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TILINPÄÄTÖKSESSÄ ESIINTYVÄT KÄSITTEET
Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tunnusluvut
Investoinnit
Investointien tulorahoitus, %:
= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on
rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on
jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai rahavarojen
määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.
Pääomamenojen tulorahoitus, %:
= 100 * Vuosikate /( Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)
Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.
Lainanhoito
Lainanhoitokate:
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.
Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo
on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta
tai vähentämään kassavaroja. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä tunnusluvun arvon ollessa yli 2, tyydyttävä tunnusluvun ollessa 1–2 ja heikko tunnusluvun jäädessä alle yhden.
Maksuvalmius
Kassan riittävyys (pv):
= 365 pv * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa tilanteen 31.12. rahavaroilla.
tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan
omaa pääomaa. Tilikauden tulokseen vaikuttavia eriä ovat lisäksi satunnaiset tuotot tai kulut, mistä
syystä tulorahoituksen riittävyyden arviointia ei voida määritellä sen perusteella.
Tilikauden yli-/alijäämä. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai alijäämää vähentäviä eriä ovat varausten ja rahastojen vähentäminen. Kunnilla on
kuntalakiin perustuva alijäämän kattamisvelvollisuus, joten ylijäämä käytetään aina ensin taseen alijäämän kattamiseen.
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Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen (=verotulot ja
valtionosuudet) osuuden toiminnan kuluista. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan
tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta:
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön)
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikatteen
tulisi olla vähintään poistojen suuruinen. Tunnusluku lasketaan seuraavasti:
Vuosikate prosenttia poistoista:
= 100 * Vuosikate/Poistot
Tunnusluvun arvon ollessa 100 % tulorahoitus on riittävä, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista nettoinvestointien tasoa. Investointitaso on usein poistoja huomattavasti suurempi,
jolloin investointeja joudutaan rahoittamaan myös lainarahoituksella. Tulorahoitus on ylijäämäinen,
kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot. Jos vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Negatiivinen vuosikate merkitsee sitä, että investointien lisäksi toiminta- ja korkomenoja joudutaan kattamaan lainarahoituksella. Useamman vuoden negatiivinen vuosikate merkitsee talouden vakavaa kriisitilannetta ja velkaantumisen voimakasta kasvua.
Taseen tunnusluvut
Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.
Kertynyt yli-/alijäämä
= Edellisten tilikausien yli-/alijäämä+Tilikauden yli-/alijäämä
Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka
paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.
Lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut korottomat velat)
Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.
Lainat €/asukas
Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.
Lainasaamiset 31.12.
=Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä
Omavaraisuusaste, %:
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa suurta velkarasitetta.
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Suhteellinen velkaantuneisuus, %:
= 100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot
Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötulosta tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet
kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.
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KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2017
Valtiovarainministeriön julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan maailmantalouden myönteiset näkymät vahvistuivat vuoden 2017 aikana. Erityisesti Euroopassa talouskehitys oli ennakoitua
parempaa. Maailmantalouden kasvu on laaja-alaista. Talouskasvun kiihtymisen myötä myös maailmankauppa on piristynyt ja kasvaa selvästi maailman bruttokansantuotteen kasvua nopeammin. Euroalueen vahva kasvu jatkuu, luottamus on korkealla ja investoinnit ovat elpyneet kriisiä edeltävälle
tasolle. Julkisen talouden alijäämät pienenevät ja velkaantuminen hidastuu.
Vuonna 2017 Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen 2,7 %. Laaja-alaisen talouskasvun ansiosta työllisyysaste nousi 69,6 prosenttiin. Viimeksi työllisyysaste oli näin korkealla vuonna
1990. Vuonna 2017 inflaatio nopeutui 0,7 prosenttiin erityisesti energian hintojen nousun vuoksi,
mutta oli edelleen tavanomaista hitaampaa. Nimellisansioiden arvioidaan nousseen vuonna 2017
ansiotasoindeksillä mitattuna 0,2 prosenttia johtuen kilpailukykysopimukseen sisältyvistä nollakorotuksista ja julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista.
Pirkanmaan ELY – keskuksen laatiman joulukuun 2017 työllisyyskatsauksen mukaan työttömien
työnhakijoiden lukumäärä oli vuoden 2017 joulukuussa merkittävästi matalampi kuin vuoden 2016
joulukuussa. Valtakunnallisesti verrattuna Pirkanmaan työttömyyden lasku oli valtakunnan kärkitasoa. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 11,7 prosenttia ja koko maassa keskimäärin 11,2 prosenttia. Urjalassa työttömyysaste oli 11,6 prosenttia (238 työtöntä), kun vuotta
aiemmin luku oli 16,0 prosenttia (342 työtöntä). Vuoden aikana Urjalassa työttömien työnhakijoiden määrä väheni 104 hengellä eli 30 prosentilla.
Alkuvuodesta Urjalan kunnan historian suurin yksittäinen investointi eli yhtenäiskoulun uudisrakennus valmistui ja otettiin käyttöön huhtikuussa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Urjalan tuulivoimaosayleiskaavan hyväksymisestä jätetyt valitukset ja pysytti kaavan voimassa. Huhtikuussa valmistui valokuituverkkosuunnitelma, jossa suunniteltiin Keycom – järjestelmään Urjalan kunnan kattava valokuituverkko. Valokuituverkon rakentaminen kilpailutettiin loppuvuodesta. Joulukuussa
valmistui Attendon uusi 45-paikkainen hoivakoti Airanne.
Helmikuussa valtuusto hyväksyi Urjalan kunnan elinvoimaohjelman 2022. Vanha valtuustokausi
päättyi toukokuun 2017 lopussa. Kesäkuussa uusi valtuusto valitsi jäsenet kunnan toimielimiin sekä
hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen. Valtuusto hyväksyi myös Urjalan kunnan hyvinvointikertomuksen raportin vuodelta 2016 sekä Urjalan kunnan hyvinvointikertomuksen 2017 - 2020. Syyskuussa valtuusto päätti ottaa käyttöön tulosidonnaisen palvelusetelin tehostetussa palveluasumisessa.
Vuodelta 2017 Urjalan kunta tekee alijäämäisen tilinpäätöksen, kuten talousarviossa oli vahvistettu.
Suurin syy oli Attendolle myydyn vanhainkotirakennuksen alaskirjaus taseesta. Toinen syy oli erikoissairaanhoidon kustannusten voimakas kasvu. Vuonna 2017 sairaalapalveluiden kustannukset
olivat vuositasolla 1,0 miljoonaa euroa suuremmat (+ 16,0 %) kuin vuonna 2015. Muilta osin toimintakulut pysyivät talousarvion mukaisina. Jatkossa Urjalan kunta pyrkii jälleen ylijäämäisiin tilinpäätöksiin.
Kiitän kunnan päättäjiä sekä kaikkia työntekijöitä kuntalaisten hyväksi tehdystä työstä 2017.

Hannu Maijala, kunnanjohtaja
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TOIMINTAKERTOMUS
Perustietoa Urjalasta
Perustamisvuosi

1868

Asukasluku (31.12.)

4830

Tuloveroprosentti

21,5

Pinta-ala

504, 02 km²

Maapinta-ala

475,07 km²

Vesipinta-ala

28,95 km²

Rantaviivan pituus

135 km

Asukastiheys

10 henk/maa-km²

Urjalan kunta sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa, osana Etelä-Pirkanmaan seutukuntaa, johon kuuluvat lisäksi Akaa ja Valkeakoski. Urjalan kunnan rajanaapureita ovat Forssa, Humppila, Akaa,
Punkalaidun, Sastamala, Vesilahti, Hämeenlinna ja Tammela. Urjalan läpi kulkee valtatie 9 (Turku
– Tampere)
Kunnan päätaajamasta Laukeelasta on maateitse matkaa Forssaan 35 km, Tampereelle, 55 km, Turkuun 105 km ja Helsinkiin 150 km. Kunnan läpi kulkee myös Turku – Toijala –rata, joskaan junat
eivät enää Urjalan asemalla pysähdy. Lähimmät pysäkit ovat Humppilassa ja Toijalassa.
Väestömäärä on monen muun maaseutumaisen kunnan tapaan myös Urjalassa ollut pitkään laskeva.
Vuonna 2017 lasku kuitenkin hidastui, kuten oheinen taulukko osoittaa.
Vuosi
(31.12.)

