KulttuuriPukkila kokoaa yhteen vapaa-ajan palvelujen ja kumppaneiden 
toiminnan kokonaisuuden ja se brändää Pukkilan omaleimaisuutta ja aktiivisuutta. KulttuuriPukkilan toimi-
joina ovat kunta ja sen kumppanit. 
 
Maahanmuuttopalvelut tuotetaan yhdessä kumppanien kanssa. 
 
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. 
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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.  

Varhaiskasvatuspalvelut 
Varhaiskasvatuksen toiminta on monipuolista ja laadukasta. Toimintaa suunniteltaessa huomioidaan lasten 
yksilöllisyys, mielipiteet ja osallisuus. Tarjoamme huoltajille säännöllisesti mahdollisuutta osallistua ja vai-
kuttaa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. 
 
Lapsilähtöisyys toiminnassamme mahdollistaa lasten omien tietojen, taitojen ja kiinnostuksen kohteiden se-
kä vahvuuksien löytämisen. Elämyksellinen, lämminhenkinen ja turvallinen kasvatusympäristömme avaa 
mahdollisuuksia leikin ja kokeilun kautta uuden oppimiseen.  
 
Arjen sujuvuutta helpottaa inhimillinen, avarakatseinen, erilaisia perheitä arvostava ja luotettava henkilöstö. 
Jokaisen lapsen hoidontarve huomioidaan yksilöllisesti. Huoltajien päivittäinen kohtaaminen mahdollistaa 
sujuvan ja avoimen yhteistyön perheiden kanssa.  
 
Varhaiskasvatuspalvelut toteutetaan päiväkoti Vekarassa. Sen lisäksi tarjotaan perhepäivähoitoa. Esikoulu-
laisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään esikoulun tiloissa Kirkonkylän koululla. Esiopetuksesta vastaa 
opetuspalvelut. Vuorohoitoa järjestetään päiväkoti Vekarassa huoltajien työ- tai opiskelutilanteen mukaan. 
 

Kehittymisnäkökulmia: 
 vaihtoehtoiset muodot laadukkaiden varhaiskasvatuspalvelujen turvaamiseksi 
 havainnointi- ja arviointikäytänteiden kehittäminen 
 yhteistyön selkiyttäminen eri tahojen kanssa 
 lapsen osallisuuden vahvistaminen 
 henkilöstön kouluttaminen varhaiskasvatuslain ja -suunnitelman asettamien tavoitteiden saavutta-

miseksi 
 tilojen ja oppimisympäristöjen kehittäminen/laajennus 
 koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön lisääminen  
 henkilöstörakenne vastaamaan varhaiskasvatuslain asettamia määreitä.  

Opetuspalvelut 
Oppilaita tuetaan heidän kasvussaan itsestään, muista ihmisistä, ympäröivästä yhteiskunnasta ja luonnosta 
välittäviksi vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. Koulun pyrkimyksenä on oppilaan itsetunnon ja monipuolisen il-
maisutaidon kehittäminen. 
 

Kirkonkylän koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokilla 1-6. Opetusta annetaan myös pienryhmässä. 
Torpin koulussa järjestetään kolmen luokka-asteen yhdysluokkaopetusta kahdessa luokassa.  
 
Kirkonkylän koulussa annetaan myös esiopetusta ja tarvittaessa perusopetukseen valmistavaa opetusta. 
Esiopetuksen tiloissa järjestetään perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä varhaiskasvatuksen 
aamu- ja iltapäivähoitoa. 
 

Kunnalla on Askolan kunnan kanssa sopimus yläkouluyhteistyöstä. Oppilaat voivat hakeutua yläkouluun 
myös muualle, mutta siihen on saatava koulun sijaintikunnan lupa. 
 
Kehittymisnäkökulmia:   
• oppimisen tuen käytänteet 
• oppilaiden osallistaminen  
• toimivat koulukuljetukset ja kohtuulliset koulumatkat 
• kerhotoimintaa koulupäivän yhteyteen 
• koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön lisääminen 
• liikunnan lisääminen koulupäiviin 
• koulun ja kodin yhteistyön syventäminen. 
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Yhdyskuntatekniset palvelut 
Yhdyskuntatekniset palvelut tuotetaan kuntayhteistyönä Myrskylän kunnan toimiessa vastuukuntana. Tekni-
sen toimen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää turvallista ja toimivaa elinympäristöä tuottamalla kuntalaisille 
laadukkaita 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 

Maailmantalouden kasvu on taittumassa, vaikka korkeasuhdanne jatkuukin. Etenkin Euroopassa on 
merkkejä talouskasvun hidastumisesta. Työttömyys on kuitenkin vähenemässä ja kuluttajien luot-
tamus on vahvaa. Lyhyet markkinakorot ovat vielä negatiivisia, mutta niiden odotetaan nousevan. 
Yhdysvaltain talous kasvaa nopeasti ja työttömyys on erittäin vähäistä. Maailmankaupan kasvu hi-
dastuu ennustejaksolla. Erityisesti euroalueella kasvu jää vaatimattomaksi. 

Suomen talous on kasvanut nopeasti viime vuosina. Valtiovaranministeriön taloudellisen katsauksen 
(syyskuu 2018) mukaan kuluvasta vuodesta on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi. 
Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna 3,0 prosenttia. Arvioiden 
mukaan Suomen talouden kasvu hidastuu kuitenkin selvästi noin 1,5 prosentin vuosikasvuihin tule-
vina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021 - 2022 talouskasvun arvioidaan palaavan hitaa-
seen noin prosentin kasvuvauhtiin, mikä johtuu talouden rakenteellisista tekijöistä. 

Työllisyyden kasvu on alkuvuoden 2018 aikana ollut nopeaa. Työllisiä on tällä hetkellä enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työlli-
syysaste nousee 73 prosenttiin vuonna 2020. Talouskasvun hidastuminen tulee hidastamaan myös 
työllisyyden kasvua. Työttömyys on alkuvuonna laskenut nopeasti koko maassa ja kaikissa ikäryh-
missä. Ennuste koko vuoden 2018 työttömyysasteeksi on 7,4 prosenttia. Vuonna 2020 työttömyys-
asteen ennustetaan olevan 6,6 prosenttia. 

Vuonna 2018 työllisyyden ja ansiotason nousu kiihdyttää yksityisen kulutuksen kasvua. Myös yksi-
tyisten investointien kasvu jatkuu. Erityisesti asuinrakentaminen on ripeää. Kuluttajahinnat nouse-
vat vuonna 2018 laajasti eri hyödykeryhmissä ja inflaatio kiihtyy 1,1 prosenttiin. Vuonna 2019 ta-
louskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Merkittävin kasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien 
supistuminen. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden kohene-
minen. Palkkasumma nousee 3,5 prosenttia, mikä pitää yllä kotitalouksien käytettävissä olevien tu-
lojen nopeaa kasvua. Vuonna 2020 talous kasvaa 1,6 prosenttia. Yksityisen kulutuksen kasvu hi-
dastuu edelleen inflaation nopeutuessa. 

Vuonna 2018 ansiotaso nousee 1,8 prosenttia. Ansiotason nousu kiihtyy 2,6 prosenttiin vuonna 
2019 sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousua 3,0 pro-
senttiin kiihdyttävät edelleen hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palautuminen. 

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat 
julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymme-
nen taitteessa ja pysyy tasapainon tuntumassa vuoteen 2022 saakka. Suhdanneluonteinen julkisen 
talouden vahvistuminen ei kuitenkaan turvaa kestävää julkisen talouden rahoitusta pitkällä aikavä-
lillä. Väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja, vähentää työikäisen väestön määrää ja hei-
kentää talouden kasvumahdollisuuksia. Talouskasvun ennakoidaan asettuvan pitkällä aikavälillä 1 - 
1,5 prosenttiin. Talouskasvusta julkiseen talouteen syntyvät tulot eivät riitä nykyrakentein rahoit-
tamaan julkisia palveluja ja etuuksia. 

Talouskehitykseen liittyy monenlaisia riskejä. Keskeinen riski maailmankaupan ja siten myös maa-
ilmantalouden kasvulle on kauppasodan yltyminen. Kiinan velkaantuneisuuden kärjistyminen vai-
kuttaisi maailmantalouden kasvunäkymiin heikentävästi. Nousevien talouksien, erityisesti Intian 
odotettua parempi kehitys on positiivinen riski. Kotitalouksien velkaantuminen suhteessa käytettä-
vissä oleviin tuloihin jatkuu edelleen. Tätä tukevat matala korkotaso, työmarkkinoiden myönteinen 
kehitys sekä asuinrakentamisen vahva kasvu. 
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Kuntasektorin talouskehitys, kuntatalousohjelma 2019 - 2022 

Valtiovarainministeriössä valmistellun kuntatalousohjelman tarkoituksena on arvioida kuntatalouden 
tilaa ja kuntien mahdollisuuksia selvitä peruspalvelujen järjestämisestä valtion talousarvioesityksen 
mukaisella rahoituksella ja päätetyillä toimenpiteillä. Ohjelman painopiste on kuntatalouden kehi-
tysnäkymien ja valtion toimenpiteiden tarkastelussa. Toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu koko 
kuntatalouden lisäksi kuntaryhmittäin sekä rahoitusperiaatteen toteutumisen näkökulmasta. 

Kuntatalous vahvistui selvästi vuonna 2017. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien yhteenlas-
kettu vuosikate oli 3,9 mrd. euroa positiivinen. Vuosikate vahvistui yli 540 milj. euroa edellisvuo-
desta. Vuosikate riitti myös edellisvuoden tapaan kattamaan poistot ja arvonalentumiset sekä net-
toinvestoinnit. Kuntatalouden vuosikatteen vahvistuminen perustui ennen kaikkea peruskuntien 
vuosikatteen vahvistumiseen, sillä kuntayhtymien vuosikate heikkeni vuonna 2017 noin 30 milj. eu-
roa. Kuntatalouden vahvistumista selittää ennen kaikkea toimintamenojen maltillinen kasvu sekä 
verotulojen kasvun nopeutuminen. 

Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat vuonna 2017 hieman yli 3,4 mrd. euroa, josta peruskuntien 
osuus oli noin 2,4 mrd. euroa ja kuntayhtymien osuus noin 1,05 mrd. euroa. Vuoteen 2016 verrat-
tuna investoinnit kasvoivat noin 180 milj. euroa eli 5,6 prosenttia. Investointien kasvua selittää en-
nen kaikkea sairaanhoitopiirien investointien kasvu. Kuntatalouden lainakanta jatkoi kasvuaan. 
Kuntatalouden lainakanta kasvoi vuoden 2016 noin 18,1 mrd. eurosta noin 18,4 mrd. euroon. Lai-
nakannan kasvu perustui pääosin kuntayhtymien kasvaneeseen lainanottoon. 

Kuntien yhteenlaskettu vuosikate ei ole ollut nykyisen kirjanpitokäytännön aikana koskaan aikai-
semmin yhtä vahva kuin vuonna 2017. Vuosikate vahvistui selvästi kaikissa kuntakokoryhmissä. 
Vuosikate, 3,27 mrd. euroa riitti kattamaan poistot ja oli lähes miljardi euroa nettoinvestointeja 
korkeammalla tasolla. Erot kuntien välillä säilyivät kuitenkin suurina ja osassa kuntia taloudelliset 
haasteet jatkuivat edelleen. Vuosikate oli vuonna 2017 negatiivinen neljässä kunnassa. Yhteensä 
53 kunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Kertynyttä alijäämää oli yhteensä 23 kunnan 
taseessa. 

Kuntatalous heikkenee vuonna 2018 hieman edellisvuodesta toimintamenojen kasvun nopeutuessa 
ja verotulojen kasvun hidastuessa. Kevään 2018 kuntatalousohjelmassa kuntatalouden arvioitiin 
kehittyvän kuluvana vuonna suotuisammin. Kuntien verotulot ovat jäämässä lähes 600 milj. euroa 
pienemmäksi kuin keväällä arvioitiin. Kunnallisveron kertymää pienentävät erityisesti tämän vuoden 
joulukuussa maksettavat poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset. Vuonna 2019 kuntatalouden 
tilikauden tuloksen arvioidaan hieman paranevan. Myös vuosikate vahvistuu hieman kuluvasta vuo-
desta. Toimintamenoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kun-
ta-alan palkankorotukset ja kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen. 

Kuntatalouden nettoinvestoinnit pysyvät lähivuosina korkealla tasolla. Kuntatalouden lainaottotar-
vetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta pysyy kehitysarviossa negatiivisena vuoteen 
2020 saakka. Sen jälkeen maakunta- ja sote-uudistus toteutuessaan pienentää kuntatalouden me-
nopaineita, ja kuntatalouden velkaantumisen arvioidaan taittuvan. 

 

Lähteet:  

Taloudellinen katsaus, syksy 2018, Valtiovarainministeriön julkaisu – 24a/2018 

Kuntatalousohjelma 2019-2022, Kevät 2018, Valtiovarainministeriön julkaisu – 6a/2018 

Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, Syksy 2018, Valtiovarainministeriön julkaisu – 26a/2018 
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 2.2 VALTIONOSUUDET VUONNA 2019  

 

Valtionosuusjärjestelmä 

Valtionosuusjärjestelmän kautta valtio osallistuu kunnallisten peruspalvelujen rahoitukseen. 

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden 
varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspal-
velut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kun-
tien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa ja tulopohjissa. 

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu 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. Järjestelmän laskennallisuudesta johtuen kunnalle myönnetyn valtionosuuden suuruuteen 
ei vaikuta se miten paljon rahaa se niihin käyttää. 
 
Laskennallisten kustannusten ja lisäosien perusteena ovat vuosittain vahvistettavat perushinnat ikä-
ryhmille, kriteereille ja kolmelle lisäosalle. 
 

 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 2019 (tilanne 22.10.2018) 
 

 Välisumma Yhteensä 

Yleinen valtionosuus ennen verotulotasausta  2 762 674 

   

Verotulotasaus  1 047 499 

   

Yleinen valtionosuus yhteensä  3 810 173 

Opetustoimen ja kulttuuritoimen valtionosuudet  -430 947 

Kunnan laskennallinen valtionosuus  3 379 226 

   

Kotikuntakorvaukset perusopetuksessa   

   saatavat 23 827  

   maksettavat 777 566  
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 2.3  VÄESTÖ- JA TYÖLLISYYSKEHITYS 
 
Väestö 

 
Kunnan asukasluku 31.12.2017 oli 1 940, josta naisia oli 946 ja miehiä 994. Asukasluvun vähennys 
vuonna 2017 oli 44 henkilöä eli 2,4 %.  

 

Väestön ikärakenne  
 
Ikä Yhteensä % 
  0 – 6 150 7,7 
  7 – 14 186 9,5 
15 – 64 1 164 60,7 
65 – 74 249 12,4 
yli 75 191 9,7 

 1 940 100,0 

 
Pukkilalaisia arvioidaan 31.12.2018 olevan 1 920. Vuoden 2019 lopussa asukasluvun arvioidaan 
olevan 1 940. Suunnitelmavuosien tavoitteena on 1 - 2 %:n vuosittainen asukasluvun kasvu. Asu-
kaslukuun perustuvien tunnuslukujen laskennassa on käytetty vuonna 2020 asukaslukua 1 970 ja 
vuonna 2021 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 2018 aikana laskenut. Tilastokeskuksen mukaan 30.9.2018 mennessä asu-
kasluvun muutos on -24, jossa elävänä syntyneet 8, kuolleet 21, tulomuutto 91 ja lähtömuutto 102. 
Kunnan asukasluku 30.9.2018 oli 1 916. 