1960
1970
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Väestö lkm Muutos
9349
7935
6602
6271
6129
5895
5703
5565
5335
5246
5172
5106
4986
4936
4858

-89
-74
-66
-120
-50
-78

4830

-28
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Suurimmat yksityiset työnantajat työpaikkojen mukaan Urjalassa vuosina 2012 – 2017
Työnantaja

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Muutos
2012-2017

1 Urjala Works Oy

84

80

93

83

84

82

-2

2 YIT- Kalusto Oy

65

68

67

67

65

65

0

3 Parker Hannifin Oy,Finn Filter*
Urjalan Seudun Vanhustenkotiyhdistys
4 r.y.

120

135

58

52

57

63

-57

35

35

35

35

46

45

10

5 Lahma Trans Oy/Lahma Ky
K-Supermarket Mari & K-market Urjala
6 as.

24

27

26

25

20

30

6

25

22

23

19

17

24

-1

7 Jawiko Oy

20

15

18

18

18

19

-1

8 S-Market, Urjala

12

15

15

17

17

19

7

9 Konepaja T Santalahti Oy

22

17

19

19

17

17

-5

10 TM Teräs Oy

13

13

14

14

15

15

2

11 Vällärin Puusepänliike Oy

9

10

10

13

13

13

4

12 Painosorvaamo Painopojat Oy

12

13

12

12

11

12

0

13 Honkolan Kartano

23

23

23

24

20

10

-13

14 Urjalan Osuuspankki

14

12

13

13

11

10

-4

..

..

..

..

..

10

..

15 Urjalan Makeistukku Oy

Urjalan kunnan vuosille 2017 – 2020 laaditussa elinvoimaohjelmassa kunnan menestystekijöinä
mainitaan muun muassa suuri työpaikkaomavaraisuus (83,9 %) sekä yritysten suuri määrä suhteessa
väkimäärään (80,8/1000 asukasta). Myös maa- ja metsätalouden osuus elinkeinorakenteesta on suhteellisen korkea, noin 14,8 %.

Henkilöstökertomus
Henkilöstökertomusosiossa esitetään henkilöstömäärä, sen kehitys, palkkojen ja palkkioiden summa
sekä muut olennaiset henkilöstöä koskevat tunnusluvut ja niiden kehitys tilikaudella. Henkilöstökertomuksen tavoitteena on hahmottaa kokonaiskuva kunnan henkilöstöstä. Tietojen avulla henkilöstövoimavarojen hallinta, -johtaminen ja kehittämispolkujen hahmottaminen helpottuu.
Hyvä henkilöstövoimavarojen johtaminen tukee kunnan perustehtävän hoitamista, eli kuntalaisten
palvelutarpeiden toteuttamista. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö on jokaisen organisaation keskeinen voimavara. Yhteiskunnan alati kiihtyvä muutostahti edellyttää notkeutta myös kunnalta ja valmiutta jatkuvaan työprosessien ja oman osaamisen kehittämiseen tulee tukea kaikin mahdollisin tavoin. Mahdollisuuksia osallistua ammatilliseen täydennyskoulutukseen edistetään ja myös
omaehtoiseen kouluttautumiseen työnantajan osittaisella tuella kannustetaan.
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Kunnan henkilöstöstrategia on vuodelta 2006 ja se on tehty Etelä-Pirkanmaan seudullisen henkilöstöstrategian pohjalta. Henkilöstöstrategian päivittämisen tarve on lähiaikoina ajankohtainen. Strategian valmistelu on hyvä aloittaa viimeistään sote- ja maakuntauudistuksen lopullisen sisällön selvittyä.
Henkilöstömenot vuonna 2017 olivat 8 076 086 euroa. Henkilöstömenot olivat vuonna 2017 lähes
170 000 pienemmät kuin vuonna 2016, laskien siis 2 % vuoden takaisesta.
Oheisesta taulukosta selviää kunnan henkilöstön määrä ja laatu sekä niiden kehitys viimeisen kymmenen vuoden ajalta:
Hallintokeskus

Perusturvakeskus

Sivistyspalve- Tekninen pallukeskus
velukeskus

2017

27

42

59

20

148

2016

29

40

57

21

147

2015

29

43

58

21

151

2014

31

44

56

23

154

2013

33

45

61

22

161

2012

33

47

62

19

161

2011

32

48

61

22

163

2010

32

46

61

22

161

2009

34

103

60

20

217

2008
Määräaikaiset
2017

35

109

62

22

228

6

8

16

3

33

2016

4

10

68

1

26

2015

8

7

10

1

26

2014

6

8

9

0

23

2013

7

7

18

0

32

2012

6

6

14

1

20

2011

1

12

10

2

25

2010

2

12

15

2

31

2009

3

18

30

5

56

2008

2

19

8

3

32

2017

0

3

1

0

4

2016

0

7

1

0

8

2015

0

6

0

0

6

2014

0

5

0

0

5

2013

0

6

1

0

7

2012

0

14

1

0

15

2011

1

11

1

0

13

2010

0

8

0

0

8

2009

0

10

0

0

10

2008

0

11

0

0

11

Yhteensä

Vakinaiset

Työllistetyt
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Yhteensä
2017

33

53

76

23

185

2016

33

57

69

22

181

2015

37

56

68

22

183

2014

37

57

65

23

182

2013

40

58

80

22

200

2012

39

67

77

20

203

2011

34

71

72

24

201

2010

34

66

76

24

200

2009

37

131

90

25

283

2008

37

139

70

25

271

Henkilöstörakenne
Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma 31.12.2017 käy ilmi oheisesta taulukosta. Henkilökunta
on hyvin naisvaltaista, lähes 78 % henkilökunnasta on naisia. Miesten määrä vähentyi edellisvuodesta kahdella.

41

Sivistyspalve lukeskus
44

Tekninen
palvelukeskus
4

1

1

15

27

42

59

Hallintokeskus

Perusturvakeskus

Naiset

26

Miehet
Yhteensä

Yhteensä

%

115

77,70

16

33

22,30

20

148

Ikärakenne
Seuraavassa taulukossa kuvataan vakinaisen henkilöstön ikärakennetta palvelukeskuksittain. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on suhteellisen korkea: 49,28 vuotta. Suurimman ikäryhmän muodostavat yli 50-vuotiaat ja koko henkilöstöstä 57,5 % on yli 50-vuotiaita. Työkyvyn ylläpitämisestä
huolehtimisen merkitys tulee lähiaikoina kasvamaan.

alle 30

0

Perusturvakeskus
1

2

Tekninen
palvelukeskus
1

30 – 39

2

40 – 49

3

10

13

0

25

16,9 %

11

16

4

34

23,0 %

50 – 59

15

16

27

8

66

44,6 %

60 – 64

3

4

1

5

13

8,8 %

65 -

4

0

0

2

6

4,1 %

yht.

27

42

59

20

148

100,0 %

54,33

47,74

46,36

54,3

49,28

Hallintokeskus

keski-ikä

Sivistyspalvelukeskus

9

Yhteensä

%

4

2,7 %
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Palvelussuhteen kesto
Korkeaa keski-ikää selittää Urjalan kunnan pitkät työsuhteet. Kunnan palveluksessa on runsaasti
pitkäaikaisia työntekijöitä, kuten seuraavasta taulukosta ilmenee. Yli 10 vuotta kestäneitä palvelussuhteita on lähes 59 % ja yli 20 vuotta kestäneitäkin lähes 30 % kaikista palvelussuhteista. Pitkä
työsuhde on merkki hyvästä ja luottamuksellisesta suhteesta työnantajan ja työntekijän välillä.