 

 Väestö ja työllisyys vuosina 2009 - 2017 
 

Vuosi Väestö Muutos Muutos 
% 

Työvoima Muutos Muutos 
% 

Työttö-
myysaste % 

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 

2017 1 940 -44 -2,4 943 -17 -1,7 10,0 

 
 Lähde: Tilastokeskus ja Uudenmaan ELY-keskus 

 
 
Syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan kunnan työttömyysaste oli 8,6 %. Työttömiä työnhakijoita 
oli 80, joista naisia 41 ja miehiä 39, alle 25-vuotiaita 8. Yli vuoden työttömänä olleita oli 31. Työt-
tömyysasteen arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 9 %. 
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3. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS  

 3.1  TALOUSARVIOASETELMA 

 
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 Hallintopalvelut Keskusvaalilauta-
kunta 

Kuntavaalit 
Valtiolliset vaalit 
EU-vaalit 

  Valtuusto Valtuusto 

  
 

Kunnanhallitus 
 
 
 
 
 
 

Hallinto 
Yhteistoiminta 
Riskien hallinta 
Eläinsuojelu 
Maa- ja metsätilat 
Verotus 
Maaseutuhallinto 
Kaavoitus ja maankäyttö 

  Talous-, toimisto- ja 
asiakaspalvelut 
 

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

 Elinvoimapalvelut Elinvoima- ja kehit-
tämispalvelut 
 
 

Elinvoima- ja kehittämispalvelut 
Markkinointi 
Joukkoliikenne 
Asunto- ja teollisuustontit 
Työllisyyspalvelut 

 Ruoka- ja siivous-
palvelut 

Ruoka- ja siivouspal-
velut 

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

 Hyvinvointi- ja  
vapaa-aikapalvelut 

Hallinto Hallinto 

  Maahanmuuttopal-
velut 

Maahanmuuttopalvelut 

  Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut 

  Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut 

  Senioripalvelut Senioripalvelut 

  Kulttuuripalvelut Yleiset kulttuuripalvelut 
Koivulinna 
Museo 
Musiikkiopistopalvelut 
Kansalaisopistopalvelut 

  Kirjastopalvelut Kirjastopalvelut 

 Sosiaali- ja ter-
veyspalvelut 

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-
palvelut 
 
 

 

Varhaiskasvatus Hallinto 
Päiväkoti Vekara 
Perhepäivähoito 
Esikoululaisten varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksen ostopalvelut 
Lastenhoidon tuki 

 Opetuspalvelut Perusopetus 
 
 
 
 
 
 
 

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

  Muut opetuspalvelut Lukiokoulutus 
Ammatillinen koulutus 

 Yhdyskuntatekniset 
palvelut 

Hallinto Hallinto 

 

 

 

 

 

 

 Yhdyskuntapalvelut 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kiinteistöt Kunnantalo 
Hyvinvointikeskus Onni 
Päiväkoti Vekara 
Kirkonkylän koulu 
Torpin koulu 
Koivulinna 
Museo 
Säästösuvanto 
Iilijärven maja 
Teknisen varastohalli 
Paloasema 
Muut rakennukset 
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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 2019 - 2021 

 

 4.1 TALOUSARVION 2019 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN  

   YHTEENVETO 

 

  

Sitovuus Määrärahat Tuloarviot

KÄYTTÖTALOUSOSA

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi N 10 100

Kunnanhallitus N

Hallintopalvelut N 1 095 664 159 270

Elinvoimapalvelut N 215 504 66 200

Ruoka- ja siivouspalvelut N 620 195 601 800

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut N 705 164 296 480

Sosiaali- ja terveyspalvelut N 5 673 050

Varhaiskasvatuspalvelut N 1 134 956 204 512

Opetuspalvelut N 2 631 919 145 976

Yhdyskuntatekniset palvelut N 1 080 579 773 935

TULOSLASKELMAOSA

Verotulot B 7 201 000

Valtionosuudet B 3 379 226

Korkotulot B 15 000

Muut rahoitustulot B 137 700

Korkomenot B 54 300

Muut rahoitusmenot B 500

Satunnaiset  erät B

INVESTOINTIOSA

Kunnanhallitus

Talonrakennus B 68 000

Kadut, tiet, puistot ja ulkoliikuntapaikat B 265 000

RAHOITUSOSA

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset B

Antolainasaamisten vähennykset B

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 800 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys B 467 969

Lyhytaikaisten lainojen muutos N

Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen 241 801

14 022 900 14 022 900  
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 4.2  KÄYTTÖTALOUSOSA 
 

  
 

 
 KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO   

        

  

       

 

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntitulot 403 526 393 284 366 477 366 477 366 477

Maksutulot 175 211 181 760 147 500 147 500 147 500

Tuet ja avustukset 330 712 310 700 357 000 357 000 357 000

Muut toimintatulot 376 539 321 632 362 920 362 920 362 920

TOIMINTATULOT 1 285 988 1 207 376 1 233 897 1 233 897 1 233 897

Henkilöstömenot -2 563 255 -2 677 907 -2 798 509 -2 798 509 -2 798 509

Palvelujen ostot -8 257 677 -8 268 582 -8 425 541 -8 425 541 -8 425 541

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -228 588 -261 250 -250 175 -250 175 -250 175

Avustukset -340 657 -260 100 -627 400 -377 400 -377 400

Muut toimintamenot -56 130 -60 211 -51 230 -51 230 -51 230

TOIMINTAMENOT -11 446 307 -11 528 050 -12 152 855 -11 902 855 -11 902 855

Sisäiset tulot 860 541 890 410 1 014 276 1 014 276 1 014 276

Sisäiset menot -860 541 -890 410 -1 014 276 -1 014 276 -1 014 276

Sisäiset yhteensä 0 0 0 0 0

TOIMINTAKATE -10 160 319 -10 320 674 -10 918 958 -10 668 958 -10 668 958

Rahoitustuotot ja -kulut 15 250

Poistot ja arvonalentumiset -700 645 -342 790 -355 503 -355 503 -355 503

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -10 845 714 -10 663 464 -11 274 461 -11 024 461 -11 024 461  
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   TARKASTUSLAUTAKUNTA 
 
 

Tarkastustoimi 
  

                              

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntitulot

Maksutulot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatulot

TOIMINTATULOT

Henkilöstömenot -1 340 -1 201 -1 100 -1 100 -1 100

Palvelujen ostot -9 723 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintamenot

TOIMINTAMENOT -11 063 -10 201 -10 100 -10 100 -10 100

Sisäiset tulot

Sisäiset menot

Sisäiset yhteensä

TOIMINTAKATE -11 063 -10 201 -10 100 -10 100 -10 100

Poistot ja arvonalentumiset

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -11 063 -10 201 -10 100 -10 100 -10 100

 
    
  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 2019. 

  
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 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntitulot 403 526 393 284 366 477 366 477 366 477

Maksutulot 175 211 181 760 147 500 147 500 147 500

Tuet ja avustukset 330 712 310 700 357 000 357 000 357 000

Muut toimintatulot 376 539 321 632 362 920 362 920 362 920

TOIMINTATULOT 1 285 988 1 207 376 1 233 897 1 233 897 1 233 897

Henkilöstömenot -2 561 915 -2 676 706 -2 797 409 -2 797 409 -2 797 409

Palvelujen ostot -8 247 954 -8 259 582 -8 416 541 -8 416 541 -8 416 541

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -228 588 -261 250 -250 175 -250 175 -250 175

Avustukset -340 657 -260 100 -627 400 -377 400 -377 400

Muut toimintamenot -56 130 -60 211 -51 230 -51 230 -51 230

TOIMINTAMENOT -11 435 244 -11 517 849 -12 142 755 -11 892 755 -11 892 755

Sisäiset tulot 860 541 890 410 1 014 276 1 014 276 1 014 276

Sisäiset menot -860 541 -890 410 -1 014 276 -1 014 276 -1 014 276

Sisäiset yhteensä 0 0 0 0 0

TOIMINTAKATE -10 149 256 -10 310 473 -10 908 858 -10 658 858 -10 658 858

Rahoitustuotot 15 250

Poistot ja arvonalentumiset -700 645 -342 790 -355 503 -355 503 -355 503

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -10 834 651 -10 653 263 -11 264 361 -11 014 361 -11 014 361  
 
 
Kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluvat kaikki kunnan tehtäväalueet: hallintopalvelut, elinvoima-
palvelut, ruoka- ja siivouspalvelut, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, 
varhaiskasvatuspalvelut ja opetuspalvelut sekä yhdyskuntatekniset palvelut. 

 

 
 Eläkemenoperusteisten maksujen jakautuminen vuonna 2019 

 

Vastuualue 1 €

Kunnanhallitus 7 784

Talous- ja toimisto- ja asiakaspalvelut 5 838

Elinvoima- ja kehittämispalvelut 1 460

Ruoka- ja siivouspalvelut 18 488

Nuorisopalvelut 973

Liikuntapalvelut 681

Kirjastopalvelut 1 460

Sosiaali- ja terveyspalvelut 87 083

Orimattilan Kiinteistökuntayhtymä 31 136

Varhaiskasvatus 8 271

Perusopetus 1 560

Yhdyskuntapalvelut 10 703

Kiinteistöt 3 600

Yhteensä 179 037  
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  HALLINTOPALVELUT 

 

 

 

 

 

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntitulot 1 923 2 600 0 0 0

Maksutulot 657 700 1 100 1 100 1 100

Tuet ja avustukset 7 109 10 000 16 400 16 400 16 400

Muut toimintatulot 17 292 1 220 1 220 1 220 1 220

TOIMINTATULOT 26 981 14 520 18 720 18 720 18 720

Henkilöstömenot -309 607 -304 641 -337 064 -337 064 -337 064

Palvelujen ostot -328 182 -322 900 -367 200 -367 200 -367 200

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 849 -9 200 -9 000 -9 000 -9 000

Avustukset -53 605 -60 200 -330 000 -80 000 -80 000

Muut toimintamenot -11 504 -12 050 -11 550 -11 550 -11 550

TOIMINTAMENOT -713 747 -708 991 -1 054 814 -804 814 -804 814

Sisäiset tulot 127 353 120 760 140 550 140 550 140 550

Sisäiset menot -30 739 -32 300 -40 850 -40 850 -40 850

Sisäiset yhteensä 96 614 88 460 99 700 99 700 99 700

TOIMINTAKATE -590 152 -606 011 -936 394 -686 394 -686 394

Poistot ja arvonalentumiset -3 176

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -593 328 -606 011 -936 394 -686 394 -686 394

 

 
  Tehtäväalueen sisältö 

 
Tehtäväalue sisältää vastuualueet: keskusvaalilautakunta, valtuusto, kunnanhallitus, talous-, toimis-
to- ja asiakaspalvelut. 

 
  Tehtäväalueen vastuuhenkilö 

 
   Kunnanjohtaja 
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  Keskusvaalilautakunta 
 
 

  

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot 3 000 6 400

Menot -4 794 -7 222 -6 502

Netto -4 794 -4 222 -102

Sis. tulot

Sis. menot -158

Toimintakate -4 952 -4 222 -102

Poistot

Yhteensä -4 952 -4 222 -102

 
 
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

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

 
  Talousarviovuoden toiminta  

 
Eduskuntavaalit toimitetaan huhtikuussa ja Europarlamenttivaalit toukokuussa. Maakuntavaalit toi-
mitetaan mahdollisesti Europarlamenttivaalien yhteydessä. 

 

 

  Tunnusluvut  

 
 Keskusvaalilautakunnan nettomenot ovat 0 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Valtuusto 
 
   

  

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot 270

Menot -15 870 -16 950 -16 750 -16 750 -16 750

Netto -15 600 -16 950 -16 750 -16 750 -16 750

Sis. tulot

Sis. menot -3 384 -3 550 -3 300 -3 300 -3 300

Toimintakate -18 984 -20 500 -20 050 -20 050 -20 050

Poistot

Yhteensä -18 984 -20 500 -20 050 -20 050 -20 050

 
 
  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 2019 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 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot 17 228 920 920 920 920

Menot -372 350 -385 568 -651 596 -401 596 -401 596

Netto -355 122 -384 648 -650 676 -400 676 -400 676

Sis. tulot 502 8 370 7 500 7 500 7 500

Sis. menot -14 334 -19 100 -23 879 -23 879 -23 879

Toimintakate -368 954 -395 378 -667 055 -417 055 -417 055

Poistot

Yhteensä -368 954 -395 378 -667 055 -417 055 -417 055

 
 

  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

    
Vastuualue sisältää kustannuspaikat: hallinto, yhteistoiminta, riskien hallinta, eläinsuojelu, maa- ja 
metsätilat, verotus, maaseutuhallinto, kaavoitus ja maankäyttö. 

 
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 -223 723 €, Netto -223 723 € 
   

Hallinnon kustannuspaikka sisältää kunnanhallituksen toiminnasta aiheutuvat menot ja vanhus- ja 
vammaisneuvoston ja nuorisoneuvoston kokouspalkkiot sekä vastuualueen henkilöstömenot (kun-
nanjohtaja, hyvinvointipäällikkö 20 %, elinvoimapäällikkö 20 % ja tiedottaja/HR-kehittäjä 20 %).  

 
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 2019 aikana.  

 
Pukkilan kunta on mukana Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnan toteuttamassa kiinteistöve-
roselvityksessä (kh 21.8.2017, 102 §). Talousarvioon on varattu 11 600 €. 

 
Kunta on mukana Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry:n Vesistötalkkari  
-hankkeessa vuosina 2019-2021 (kh 20.8.2018, 87 §). Talousarvioon on varattu 2 000 €. 
 
Kunnan tiedottamiskustannuksiin on varattu 5 000 €. 
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  Yhteistoiminta    Tulot 0 €,  Menot -337 000 €, Netto -337 000 € 
 

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

 
Talousarvioon on varattu paikallisten yhdistysten ja järjestöjen avustuksiin 32 000 €, korotus vuo-
desta 2018 on 10 000 €. Yksityistieavustuksiin on varattu 35 000 €. Yhdistys- ja järjestöavustukset 
julistetaan haettavaksi samaan aikaan nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen avustusten kanssa 
huhtikuussa. Yksityistieavustukset ovat haettavana toukokuussa. Talousarvioon on varattu 250 000 
€:n avustus Syvänojan yksityistien sillan korjaushankkeeseen (valt. 21.5.2018, 15 §). 

 
  Seuratalojen lämmitysavustuksiin on varattu 4 000 €.  
 
  Riskien hallinta  Tulot 0 €, Menot -9 000 €, Netto -9 000 € 
 
  Kustannuspaikka sisältää kunnan vakuutusmaksut ja meklaripalkkion (NK Vakuutusmeklarit Oy). 

Vakuutukset on kilpailutettu 2018 ja kunta jatkaa edelleen IF Vahinkovakuutus Oy:n asiakkaana. 
Sisäisen valvonnan ohjeessa ja henkilöstöohjeessa on käsitelty riskienhallintaa/vakuutuksia. 

 
  Eläinsuojelu   Tulot 0 €, Menot -3 000 €, Netto -3 000 € 
 

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).  

 
  Maa- ja metsätilat   Tulot 0 €, Menot -2 000 €, Netto -2 000 € 
 

Kustannuspaikka sisältää yksityisteiden yksikkömaksuja. 

 
  Verotus   Tulot 0 €, Menot -43 400 €, Netto -43 400 € 

 
  Kunta maksaa verotuksen kustannuksia valtiolle.  

 
  Maaseutuhallinto   Tulot 920 €, Menot -22 973 €, Netto -22 053 € 

 
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. 800. Peltoa on vilje-
lyksessä YT-alueella n. 50 000 ha ja maatalouteen liittyviä tukia myönnetään vuosittain n. 30 milj.€. 
Pukkilassa on aktiivitiloja 94 kpl ja peltoa viljelyksessä n. 6 000 ha. 

 
  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.  
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 Kaavoitus  ja maankäyttö   Tulot 0 €, Menot -10 500 €, Netto -10 500 € 

  
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, 7 500 €. Karttapalvelun sovellusvuokraan on varattu 3 000 €. 
 
 

  Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2018/2019 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

Vuosi 2021 
Muutos +/- 

kunnanjohtaja 1    

hyvinvointipäällikkö 1)                   0,2    

elinvoimapäällikkö 2) 0,2    

tiedottaja/HR-kehittäjä 3) 0,2    

     
 1) työpanos jakautuu 20 % hallintopalvelut, kunnanhallitus ja 80 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, hallinto 

  2) työpanos jakautuu 20 % hallintopalvelut, kunnanhallitus ja 80 % elinvoimapalvelut, elinvoima- ja kehittämispalvelut 
 3) työpanos jakautuu 20 % hallintopalvelut, kunnanhallitus ja 80 % hallintopalvelut, talous-, toimisto- ja  
     asiakaspalvelut 

   

  Tunnusluvut  
 
 Kunnanhallituksen nettomenot ovat 344 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Talous-, toimisto- ja asiakaspalvelut 

 
 

  

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot 9 483 10 600 11 400 11 400 11 400

Menot -320 733 -299 251 -379 967 -379 967 -379 967

Netto -311 250 -288 651 -368 567 -368 567 -368 567

Sis. tulot 126 851 112 390 133 050 133 050 133 050

Sis. menot -12 864 -9 650 -13 671 -13 671 -13 671

Toimintakate -197 263 -185 911 -249 188 -249 188 -249 188

Poistot -3 176

Yhteensä -200 439 -185 911 -249 188 -249 188 -249 188

 
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

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

   
  Vastuuhenkilö on kunnanjohtaja. 

 
  Talousarviovuoden toiminta  
 

Talous-, toimisto- ja asiakaspalvelut    Tulot 400 €, Menot -247 398 €, Netto -246 998 € 

 
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 2019 yhteensä 73 187 € (v. 2018 
71 822 €). 

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

 
  ICT-palvelut   Tulot 0 €, Menot -79 500 €, Netto -79 500 € 
   

Kustannuspaikan menot koostuvat mm. tietoliikenne- ja ohjelmistomaksuista sekä ICT-tukipalvelu-
jen ostoista. Tietoliikenne- ja ohjelmistomaksuihin on varattu 65 500 €. Määräraha sisältää uuden 
budjetointi- ja raportointi- ja taloustilasto-ohjelmiston kustannukset. ICT-tukipalvelut kunta ostaa 
paikalliselta yritykseltä, Nicemedia Oy:ltä. ICT-tukipalvelujen ostoon on varattu 12 000 €. 
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  Henkilöstöpalvelut   Tulot 11 000 €, Menot -53 069 €, Netto -42 069 € 

 
Kunta on osakkaana Työterveys Wellamo Oy:ssä, jolta henkilöstön lakisääteiset työterveyshuollon 
palvelut hankitaan. Talousarvioon on varattu 28 000 € työterveyshuollon menoihin ja tuloihin  
10 000 €. Kela korvaa kunnalle osan kustannuksista. Selvitetään sairaanhoitopalvelujen lisääminen 
työterveyshuoltoon. Työnantajalla ja työntekijöillä on lakisääteistä yhteistoimintaa (yhteistyötoimi-
kunta, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja ammattijärjestöjen valitsemat luottamusmie-
het).  
 
Kunta järjestää työntekijöilleen TYHY-toimintaa ja virkistystä. Kunta tukee työntekijöiden tervey-
denedistämistä ja kunnon kohottamista. Tämä perustuu kunnan hyväksymään työhyvinvointisuun-
nitelmaan. Työhyvinvointisuunnitelma on päivitetty kunnanhallituksen 10.9.2018, 101 § päätöksen 
mukaisesti siten, että kunnassa otetaan käyttöön 1.1.2019 alkaen sähköinen ePassi-järjestelmä 
(Sportti ja Kulttuuri sekä Hyvinvointi, Flex-malli). Työhyvinvointisuunnitelma hyväksytään talousar-
vion hyväksynnän yhteydessä ja se on talousarvion liitteenä. Talousarvioon on varattu 13 000 € 
henkilöstölle maksettaviin korvauksiin. Vuodelle 2019 on TYHY-korvauksiin varattu 250 €/henkilö  
(vuonna 2018, 240 €). Korvausmäärät hyväksytään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydes-
sä. 
 
Talousarvioon on varattu 5 000 € työhyvinvointiryhmän käytettäväksi työntekijöille järjestettävään 
työhyvinvointi- ja virkistystoimintaan. 

 

 
  Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2018/2019 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

Vuosi 2021 
Muutos +/- 

laskentasihteeri 1    
toimistosihteeri 1    
toimistovirkailija 1    
tiedottaja/HR-kehittäjä 1) 0,8    
etsivä nuorisotyöntekijä, 2) 0,2    
palveluohjaaja     

  
 

1) työpanos jakautuu 80 % hallintopalvelut, talous-, toimisto- ja asiakaspalvelut, 20 % hallintopalvelut, kunnanhallitus 
2) työpanos jakautuu 20 % hallintopalvelut, talous-, toimisto- ja asiakaspalvelut, 50 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, 

nuorisopalvelut ja 30 % elinvoimapalvelut, elinvoima- ja kehittämispalvelut 

 
 Tunnusluvut  
 

Talous- ja toimisto- ja asiakaspalvelujen nettomenot ovat 128 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset 
erät). 
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  ELINVOIMAPALVELUT 
 
 

  

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntitulot 900 0 0 0 0

Maksutulot 0 0 0 0 0

Tuet ja avustukset 18 793 3 500 52 500 52 500 52 500

Muut toimintatulot 14 642 13 500 13 700 13 700 13 700

TOIMINTATULOT 34 335 17 000 66 200 66 200 66 200

Henkilöstömenot -20 036 -70 483 -70 530 -70 530 -70 530

Palvelujen ostot -17 552 -65 000 -118 900 -118 900 -118 900

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -450 -150 -1 700 -1 700 -1 700

Avustukset -11 620 -17 000 -21 900 -21 900 -21 900

Muut toimintamenot -310 -1 050 -950 -950 -950

TOIMINTAMENOT -49 968 -153 683 -213 980 -213 980 -213 980

Sisäiset tulot 0 0 0 0 0

Sisäiset menot -912 -530 -1 524 -1 524 -1 524

Sisäiset yhteensä -912 -530 -1 524 -1 524 -1 524

TOIMINTAKATE -16 545 -137 213 -149 304 -149 304 -149 304

Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -16 545 -137 213 -149 304 -149 304 -149 304

 
  
  Tehtäväalueen sisältö 

 
Tehtäväalue sisältää vastuualueen: elinvoima- ja kehittämispalvelut 

 
  Tehtäväalueen vastuuhenkilö 

 
   Elinvoimapäällikkö 

 

 
  Sitovat tavoitteet 

 
elinvoimasuunnitelma 

 
Laaditaan elinvoimasuunnitelma, jossa tarkennetaan kuntastrategiassa asetetut strategiset tavoit-
teet, määritellään toimenpiteet ja mittarit, arviointi ja seuranta.   

 
infra ja yhteydet toimivat 

 
Kunta on hankkinut vuonna 2018 liikenneyhteyksien turvaamiseksi ja parantamiseksi ostoliikennet-
tä yhteistyössä naapurikuntien, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) sekä 
Lahden Seudun Liikenteen (LSL) kanssa. Ostosopimukset päättyvät pääosin kesän 2019 aikana. 

 
Joukkoliikenteen kehittämisen toisessa vaiheessa vuonna 2019 tavoitteena on yhdistää olemassa 
olevaa liikennettä riittävän toimivaksi avoimen seutuliikenteen palveluksi eri-ikäisille kuntalaisille 
kustannustehokkaasti. Olemassa olevilla liikenteillä tarkoitetaan kunnan ostosopimuksin hankkimia 
koululaiskuljetuksia sekä asiointi- ja palveluliikennettä. 

 
Sitovana tavoitteena on laatia selvitys vaihtoehtoisista joukkoliikennejärjestelyistä päätöksenteon 

pohjaksi. 
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  Elinvoima- ja kehittämispalvelut 
 

  

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot 34 335 17 000 66 200 66 200 66 200

Menot -49 968 -153 683 -213 980 -213 980 -213 980

Netto -15 633 -136 683 -147 780 -147 780 -147 780

Sis. tulot 0 0 0 0 0

Sis. menot -912 -530 -1 524 -1 524 -1 524

Toimintakate -16 545 -137 213 -149 304 -149 304 -149 304

Poistot 0 0 0 0 0

Yhteensä -16 545 -137 213 -149 304 -149 304 -149 304

 
 
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö   

 
Sisältää kustannuspaikat: elinvoima- ja kehittämispalvelut, markkinointi, joukkoliikenne, asunto- ja 
teollisuustontit sekä työllisyyspalvelut. 
 
Vastuuhenkilö on elinvoimapäällikkö. 

 
  Talousarviovuoden toiminta 

 
  Elinvoima- ja kehittämispalvelut   Tulot 0 €, Menot -41 884 €, Netto -41 884 € 

  
Elinvoima- ja kehittämispalvelujen tavoitteet määritellään talousarviovuoden aikana laadittavassa 
elinvoimasuunnitelmassa (sitova tavoite). 
 
Talousarvioon on varattu määräraha elinvoimapäällikön palkkauskustannuksiin (40 %, 20 400 €).  
Lisäksi talousarvio sisältää määrärahat mm. maaseudun kehittämisyhdistys Silmu ry:n kuntaosuu-
teen ja yritysneuvontapalvelujen ostoon Nicemedia Oy:ltä ja ennalta nimeämättömiin kehittämis-
toimiin 14 000 €. 

 
 Markkinointi   Tulot 0 €, Menot -40 424 €, Netto -40 424 € 

 
Uuden kuntastrategian yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu Pukkilan näkyvyys ja tunnettuus. Markki-
nointiviestinnän ja brändityön tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet määritellään viestintäsuunni-
telmassa, jota täydennetään markkinointiviestinnän osuudella. Toimenpiteisiin on varattu 18 000 €. 
Markkinoinnin kustannuspaikalle on varattu määräraha elinvoimapäällikön palkkauskustannuksiin 
(40 %, 20 400 €). 

    
  Joukkoliikenne   Tulot 48 000 €, Menot -85 700 €, Netto -37 700 € 

 
Talousarvioon on varattu määrärahat tehtyjen sopimusten mukaiseen ostoliikenteeseen. Talousar-
viovuoden sitovana tavoitteena on joukkoliikenneselvityksen laatiminen tulevan päätöksenteon poh-
jaksi. 
 
Ikääntyneiden asiointi- ja palvelukuljetukset on talousarviossa siirretty senioripalveluista elinvoima-
palveluihin. Liikenteestä kunnalle aiheutuvat nettokustannukset (arvio 12 000 €) katetaan edelleen 
Onni Nurmen Säätiön avustuksilla.  

 
  Asunto- ja teollisuustontit   Tulot 13 700 €, Menot -100 €, Netto 13 600 € 
 

Kunta on aiemmin vuokrannut rivitalo- ja omakotitontteja. Kumpiakin on kymmenkunta.  
Vuokratulot ovat noin 13 700 € vuodessa. Nykyisin tontteja ei enää vuokrata.  
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Valtuuston kokouksessa 21.5.2018 jätettiin kunnan tonttien myyntihintoja koskeva valtuustoaloite. 
Aloitteessa esitettiin Pikkumetsän alueen ja Pukkilanmäen alueen tonttien myyntihintojen alenta-
mista niin, että Pikkumetsän tontit myydään 5 000 €/tontti ja Pukkilanmäen tontit 10 000 €/tontti. 
Myynti- ja rakentamisehtoihin ei aloitteessa esitetty muutoksia. Kunnanhallitus päätti 18.6.2018, et-
tä asian valmistelua jatketaan elinvoimatyöntekijän rekrytoinnin jälkeen. Aloite käsitellään loppuun 
talousarviovuoden aikana. 

 
  Työllisyyspalvelut    Tulot 4 500 €, Menot -45 872, Netto -41 372 €  
 

Työllisyystoiminta edellyttää yksilöllisten tukitoimien tarjoamista työttömille työnhakijoille. Toimin-
nalla etsitään jatkosuunnitelmia tukevia työ- ja koulutuspaikkoja. Ennen työllistymistä selvitetään 
asiakkaan kanssa yhdessä työllistymistä estävät tekijät. Palveluohjaaja organisoi viranomaistoimin-
taa 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 lakisääteinen TYP-
toiminta, Pukkilan kunta kuuluu Itä-Uudenmaan TYPpiin. (Palveluohjaajan työajan osuus 10 %). 
 
Palveluohjaajan työajan osuus työllisyyspalveluihin on 30 %.  

 
  Palkkatuki 

Pidetään kunnan sisällä avoimena yksi (1) palkkatukipaikka optiona työnhakijoita varten. Työn 
saannin ehtona on TE-toimiston myöntämä palkkatuki, vähintään 32,46 €/pvä ja kesto vähintään 6 
kk. Palkkatukipaikka edistää merkittävästi työttömän työnhakijan pääsyä avoimille työmarkkinoille. 

 
  Yritysten kuntalisä ja yritysyhteistyö 

Kuntalisä osoitetaan työntekijän palkkauskuluihin, jolloin työllistettävän henkilön päivittäistä 
työaikaa tai/ja työllistämisjakson kokonaiskestoa voidaan pidentää. Tukea maksetaan pukkilalaisen 
työttömän palkkakustannuksiin. Kuntalisän edellytyksenä on palkkatuen saanti. Talousarvioon 
varataan 3 x 12 kk á 250 €/kk.  

  
Työnhakijoille suunnatut koulutukset 
Koulutukset tähtäävät parantamaan työnhakutaitoja, työelämässä tarvittavia taitoja sekä elämän-
hallintaan liittyviä kysymyksiä. 

 
  Kuljetukset  

Julkinen liikenne ei ole riittävää joten palveluohjaaja kuljettaa tarvittaessa omalla autollaan työttö-
miä työnhakijoita palveluiden piiriin. Mikäli suurempi ryhmä yhdellä kertaa niin varataan taksikulje-
tus. Osassa ohjaus- ja tukitoimia palveluohjaaja asioi asiakkaan kotona. Varataan määräraha kulje-
tusten sekä kotikäyntien mahdollistamiseksi. 

  
  TPY jäsenmaksu 

TPY:n jäsenmaksu 150 €/vuosi tarjoaa alennuksia koulutuksista tai seminaareihin osallistumisesta. 
 
  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 ja tarvittaessa kutsutaan mukaan li-
sää palveluntarjoajia. Moniammatillisen asiakaspalvelun keinoin edistetään yhdessä asiakkaan 
kanssa hänen työllistymismahdollisuuksiaan. Palveluohjaaja kuuluu Itä-Uudenmaan TYPin johto-
ryhmään. Palveluohjaaja toimii työryhmän jäsenenä sekä on asiakasvastaavana. Varataan määrä-
raha TYP-sopimusmaksuun sekä koulutus- ja matkakuluihin. 

 
Nuorten kesätyöllistäminen 
Yritysten kesätyösetelimääräraha varataan 24 pukkilalaisen nuoren kesätyöllistämiseksi á 300 €/kk. 
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   Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2018/2019 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

Vuosi 2021 
Muutos +/- 

elinvoimapäällikkö 1) 0,8    

etsivä nuorisotyöntekijä, 2) 0,3    
   palveluohjaaja 
  
 
  1) työpanos jakautuu 80 % elinvoimapalvelut, elinvoima- ja kehittämispalvelut ja 20 % hallintopalvelut, kunnanhallitus 

2) työpanos jakautuu 30 % elinvoimapalvelut, elinvoima- ja kehittämispalvelut 50 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, 
nuorisopalvelut ja 20 % hallintopalvelut, talous-, toimisto- ja asiakaspalvelut  

 

   
  Tunnusluvut  
 
 Elinvoimapalvelujen nettomenot ovat 78 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT 
 
 

  

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntitulot 365 574 343 234 342 000 342 000 342 000

Maksutulot 3 565 5 000 3 000 3 000 3 000

Tuet ja avustukset 651 2 000 1 000 1 000 1 000

Muut toimintatulot 0 0 0 0 0

TOIMINTATULOT 369 790 350 234 346 000 346 000 346 000

Henkilöstömenot -422 840 -405 621 -428 065 -428 065 -428 065

Palvelujen ostot -17 150 -21 300 -24 540 -24 540 -24 540

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -124 486 -153 000 -131 650 -131 650 -131 650

Avustukset 0 -100 0 0 0

Muut toimintamenot -8 037 -11 700 -6 200 -6 200 -6 200

TOIMINTAMENOT -572 513 -591 721 -590 455 -590 455 -590 455

Sisäiset tulot 186 159 225 700 255 800 255 800 255 800

Sisäiset menot -24 486 -25 964 -29 740 -29 740 -29 740

Sisäiset yhteensä 161 673 199 736 226 060 226 060 226 060

TOIMINTAKATE -41 050 -41 751 -18 395 -18 395 -18 395

Poistot ja arvonalentumiset -11 433 -11 433 -11 433 -11 433 -11 433

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -52 483 -53 184 -29 828 -29 828 -29 828

 
 
  Tehtäväalueen sisältö 

 
Tehtäväalue sisältää vastuualueen: ruoka- ja siivouspalvelut. 

 
  Tehtäväalueen vastuuhenkilö 

 
   Palvelupäällikkö 

 

 
  Sitovat tavoitteet 
 
  hyvinvoiva ja liikkuva pukkilalainen 
 

 Ruokapalvelun tavoitteena on yhteistyön lisääminen koulun ja päivähoidon kanssa, sekä palveluku-
vausten laatiminen yksiköihin, sekä luoda yhteiset pelisäännöt siitä miten oppilaat, päiväkotilapset 
ja henkilökunta ovat mukana ruokakasvatuksessa. 

 
  terveyttä ja hyvinvointia edistävä asuin- ja elinympäristö 

 
Siivouspalvelujen tavoitteena on sisällön selventäminen asiakkaille ja mitoituksen riittävyyden seu-
ranta ja poikkeamien kirjaaminen, sekä palvelujen tuottaminen siivousmitoituksen määrittämällä 
budjetilla. 
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  Ruoka- ja siivouspalvelut 
 
 

  

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot 369 790 350 234 346 000 346 000 346 000

Menot -572 512 -591 721 -590 454 -590 454 -590 454

Netto -202 722 -241 487 -244 454 -244 454 -244 454

Sis. tulot 186 159 225 700 255 800 255 800 255 800

Sis. menot -24 486 -25 964 -29 740 -29 740 -29 740

Toimintakate -41 049 -41 751 -18 394 -18 394 -18 394

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

Yhteensä -52 482 -53 184 -29 827 -29 827 -29 827

 
 
  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 ja tavoitteet 

  
Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti. Ruokapalvelun suoritteita tuotetaan vuodessa  n. 100 000, 
aterioita tarjotaan päivittäin n. 300 henkilölle. Siivousmitoituksen mukainen pinta-ala on n. 8 000 
m2. 
 