alle 2v

4

Perusturvakeskus
1

7

Tekninen
palvelukeskus
3

2-4

3

5-9

2

4

3

2

12

8,1 %

9

21

2

34

23,0 %

10 - 14

2

12

7

1

22

14,9 %

15 - 19

2

7

8

4

21

14,2 %

20 - 24

4

0

4

2

10

6,8 %

25 - 29

4

2

4

1

11

7,4 %

30-

6

7

5

5

23

15,5 %

Yhteensä

27

42

59

20

148

100,0 %

Keskiarvo

18,37

14,98

12,88

17,4

15,08

Hallintokeskus

Sivistyspalvelukeskus

Yhteensä

%

15

10,1 %

Sairastavuus
Vakinaisen henkilökunnan sairastavuus vuonna 2017 ilmenee oheisesta taulukosta. Vuoteen 2016
verrattuna sairauspäivien määrä lisääntyi 646 päivällä eli 27,7 %, mikä on huolestuttava käänne.
Sairauspäiviä henkilöä kohden oli 20,1 kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 15,8. Sairastavuudessa on Urjalan kunnalla ollut suurta vaihtelua vuosittain. Vuodesta 2010 vuoteen 2015 laskettu
keskiarvo on 21,7 sairauspäivää henkilöä kohti, alimmillaan tarkastelujaksolla luku oli 10,5 ja ylimmillään 28,8.
Sairastavuutta selittää osaltaan henkilöstön korkea keski-ikä ja organisaation pieni koko, jonka
vuoksi yksittäiset pitkäaikaiset sairaudet muuttavat keskiarvoa voimakkaasti. Myös monet epävarmuustekijät ja vuoden aikana tehdyt organisaatiomuutokset, kuten päätös keskuskeittiön lakkauttamisesta, saattavat näkyä sairastavuustilastossa.
Henkilö lkm

Sairauspäivät

Sairauspäivät
henkilöä
kohden

Sairausajan
palkka €

Kelan korvaus €

Hallintokeskus

17

931

54,8

44 399

23 307

Perusturvakeskus

37

1204

32,5

66 868

26 983

Sivistyspalvelukeskus

44

537

12,2

51 401

15 482

Tekninen palvelukeskus

10

304

30,4

17 534

7 370

Yhteensä

108

2976

20,1

180 202

73 142
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Tapaturmat ja ammattitaudit
Vakinaiselle henkilöstölle sattui 7 työtapaturmaa vuonna 2017, kun vuonna 2016 tapaturmia sattui
2. Oheisesta taulukosta selviää tapaturmista aiheutuneet sairauspäivät, palkkakulut ja turmista saadut vakuutuskorvaukset.
Henkilö lkm

Tapaturmapäivät

Tapaturmaajan
palkka €

Vakuutusyhtiön korvaus €

Hallintokeskus

0

0

0

0

Perusturvakeskus

5

121

7 907

7 907

Sivistyspalvelukeskus

1

46

5 004

5 004

Tekninen palvelukeskus

1

6

706

706

Yhteensä

7

173

13 617

13 617

Koulutukseen osallistuminen
Osaamisen ajantasaisuuteen on alati muuttuvassa yhteiskunnassa panostettava jatkuvasti, mikäli kehityksessä halutaan pysyä mukana. Hyviä, maksuttomiakin koulutuksia järjestetään eri tahojen toimesta esimerkiksi lainsäädäntö- ja järjestelmämuutosten yhteydessä. Maksullisissa koulutuksissa
seudullisten koulutusten järjestäminen on suositeltavaa ja tarkoituksenmukaista. Kunnan henkilöstön koulutukseen käyttämät työpäivät lisääntyivät vuoden 2016 päivistä (344) noin 17 %. Aktiivisimmin koulutuksissa käytiin hallintokeskuksen toimesta, koulutuspäiviä keskimäärin 4,5 päivää/henkilö. Vähiten koulutuksissa kävi teknisen palvelukeskuksen henkilöstö, joilla koulutuspäiviä
kertyi 1,9 päivää/henkilö.

Hallintokeskus

8

Koulutuspäivien lukumäärä
36

Perusturvakeskus

37

146

12 110

Sivistyspalvelukeskus

49

195

19 833

Tekninen palvelukeskus

14

26

2 348

Yhteensä

108

403

38 397

Henkilölukumäärä

Koulutusajan palkka
4 106

Henkilöstömenot
Henkilöstömenot vähenivät vuodesta 2016 noin 2 %. Talousarvion henkilöstökulut kuitenkin ylitettiin noin 88 000 eurolla. Prosentuaalisesti suurimmat talousarvioylitykset aiheutuivat eläkekuluissa
niin kutsutuissa Varhe-maksuissa, joiden tarkka ennakoiminen on mahdotonta sekä määräaikaisten
palkkakuluissa. Euromääräisesti suurimmat ylitykset olivat niin ikään määräaikaisten palkkakuluissa sekä opettajien ja opettajien sijaisten palkoissa.
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2011
Palkat

2012

2013

2014

2015

2016

2017

6 167 851 6 405 587 6 427 311 6 150 200 6 001 402 6 100 657 6 092 019

Sosiaaliturvamaksut

325 175

320 823

361082

305 589

271 563

334 715

264 859

Eläkevakuutusmaksut 1 912 294 2 014 930 2 075 220 1 978 450 1 936 237 1 811 514 1 719 208
Yhteensä

8 405 320 8 741 340 8 863 613 8 434 241 8 209 585 8 246 886 8 078 103

Muutos-%

1,4

4

1,4

-4,4

-2,7

0,5

-2,05

Eläkkeelle jääminen
Vakinaisesta henkilöstöstä vanhuuseläkkeelle vuonna 2017 jäi 5 henkilöä, kun vuonna 2016 vanhuuseläkkeelle jäi 3 henkilöä. Kevan eläkepoistuma-arvion mukaan vanhuuseläkkeelle jääviä olisi
ollut 6 henkilöä.