Ruokapalvelun tavoitteena on yhteistyön lisääminen koulun ja päivähoidon kanssa, sekä palveluku-
vausten laatiminen yksiköihin, sekä luoda yhteiset pelisäännöt siitä miten oppilaat, päiväkotilapset 
ja henkilökunta ovat mukana ruokakasvatuksessa.  
 
Siivouspalvelujen tavoitteena on sisällön selventäminen asiakkaille ja mitoituksen riittävyyden seu-
ranta ja poikkeamien kirjaaminen, sekä palvelujen tuottaminen siivousmitoituksen määrittämällä 
budjetilla. 

 
 Keskuskeittiö   Tulot 102 000 €, Menot -299 186 €, Netto -197 186 € 

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

tää kohteisiin aamu- ja välipala- ym. tarvikkeet sekä valmistaa kohteiden tilaustarjoiluja 
-  toimii vuoden jokaisena päivänä 
-  keittiössä pääsääntöisesti kolme työntekijää, viikonloppuisin ja pyhinä yksi, lisäksi arkipäivisin 

osa-aikainen työllistetty sekä osa-aikainen ruoankuljettaja 
 
 Päiväkoti Vekara, keittiö   Tulot 0 €, Menot -32 757 €, Netto -32 757 € 

  -  jakelukeittiö, toimii arkisin 

  -  valmistetaan päiväkodin aamupalat sekä lounaan salaatit 
  -  yksi työntekijä 

 
Hyvinvointikeskus Onni, kahvio   Tulot 32 000 €, Menot -44 676 €, Netto -12 676 € 

  -  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 70 000  €, Menot -89 207 €, Netto -19 207 € 
  -  Kirkonkylän koululla työntekijöitä 1,55 koulupäivinä 

  -  Torpin koulun siivouksen hoitaa keittiötyöntekijä 
  -  koulujen siivous mitoituksen mukaan 
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 Siivous, päiväkoti Vekara   Tulot 39 000 €, Menot -35 557 €, Netto 3 443 € 

  -  yksi työntekijä arkisin 

  -  päiväkodin siivous mitoituksen mukaisesti 

 
 Siivous, Hyvinvointikeskus Onni   Tulot 85 000 €, Menot -65 779 €, Netto 19 221 € 

 -   kaksi työntekijää arkisin. Yksi työntekijä pitkinä pyhinä niin ettei kahta päivää pidempää väliä 

siivouskertojen väliin muodostu. 
- siivouspalvelut myydään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vuokraamille alueille siivoussopi-

muksen sekä yhtymän oman mitoituksensa mukaisesti 

 
 Siivous, kunnantalo ja muut kiinteistöt   Tulot 18 000 €, Menot -23 292 €, Netto -5 292 € 

  - 0,45 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 

2018/2019 
Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

Vuosi 2021 
Muutos +/- 

palvelupäällikkö 1    

keittäjä 5    

keittäjä, osa-aikainen 1) 0,45  -0,45  

keittiöapulainen, 
työllistetty 2) 

0,77  -0,77  

ruoankuljettaja 3) 0,25 -0,25   

siivooja 5    

 
 1)

 
määräaikainen 31.7.2020 asti 

 2) määräaikainen 1.7.2020 asti 
 3) määräaikainen 31.5.2019 asti 

 
 

  Tunnusluvut  

 
  Ruoka- ja siivouspalvelujen nettomenot ovat 15 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 

 
  

  

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntitulot 9 383 150 650 650 650

Maksutulot 32 384 25 760 31 400 31 400 31 400

Tuet ja avustukset 207 668 200 200 192 100 192 100 192 100

Muut toimintatulot 5 490 3 250 3 100 3 100 3 100

TOIMINTATULOT 254 925 229 360 227 250 227 250 227 250

Henkilöstömenot -268 563 -274 033 -223 646 -223 646 -223 646

Palvelujen ostot -129 267 -170 650 -264 517 -264 517 -264 517

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 985 -39 700 -20 600 -20 600 -20 600

Avustukset -37 663 -42 800 -35 500 -35 500 -35 500

Muut toimintamenot -10 889 -13 661 -10 200 -10 200 -10 200

TOIMINTAMENOT -478 367 -540 844 -554 463 -554 463 -554 463

Sisäiset tulot 51 485 50 874 69 230 69 230 69 230

Sisäiset menot -131 578 -126 572 -150 702 -150 702 -150 702

Sisäiset yhteensä -80 093 -75 698 -81 472 -81 472 -81 472

TOIMINTAKATE -303 535 -387 182 -408 685 -408 685 -408 685

Poistot ja arvonalentumiset -4 000

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -303 535 -387 182 -412 685 -408 685 -408 685

 
 
  Tehtäväalueen sisältö 

 
Tehtäväalue sisältää vastuualueet: hallinto, maahanmuuttopalvelut, nuorisopalvelut, liikuntapalve-
lut, senioripalvelut, kulttuuri- ja kirjastopalvelut.  

   
  Tehtäväalueen vastuuhenkilö 
 
  Hyvinvointipäällikkö  
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  Hallinto 
 
 

  

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot 14 075 14 000 14 000 14 000 14 000

Menot -29 364 -29 146 -44 701 -44 701 -44 701

Netto -15 289 -15 146 -30 701 -30 701 -30 701

Sis. tulot 30 906 30 346 49 330 49 330 49 330

Sis. menot -15 617 -15 200 -18 629 -18 629 -18 629

Toimintakate 0 0 0 0 0

Poistot

Yhteensä 0 0 0 0 0

 
 
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

    
 Sisältää kustannuspaikan hallinto.  
 
Vastuuhenkilö on hyvinvointipäällikkö. 

   
 
  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 2019 säätiö on 
myöntänyt vuosiavustusta 260 000 €. Avustus jakautuu kunnan talousarviossa seuraavasti:  

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut 
- hallinnon vastuualue 14 000 € 
- senioripalvelujen vastuualue 151 000 €  
Yhdyskuntatekniset palvelut 
- kiinteistöjen vastuualue, Hyvinvointikeskus Onni 95 000 € 

Hyvinvointipäällikön työpanoksesta 20 % on hallintopalvelujen tehtäväalueella. Hyvinvointipäällikkö 
toimii myös kunnan työsuojelupäällikkönä. 

 
   Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde  
2018/2019 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

Vuosi 2021 
Muutos +/- 

hyvinvointipäällikkö 0,8    

 
     työpanos jakautuu 80 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, hallinto ja 20 % hallinto- ja tukipalvelut, kunnanhallitus 

 

  Tunnusluvut  
 

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

 

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot 36 337 35 300 12 100 12 100 12 100

Menot -12 609 -26 191 -9 515 -9 515 -9 515

Netto 23 728 9 109 2 585 2 585 2 585

Sis. tulot

Sis. menot

Toimintakate 23 728 9 109 2 585 2 585 2 585

Poistot

Yhteensä 23 728 9 109 2 585 2 585 2 585

 
 

  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

    
 Sisältää kustannuspaikan maahanmuuttopalvelut.  
 
 Vastuuhenkilö on hyvinvointipäällikkö. 
 
 

  Talousarviovuoden toiminta 

 
 Maahanmuuttopalvelut   
 

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. 
 
Maahanmuuttopalveluista vastuullisina toimii perheryhmäkodin osalta erityisopettaja, työajan osuus 
maahanmuuttopalveluihin on 10 %. Ostopalveluna Alipi-neuvonta sekä kotouttamisohjelma. 
 
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.  
 
Perheryhmäkoti 
Perheryhmäkodin menot korvataan valtion taholta. Korvaukset maksetaan kunnan kautta. 

 

 

  Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2018/2019 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

Vuosi 2021 
Muutos +/- 

erityisopettaja 0,20 -0,20   

     
työpanos jakautuu 10 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, maahanmuuttopalvelut ja 90 % opetuspalvelut, perusope-

tuspalvelut 30.6.2019 asti 

 
   
  Tunnusluvut  
 
  Maahanmuuttopalvelujen nettomenot ovat 1 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Nuorisopalvelut 
 
 

  

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot 21 111 19 500 19 500 19 500 19 500

Menot -98 283 -118 811 -122 200 -122 200 -122 200

Netto -77 172 -99 311 -102 700 -102 700 -102 700

Sis. tulot 6 579 6 528 5 900 5 900 5 900

Sis. menot -9 744 -6 700 -12 046 -12 046 -12 046

Toimintakate -80 337 -99 483 -108 846 -108 846 -108 846

Poistot

Yhteensä -80 337 -99 483 -108 846 -108 846 -108 846

 
   

  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 
    

Sisältää kustannuspaikan nuorisopalvelut. 
 
Vastuuhenkilö on nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja. 
 

 
  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 painopistealueina on 1) kehittää nuorisotilatoimintaa sekä 
luoda mahdollisuuksia ja puitteita tietojen ja taitojen lisäämiseen toiminnan kautta, 2) kehittää kou-
luyhteistyötä ala- ja yläkoulun kanssa sekä 3) lisätä nuorten osallisuutta nuorisoneuvoston toimin-
nan 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. Perjantaisin Nuokku on avoinna yläkouluikäisille 
ja vanhemmille nuorille nuorisopalvelujen ja yhdistysten yhteistyönä. Nuokulla toimii nuorisotoimin-
nan ohjaaja, nuoriso-ohjaaja ja nuori apuohjaaja, perjantaisin vapaaehtoisia sekä nuoriso-ohjaaja. 
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. 

 
Etsivää nuorisotyötä toteuttaa etsivä nuorisotyöntekijä. Etsivään nuorisotyöhön haetaan avustusta 
15 000 €. 
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Nuorten kesätyöt 
Nuorten kesätyöllistämiseen varataan määrärahaa yhteensä 16 800 € +sosiaalikulut. Määräraha 
myönnetään nuorten työllistämiseksi kesä-heinäkuussa kuntaan yhteensä 21 paikkaa, á 800 €.  
 
Avustukset  
Nuorisopalvelut jakaa avustuksia paikallisille järjestöille 11 100 € yleis- ja kohdeavustuksina mm. 
lapsille ja nuorille toteutettavaan toimintaan, tapahtumiin ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen 
sekä mahdollistamiseen. Nuorisopalvelut jakaa 900 € stipendeinä nuorille harrastajille, nuorisoryh-
mille sekä ohjaajille. 
 
Verkostot 
Pukkilassa toimii nuorisotyön moniammatillinen työryhmä, nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Ver-
kosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.  
 
Nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja toimii ehkäisevän päihdetyön koordinoijana ja osallistuu 
ehkäisevän päihdetyön seudulliseen verkostoon. 

 
 

  Henkilöstö   
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2018/2019 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

Vuosi 2021 
Muutos +/- 

nuoriso- ja vapaa-ajan 
toiminnanohjaaja 1) 

                0,75 
 

   

etsivä nuorisotyönte-
kijä 2) 

0,50    

nuoriso-ohjaaja 3)  +0,50   

 
1) työpanos jakautuu 75 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, nuorisopalvelut, 20 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, 

kulttuuripalvelut ja 5 % sosiaali- ja terveyspalvelut, ehkäisevä päihdetyö 
2) työpanos jakautuu 50 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, nuorisopalvelut, 30 % elinvoimapalvelut, elinvoima- ja ke-

hittämispalvelut ja 20 % hallintopalvelut, talous-, toimisto- ja asiakaspalvelut 
3) 1.4.2019 alkaen 

  
 

 Tunnusluvut  
 

Nuorisopalvelujen nettomenot ovat 56 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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Liikuntapalvelut 
 

 

 

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot 31 263 20 150 28 000 28 000 28 000

Menot -55 372 -56 952 -54 718 -54 718 -54 718

Netto -24 109 -36 802 -26 718 -26 718 -26 718

Sis. tulot

Sis. menot -53 397 -41 860 -56 773 -56 773 -56 773

Toimintakate -77 506 -78 662 -83 491 -83 491 -83 491

Poistot

Yhteensä -77 506 -78 662 -83 491 -83 491 -83 491

 
 
 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 edistävät aikuisväestön terveyttä ja hyvinvointia järjestämällä liikuntaneuvon-
taa, ryhmiä ja tapahtumia. Mäntsälän kansalaisopisto vastaa pitkälti aikuisväestön liikuntaryhmistä, 
joiden suunnittelussa liikuntapalvelut ovat mukana. Liikuntapalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä pai-
kallisten urheiluseurojen, naapurikuntien liikuntapalvelujen, kunnan nuoriso- ja senioripalvelujen, 
koulujen sekä varhaiskasvatuksen 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 organisoivat Kirkonkylän koulun liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäyttöä. Vuoroja 
voivat maksuttomasti varata pukkilalaiset järjestöt ja kausimaksua vastaan yksityiset henkilöt. Lii-
kuntapalvelut vastaavat Onnin kuntosalin sekä allasosaston toiminnasta. Liikunnanohjaaja jakaa 
uinti- ja kuntosalivuorot eri toimijoille ja vastaa uimavalvonnan toimivuudesta. Kunnan liikuntapaik-
kojen kunnossapidosta vastaa Myrskylän kunnan tekninen toimi. Liikuntapalvelut ovat mukana 
kunnossapidon valvonnassa.  
 
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. 
 
Liikuntapalvelujen omaa toimintaa lapsille ja nuorille ovat eri ikäisille suunnatut liikunta- ja  sähly-
ryhmät sekä uimakoulu. Ikääntyneille tarjotaan vesiliikuntaa ja kuntosaliryhmiä Hyvinvointikeskus 
Onnissa. Työikäisille liikuntapalvelut järjestävät ohjattua sekä omatoimista vesiliikuntaa sekä mata-
lan kynnyksen liikuntaa. Liikuntaneuvonnan avulla pyritään ohjaamaan vähän liikkuvia omatoimisen 
kuntoilun pariin.  
 
 



 

46  

 
 
 
 
 
 
Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetään mm. lasten kerhoja, uimaopetusta ja uintivuo-
roja, liikuntapäiviä ja -tapahtumia, retkiä sekä turnauksia. Liikuntapalvelujen yhteistyökumppaneita 
ovat mm. seniori- ja nuorisopalvelut, varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, Mäntsälän kansalaisopis-
to, Pukkilan Vesa, Pukkilan VPK, Pukkilan Nuorisoseura, MLL Pukkilan paikallisyhdistys, 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 
Liikuntapalvelujen jakamiin avustuksiin paikallisille järjestöille on varattu 7 500 €. Avustusta jaetaan 

kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien edistämiseen ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen. 

 

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

toistyöntekijöille sekä nuorille harrastajille.  

 

  Henkilöstö   
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2018/2019 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

Vuosi 2021 
Muutos +/- 

liikunnanohjaaja 0,5    
     

     
   työpanos jakautuu 50 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, liikuntapalvelut, 50 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut,  
  senioripalvelut 
 
 Tunnusluvut  
 

Liikuntapalvelujen nettomenot ovat 43 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Senioripalvelut 

  

 

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot 137 973 133 500 153 000 153 000 153 000

Menot -109 003 -133 500 -143 894 -143 894 -143 894

Netto 28 970 0 9 106 9 106 9 106

Sis. tulot 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000

Sis. menot -26 169 -36 196 -42 103 -42 103 -42 103

Toimintakate 16 801 -22 196 -18 997 -18 997 -18 997

Poistot

Yhteensä 16 801 -22 196 -18 997 -18 997 -18 997  
   
  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. Ikääntyneiden vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja omaishoita-
jien 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 19. Onninpäi-
vän konsertin 28.2.2019. Syksyllä järjestetään vanhustenviikon tapahtumat.  

Ostopalvelut 

Kunta järjestää ostopalveluina kotiapu- ja siivouspalveluja sekä asiointi- ja palvelukuljetusta. Koti-
apu- ja siivouspalvelun palveluntuottaja on Aijan Hoiva Oy.  

Asiointi- ja palvelukuljetukset hoitaa Taksipalvelut Jyrki Lampola. Asiointi- ja palvelukuljetuksen 
kustannukset kohdentuvat senioripalveluihin niiltä osin, mitä kunnan joukkoliikennetuki ei kata.  

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. 