Vanhuuseläke

Hallintokeskus

Perusturva-

2

1

keskus

Sivistyspalve- Tekninen pallukeskus
velukeskus
1

Työkyvyttömyyseläke
Osatyökyvyttömyyseläke
Kuntoutustuki

Yhteensä

1

5

1

1

2

6

Osa-aikaeläke
Yhteensä

2

1

1

Kevan eläkepoistuma-arvio vuosina 2015 – 2030 selviää oheisesta taulukosta

2015

Vanhuuseläke
11

Työkyvyttömyyseläke
3

Eläkepoistuma yht.
14

Eläkepoistuma
4,9

2016

8

3

11

3,8

2017

6

3

9

3,1

2018

8

3

10

3,5

2019

8

3

11

3,6

2020

8

2

10

3,4

2021

8

2

10

3,5

2022

11

2

13

4,5

2023

4

2

6

1,9

2024

8

2

10

3,3

2025

4

2

6

2

2026

4

2

6

2

2027

4

2

6

2

2028

6

2

7

2,5

2029

6

1

6

2,6

2030

7

1

9

2,9

Vuosi
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Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa
Yleinen taloudellinen kehitys
Maailmantalous on lähtenyt laaja-alaiseen kasvuun. Maailman ostovoimakorjatun BKT:n kasvu
nousi noin 3,7 prosenttiin vuonna 2017 ja kiihtyy hieman vuonna 2018. Erityisesti euroalueen talousnäkymät ovat vahvistuneet. Suomen BKT kasvoi noin 2,7 % vuonna 2017. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu työllisyyden kohenemisen tukemana, asuntorakentamisen suhdannetilanteessa ei
näy vielä rauhoittumista ja tuotannollisia investointeja on tehty runsaasti. Viennin nopeaan toipumiseen on vaikuttanut ennen kaikkea maailmankaupan kasvu ja myönteinen talouskehitys useimmissa
Suomen tärkeimmistä vientimaista.
Vuonna 2018 Suomen talouskasvu hidastuu 2,4 prosenttiin. Syksyllä 2017 myönteiset merkit suhdannenousun jatkumisesta vahvistuivat. Näitä olivat muun muassa teollisuuden uusien tilausten
kasvu sekä kasvukeskusten vahvana jatkuva rakennustoiminta. Tuotantomahdollisuuksia vuosia rajoittanut kysynnän vähäisyys näyttää vaivaavan yrityksiä aiempaa vähemmän. Suotuisa suhdanne
kohentaa julkista taloutta. Noususuhdanne lisää verotuloja, mikä vahvistaa sekä valtiontaloutta että
kuntataloutta. Nousukausi ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Nopeasta talouskasvusta huolimatta julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan menoja.
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Taloudellisen aktiviteetin laajapohjainen ja nopea voimistuminen paransi työllisyystilannetta vuoden 2017 aikana. Työllisten määrä kasvoi prosentin edellisestä vuodesta ja työllisyysaste nousi 69,6
prosenttiin. Etenkin loppuvuodesta työllisten määrä kasvoi ennakoituakin nopeammin työllisyysasteen trendin kohotessa joulukuussa jo 70,7 prosenttiin. Työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 8,6 %.
Työttömyysasteen hidas lasku johtuu ainakin osittain piilotyöttömien sekä muiden työvoiman ulkopuolisten aktivoitumisesta työnhakuun, mikä on normaalia suhdannetilanteen parantuessa.
Urjalan kunnan taloudellinen kehitys ja arvio lähivuosien kehityksestä
Myönteinen vire ja talouskehitys valtakunnan tasolla alkoi heijastua myös Urjalassa. Urjalan asukasluku väheni 28 hengellä ollen 4830 kuntalaista vuoden viimeisenä päivänä. Vähentymistahti hidastui edellisvuodesta. Näin vähän asukasluku on pienentynyt viimeksi vuonna 2010, jolloin asukasluku väheni 27 hengellä.
Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli Pirkanmaalla vuoden 2017 joulukuussa merkittävästi matalampi kuin vuoden 2016 joulukuussa. Avoimien työpaikkojen korkea määrä on mahdollistanut
positiivisen suunnan työttömyyden kehityksessä. Työttömien työnhakijoiden määrä Pirkanmaalla,
myös Urjalassa, oli 25 % vähemmän kuin vuotta aiemmin eli 28 553 henkilöä. Työttömyysaste joulukuussa oli koko maassa keskimäärin 11,2 %, Pirkanmaalla 11,7 %, Etelä-Pirkanmaalla 10,5 % ja
Urjalassa 11,6 %.
Urjalan kunnan vuoden 2017 talousarvio tehtiin 803 292 euroa alijäämäiseksi, koska tiedossa oli
vanhainkotirakennuksen myynnin myötä kirjanpidossa tehtävä arvon alaskirjaus. Taloudellinen tilanne vuoden lopussa olisi ilman erikoissairaanhoidon lisälaskua ollut erittäin hyvä, tuloja tuli vuoden aikana 13 % yli talousarvion, joten tulos oli lähellä nollaa. Tulosta heikentävä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lisälasku erikoissairaanhoidon kustannuksista oli 1 148 000 euroa.
Toimintakatteella mitattuna euromääräisesti eniten talousarvion ylitti perusturvalautakunta 502 966
eurolla, sivistyslautakunta 87 894 eurolla ja kunnanhallituksen alainen toiminta 11 581 eurolla. Talousarvion alitti tekninen lautakunta 55 864 eurolla sekä rakennuslautakunta 32 162 eurolla.
Vuosikate oli 174 833 euroa, kun talousarviossa sen arvioitiin olevan 441 694 euroa. Poistojen
määrä kasvoi edellisvuotta ja talousarviota suuremmaksi ollen 1 310 237 euroa. Kunnan koko lainakanta 31.12. oli noin 15 miljoonaa euroa. Koko lainakanta sisältää pitkäaikaiset lainat, liittymismaksut ja muut velat sekä lyhytaikaiset lainat, pois lukien ostovelat, muut velat ja siirtovelat.
Kunnan taseessa on aiempien vuosien ylijäämää 1 258 165 euroa. Vuoden 2017 tulos – 939 226,24
euroa kaventaa taseen alijäämän noin 320 000 euroon. Epävarmuutta ennakointiin tulevaisuuden
suhteen on tuonut sote-palvelujen uudistus, jonka sisällöstä ja toteutumisesta saataneen varmuus
vasta kuluvan vuoden aikana.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Kunnanhallitus esittää, että tilikauden alijäämä -939 226,24 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan
tilikausien yli-/alijäämätilille.
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Sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestäminen
Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä
muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Lakien ja määräysten lisäksi kunnan omissa säännöissä
määritellään johtamiseen, riskienhallintaan ja valvontaan liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista.
Valtuusto on kokouksessaan 19.5.2017 hyväksynyt 1.6.2017 voimaan astuvaksi sekä uuden hallintosäännön että konserniohjeen. Hallintosäännön luvussa 9 määritellään valvontaan liittyvät luottamustoimielinten sekä virkahenkilöstön roolit ja tehtävät. Hallinnon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta
lisää muun muassa uuden kuntalain mukainen sidonnaisuusilmoitusmenettely, jonka toteutumista
valvoo tarkastuslautakunta ja valtuusto.
Konsernin osalta valvonnasta ja vastuista säädetään hallintosäännön lisäksi konserniohjeessa. Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kuntakonsernia ja kunnan muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kuntakonsernin kokonaisetu huomioon ottaen.
Kunnan hankintaohjeet ovat vuodelta 2010. Vuosittain kunnanhallituksen antamissa talousarvion
täytäntöönpano-ohjeissa täsmennetään hankintaohjeistusta asettamalla muun muassa hankintarajat.
Hankintaohjeen kokonaisvaltainen päivittäminen tehdään vuonna 2018.
Sisäisen valvonnan ohje hyväksyttiin kunnanhallituksessa 18.4.2017 ja se astui voimaan samaan aikaan uuden hallintosäännön kanssa 1.6.2017. Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää
sekä johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista,
toimintaprosesseja ja riskejä. Sisäinen valvonta käsittää luottamushenkilöille kuuluvan seurannan,
esimiesten suorittaman, toimivaltansa piiriin kuuluvan toiminnan tarkkailun ja korjaavat toimenpiteet (sisäisen tarkkailun) sekä sisäisen tarkastuksen.
Sisäinen valvonta on riittävää, kun toiminta on organisoitu siten, että se tuottaa kohtuullisen varmuuden tavoitteiden saavuttamisesta. Valvontatoimenpiteiden on oltava taloudellisia ja tehokkaita.
Sisäinen valvonta kattaa kunnan oman toiminnan sekä toiminnan, josta kunta vastaa omistuksen,
ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden tai sopimusten nojalla. Merkittäviä puutteita
sisäisen valvonnan toteutumisessa ei ole havaittu kunnan eikä konsernin osalta.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa määritellään vuosittain seuranta- ja raportointikäytännöt.
Kunnanhallitukselle ja valtuustolle vietiin tiedoksi osavuosikatsaus kesäkuun lopun tilanteesta. Lisäksi talousarvion toteutumista seurattiin johtoryhmän ja valtuuston ryhmänjohtajien yhteispalavereissa vähintään joka toinen kuukausi.
Taloushallinto seurasi kunnan rahaliikennettä, maksuvalmiutta ja talousarvion toteutumista käytännön tasolla päivittäin. Kirjauskäytäntöihin kiinnitettiin huomiota ja vääriin kirjauksiin puututtiin kehottamalla palvelukeskusta korjaamaan virheet. Ostolaskujen käsittelyohje oli käytössä.
Kunnan toiminta on perustunut voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä muihin määräyksiin ja tehtyihin päätöksiin.
Havaitut kehittämistarpeet sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan osalta:
-

Talousarvion sekä muiden toimintaohjeiden jalkauttaminen työvälineeksi jokaisen toimenkuvaan soveltuvalla tavalla
Ohjeistusten yhdenmukaistaminen, niiden ajantasaisuuden varmistaminen sekä tiedonkulusta huolehtiminen organisaation joka tasolla
15

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2017

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Vuonna 2016 tehdyssä kunnan riskikartoituksessa tehtyjen keskeisten havaintojen seuranta ja vaikutusten vähentämiseen pyrkivä toiminta jatkui. Strategiasta käytäntöön johdetuilla toimenpiteillä pyritään riskejä pienentämään pitkäjänteisellä työllä. Merkittävimpiä riskejä ovat työllisyys- ja taloustilanteen heikentyminen, väestön vähentyminen ja ikääntyminen sekä erilaiset toiminnalliset ja tekniset häiriöt.
Väestökehitys
Väestön määrän vähentyminen hidastui vuonna 2017. Ennakkotilaston mukaan kunnan väkiluku oli
vuoden 2017 lopussa 4830 henkeä eli 28 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Väkilukua tärkeämpi kuvaaja on kunnan huoltosuhde eli työssäkäyvän väestön määrä suhteessa ikäihmisiin ja lapsiin.
Toiminnalliset riskit
Vaikuttavuudeltaan laaja-alaisimpiin ja siten kriittisimpiin riskeihin kuuluu kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta. Vuonna 2016 laadittua valmiussuunnitelmaa on noudatettu ja toiminnan jatkuvuuteen varauduttu.
Henkilöstöön liittyviä merkittävimpiä riskejä ovat lähivuosina kiihtyvä eläköityminen, tehtävien
keskittyminen yksittäisten työntekijöiden varaan sekä tiedonkulun ja –siirron epävarmuus muutosten yhteydessä. Vuonna 2017 toteutettiin sisäisen viestinnän nykytilan kartoitus, jonka tulosten pohjalta tehtyjä kehittämissuosituksia toteuttamaan perustettiin poikkihallinnollinen viestinnän kehittämisryhmä ViKe. ViKen työlistalla vuonna 2018 on ainakin sisäisen viestinnän ohjeiston laatiminen
sekä sähköisen asianhallintajärjestelmä Twebin hallinnan ja käytön lisääminen.
ICT-toimintoihin liittyvät riskit
Sähköisen työskentelyn lisääntyminen tuo myös kunnalle riskejä ICT-toimintoihin. Tietoliikennekatkokset ovat harvinaisia, yleensä lyhytaikaisia ja koskevat monesti vain tiettyä ohjelmistoa. Maakunnallisessa Pirkka 2017 –valmiusharjoituksessa harjoiteltiin kyberuhkaan ja informaatiovaikuttamiseen varautumista, mitkä tänä päivänä ovat turvallisuusriskeinä aiempaa huomattavasti todennäköisempiä. Toimintojen ja ohjelmistojen hoitaminen seudullisesti on kustannustehokasta, mutta sopimusteknisistä ja yhteistyön kehittämistarpeista johtunut tarve arvioida ICT-yhteistyö uudelleen
alkoi vuoden 2017 lopulla ja jatkuu vuonna 2018. Vuoden 2017 lopulla alkoi myös tulevaan EU:n
tietosuoja-asetukseen valmistautuminen. Tietosuojavastaava ja tietosuojatyöryhmä nimettiin työtä
valmistelemaan.
Vakuutukset
Vakuutukset ovat keskeinen tapa suojautua riskien realisoitumisen vaikutuksilta. Kunnan vakuutusten hoidossa hyödynnetään meklaripalvelua. Vakuutuspalvelut kilpailutettiin vuonna 2017 ja vuoden 2018 alusta kunnan vakuutukset hoitaa uusi vakuutusyhtiö, Protector Vakuutus. Vakuutukset
ovat aiempaa kattavammat sisältäen hallinnon vastuuvakuutuksen normaalin toiminnan vastuuvakuutusten lisäksi.
Taloudelliset riskit
Suurin taloudellinen riski ja epävarmuustekijä on terveydenhuollon kustannusten hallitsemattomuus, erityisesti erikoissairaanhoidon osalta. Kunnalla ei ole käytännössä mitään mahdollisuutta
vaikuttaa erikoissairaanhoidon kustannuksiin, mikä vuonna 2017 erittäin konkreettisesti jouduttiin
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toteamaan. Epävarmuus sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisesta ja toteutumisajankohdasta lisääntyi myös vuoden 2017 aikana, kun uudistusta lykättiin alkavaksi vuotta aiemmin suunniteltua
myöhemmäksi eli vuoden 2020 alusta. Uudistukseen varautuminen on mahdotonta ilman asiaan liittyvää lainsäädäntöä.
Vuonna 2017 valmistunut uusi yhtenäiskoulu oli merkittävä taloudellinen investointi, joka näkyy
kunnan lainamäärässä rakennusvaiheessa ja poistoissa valmistumisestaan alkaen. Kunnan pitkäaikaisten lainojen korot on suojattu koronvaihtosopimuksella. Vuoden 2017 jälkeen myös investointitahti tasoitetaan maltilliseksi, että kunnan talous saadaan pidettyä hallinnassa.
Ympäristötekijät
Urjalan kunnan alueella tapahtui merkittävästi aiempia vuosia enemmän peurakolareita valtatie 9:llä
ja muilla teillä. Riskiä on pyritty pienentämään osallistumalla kadunvarsille vedettävien estenauhojen hankintakustannuksiin sekä neuvottelemalla riskeistä ja teiden turvallisuudesta muun muassa
ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa.
Akaan kaupungin ja Urjalan kunnan alueella tuli vireille tutkinta törkeästä ympäristön turmelurikoksesta. Kyseessä on maaperän pilaantuminen ja roskaaminen hyvin laajoilla, toisistaan erillisillä
alueilla, joista kaksi sijaitsee Urjalan kunnan alueella. Asian esitutkinta valmistuu kevään 2018 kuluessa, jonka jälkeen asia siirtyy syyttäjälle ja oikeuskäsittelyyn. Ympäristöriskin lisäksi kuntien
osalta kyseeseen saattaa tulla Ympäristönsuojelulain (133 §) mukainen mahdollinen toissijainen
puhdistamisvastuu, jolloin myös taloudellinen riski realisoituu.
Yhteenveto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä
Sisäinen valvonta tuottaa pääosin riittävän varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lakien ja hyvän
hallintotavan noudattamisesta, varojen ja omaisuuden tarkoituksenmukaisesta turvaamisesta sekä
hyvän johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä.
Kunnan riskinhallintatyö on edennyt siten, että merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät on tiedostettu ja palvelukeskukset tekevät aktiivista työtä riskien minimoimiseksi. Sisäinen poikkihallinnollinen tiedonkulku on lisääntynyt ja tämä mahdollistaa ohjeistusten ja käytäntöjen yhtenäistämisen.
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Kuntakonsernin toiminta ja talous
Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
Urjalan Talot Oy on kunnan ainoa tytäryhtiö. Yrityksen hallinnassa ja käytössä on 21 asuinkiinteistöä, joissa vuoden 2017 lopulla oli 267 asuntoa. Asuntojen käyttöaste oli 87,8 %, kun se vuonna
2016 oli 86,6 %. Kiinteistöjen pinta-ala on 14 895,5 m2. Yhtiön osakepääoman, 435 774,91 euroa,
omistaa kokonaan Urjalan kunta (osakkeet 1 - 2.591). Vuosi 2017 oli yhtiön 43. toimintavuosi ja
Urjalan Talot –nimisenä 17. toimintavuosi.
Urjalan kunnanhallitus päätti 20.2.2017 (§ 46) perustaa yhdessä Akaan ja Valkeakosken kaupunkien kanssa uuden kiinteistöyhtiön, jonka toiminimeksi tuli Etelä-Pirkanmaan Palvelukiinteistöt Oy.
Kyseessä on Etelä-Pirkanmaan kuntien yhteisen vuodeosaston toteuttamiseksi perustettu kiinteistöyhtiö, jonka osakkeista Urjalan kunnan omistusosuus on 15 %. Yhteiseen vuodeosastohankkeeseen
Urjalan valtuusto päätti lähteä mukaan 20.6.2016 (§ 17).
Kuntayhtymien osalta valtuusto on hyväksynyt perussopimusten muutoksia seuraavasti:
-

Koulutuskuntayhtymä Tavastia 10.4.2017 (§ 12)
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky 14.8.2017 (§ 56)
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 13.2.2017 (§ 8)
Valkeakosken Seudun koulutuskuntayhtymä 13.11.2017 (§ 72)

Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Konsernin osalta suuria muutoksia ei ole tiedossa, lukuun ottamatta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä,
jota koskevia lainsäädäntömuutoksia sote- ja maakuntauudistuksen osalta odotetaan vuoden 2018
aikana.
Konsernivalvonnan ja –ohjauksen järjestäminen
Kuntalain mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu
määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kunnan
toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.
Urjalan kunnan konserniohje on hyväksytty valtuustossa 19.5.2017 ja se on astunut voimaan
1.6.2017. Konserniohje käsitellään myös tytäryhteisön yhtiökokouksessa ja hallituksessa. Lisäksi
konsernijohdosta, sen tehtävistä ja toimivallasta on säännökset kunnan hallintosäännössä.
Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa konsernin toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus
sekä huolehtia siitä, että konserniyhteisöille asetetut tavoitteet saavutetaan. Kunnan tytäryhteisön on
annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan
tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.
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Kunnan omistusosuudet
Nimi