Pukkilan senioripalvelut kuuluvat yhdessä Onninkotien kanssa kansalliseen Kulttuurisen seniori- ja 
vanhustyön verkostoon. Verkostossa kehitetään 13 kunnan yhteistyönä hallinnollisia rakenteita, jot-
ka mahdollistavat taiteen ja kulttuurin vahvemman aseman osana sosiaali- ja terveyssektoria. Ver-
kosto 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, joka 
suunnittelee ja ohjaa senioriliikuntaryhmiä. Senioripalvelujen toiminnan ja palvelujen kustannukset 
sekä henkilöstön palkkauskulut katetaan täysimääräisesti Onni Nurmen Säätiön avustuksella.  

 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2018/2019 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

Vuosi 2021 
Muutos +/- 

senioritoiminnan  
ohjaaja 

1    

liikunnanohjaaja1) 0,5    

ohjaaja 0,2    

  
1)  työpanos jakautuu 50 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, senioripalvelut, 50 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, 
liikuntapalvelut 

 
  Tunnusluvut 

 
Senioripalvelujen nettomenot ovat 10 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Kulttuuripalvelut 
 
 

  

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot 2 892 3 450 650 650 650

Menot -65 454 -75 505 -79 352 -79 352 -79 352

Netto -62 562 -72 055 -78 702 -78 702 -78 702

Sis. tulot

Sis. menot -3 385 -100 -6 200 -6 200 -6 200

Toimintakate -65 947 -72 155 -84 902 -84 902 -84 902

Poistot

Yhteensä -65 947 -72 155 -84 902 -84 902 -84 902  
 

  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 

Sisältää kustannuspaikat: yleiset kulttuuripalvelut, Koivulinna, museo, kansalaisopisto- ja musiik-

kiopistopalvelut. 

 

  Vastuuhenkilö on hyvinvointipäällikkö. 

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. 

 

  Talousarviovuoden toiminta  

 Yleiset kulttuuripalvelut    Tulot 500 €, Menot -36 752 €, Netto -36 252 €  

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 2019 avustusmääräraha on 3 000 €. 

Kulttuuritoiminnan monimuotoisuus ja toteutumismahdollisuudet perustuvat verkostomaiseen yh-
teistyöhön paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Yhteistyötä kehitetään ja vahvistetaan 
edelleen. Yhteistyö tukee myös kulttuuritoiminnan jatkuvuutta ja mahdollistaa laadukasta kulttuuri-
tarjontaa kustannuksia jakamalla. Keskeisiä kulttuuripalvelujen kumppaneita ovat Pukkilan seura-
kunta, Musiikkiopisto Pukkilassa, Lohjan kaupunginorkesteri ja Mäntsälän kansalaisopisto sekä pai-
kallisista yhdistyksistä Pukkilan kulttuuriyhdistys ja Pukkilan Yrittäjät. 

   Koivulinna    Tulot 0 €, Menot -5 000 €, Netto -5 000 € 

Galleria Koivulinnan toiminta on pääsääntöisesti avointa kaikille kävijöille. Toiminta painottuu näyt-
telytoimintaan. Kunta on tehnyt galleristitoiminnasta sopimuksen. Galleristina toimii vuosina 2018 - 
2020 Juha-Pekka Ikäheimo/T:mi Ruusuvihta tuotannot. Talousarvioon on varattu 5 000 € toiminta-
avustuksena galleristille. 

Galleriarakennuksen korjauksiin on varattu määrärahat investointiosassa. 

Museo    Tulot 150 €, Menot -2 800 €, Netto -2 650 € 

Museoon rakennetaan kesäajaksi kotiseutuperinteitä esiintuova näyttely, mikä on avoinna samanai-
kaisesti galleria Koivulinnan näyttelytoiminnan kanssa. Museonhoitajapalvelut jatkuvat aiempien 
vuosien tapaan määrärahojen puitteissa. 
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  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 -25 800 €, Netto -25 800 € 

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 2019 tavoitteet (suluissa TA2018): 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 

2018/2019 
Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

Vuosi 2021 
Muutos +/- 

nuoriso- ja vapaa-ajan 
toiminnanohjaaja 

 
0,2 

  
 

  

    
työpanos jakautuu 20 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, kulttuuripalvelut, 75 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, 
nuorisopalvelut ja 0,05 % sosiaali- ja terveyspalvelut, ehkäisevä päihdetyö 

 

  Tunnusluvut  
 

Yleisten kulttuuripalvelujen nettomenot ovat 19 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
Koivulinnan nettomenot ovat 3 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
Museon nettomenot ovat 1 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
Kansalaisopiston nettomenot ovat 13 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
Musiikkiopiston nettomenot ovat 5 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  Kirjastopalvelut 

  

 

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot 11 275 3 460

Menot -108 280 -100 739 -100 083 -100 083 -100 083

Netto -97 005 -97 279 -100 083 -100 083 -100 083

Sis. tulot

Sis. menot -23 265 -26 515 -14 950 -14 950 -14 950

Toimintakate -120 270 -123 794 -115 033 -115 033 -115 033

Poistot -4 000 -4 000 -4 000

Yhteensä -120 270 -123 794 -119 033 -119 033 -119 033  
 

 

  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 
    

Sisältää kustannuspaikan kirjastopalvelut. 
   

 Kirjastopalvelut järjestetään kuntayhteistyönä Myrskylän kunnan kanssa. Yhteistoimintasopimuksen 
mukaan vastuukuntana toimii Myrskylän kunta. Vastuuhenkilö on kirjastonhoitaja. Myrskylän sivis-
tyslautakunnan alaisuudessa toimii nelihenkinen kirjastoasioiden jaosto, jossa on molempien sopi-
muskuntien edustus. 

 

 
  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 kirjastonkäytön lisääminen. Tavoitteen toteuttamiseksi paranne-
taan kirjastotilojen saavutettavuutta, viihtyisyyttä ja monipuolisia käyttömahdollisuuksia sekä lisä-
tään kuntalaisten kiinnostusta ja kirjaston 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 vuoden 2019 aikana, samalla kirjasto 
liittyy Helle-kimppaan ja ottaa käyttöön Helle-kirjastojen yhteiset käyttösäännöt, laina-ajat, maksut 
ja taksat.   
 
Myrskylän ja Pukkilan kirjastossa toteutetaan vuoden 2019 aikana omatoimikirjastohanke, minkä 
jälkeen kirjastoa voi käyttää myös silloin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Kirjaston tiloihin asen-
netaan kameravalvonta sekä erilaisia sähköisiä lukulaitteita. Lainaus- ja palautusautomaatti mo-
lemmissa kirjastopisteissä jo on.  

 
  Tunnusluvut  
 

Kirjastopalvelujen nettomenot ovat 61 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

 
 

  

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntitulot

Maksutulot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatulot

TOIMINTATULOT

Henkilöstömenot -114 445 -123 431 -120 318 -120 318 -120 318

Palvelujen ostot -5 483 388 -5 436 900 -5 452 531 -5 452 531 -5 452 531

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -301 -200 -200 -200

Avustukset -97 041 -100 000 -100 000 -100 000

Muut toimintamenot

TOIMINTAMENOT -5 695 175 -5 560 331 -5 673 049 -5 673 049 -5 673 049

Sisäiset tulot

Sisäiset menot

Sisäiset yhteensä

TOIMINTAKATE -5 695 175 -5 560 331 -5 673 049 -5 673 049 -5 673 049

Rahoitustuotot 15 250

Poistot ja arvonalentumiset

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -5 679 925 -5 560 331 -5 673 049 -5 673 049 -5 673 049
 

 
 
  Tehtäväalueen sisältö 

 
 Tehtäväalue sisältää vastuualueen sosiaali- ja terveyspalvelut. 

 

   
  Tehtäväalueen vastuuhenkilö 

 
  Kunnanjohtaja 

 

  Sitovat tavoitteet 
  
  hyvinvoiva ja liikkuva pukkilalainen 

 
Selvitetään tapa varmistaa Pukkilan lähipalvelut ja sotepalveluiden pitkäaikainen kustannustehok-
kuus. (palvelusopimus) 
 
Läpikäydään ja varmistetaan Pukkilan peruspalveluiden tuotantoketju niin, että se on kokonaista-
loudellisesti edullinen. (palvelusopimus) 
 
Mittari: Toteutunut yhteistyö ja selvitykset lähipalvelujen kehittämisestä. 
Hyvinvointikuntayhtymä antaa kunnalle maakuntavalmistelussa tarvittavaa tukea. (palvelusopimus) 
 
Mittari: Yhteistyörakenteiden kuvaus (esim. hyte, työllisyys, maahanmuuttajapalvelut) 
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  Sosiaali- ja terveyspalvelut 
 
 

  

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot

Menot -5 695 175 -5 560 331 -5 673 049 -5 673 049 -5 673 049

Netto -5 695 175 -5 560 331 -5 673 049 -5 673 049 -5 673 049

Sis. tulot

Sis. menot

Toimintakate -5 695 175 -5 560 331 -5 673 049 -5 673 049 -5 673 049

Rahoitustuotot 15 250

Poistot

Yhteensä -5 679 925 -5 560 331 -5 673 049 -5 673 049 -5 673 049  
   

  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö  

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

Vastuuhenkilö on kunnanjohtaja. 

 

  Talousarviovuoden toiminta   

Pukkilan kunnan hyvinvointiraportti ja siihen liittyvä hyvinvointisuunnitelma tulevat luottamuselin-
käsittelyyn loppuvuodesta 2018. Pukkilan kunnan strategiaan liittyen hyvinvointisuunnitelman pai-
nopistealueita ovat:  

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

Näihin liittyen sosiaali- ja terveyspalveluissa keskeisinä tavoitteina ovat hyvinvointia edistävien ter-
veellisten elintapojen vahvistaminen ja kannustaminen terveellisiin elintapoihin sekä lähipalveluiden 
turvaaminen ja matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen uudistuvassa toimintaympäristössä. 
Vuoden 2019 aikana selvitetään tapa varmistaa Pukkilan lähipalvelut tulevissa uudistuksissa sekä 
turvataan maakuntavalmistelussa yhdyspinnat kunnan ja maakunnan palveluiden välillä ( esim. 
työllisyys, sivistystoimi, maahanmuutto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen).  

Keskeistä on myös seurata, että pukkilalaiset saavat sosiaali- ja terveyspalvelut hoito- ja palveluta-
kuun lainsäädännön mukaisesti ja että sosiaali- ja terveydenhuollon taloudelliset ja toiminnalliset 
tavoitteet toteutuvat suunnitelman mukaisesti.    

 

Vuoden 2019 talousarviovalmistelu  

Kuntayhtymän ja jäsenkuntien väliset palvelusopimusneuvottelut käytiin 14.5.2018 ja 25.6.2018 
sekä kuntakohtainen neuvottelu 16.10.2018. Kuntakohtaisessa neuvottelussa sovittiin 2,1 % koro-
tuksesta vuoden 2018 talousarvioon nähden. Kuntayhtymän talousarvion valmistelussa KVTES:n 
mukainen palkankorotus sekä järjestelyerä ja sivukulujen muutos on arvioitu +2,1 % suuruisena. 

Inflaation vaikutuksen henkilöstökuluihin on arvioitu olevan 1,5 %. Ikääntymisen tuoma vuosittai-
nen kustannusten minimikasvu on 1,4 % ja hoitojen parantuminen ja muu palvelutarpeen kasvu 5 
M€. Kuntayhtymän talousarviossa on myös varaukset välttämättömään kehittämiseen (mm. keski-
tetty asiakasohjaus 1,5 - 2 M€, uudistaminen RV7, 2,2 M€). Kuntayhtymän talousarvio laaditaan 10 
M€ alijäämäisenä ja alijäämä katetaan saman vuoden aikana. 
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Alijäämää on suunniteltu katettavan mm. omaisuuden myynnillä, liiketoimintojen myynnillä sekä 
hankerahoituksella. Tavoitteena on myös pysyvä 7 miljoonan euron menotason lasku ja tavoite on 
jaettu tulosaluekohtaisesti. Ohjelman toteutumista seurataan yhtymän johtoryhmässä 1 x kk ja yh-
tymän hallitukselle siitä raportoidaan 4 x vuodessa.  

Valmisteilla olevassa maakuntauudistuksessa Pukkila kuuluu Uudenmaan maakuntaan ja muutok-
sen on tarkoitus toteutua 1.1.2021 alkaen. Pukkilan kunnasta osallistutaan Uudenmaan maakunta-
valmisteluun nostaen esiin kunnan näkökulmia esim. lähipalveluiden säilyminen, valinnan vapauden 
turvaaminen ja selkeät, toimivat palveluprosessit sosiaali- ja terveyspalveluissa. Pukkilan kunnan 
osalta varmistetaan sujuvaa siirtymistä Uudenmaan maakunnan sotepalveluihin, mikä edellyttää 
tiivistä yhteistyötä niin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kuin Uudenmaan valmisteluorgani-
saation kanssa.  

Pukkilan kunnan ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän välisessä neuvottelussa 16.10.2018 
sovittiin:  

   Kuntien yhteiset kehittämisasiat  
 

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet, pääpaino ikääntyvissä.  
 Ikääntyneiden asumiseen liittyvät ratkaisut.  
 Työllisyyden hoitoon liittyvät toimenpiteet.  

 
Yhtymä jatkaa aktivointityön, kuntouttavan työtoiminnan sekä eläkeselvittelytoiminnan tehostamis-
ta vuonna 2018 laaditun yhteistyömallin mukaisesti. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmääristä ja 
toimintapäivistä raportoidaan kunnille kerran kuukaudessa. Tavoitteena on, että kuntouttavan työ-
toiminnan asiakasmäärä kasvaa vuonna 2019 koko yhtymässä vähintään 15 %. Tavoitteen saavut-
taminen edellyttää riittäviä asiakasohjauksen ja työtoiminnan ohjausresursseja sekä kuntouttavan 
työtoiminnan paikkoja, joiden lisäämiseen myös kunnat sitoutuvat. Työllisyydenhoidon kuntakohtai-
sissa palavereissa sovitaan kuntakohtaisista erityiskysymyksistä ja toimenpiteistä.  

  
  Kuntakohtaiset kehittämistoimenpiteet  
 

 Selvitetään tapa varmistaa Pukkilan lähipalvelut ja sotepalvelujen pitkäaikainen kustannuste-
hokkuus. 

 Läpikäydään ja varmistetaan Pukkilan peruspalvelujen tuotantoketju niin, että se on kokonais-
taloudellisesti edullinen. 

 Hyvinvointikuntayhtymä antaa kunnalle maakuntavalmistelussa tarvittavaa tukea. 
   

Palvelusopimusneuvottelussa 16.10.2018 Pukkilan kunnan maksuosuudeksi vuodelle 2019 sovittiin 
5 437 131 €. 

 
Sosiaali- ja perusterveydenhuolto   Tulot 0 €, Menot -3 550 000 €, Netto -3 550 000 € 

   
  Erikoissairaanhoito    Tulot 0 €, Menot  -1 840 131 €, Netto -1 840 131 € 

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

 
  Muut palvelut   Tulot  0 €, Menot -132 219 €, Netto -132 219 € 
 

Hyvinvointipäällikkö (ent. tilaajajohtaja) toimii kunnanhallituksessa sosiaali- ja terveyspalveluasioi-
den valmistelijana ja esittelijänä. Pukkilan kunta ostaa Orimattilan kaupungilta hyvinvointipäällikön 
työpanosta erillisen sopimuksen mukaisesti. Hyvinvointipäällikkö osallistuu palvelusopimusten val-
misteluun, seutuyhteistyöhön, sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin sekä Uudenmaan 
sote-uudistuksen valmisteluun. Hyvinvointipäällikkö tekee talousarvioon esityksen sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoon varattavista määrärahoista sekä valmistelee toimialansa esityksen kunnan tilinpää-
tökseen. Hyvinvointipäällikön palvelun osto maksaa 14 000 €. Tehtävä (tilaajajohtaja) tullaan jat-
kossa sisällyttämään kunnan oman hyvinvointipäällikön työtehtäviin. 
 
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 31 136 €. Kunta vastaa myös Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymän palvelukseen Pukkilan kunnasta siirtyneiden viranhaltijoiden ja 
työntekijöiden eläkemenoperusteisista maksuista, yhteensä 87 083 €.  
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 Työmarkkinatuki   Tulot 0 €, Menot -100 000 €, Netto -100 000 € 
 
 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 1 000 päivää. Tuhannen päivän jälkeen työttömän kotikunnan rahoitus-
vastuu nousee 70 %:iin. 

 
 Ehkäisevä päihdetyö   Tulot 0 €, Menot -3 699 €, Netto -3 699 € 
 

Ehkäisevän päihdetyölain mukaisesti kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta or-
ganisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. Toi-
mielimen koordinoija on nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja (työajan osuus 5 %). Hän osallis-
tuu seudulliseen verkostoon. 
 
Varataan määräraha ehkäisevän päihdetyön kampanjaviikkojen (mm. ehkäisevän päihdetyön viikko, 
peliviikko) tapahtumien toteuttamiseen sekä koulutuksiin ja matkakuluihin.  

 
  

 Henkilöstö 

 
 
Tehtävänimike Vuodenvaihde 

2018/2019 
Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

Vuosi 2021 
Muutos +/- 

nuoriso- ja vapaa-ajan  
toiminnanohjaaja  

0,05    

 
työpanos jakautuu 5 % sosiaali- ja terveyspalvelut, ehkäisevä päihdetyö, 75 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, 
nuorisopalvelut ja 20 % hyvinvointi-ja vapaa-aikapalvelut, kulttuuripalvelut 

 
 

 Tunnusluvut  
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot ovat 2 924 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät). 
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  VARHAISKASVATUSPALVELUT 

 

  

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntitulot 33

Maksutulot 126 212 141 500 103 500 103 500 103 500

Tuet ja avustukset

Muut toimintatulot 142 500

TOIMINTATULOT 126 387 142 000 103 500 103 500 103 500

Henkilöstömenot -534 405 -580 546 -626 844 -626 844 -626 844

Palvelujen ostot -14 137 -32 250 -32 450 -32 450 -32 450

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 599 -7 000 -16 100 -16 100 -16 100

Avustukset -138 479 -140 000 -140 000 -140 000 -140 000

Muut toimintamenot -4 080 -4 000 -5 500 -5 500 -5 500

TOIMINTAMENOT -697 700 -763 796 -820 894 -820 894 -820 894

Sisäiset tulot 70 915 76 387 101 012 101 012 101 012

Sisäiset menot -244 222 -275 055 -314 062 -314 062 -314 062

Sisäiset yhteensä -173 307 -198 668 -213 050 -213 050 -213 050

TOIMINTAKATE -744 620 -820 464 -930 444 -930 444 -930 444

Poistot ja arvonalentumiset

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -744 620 -820 464 -930 444 -930 444 -930 444

 
  Tehtäväalueen sisältö 

 
Tehtäväalue sisältää vastuualueen: varhaiskasvatus.  

 
  Tehtäväalueen vastuuhenkilö 

 
  Varhaiskasvatusjohtaja 

 
  Sitovat tavoitteet 
 
  Pukkilan varhaiskasvatuksen kehittäminen 2019 - 2023 
 

Laaditaan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma yhdessä henkilöstön kanssa keväällä 2019. 
Tavoitteena on kehittää esiopetuksen järjestämisen mallia vastaamaan varhaiskasvatuslain mukais-
ta opetusta ja hoitoa. Tavoitteena on turvata mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten 
ja henkilöstön välillä sekä toteuttaa esiopetusta osana varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksella tar-
koitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa 
kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. 
 
Tällä hetkellä esiopetus järjestetään kahdessa opetusryhmässä Kirkonkylän koululla. Ryhmissä on 
kaksi opettajaa, yksi ryhmäkohtainen koulunkäynninohjaaja ja yksi henkilökohtainen avustaja. Lap-
sia on yhteensä 19. Opetusministeriön esiopetuksen järjestäjille antaman suosituksen mukaan pe-
rusopetuksen yhteydessä järjestettävään esiopetuksen opetusryhmään saa kuulua pääsääntöisesti 
enintään 13 oppilasta. Mikäli esiopetusta antavan opettajan ohella ryhmän työskentelyyn osallistuu 
lastenhoitaja, koulunkäyntiavustaja tai muu tehtävään soveltuvan ammatillisen koulutuksen suorit-
tanut henkilö, opetusryhmän enimmäiskoko voi olla enintään 20 lasta. Uusi varhaiskasvatuslaki as-
tui voimaan 1.9.2018. Siinä lapsen edun mukaisen aikuisresurssin perusteluna toimii 1/8 eli yhdellä 
aikuisella voi olla ohjattavanaan kahdeksan lasta. Tämä on huomattavasti lapsen edun mukaisempi 
tapa tarkastella aikuisresurssin jakautumista kuin perusopetuksen ryhmäkokoon perustuva ohjeis-
tus.  
 
Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan henkilöstö- ja talousresurssien jakamis-
ta sekä tilatarpeita lain noudattamisen sekä asiakkaiden palvelutarpeeseen vastaamisen (mm. vuo-
rohoitoa tarvitsevien perheiden ja lasten tarpeiden) näkökulmasta.  
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  Varhaiskasvatus 
 

  

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot 126 387 142 000 103 500 103 500 103 500

Menot -697 699 -763 796 -820 894 -820 894 -820 894

Netto -571 312 -621 796 -717 394 -717 394 -717 394

Sis. tulot 70 915 76 387 101 012 101 012 101 012

Sis. menot -244 222 -275 055 -314 062 -314 062 -314 062

Toimintakate -744 619 -820 464 -930 444 -930 444 -930 444

Poistot

Yhteensä -744 619 -820 464 -930 444 -930 444 -930 444  
 
  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö    

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

 
  Talousarviovuoden toiminta  

 
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen 
ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä 
päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu (4 §).  
 
9/2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain yhtenä tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen laa-
tua kohottamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttää tehtävänkuvia. Tämä tarkoittaa henkilös-
törakenne muutosta kahden lastenhoitajan ja yhden lastentarhanopettajan kokoonpanosta lapsi-
ryhmässä, yhden lastenhoitajan ja kahden lastentarhanopettajan kokoonpanoon. Myös ammatti-
nimikkeet muuttuvat lastentarhanopettajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi ja varhaiskasvatuksen 
lastenhoitajaksi jne.  Varhaiskasvatuksessa tapahtuu paljon muutoksia, johtuen uuden lain ja var-
haiskasvatussuunnitelman vaatimusten jalkauttamisesta, jotka vaikuttavat lapsiin, perheisiin ja 
henkilöstöön. Varhaiskasvatuksen liian vähäisillä, tai väärin jaetulla henkilöstöresursseilla varhais-
kasvatuksen laatu kärsii. Uhkana on muun muassa, että lasten turvallisuus vaarantuu, sairastavuus 
lisääntyy, melu- ja stressitaso nousee, henkilöstö uupuu.  
 
Toimintakauden pääpainona pyritään jalkauttamaan lain asettamissa tavoitteissa (3 §,9) kirjattua 
lapsen osallisuutta. Toimintakauden teemana on: aarresankarit ja sen aikana jokainen lapsi etsii ja 
vahvistaa omia aarteita: osaamista, kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia. Varhaiskasvatushenkilös-
tön on selvitettävää lapsen mielipide ja toivomukset sekä mahdollistaa jokaiselle lapselle myönteisiä 
oppimisen kokemuksia ja kuulluksi, nähdyksi tulemista. Huoltajille on annettava mahdollisuus osal-
listua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin, sekä 
järjestettävää mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. 

 
Varhaiskasvatusta tarjotaan pääasiassa päiväkoti Vekarassa, mutta tilapuutteen takia toimii 2018 
syyskauden alusta kaksi kunnallista perhepäivähoitajaa. Lisäksi toimii yksityinen perhepäivähoitaja.  
 
Kaikki vuorohoidossa olevat lapset hoidetaan päiväkodissa. Vuorohoidon tarvetta on myös viikon-
loppuisin ja öisin (kerta-pari/kk). Vuorohoidon tarpeen määrä on lisääntynyt ja sen toteuttamiseksi 
tarvitaan työntekijää. Toiminnan kannalta ja taloudellisesti hyödyllisin on palkata sitä varten ulko-
puolinen tuntityö tekijä (sama henkilö). 
 
Erityistä tukea tarvitsevat lapset hoidetaan päiväkodissa. Henkilöstön osaamista tarvitaan entistä 
enemmän kielellisten valmiuksien tukemiseen, koska puheterapiapalveluista on puutetta. Erityis-
opettajan palvelujen puuttumisen takia muutettiin yhden lastentarhanopettajan toimenkuva ryh-
mässä toimivasta lastentarhanopettajasta- pienryhmä/resurssiopettajaksi, jotta hän voisi toimia tu-
kilasten tarpeita hyödyntäen ja tukea ryhmien lastentarhanopettajia. Pienryhmäopettaja koulute-
taan ja perehdytetään käyttämään erilaisia tukiopetusmenetelmiä. Lisäksi on Vekarassa 10/2018 
alkaen käytössä varhaiserityisopettajan palvelut n. kerran kuukaudessa 7 h., tarpeen mukaan 
enemmän (yksityinen palvelutuottaja). Sopimus voimassa toimintakauden 2018-2019 aikana. 



 

58  

 
 
 
 
Vekaran henkilöstö toteuttaa esikoululaisten varhaiskasvatuksen.  
 
Päiväkodin tiloja käyttävät iltaisin myös muut toimijat mm. Nuorisoseura, kunnan liikuntapalvelut ja 
kansalaisopisto.  

 
Hallinto   Tulot 0 €, Menot -76 062 €, Netto -76 062 € 
 
Hallinnon menoja ovat varhaiskasvatusjohtajan ja toimistotyöntekijän (10 %) palkkakustannukset 
sekä hallintoon liittyvät menoerät mm. varhaiskasvatuksen atk-ohjelma n. 20 000 €, koulutus ja 
matkat, kopiokone ja toimistotarvikkeet. 
 
Päiväkoti Vekara   Tulot 80 000 €, Menot -521 392 €, Netto -441 392 € 
 
Päiväkoti on tällä hetkellä 61 (maks. 68) paikkainen, mahd. Päiväkodissa on 2 x 21 (maks. 24) lap-
sen ryhmä, 1 x 12 lapsen ryhmä ja 1 x 7 (maks. 8) lapsen ryhmä. Päiväkoti on auki päivittäin. Päi-
väkodin aukioloaika on klo 6-17:30; vuorohoitoa tarjotaan sen ajan ulkopuolella huoltajien tarpeen 
mukaisesti iltaisin, viikonloppuna ja öisin. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tuetaan tarjoamal-
la Vekarasta tiloja mm. Porvoon musiikkiopiston musiikkileikkitoiminnalle. MLL:n Pukkilan osaston 
perhekahvila on siirtynyt 10/2018 Toimelan tiloihin, entinen perhekahvilan tila muutettu lasten ruo-
kasaliksi. Yhteistyö seurakunnan kanssa jatkuu yhteisten tuokioiden muodossa (ei varhaiskasvatus-
toimintana, vaan kerhotoimintana vt vakalaki ). Henkilöstöä on kaikkiaan 13. 
 

  Perhepäivähoito   Tulot 5 000 €, Menot -45 945 €, Netto -40 945 €  
 
Perhepäivähoitoon on varattu 1,5 perhepäivähoitajan palkkakustannukset. 

 
Esikoululaisten varhaiskasvatus   Tulot 14 000 €, Menot -37 495 €, Netto -23 495 € 
 
Esikouluikäisten varhaiskasvatusta järjestetään Kirkonkylän koulun esiopetustiloissa. Hoidosta vas-
taa 1 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 
2018/2019 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

Vuosi 2021 
Muutos +/- 

varhaiskasvatusjohtaja  1    

vastaava lastentarhanopet-
taja 1) 

 +1   

lastentarhanopettaja  4 +1                                 

lastenhoitaja  8 -1                                

perhepäivähoitaja 2) 2 -1   

henkilökohtainen avustaja 1    
 
  1) virkavapaalla 31.5.2019 asti 
  2) 30.6.2019 asti 
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Vuoden 2019 sitovana tavoitteena on laatia varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma, johon sisäl-
tyy henkilöstösuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan uusi varhaiskasvatuslaki ja sen vaikutukset 
henkilöstörakenteeseen. Tavoitteena on muuttaa henkilöstörakennetta joiltakin osin uuden lain 
edellyttämään suuntaa. 

 
 Tunnusluvut  

 
Varhaiskasvatuspalvelujen nettomenot ovat 480 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät) 

  Päiväkoti Vekaran nettomenot ovat 7 119 €/lapsi (ei sisällä poistoja ja sisäisiä eriä) 
Esikoululaisten varhaiskasvatuksen nettomenot ovat 1 958 €/lapsi (ei sisällä poistoja ja sisäisiä 
eriä) 
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OPETUSPALVELUT 
 
 

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntitulot 28 199 0 23 827 23 827 23 827

Maksutulot 11 017 8 500 8 500 8 500 8 500

Tuet ja avustukset 1 290 0 0 0 0

Muut toimintatulot 3 864 21 012 4 000 4 000 4 000

TOIMINTATULOT 44 370 29 512 36 327 36 327 36 327

Henkilöstömenot -866 169 -903 251 -976 639 -976 639 -976 639

Palvelujen ostot -1 202 404 -1 183 121 -1 102 876 -1 102 876 -1 102 876

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -53 243 -52 200 -70 925 -70 925 -70 925

Avustukset -2 249

Muut toimintamenot -9 402 -17 550 -16 830 -16 830 -16 830

TOIMINTAMENOT -2 133 467 -2 156 122 -2 167 270 -2 167 270 -2 167 270

Sisäiset tulot 107 037 95 329 109 649 109 649 109 649

Sisäiset menot -411 719 -420 309 -464 649 -464 649 -464 649

Sisäiset yhteensä -304 682 -324 980 -355 000 -355 000 -355 000

TOIMINTAKATE -2 393 779 -2 451 590 -2 485 943 -2 485 943 -2 485 943

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

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -2 427 529 -2 485 340 -2 519 693 -2 519 693 -2 519 693

 
  Tehtäväalueen sisältö 
 

Tehtäväalue sisältää vastuualueet: perusopetus ja muut opetuspalvelut. 
 

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. 

 
  Tehtäväalueen vastuuhenkilö 
 

  Rehtori 

 
  Sitovat tavoitteet 
 
 hyvinvoiva ja liikkuva pukkilalainen 
 

Hyvinvointi rakentuu hyvän arjen kokemukselle, yksilön ja yhteisön yhteiselle   kokemukselle hyvin-
voinnista. Jokaisen koulupäivän kuuluisi olla hyvää arkea. Hyvä arki koostuu myönteisestä ja kan-
nustavasta ilmapiiristä, jossa jokainen otetaan huomioon tavallisissa askareissa ja toiminnoissa.  
 
Perusopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden arjen taitoja ja antaa kaikille tilaisuuksia, jois-
sa niitä voi pysähtyä pohtimaan ja harjoittelemaan. Tämän lisäksi tavoitteena on luoda liikkumis-
myönteinen ilmapiiri ja vahvistaa oppilaiden liikuntataitoja myös yksilötasolla. 

 
terveyttä ja hyvinvointia edistävä asuin- ja elinympäristö 

 
Henkilöstön lisäksi oppilaita osallistetaan oppimisympäristöihin liittyvään päätöksentekoon ja koulu-
ympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa heidän ikäkaudelleen sopivalla tavalla. 

 motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta kunnan voimavarana 
 

Perusopetuksen henkilökunnan motivaatiosta ja hyvinvoinnista pyritään pitämään huolta sekä si-
säisten että ulkoisten koulutusten avulla ja järjestämään kunnan yhteisen tyhy-toiminnan lisäksi 
myös työyhteisön omaa sekä varhaiskasvatuksen kanssa yhteistä toimintaa työajan ulkopuolella. 
Rehtori järjestää henkilöstölle lukuvuoden aikana 1-2 henkilökohtaista keskustelua, jossa käydään 
läpi kehittämistoiveita ja keskustellaan opetussuunnitelman toteutumisesta. Koulun johtamisjärjes-
telmää kehitetään jaetun johtajuuden periaatteiden mukaisesti. 
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  Perusopetus 
 
 

  

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot 44 369 29 512 36 327 36 327 36 327

Menot -2 108 055 -2 155 322 -2 162 770 -2 162 770 -2 162 770

Netto -2 063 686 -2 125 810 -2 126 443 -2 126 443 -2 126 443

Sis. tulot 107 037 95 329 109 649 109 649 109 649

Sis. menot -411 719 -420 309 -464 649 -464 649 -464 649

Toimintakate -2 368 368 -2 450 790 -2 481 443 -2 481 443 -2 481 443

Rahoituskulut

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

Yhteensä -2 402 118 -2 484 540 -2 515 193 -2 515 193 -2 515 193

 
 

  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 eikä hänelle ole opetusvelvollisuutta. 

 
  Talousarviovuoden toiminta  
   
  Hallinto  Tulot 0 €, Menot -81 749 €, Netto -81 749 € 
   

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

   
  Esiopetus  Tulot 0 €, Menot -114 062 €, Netto -114 062 € 

 
Esiopetuksessa noudatetaan kunnanhallituksen 23.5.2016 hyväksymää ja 1.8.2016 käyttöönotettua 
esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Esiopetusta annetaan Kirkonkylän koulussa 20 tuntia viikossa 
kahdessa opetusryhmässä (keväällä 19 oppilasta, syksyllä arviolta 21). 
 