Tytäryhteisöt
Urjalan Talot Oy

Kotipaikka

Kunnan

Konsernin

omistusosuus

omistusosuus

Urjala

100 %

100 %

Tampere

1,12 %

1,12 %

Hämeenlinna

0,92 %

0,92 %

Pirkanmaan liitto

Tampere

1.12%

1,12 %

Forssan ammatti-instituutti

Forssa

5,88 %

5,88 %

Valkeakosken seudun
koulutuskuntayhtymä

Valkeakoski

0,942 %

0,942 %

15,000 %

15,000 %

Urjala

40,29 %

40,29 %

Kiinteistö Oy Laukeelan
Keskus
Urjala

23,87 %

23,87 %

Kuntayhtymät
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky
Koulutuskeskus Tavastia

Yhteensä

Osakkuusyhteisöt
Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt
Urjala
Yhdistelemättömät
osakkuusyhteisöt
Kiinteistö Oy Urjalan
Virasto ja liikekeskus
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Käyttötalouden toteumavertailu tulosalueittain

Toimielin

1000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue

1110 Vaalit

Vastuuhenkilöt: hallinto- ja talousjohtaja Joonas Yliluoma (31.7.saakka)/Terhi Källi (1.8. alkaen)
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

TOIMINTAKULUT

-8 500

0

-8 500

-11 358

133,62%

2 858

TOIMINTAKATE

-8 500

0

-8 500

-11 358

133,62%

2 858

1110 VAALIT

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Keskusvaalilautakunta toimittaa kuntavaalit, valtiolliset vaalit ja Euroopan parlamentin jäsenten
vaalit (europarlamenttivaalit). Kunnassa on yksi äänestysalue.
Toiminta vuonna 2017
Vuonna 2017 keskusvaalilautakunta toimitti kuntavaalit. Vaalissa valittiin 23-jäseninen valtuusto
nelivuotiskaudeksi 2017 – 2021. Vaaleissa poliittiset puolueet saivat paikkoja seuraavasti: Keskusta
9 paikkaa, SDP 7 paikkaa, Kokoomus 5 paikkaa ja Perussuomalaiset 2 paikkaa.

Toimielin

2000 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue

2110 Tarkastuspalvelut

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

2110 TARKASTUSPALVELUT
TOIMINTAKULUT

-14 950

0

-14 950

-14 204

95,01%

-746

TOIMINTAKATE

-14 950

0

-14 950

-14 204

95,01%

-746

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Kuntalain mukaisesti kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja JHT-tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja
talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös arvioida kunnan
toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta sekä resurssien käytön tehokkuutta. Varsinaisen tilintarkastuksen suorittaa JHT-tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin
tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
20
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Toiminta vuonna 2017
Tarkastuslautakunta kokoontui 7 kertaa vuonna 2017. Uutena tehtävänä 1.6. alkaneella toimikaudella alkoi sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta ja ilmoittaminen
valtuustolle. Lisäksi tarkastuslautakunta esitti kunnan kiinteistöjen käypien arvojen selvittämistä.

Toimielin

3000 VALTUUSTO

Tulosalue

3110 Valtuusto

Vastuuhenkilöt: hallinto- ja talousjohtaja Joonas Yliluoma (31.7.saakka)/Terhi Källi (1.8. alkaen)
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

TOIMINTAKULUT

-27 200

0

-27 200

-31 985

117,59%

4 785

TOIMINTAKATE

-27 200

0

-27 200

-31 985

117,59%

4 785

3110 VALTUUSTO

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain 14 §:n mukaan kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.
Valtuusto päättää:
1) kuntastrategiasta;
2) hallintosäännöstä;
3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
12) tilintarkastajien valitsemisesta;
13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.
Toiminta vuonna 2017
13.2.2017
Valtuutettu Pasi Ruuska esitti valtuutetuille ja lautakuntien jäsenille tilattavaksi Urjalan Sanomia.
Luottamushenkilöt saavat ja heillä on mahdollista saada useilla eri tavoilla tietoa kunnassa meneillään olevista asioista. Paikallislehden tilaaminen ei toisi tähän muutosta, koska suurin osa valtuute21
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tuista seuraa sitä jo muutoinkin ja lisäksi lehti on vapaasti luettavissa mm. Urjalan kirjastossa. Valtuusto päätti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen, ettei Urjalan Sanomia tilata ja että valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet merkitään tiedoksi.
Valtuutettu Pasi Ruuska oli jättänyt valtuustoaloitteen, joka mukaan Urjalan kunnan tulisi arvioituttaa Urjalan kiinteistöjen, metsätilojen ja muun infran arvon puolueettomalla taholla. Valtuusto
päätti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen, että ilman todellista perusteltua syytä sellaiseen ei ole
järkevää ryhtyä, sillä Ruuskan esittämän puolueettoman arviointiselvityksen hinta on vähintään
useita kymmeniä tuhansia euroja.
Urjalan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.2.2015 § 1 Urjalan oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan. Hyväksymispäätöksestä jätettiin kolme valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valitukset ja antoi 25.5.2016 päätöksen, jolla kunnanvaltuuston päätös pysytettiin voimassa. Valtuusto päätti merkitä hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi saaduksi sekä kuuluttaa kaavan voimaantulosta.
Valtuusto päätti hyväksyä Urjalan elinvoimaohjelman 2017–2020.
Valtuusto päätti, että Urjalan kunta myy Finn Recycling Oy:lle 2,42 ha:n suuruisen määräalan Urjalan kunnan Laukeelan kylässä sijaitsevasta Korpela-nimisestä tilasta (887-421-5-272) 1,00 €/m²
kauppahinnalla sekä muutoin parhaiksi katsomillaan ehdoilla.
Valtuusto päätti hyväksyä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 1.6.2017 alkaen voimaan
tulevan perussopimuksen.
10.4.2017
Valtuusto päätti merkitä tietoonsa saatetuksi luettelon jätetyistä aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
Valtuusto päätti merkitä tiedoksi Suvi Mäkeläisen ilmoituksen kunnasta poismuutosta ja todeta hänen luottamustoimensa Urjalan kunnan varavaltuutettuna, sivistyslautakunnan jäsenenä ja kunnanhallituksen varajäsenenä päättyneeksi. Valtuusto päätti valita sivistyslautakuntaan uudeksi jäseneksi
jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kyllikki Lähdeniemen ja kunnanhallitukseen Pauliina Mäki-Ojalan
henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jaana Lehtosen.
Valtuusto päätti hyväksyä Koulutuskuntayhtymä Tavastian 1.6.2017 alkaen voimaan tulevan perussopimuksen.
Tampereen kaupunki, Akaan kaupunki, Juupajoen kunta, Kangasalan kunta, Oriveden kaupunki,
Pälkäneen kunta, Urjalan kunta ja Valkeakosken kaupunki ovat 1.1.2015 alkaen sopineet kuntien
yhteisestä toimielimestä ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävien hoitamisessa. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) edellyttää, että kuntien on järjestettävä
ympäristöterveydenhuolto siten, että vastuussa olevalla toimielimellä on oltava käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit. Yhteistoimintasopimuksen uudistamisesta ja
vanhan sopimuksen korvaamisesta on neuvoteltu sopijakuntien kesken. Uusi sopimus tulee hyväksyä kaikkien sopijakuntien valtuustoissa ennen. Valtuusto päätti hyväksyä uuden sopimuksen ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävien hoitamisesta.
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Valtuusto päätti myöntää Arto Lehtoselle eron valtuuston jäsenyydestä, kunnanhallituksen varajäsenyydestä, rakennuslautakunnan varajäsenyydestä sekä teknisen lautakunnan varajäsenyydestä. Valtuusto päätti, että Arto Lehtosen tilalle valtuuston jäseneksi nousee perussuomalaisten varavaltuutettu Satu Wiren, kunnanhallitukseen Pertti Nuutiselle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Jouko Ylhäisen, rakennuslautakuntaan Mauri Rintamaalle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Jouko Ylhäisen ja tekniseen lautakuntaan Ilpo Viitasaarelle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mauri Rintamaan.
19.5.2017
Valtuusto päätti, että se hyväksyy uudistetun hallintosäännön, kunnan konserniohjeen sekä kunnan
sijoitustoiminnan periaatteet voimaan tulevaksi 1.6.2017 alkaen.
Valtuutettu Paula Virtanen oli jättänyt valtuustoaloitteen Väinö Linnan lukion muuttamisesta erikoislukioksi. Sivistyslautakunta päätti aloitteen johdosta, että Urjalan kunta ei hae Väinö Linnan lukiolle erityistä koulutustehtävää. Sivistyslautakunta määräsi Väinö Linnan lukion tehtäväksi pohtia
lukion mahdollisuuksia sille sopivasta/sopivista erityislinjoista, jossa opetusta painotetaan siten, että
noudatetaan valtioneuvoston vahvistamaa lukion tuntijakoa. Pohdittaessa mahdollista painotusta tulee ottaa huomioon ainakin lukion tilojen luomat mahdollisuudet, nykyisten ja tulevien lukion oppilaiden kiinnostus painotukseen sekä henkilöstön osaaminen. Väinö Linnan lukiolle annetaan aikaa
kannanottoon vuoden 2017 loppuun asti. Valtuusto päätti hyväksyä sivistyslautakunnan päätöksen
valtuustoaloitteeseen ja merkitsi valtuustoaloitteen muutoin tietoon saaduksi.
Valtuutettu Paula Virtanen oli tehnyt valtuustoaloitteen Väinö Linnan kasvot –reliefistä yhtenäiskoulun ulkoseinälle. Sivistyslautakunta päätti, että se ei esitä hankittavaksi Väinö Linnan kasvotreliefiä yhtenäiskoulun seinään vaan kunnioittaa kirjailijan perintöä sillä, että lukio on nimetty hänen mukaansa. Valtuusto päätti hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen asiassa.
Valtuutettu Pasi Ruuska oli jättänyt valtuustoaloitteen uuden koulun, seurojen ja liikunta- ja nuorisotoimen toiminnan paremmasta synkronoinnista sekä yhteisten kehittämispäivien järjestämisestä
vuonna 2017. Sivistyslautakunta totesi aloitteeseen, että yhteistyötä tehdään jo nykyisinkin aktiivisesti ja yhteistyötä urheiluseurojen kanssa tullaan jatkamaan. Valtuusto päätti hyväksyä sivistyslautakunnan päätöksen valtuustoaloitteeseen ja todeta asian loppuun käsitellyksi.
Valtuusto merkitsi tiedoksi kuntavaalien 9.4.2017 tuloksen. Valtuuston kokoonpano 1.6.2017 alkaen: Aalto Ari, Ahvenus Tuukka, Honkaniemi Jaakko, Järvinen Kari, Karhu Susanna, Kuljuntausta Reijo, Laine Mervi, Lehtonen Jaana, Leino Marjo, Lella Pauli, Liehu Kari, Mäki-Ojala Pauliina, Näppinen Tuija, Pynnä Lari, Ristimäki Mikko, Rytky Heidi, Saari Janne, Salminen Teemu,
Suonpää Janne, Tallbacka Jari, Tirkkonen Ville, Vehmaa Simo, Virtanen Paula.
5.6.2017
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021:
1. valtuuston puheenjohtajaksi Mikko Ristimäen;
2. valtuuston I varapuheenjohtajaksi Ari Aallon;
3. valtuuston II varapuheenjohtajaksi Janne Suonpään
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Valtuusto päätti valita toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2019 kunnanhallituksen jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Puolue