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 -525 846 €, Netto -525 846 € 

Koulujen opetustyössä noudatetaan kunnanhallituksen 23.5.2016 hyväksymää opetussuunnitelmaa, 
joka on otettu käyttöön 1.8.2016. 
 
Kirkonkylän koulussa on kahdeksan perusopetusryhmää, joista kaksi toimii pienryhmänä. Pienryh-
mään ohjautuu pääasiassa erityisen tuen, mutta myös tehostetun tuen oppilaita tarpeen mukaan 
eri luokka-asteilta. Koulussa työskentelee seitsemän luokanopettajaa, erityisluokanopettaja, laaja-
alainen erityisopettaja ja viisi koulunkäynninohjaajaa sekä kaksi henkilökohtaista avustajaa.  

 
  Torpin koulu   Tulot 0 €, Menot -126 183 €, Netto -126 183 € 

 
Torpin koulussa on 17 oppilasta ja kaksi opettajaa sekä henkilökohtainen avustaja. Erityisopettaja 
käy koululla kerran viikossa. Opetus toteutetaan kolmen luokka-asteen yhdysluokkaopetuksena 
kahdessa luokassa. Torpin koulun tavoitteet lukuvuodelle 2018-2019 ovat samat kuin Kirkonkylän 
koulun tavoitteet. 
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  Erityisopetus   Tulot 0 €, Menot -220 913 €, Netto -220 913 € 
 

Pukkilan kunnan kouluilla annetaan osa-aikaista erityisopetusta, jota toteuttaa laaja-alainen erityis-
opettaja. Osa-aikaisen erityisopetuksen tarkoitus on tukea yleisopetuksen yhteydessä olevia oppi-
laita, joilla on lieviä oppimisen tai sopeutumisen vaikeuksia. Opetus tapahtuu koulupäivän aikana 
yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Osa-aikainen erityisopetus on joko ennalta ehkäi-
sevää, esi- ja alkuopetusikäisten oppimisen valmiuksia tukevaa opetusta tai ilmenneitä vaikeuksia 
kuntouttavaa.  
 
Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat voivat opiskella joko kokonaan tai osittain pien-
ryhmässä. Pienryhmä tekee säännöllistä yhteistyötä yleisopetuksen ryhmien kanssa. Järjestelyistä 
sovitaan huoltajien ja tehostetun tuen oppilaan kanssa oppimissuunnitelma- ja erityisen tuen oppi-
laan HOJKS-neuvotteluissa.  
 
Perusopetuksen tavoitteet lukuvuodelle 2018-2019 

 
Laadukas perusopetus on sidoksissa kuntastrategiaan. Koulujen strateginen painopistealue lv:nna 
2018 - 2019 on hyvinvointi.  
 
Hyvinvointi rakentuu hyvän arjen kokemukselle, yksilön ja yhteisön yhteiselle kokemukselle hyvin-
voinnista. Jokaisen koulupäivän kuuluisi olla hyvää arkea. Hyvä arki koostuu myönteisestä ja kan-
nustavasta ilmapiiristä, jossa jokainen otetaan huomioon tavallisissa askareissa ja toiminnoissa. 
 
Lukuvuoden tavoitteena on vahvistaa oppilaiden arjen taitoja ja antaa kaikille tilaisuuksia, joissa 
niitä voi pysähtyä pohtimaan ja harjoittelemaan. Tarkoituksena on myös tukea ja lisätä koko henki-
lökunnan työhyvinvointia. 
 
Aamupäivä- ja iltapäivätoiminta   Tulot 8 500 €, Menot -31 451 €, Netto -22 951 € 

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

  Kuljetus- ja tukipalvelut   Tulot 4 000 €, Menot -285 000 €, Netto -281 000 € 
 
Esiopetuksessa ja perusopetuksessa on perusopetuslaissa määritelty maksuttoman koulukuljetuk-
sen rajaksi 5 km. Tämän lisäksi kunta järjestää koulukuljetuksia omalla kustannuksellaan niille esi-
opetuksen ja 1.-2. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km ja tarjoaa määrätyt ehdot täyt-
täville mahdollisuuden matkalippujen ostoon. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona kunta voi 
maksaa huoltajille oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta riittävän avustuksen. 
 
Koulukuljetukset kilpailutettiin keväällä 2016. Sopimus on vuoden mittainen ja siihen liittyy 1+1 op-
tiovuotta. Kunnanhallitus on hyväksynyt koulukuljetusten periaatteet 1.8.2013 alkaen.  
 
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  
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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 23 827 €, Menot -777 566 €,  Netto 753 739 € 
 
Oppilaista koulutuksen ylläpitäjille maksettavat kotikuntakorvaukset vuodelle 2019 määräytyvät 
31.12.2017 tilanteen mukaan. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan perusosa on 6 600 €    
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.) 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Kirkonkylän koulu 123 120 115 116 119 120 

Torpin koulu 17 24 25 27 28 33 

Yhteensä 140 144 140 143 147 153 

Esiopetus 18 25 25 20 27 17 

Yhteensä 158 169 165 163 174 170 

 
 

 Henkilöstö 
 

Tehtävänimike Vuodenvaihde 
2018/2019 

Vuosi 2019 
Muutos +/- 

Vuosi 2020 
Muutos +/- 

Vuosi 2021 
Muutos +/- 

rehtori 1             

esiluokan opettaja 2    

luokanopettaja 9    

erityisopettaja 1) 1,8           +0,2     

koulunkäynninohjaaja 5,78                              

henkilökohtainen avustaja 2) 4                  

toimistovirkailija 0,22    
 
 

1)  toisen työpanos jakautuu 90 % opetuspalvelut, perusopetus ja 10 % hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut,  

 maahanmuuttopalvelut 30.6.2019 asti 

       2) Kk:n koululla ja Torpissa yht.   

   

 Tunnusluvut  
 
 Perusopetuksen nettomenot ovat 1 296 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät) 
 Esiopetuksen nettomenot ovat 6 337 €/oppilas (ei sisällä poistoja ja sisäisiä eriä) 
 Kirkonkylän koulun nettomenot ovat 4 275 €/oppilas (ei sisällä poistoja ja sisäisiä eriä) 
 Torpin koulun nettomenot ovat 7 423 €/oppilas (ei sisällä poistoja ja sisäisiä eriä) 
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PUKKILAN KOULUJEN OPPILASENNUSTE 2018-2025

TILANNE 20 09 2018 LÄHDE: Väestörekisteri ja oppilastilastot

KIRKONKYLÄ

LUOKKA 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

1 24 14 16 19 14 17 12

2 24 24 14 16 19 14 17

3 15 24 24 14 16 19 14

4 19 15 24 24 14 16 19

5 14 19 15 24 24 14 16

6 27 14 19 15 24 24 14

YHTEENSÄ 123 110 112 112 111 104 92

TORPPI

LUOKKA 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

1 1 4 5 9 5 5 6

2 2 1 4 5 9 5 5

3 2 2 1 4 5 9 5

4 6 2 2 1 4 5 9

5 3 6 2 2 1 4 5

6 3 3 6 2 2 1 4

YHTEENSÄ 17 18 20 23 26 29 34

YHTEENSÄ 140 128 132 135 137 133 126

ESKARI/IKÄLUOKKA 18 21 28 19 22 18 13

LUKUVUOSI 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

LUOKKA 1 2 3 4 5 6 YHT.

KIRKONKYLÄ 24 24 15 19 14 27 123

TORPPI 1 2 2 6 3 3 17

YHTEENSÄ 25 26 17 25 17 30 140

OPPILASENNUSTE KOULUT YHTEENSÄ

LUOKKA 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

1 25 18 21 28 19 22 18

2 26 25 18 21 28 19 22

3 17 26 25 18 21 28 19

4 25 17 26 25 18 21 28

5 17 25 17 26 25 18 21

6 30 17 25 17 26 25 18

YHTEENSÄ 140 128 132 135 137 133 126  
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Muut opetuspalvelut 
 
 

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot

Menot -6 453 -800 -4 500 -4 500 -4 500

Netto -6 453 -800 -4 500 -4 500 -4 500

Sis. tulot

Sis. menot

Toimintakate -6 453 -800 -4 500 -4 500 -4 500

Poistot

Yhteensä -6 453 -800 -4 500 -4 500 -4 500

 
 

  Vastuualueen sisältö ja vastuuhenkilö 
  

Sisältää kustannuspaikat: lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus. 
 
 Vastuuhenkilö on rehtori. 

 
  Talousarviovuoden toiminta  
 
 
  Lukiokoulutus   Tulot  0 €, Menot -2 000 €, Netto -2 000 € 

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

 
  Ammatillinen koulutus   Tulot 0 €, Menot -2 500 €, Netto -2 500 € 

   
Määräraha on varattu koulukuraattoripalvelujen ostoon. 

 
 

  Tunnusluvut  
 
 Muiden opetuspalvelujen nettomenot ovat 2 €/asukas (sis. poistot ja sisäiset erät) 
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   YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 

  
         

   

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Myyntitulot -2 487 47 300

Maksutulot 1 375 300

Tuet ja avustukset 95 201 95 000 95 000 95 000 95 000

Muut toimintatulot 335 109 282 150 340 900 340 900 340 900

TOIMINTATULOT 429 198 424 750 435 900 435 900 435 900

Henkilöstömenot -25 849 -14 700 -14 303 -14 303 -14 303

Palvelujen ostot -1 055 874 -1 027 461 -1 053 526 -1 053 526 -1 053 526

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -676

Avustukset

Muut toimintamenot -11 909 -200

TOIMINTAMENOT -1 094 308 -1 042 361 -1 067 829 -1 067 829 -1 067 829

Sisäiset tulot 317 592 321 360 338 035 338 035 338 035

Sisäiset menot -16 884 -9 680 -12 750 -12 750 -12 750

Sisäiset yhteensä 300 708 311 680 325 285 325 285 325 285

TOIMINTAKATE -364 402 -305 931 -306 644 -306 644 -306 644

Rahoitustuotot

Poistot ja arvonalentumiset -652 285 -297 607 -306 320 -306 320 -306 320

YKSIKKÖ YHTEENSÄ -1 016 687 -603 538 -612 964 -612 964 -612 964  
   

 
  Tehtäväalueen sisältö 
 

Tehtäväalue sisältää vastuualueet: hallinto, yhdyskuntapalvelut ja kiinteistöt. 
 

   

  Tehtäväalueen vastuuhenkilö 
 
   Kunnanjohtaja 

 
  Sitovat tavoitteet 

 
  terveyttä ja hyvinvointia edistävä asuin- ja elinympäristö 

 
Kiinteistöjen ja yleisten alueiden hoito ja kunnossapito tehdään laadukkaasti ja kustannustehok-
kaasti. Talvikunnossapidon vasteajat ovat laskeneet edellisestä vuodesta. 
 
Mittari: Katujen kunnossapito €/M. Kuntalaispalautteiden määrä. 

 
  motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta kunnan voimavarana 
 

Henkilöstön osaamista kehitetään ja työhyvinvointia edistetään. 
 
Mittari: Teknisen osaston henkilökunta on suorittanut tarvitsemansa koulutuksen. 
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  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. 

 
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 ja kunnossapi-

dosta. 

 
  Tunnusluvut 
 
  Yhdyskuntateknisten palvelujen nettomenot ovat 316 €/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 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatulot 1 285 988 1 207 376 1 233 897 1 233 897 1 233 897

Myyntitulot 403 526 393 284 366 477 366 477 366 477

Maksutulot 175 211 181 760 147 500 147 500 147 500

Tuet ja avustukset 330 712 310 700 357 000 357 000 357 000

Muut toimintatulot 376 539 321 632 362 920 362 920 362 920

Toimintamenot -11 446 307 -11 528 050 -12 152 855 -11 902 855 -11 902 855

Henkilöstömenot -2 563 255 -2 677 907 -2 798 509 -2 798 509 -2 798 509

Palvelujen ostot -8 257 677 -8 268 582 -8 425 541 -8 425 541 -8 425 541

Aineet, tarvikkeet, tavarat -228 588 -261 250 -250 175 -250 175 -250 175

Avustukset -340 657 -260 100 -627 400 -377 400 -377 400

Muut toimintamenot -56 130 -60 211 -51 230 -51 230 -51 230

Toimintakate -10 160 319 -10 320 674 -10 918 958 -10 668 958 -10 668 958

Verotulot 7 455 845 7 096 000 7 201 000 7 385 000 7 699 000

Valtionosuudet 3 432 404 3 270 580 3 379 226 3 379 226 3 379 226

Rahoitustulot ja -menot 93 437 90 300 97 900 97 900 97 900

Korkotulot 21 430 15 000 15 000 15 000

Muut rahoitustulot 159 921 140 800 137 700 137 700 137 700

Korkomenot -87 606 -50 000 -54 300 -54 300 -54 300

Muut rahoitusmenot -308 -500 -500 -500 -500

Vuosikate 821 367 136 206 -240 832 193 168 507 168

Poistot ja arvonalennukset -700 645 -342 790 -355 503 -368 907 -366 395

Suunnitelman mukaiset poistot -700 645 -342 790 -355 503 -368 907 -366 395

Arvonalennukset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tulot 490 742

Satunnaiset menot

Tilikauden tulos 611 464 -206 584 -596 335 -175 739 140 773

Tunnusluvut

Toimintatulot/Toimintamenot, % 11,2 10,5 10,2 10,4 10,4

Vuosikate/Poistot, % 117,2 39,7 -67,7 52,4 138,4

Vuosikate, euro/asukas 423,4 70,9 -124,1 98,1 252,3

Asukasluku vuoden lopussa 1 940 1 920 1 940 1 970 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 2017 TA 2018  TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Nettotulot 7 455 845 7 096 000 7 201 000 7 385 000 7 699 000 

 
 Verotulot koostuvat kunnan tuloverosta, kiinteistöverosta ja yhteisövero-osuudesta.  

 Verotulojen erittely on esitetty alla olevassa taulukossa. 

 
 

Verotulojen erittely Tilinpäätös 
2017 

Talousarvio 
2018 

Toteutumis-
ennuste 2018 

Talousarvio 
2019 

Tulovero 6 555 650 6 203 000 5 856 000 6 481 000 
Kiinteistövero  444 842 444 000              440 000 429 000 
Osuus yhteisöveron tuotosta 455 353 449 000 269 000  291 000 

Yhteensä 7 455 845 7 096 000 6 565 000 7 201 000 
 
 

Kunnan tulovero 
 

Tuloveroarvio vuodelle 2019 perustuu 21,50 %:n tuloveroprosenttiin. Tulovero on 6 481 000 € eli 
4,4 %:a enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Vuoden 2020 tuloveroksi on arvioitu  
6 657 000 € ja vuoden 2021 tuloveroksi 6 961 000 €. 

 
 Kiinteistövero 
 

Kiinteistöverotuotoksi on arvioitu 429 000 € vuonna 2019. Valtuuston vahvistamat kiinteistövero-
prosentit vuodelle 2019 ovat seuraavat: yleinen 1,15 %, vakituiset asuinrakennukset 0,65 %, muut 
asuinrakennukset (vapaa-ajan rakennukset) 1,25 % ja rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %. Kiin-
teistöverotuotto vuosina 2017 - 2021 on esitetty seuraavassa taulukossa. 

 
Vuosi Kiinteistöverotuotto (€)  

2017 444 842 (toteutunut verotuotto) 
2018 444 000 (TA 2018) 
2018 440 000 (toteutumisennuste) 
2019 
2020 
2021 

429 000 
429 000 
429 000 

(TA 2019) 
(TS 2020) 
(TS 2021) 

 
Kiinteistöveron erittely vuoden 2018 maksuunpanotietojen perusteella on esitetty alla olevassa tau-
lukossa. 

 
Käyttötarkoitus Verotusarvo 

(€) 
Kiinteistövero 

(%) 
Kiinteistövero 
laskennallinen (€) 

Vakituinen asuinrakennus 38 746 100   0,65 251 849 
Muu asuinrakennus 4 222 979 1,25  52 788 
Yleinen  11 264 836 1,15 129 548 
Rakentamaton rak.paikka 43 833 3,00     1 315 

Yhteensä 54 506 166              435 500 
 

  
 Osuus yhteisöverosta 
 
 Seuraavassa taulukossa on esitetty arvio yhteisöverotuotosta vuosina 2017 - 2021. 
 

Vuosi Osuus yhteisöverosta (€)  

2017 455 353 (toteutunut verotuotto) 
2018 449 000 (TA 2018) 
2018                        269 000 (toteutumisennuste) 
2019 
2020 
2021 

291 000 
291 000 
291 000 

(TA 2019) 
(TS 2020) 
(TS 2021) 
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   VALTIONOSUUDET 
 

  TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Nettotulot 3 432 404 3 270 580 3 379  226 3 379 226  3 379 226 

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

 
 Vuoden 2018 tilinpäätösennusteessa valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 3 382 680 milj. €. 

 
Laskelma kunnan valtionosuuksista on esitetty kohdassa 2.2 Valtionosuudet vuonna 2019, sivu 15..

                     
 
 Valtionosuudet vuosina 2017 - 2021 asukasta kohti 
 

Vuosi Asukasluku €/as. € yht.  

2017 1 940 (31.12.) 1 769 3 432 404 (TP 2017) 
2018 1 920  1 703  3 270 580 (TA 2018) 
2019 
2020 
2021 

1 940 
1 970 
2 010 

1 741 
1 715 
1 681 

3 379 226 
3 379 226 
3 379 226 

(TA 2019) 
(TS 2020) 
(TS 2021) 

 
  

 RAHOITUSTULOT JA -MENOT 

 

  TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Menot -87 914 -50 500 -54 800 -54 800 -54 800 
Tulot 181 351 140 800 152 700 152 700 152 700 

Netto 93 437 90 300 97 900 97 900 97 900 

 
 
Rahoitusmenojen suurimman erän muodostavat talousarviolainojen korot, joihin on varattu 54 000 
€. Muita rahoitusmenoja ovat provisiot ja muut lainakustannukset, verotilityskorot ja viivästyskorot. 

   
Rahoitustulot muodostuvat pääosin osinkotuloista ja peruspääoman korosta. Sijoitustoiminnassa 
noudatetaan valtuuston vahvistamia periaatteita. Kymenlaakson Sähkön osinkotuloksi on arvioitu 
130 000 €. Nivos Oy maksaa pääomalainan korkoa 15 000 €. 
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 4.4 INVESTOINTIOSA 

 
 
 

 
Tulot Menot Netto

Talonrakennus -26 000 -26 000

Kadut, tiet, puistot ja ulkoliikuntapaikat -121 000 -121 000

Yhteensä 0 -147 000 -147 000
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INVESTOINNIT 

 
Vuoden 2019 investointimenot ovat -147 000 €, tulot 0 €, netto -147 000 €. 
 
Teknisen lautakunnan esitys investointiohjelmaksi vuosille 2019 - 2025 on talousarvion liitteenä. 
 

  Talonrakennus 

  

 

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot

Menot -345 000 -26 000 -310 000

Netto 0 -345 000 -26 000 -310 000 0

  
 
 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2021 
 
  Hyvinvointikeskus Onni, sisäilmastotekniset korjaustyöt 

   
Hyvinvointikeskus Onnin sisäilmakorjausten kolmannen vaiheen kustannuksiksi on arvioitu 310 000 
€. Toteutus aikaisintaan vuonna 2020. Toteutusmalli harkitaan suunnitelmien edetessä. Tällöin 
vaihtoehtoina on vaiheittainen huonekohtainen (a 2 huonetta) korjaus tai väistötiloihin perustava 
toteutus. Korjauksiin sisältyy nykyisten lattioiden uusiminen, joiden osuus kustannuksista on 60 000 
€. 

 
Koivulinna 
 
Koivulinnan korjaussuunnitelmien tekoon ja kiireellisimpiin korjauksiin (esim. katto) on varattu ta-
lousarviovuodelle 8 000 €. Kunnan tulee linjata Koivulinnan rakennuksen tulevaisuus ja sen tuleva 
käyttö. Korjaussuunnitelmista ja korjausten laajuudesta tulee päättää vasta tämän jälkeen. Kiinteis-
töstä on laadittu vuonna 2018 korjaustarveselvitys, jonka pohjalta aluearkkitehti on laatinut 
(30.10.2018) alustavan peruskorjausehdotuksen. Ehdotus on talousarviokäsittelyn liiteaineistossa. 
Vuodelle 2019 varatun määrärahan käyttö edellyttää vielä kunnanhallituksen erillisen luvan.  

 
Keskuskeittiö 
 
Keskuskeittiön ilmastointilaitteen jäähdytysyksikön korvausinvestointiin on varattu 18 000 €. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74  

 
 

 

  Kadut, tiet, puistot ja ulkoliikuntapaikat 

 
 

 

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Tulot

Menot -80 000 -121 000 -180 000 -171 000

Netto 0 -80 000 -121 000 -180 000 -171 000  
 
 
 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2021 
 

Investointisuunnitelmassa on vuosina 2019 - 2021 varauduttu katujen ja teiden perusparantamisiin, 
päällystämisiin sekä valaistusten rakentamiseen. Puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen osalta on varau-
duttu alueiden korjaamiseen ja kehittämiseen. 

 
  

 Talousarviovuoden investointivaraukset ovat seuraavat: 

 

 Papumäentie 

Papumäentien (220 m) perusparantamisen suunnitteluun ja toteutukseen on varattu 22 000 €. 

 

 Veteraanitie 

Veteraanitien routavaurio kohdan korjaukseen on varattu 9 000 €. 

 

 Kaavatiet 

 Kaavateiden valaisimien uusimiseen on varattu 10 000 €. 

 

 Leikkipuistot 

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

 

 Muut alueet 

Kiinteistöhuoltotraktorin ja varusteiden hankintaan on varattu 50 000 €. 
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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 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 821 364 136 209 -240 832 193 168 507 168

Satunnaiset erät 490 742

Tulorahoituksen korjauserät -505 919

Investointien rahavirta

Investointimenot -233 662 -428 300 -147 000 -490 000 -171 000

Rahoitusosuudet investointimenoihin 554 312

Hyödykkeiden myyntitulot

Toiminnan ja investointien rahavirta 1 126 837 -292 091 -387 832 -296 832 336 168

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset

Antolainasaamisten vähennykset 3 960

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -856 334 -743 378 -467 969 -588 731 -678 716

Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 050 000 1 243 600 800 000 1 080 000 850 000

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset -940 727

Rahoituksen rahavirta -843 101 500 222 332 031 491 269 171 284

Vaikutus maksuvalmiuteen 283 736 208 131 -55 801 194 437 507 452

Tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 834 746 446 914 150 082 486 250

Lainanhoitokate 1 0,2 0,6 0,2 0,6
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   LAINAT 

 
Kunnan kirjanpidon mukaiset lainat vuonna 2019 

 
Kohde/lainanottaja Lainamäärä 

1.1.2019 
Lainamäärä 
31.12.2019 

Kunnan lainat rahoituslaitoksilta 5 334 409 5 666 440 

                       
 

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 2017 kunnan lainakanta oli 5 293 053 €. Kuluvan vuoden lopussa lainakannan ar-
vioidaan olevan 5 334 409 €, josta pitkäaikaisia kiinteäkorkoisia lainoja 3 992 041 €, pitkäaikaisia 
vaihtuvakorkoisia lainoja 1 342 368 €. 
 
Suunnitelmakaudella varaudutaan ottamaan uutta lainaa 800 000 € vuonna 2019, 1 080 000 € 
vuonna 2020 ja 850 000 € vuonna 2021. Uutta lainaa otetaan todellisen tarpeen mukaan. Osa lai-
nanottovaltuudesta voidaan jättää käyttämättä. Lainoja nostetaan kunnan kassatilanteen mukaan.  
 
Vanhoja lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella seuraavasti: 467 969 € vuonna 2019, 588 731 € 
vuonna 2020 ja 678 716 € vuonna 2021.                       
 

 
Kunnan lainamäärän kehitys 

 

 

Vuosi Lainamäärä 1.1. Lainanotto Lyhennys Lainaa €/as

arvio pitkäaik. 31.12.

lainat

2018 yht. 5 293 053,00 1 790 000,00 1 748 644,00 2 778

pitkäaik. 4 743 053,00 1 790 000,00 1 198 644,00

kuntatod. 550 000,00 550 000,00

2019 yht. 5 334 409,00 800 000,00 467 969,00 2 921

pitkäaik. 5 334 409,00 467 969,00

kuntatod. 800 000,00

2020 yht. 5 666 440,00 1 080 000,00 588 731,00 3 126

pitkäaik. 4 866 440,00 588 731,00

kuntatod. 800 000,00 1 080 000,00

2021 yht. 6 157 709,00 850 000,00 678 716,00 3 149

pitkäaik. 4 277 709,00 678 716,00

kuntatod. 1 880 000,00 850 000,00

2022 yht. 6 328 993,00

pikäaik. 3 598 993,00

kuntatod. 2 730 000,00  
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            30.10.2018                

 
 LKap 

 

 

PUKKILAN KUNNAN 
TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA 
 
Henkilöstöpolitiikka kuntastrategiassa sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus-
suunnitelmassa 
 
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 yhdenvertaisuus-suunnitelmassa, 
johon on kirjattu tavoitteita ja niihin liittyviä toimenpiteitä huomioiden mm. henkilöstörakenne, 
koulutuksen ja urakehityksen mahdollisuudet työssä sekä työolosuhteet johtamisen, esimiestyön, 
työyhteisön ja viestinnän näkökulmista että työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. 
 
Henkilöstöä koskevia asioita käsitellään työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuvassa 
yhteistyötoimikunnassa, joka huolehtii lakisääteisesti työpaikan yhteistoiminnasta ja 
työsuojeluyhteistoiminnasta.  
 

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 johtamismallia uudistetaan ja kehitetään yhteisöllisyyden tukemiseksi, 
luottamushenkilöstön poliittisen valmistelun vahvistamiseksi ja kuntalaisten osallisuuden 
lisäämiseksi asioiden valmistelussa. Hallintosäännössä määritellään johtamisen tavat ja vastuut. 
 

Tavoitteet 
 

 kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja 
edistämiseksi 

 edistää henkilöstön hyvinvointia sekä edesauttaa työssä viihtymistä ja jaksamista 
 

Tavoitteeseen pyritään kunto- ja terveysliikunnan harrastusta aktivoimalla, yhteistoimintaa 
lisäämällä ja tarjoamalla mahdollisuuksia kulttuurikokemuksiin ja -virkistäytymiseen. 
Suunnitelmassa korostetaan ennaltaehkäisevää toimintaa työkyvyn ylläpitämiseksi. 
Sairauslomapäivien vähenemisellä saavutetaan merkittäviä säästöjä. Yhden sairauslomapäivän 
hinnaksi lasketaan yleisesti noin 300 €/päivä. 
 

Toteutus 
 

Työyhteisössä vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen lisäävät terveitä elinvuosia ja kasvattavat 
keskinäistä luottamusta ja ”me-henkeä”. Hyvinvointi, viihtyvyys, onnellisuus ja yhteisöllisyys luovat 
perustan hyvinvoivalle työyhteisölle. Tarkoituksena on innostaa uusia harrastajia liikunnan pariin ja 
kannustaa jo säännöllisesti liikkuvia. 
 

Työnantaja järjestää mm. seuraavanlaista työhyvinvointitoimintaa (TYHY-toimintaa): 
 

 ylläpitää ja kehittää yhteistyötä työterveyshuollon kanssa 
 kannustaa henkilöstöä työkykyä edistävään toimintaan 
 tukee henkilöstön liikuntaharrastuksia 
 järjestää tutustumismahdollisuuksia eri liikuntamuotoihin 
 järjestää henkilöstön omia liikuntavuoroja ja tarjoaa mahdollisuuden liikuntatilojen 

käyttämiseen 

ROHKEUS 
LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 
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 järjestää kehonkoostumus- ja kuntotestejä sekä henkilöstön kuntokampanjoita 
 kannustaa henkilöstöä kehonhuoltoon tukemalla erilaisia hoitoja 
 tukee ja järjestää henkilöstön erilaisia virkistys- ja kulttuuriretkiä, -tapahtumia ja -

kokemuksia 
 järjestää luentoja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen tukemiseksi 

 

TYHY-toiminnasta tiedotetaan sähköpostitse ja työpisteiden ilmoitustauluilla. Yksityiskohtaisemmat 
ohjeet annetaan henkilöstöohjeessa. 

 

Työnantaja tukee henkilöstön omaehtoista kunnon kohottamista ja ylläpitämistä sekä 
kulttuurielämyksiä ottamalla käyttöön ePassi-järjestelmän https://www.epassi.fi/fi/tyontekijalle 
1.1.2019: 

 

 tuki työntekijöiden omakohtaiseen kunnon kohottamiseen/ylläpitämiseen ja erilaisiin 
kulttuurielämyksiin sekä erilaisiin hoito- ja terapeuttimaksuihin 

 flex-paketti (Hyvinvointi ja Sportti&Kulttuuri), jossa työntekijä itse vastaa korvausten ja-
kautumisesta em. palvelujen kesken 

 vuosittainen korvaussumma päätetään talousarvion hyväksymisen yhteydessä 
 tarkemmat ohjeet ePassin käytöstä toimitetaan sähköpostitse 

 

Seuranta 
 

TYHY-toiminnan suunnittelu ja kehittäminen perustuu tarpeeseen, henkilöstön ehdotuksiin ja 
käytännön kokemuksiin. Henkilöstön aktiivisuutta ja osallistumista seurataan. Suunnitelmaa 
päivitetään tarvittaessa vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 

 

TYHY-toiminnan kustannukset, sairauslomapäivät ja henkilöstön viihtyvyys sekä työkyky 
muodostavat pohjan suunnitelmalle ja sen kehittämiselle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.epassi.fi/fi/tyontekijalle
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Pukkila, Investoinnit 2019 - 2025

Päivitetty 26.10.2018

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 HUOM!

Kaavateiden perusparantaminen/suunnittelu

-Veteraanitie (alkuosa mt 162 alkaen, n. 800 m) 24 000,00 Suunnittelukust. 20%

-Veteraanitie (loppuosa, n. 1000 m) 20 000,00 Suunnittelukust. 20%

-Veteraanitie, routavaurio kohdan korjaus 7 500,00 Suunnittelukust. 20%

-Papumäentie (220 m) 8 300,00 Suunnittelukust. 20%

-Naarkosken tie (450 m) 13 500,00 Suunnittelukust. 20%

-Kaavatiet n. 400 m/vuosi 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Suunnittelukust. 20%

Kaavateiden perusparantaminen/toteutus

-Veteraanitie (alkuosa mt 162 alkaen, n. 800 m) 120 000,00 Kustannukset n. 150 €/m

-Veteraanitie (loppuosa, n. 1000 m) 100 000,00 Kustannukset n. 100 €/m

-Veteraanitie, routavaurio kohdan korjaus 27 900,00 9 000,00

-Papumäentie (220 m), toteutus siirretty v. 2019 22 000,00 Kustannukset n. 100 €/m

-Naarkosken tie (450 m) 67 500,00 Kustannukset n. 150 €/m

-Kaavatiet n. 400 m/vuosi 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Kustannukset n. 100 €/m

Kaavateiden rakentaminen/suunnittelu

-Aronmäki (siirto 180 m) 14 400,00 Suunnittelukust. 20%

Kaavateiden rakentaminen/toteutus

-Aronmäki (siirto 180 m) 72 000,00 Kustannukset n. 400 €/m

Kaavateiden päällystäminen

-Aronmäki (päällystys 480) Leveys 5 m, n 20€/m2

-Mäkeläntie päällystys (300 m) 30 000,00 Leveys 5 m, n 20€/m2

Katuvalaistus (suunn+rakentaminen)

-Mäkeläntie (300 m) 9 000,00 k-arvio 30 t€/km

-Aronmäki (480 m), siirretty Veteraanitien routakorj k-arvio 30 t€/km

-Kaavatiet, valaisimien uusiminen 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 varaus

Rakennukset

Hyvinvointikeskus Onni 

-Sisäilmakorjaus 105 000,00 285 000,00

-Kahvio 20 000,00

Hyvinvointikeskus Onni , Vaihe 3 250 000,00

Huoltosiipi, Tehostettu 

palveluasuminen ja apteekki

Hyvinvointikeskus Onni , Vaihe 3 60 000,00 Lattiapinnotteen uusiminen

KK-koulu keittiön ilmastointilaitteen jäähdytysyksikön korvaus 18 000,00

Yleiset alueet / leikkipuistot (Keskustie)

-Hallitustien leikkipuisto (aita + laitteet) 30 000,00 30 000,00

Muut alueet / varaus/vuosi 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

-Kiinteistöhuoltotraktori + varusteet hankinta 50 000,00

Yhteensä 191 400,00 388 700,00 283 000,00 490 000,00 171 000,00 117 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00

Suunnittelukausi 1965100  
 

 

 

 

 

 

 

 
Valtuusto on kokouksessaan 10.12.2018 poistanut Veteraanitien korjaukseen varatun 144 000 euron määrärahan. 