Jaakko Honkaniemi

Mikko Uotila

KOK.

Reijo Kuljuntausta

Janne Saari

SDP

Kari Liehu

Ville Tirkkonen

KESK.

Jari Tallbacka

Simo Vehmaa

KESK.

Paula Virtanen

Jaana Lehtonen

KESK.

Mervi Laine

Leena Nummi

SDP

Heidi Rytky

Erja Aaltonen

KOK.

Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Honkaniemi ja varapuheenjohtajaksi Reijo Kuljuntausta.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 keskusvaalilautakunnan jäseniksi ja
sijaantulojärjestyksessä tuleviksi varajäseniksi seuraavat henkilöt:
Varsinaiset jäsenet
Jaakko Kuisma

Sijaantulojärjestyksessä olevat
varajäsenet
Taina Valtonen

Puolue
KESK

Elisa Lahma

Hannu Nissi

KOK.

Sanna Joutsela

Pasi Ruuska

PS

Alpo Nummi

Leena Nummi

SDP

Jami Susijärvi

Jussi Westerbacka

VIHR.

Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Kuisma ja varapuheenjohtajaksi Hannu Nissi.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 tarkastuslautakunnan jäseniksi ja
henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat henkilöt:
Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Puolue

Lari Pynnä

Marko Pasanen

SDP

Mikko Ristimäki

Mari Pakkanen

Kesk

Terttu Hiukkamäki

Elisa Lahma

Kok

Mari Rydenfelt-Kurtti

Sanna Joutsela

PS

Jami Susijärvi

Jussi Westerbacka

Vihr

Puheenjohtajaksi valittiin Lari Pynnä ja varapuheenjohtajaksi Mikko Ristimäki
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Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 perusturvalautakunnan jäseniksi ja
henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat henkilöt:
Varsinaiset jäsenet - henkilökohtaiset varajäsenet (puolue)
Janne Saari - Turo Rytky (SDP)
Susanna Karhu - Mari Rydenfelt-Kurtti (PS)
Jaana Lehtonen - Merja Honkanen-Loponen (Kesk)
Taina Valtonen - Mari Pakkanen (Kesk)
Veli-Pekka Kuparinen - Perttu Pirhonen (Kesk)
Kristoffer Brandys - Janne Suonpää (Kok)
Mervi Laine - Leena Nummi (SDP)
Puheenjohtajaksi valittiin Janne Saari ja varapuheenjohtajaksi Susanna Karhu.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 sivistyslautakunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat henkilöt:
Varsinaiset jäsenet - henkilökohtaiset varajäsenet (puolue)
Tuija Näppinen - Minna Kuljuntausta (SDP)
Marjo Leino - Heidi Rytky (Kok)
Tuukka Ahvenus - Jari Tallbacka (Kesk)
Pauliina Mäki-Ojala - Mari Pakkanen (Kesk)
Jaana Lehtonen - Aaro Nuikka (Kesk)
Ilkka Vuori - Kristoffer Brandys (Kok)
Kari Järvinen - Lari Pynnä (SDP)
Puheenjohtajaksi valittiin Tuija Näppinen ja varapuheenjohtajaksi Marjo Leino.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 teknisen lautakunnan jäseniksi ja
varajäseniksi seuraavat henkilöt:
Varsinaiset jäsenet - henkilökohtaiset varajäsenet (puolue)
Ville Tirkkonen - Mikko Ristimäki (Kesk)
Teemu Salminen - Mikko Uotila (Kok)
Ari Aalto - Marko Pasanen (SDP)
Paula Virtanen - Pauliina Mäki-Ojala (Kesk)
Mauri Järvinen - Jari Tallbacka (Kesk)
Erja Aaltonen - Marjo Leino (Kok)
Leena Nummi - Kati Brusin (SDP)
Puheenjohtajaksi valittiin Ville Tirkkonen ja varapuheenjohtajaksi Teemu Salminen.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 rakennuslautakunnan jäseniksi ja
varajäseniksi seuraavat henkilöt:
Varsinaiset jäsenet - henkilökohtaiset varajäsenet (puolue)
Simo Vehmaa - Ville Tirkkonen (Kesk)
25
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Janne Suonpää - Teemu Salminen (Kok)
Turo Rytky - Janne Saari (SDP)
Leena Nummi - Mervi Laine (SDP)
Merja Rauta - Heidi Rytky (Kok)
Paula Virtanen - Jaana Lehtonen (Kesk)
Perttu Pirhonen - Kari Liehu (Kesk)
Puheenjohtajaksi valittiin Simo Vehmaa ja varapuheenjohtajaksi Janne Suonpää.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 Akaan kaupungin yhteistoimintaaluetta koskevaan perusturvalautakuntaan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat
henkilöt:
Varsinaiset jäsenet - henkilökohtaiset varajäsenet (puolue)
Janne Saari - Turo Rytky (SDP)
Mikko Uotila - Janne Suonpää (Kok)
Paula Virtanen - Mari Pakkanen (Kesk)
Mari Rydenfelt-Kurtti - Sanna Joutsela (PS)
Jussi Westerbacka - Jami Susijärvi (Vihr)
Valtuusto valitsi Pirkanmaan liitto -kuntayhtymän vuoden 2017 edustajainkokoukseen varsinaiseksi
edustajaksi Mikko Ristimäen ja varaedustajaksi Kari Liehun.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 Valkeakosken kaupungin rakennusja ympäristölautakuntaan jäseneksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat henkilöt:
Varsinaiset jäsenet - henkilökohtaiset varajäsenet (puolue)
Simo Vehmaa - Jari Tallbacka (Kesk)
Kari Järvinen Reijo Kuljuntausta (SDP)
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaostoon jäseneksi Kari Liehun ja varajäseneksi
Jaana Lehtosen.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 Forssan kaupungin jätelautakuntaan
jäseneksi Merja Raudan ja varajäseneksi Marjo Leinon.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat henkilöt:
Varsinaiset jäsenet - henkilökohtaiset varajäsenet (puolue)
Terttu Hiukkamäki - Katri Rekola (Kok)
Paula Virtanen - Erkki Tirkkonen (Kesk)
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat
henkilöt:
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Varsinaiset jäsenet - henkilökohtaiset varajäsenet (puolue)
Simo Vehmaa - Jaana Lehtonen (Kesk)
Tuija Näppinen - Minna Kuljuntausta (SDP)
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäseneksi Kristoffer Brandysin ja varajäseneksi Ilkka Vuoren.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 Valkeakosken kaupungin koulutusja hyvinvointilautakuntaan jäseneksi Taina Valtosen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Paula Virtasen.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 Pirkanmaan käräjäoikeuteen lautamieheksi Pauliina Mäki-Ojalan.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 kiinteistötoimitusten uskotuiksi
miehiksi Elisa Lahman, Juha Sulkosen, Marko Pasasen, Mikko Ristimäen, Merja Honkanen-Loposen ja Mauri Rintamaan.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita Pirkanmaan vaalipiirin kuntapäiville 2017 edustajaksi Mikko
Ristimäen ja varaedustajaksi Kari Liehun.
Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2016 tietoonsa saatetuksi.
Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätöksen, myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2016 sekä kirjata tilikauden tuloksen 555 793,32 euroa taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
Valtuusto päätti hyväksyä Urjalan kunnan hyvinvointikertomuksen raportin vuodelta 2016 sekä Urjalan kunnan hyvinvointikertomuksen 2017–2020.
Valtuusto päätti hyväksyä Kunta Pro Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen sekä osakassopimuksen.
14.8.2017
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan jäseneksi Mikko Ristimäen ja varajäseneksi Jari Tallbackan.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 Tauno ja Annikki Henttisen säätiön
hallitukseen jäseneksi Tuomo Närväsen ja hänelle varajäseneksi Mikko Ristimäen.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaostoon jäseneksi Janne Saaren ja hänelle varajäseneksi Lari Pynnän.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 2017–2021 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäseneksi Jaana Lehtosen ja varajäseneksi Kari Liehun.
Valtuusto päätti hyväksyä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen.
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Valtuusto päätti, että valtuuston kokousilmoitukset sekä muut lakisääteiset kuulutukset ja ilmoitukset vuosina 2017 – 2021 julkaistaan kunnan verkkosivujen lisäksi Urjalan Sanomissa. Muiden ilmoitusten julkaisemisesta päätetään tapauskohtaisesti.
Kokouksessaan 5.6.2017 valtuusto valitsi keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi Hannu Nissin, joka oli valittu keskusvaalilautakunnan varajäseneksi. Varapuheenjohtajan tulee kuitenkin olla
toimielimen varsinainen jäsen, joten valtuuston tulee valita keskusvaalilautakunnalle uusi varapuheenjohtaja. Valtuusto päätti yksimielisesti valita keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2017–2021 Elisa Lahman.
Valtuusto päätti valita Akaan kaupungin perusturvalautakunnan I varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2017–2021 Janne Saaren.
25.9.2017
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä
hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien,
kunnanjohtajan, pormestarin ja apulaispormestarin sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän
on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Valtuusto merkitsi
tarkastuslautakunnan hyväksymät sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi ja julkaistaviksi.
Valtuusto päätti, että Urjalan kunta ottaa käyttöön tulosidonnaisen palvelusetelin tehostetussa palveluasumisessa ja että Urjalan kunnan hallintosäännön 33 §:ään lisätään seuraava kohta: etuuskäsittelijä päättää palvelusetelistä.
Valtuusto päätti merkitä kaavoituskatsauksen vuodelle 2017 tietoonsa saatetuksi.
Valtuusto päätti myöntää Urjalan kunnan omavelkaisen takauksen Halkivahan kyläyhdistys ry:n Urjalan Osuuspankilta ottaman 20 000 euron suuruisen laina-ajaltaan enimmillään yhden vuoden lainan, mahdollisten viivästyskorkojen ja täytäntöönpanokulujen maksamisen vakuudeksi. Lisäksi
valtuusto päättää, ettei kunta peri takauksesta 2 %:n takausprovisiota eikä yhdistyksen toimivalta
johdolta henkilötakausta, koska Halkivahan kyläyhdistys ry:n kunnostama uimaranta Pynnänjärven
rannassa tulee palvelemaan kaikkia kuntalaisia.
Valtuusto merkitsi vuoden 2017 puolivuotiskatsauksen tiedoksi saaduksi seuraavalla, varavaltuutettu Ruuskan täsmennyksellä: Tilinpäätösvaiheessa investointien toteumavertailussa (puolivuotiskatsauksen sivut 4-5) kiinnitetään erityistä huomiota investointien talousarvion mukaiseen kirjaamiseen sekä ”investoinnit yhteensä” rivin summaan.
13.11.2017
Valtuusto päätti, että Huhdin koulu puretaan ja että tontin asumiskäytön mahdollistava kaavamuutos
käynnistetään välittömästi.
Valtuutettu Ilpo Viitasaari esitti 17.10.2016, että kotona asumisen tukemiseksi asetetaan palveluseteli. Sen arvon tulisi olla vanhusten palvelutalossa asumiseen osoitetun setelin mukainen. Aloitteen allekirjoittivat myös Satu Wiren, Pauli Lella ja Pasi Ruuska. Perusturvalautakunta on päättänyt
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olla puoltamatta palvelusetelin käyttöönottoa, koska Akaan kaupunki vastaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vanhustenhuollonpalvelujen tuottamisesta myös urjalalaisille. Tarkoituksenmukaista ei ole purkaa kotihoidon osalta olemassa olevaa sopimusta ja ottaa palvelutuotantoa Urjalan
tuotettavaksi edes palvelusetelin osalta. Akaan perusturvalautakunnan toimintasuunnitelma kotihoidon palvelusetelin käyttöönotosta vastaa valtuustoaloitteen sisältöön palvelusetelin sisällön
osalta. Valtuusto päätti hyväksyä perusturvalautakunnan päätöksen asiassa ja todeta valtuustoaloite
loppuun käsitellyksi.
Valtuutettu Ilpo Viitasaari esitti 14.11.2016, että juhlavuoden kunniaksi vuoden 2017 talousarvioon
varataan 10 000 euron määräraha sotaveteraanien kuntoutukseen. Valtiokonttori myöntää vuosittain veteraanikuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin määrärahat, joita voidaan tarvittaessa tarkistaa aina kuluvan vuoden toukokuussa. Veteraaniliitto lähestyi kuntia elokuussa kertoen, että viime syksynä eduskuntaryhmien puheenjohtajat ilmoittivat: ”Jos vuoden 2017 aikana
seurantatiedot osoittaisivat veteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin ja kuntoutukseen varattujen määrärahojen riittämättömyyden, eduskunta on itsenäisyyden juhlavuonna valmis tarpeelliseen lisäbudjetointiin.” Valtuusto merkitsi selosteen tietoonsa saaduksi ja totesi valtuustoaloitteen
loppuun käsitellyksi.
Valtuusto päätti hyväksyä Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen tulemaan
voimaan 1.1.2018.
Valtuusto päätti vahvistaa vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 21,75 %.
Valtuusto päätti vahvistaa vuodelle 2018 Urjalan kunnan kiinteistöveroa koskevaksi yleiseksi veroprosentiksi 1,20 %, vakituisten asuin-rakennusten veroprosentiksi 0,65 % sekä muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,25 %. Yleishyödyllisiltä yhteisöiltä kiinteistö-veroprosentti on 0,00 %.
Valtuusto päätti, ettei koiraveroa peritä ja ettei koiraverosta annetun lain mukaisia koiranomistajan
ilmoituksia tarvitse tehdä kunnalle.
18.12.2017
Valtuusto toimitti suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa
Pirkanmaan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle. Pöytäkirjantarkastajat suorittivat vaalin ääntenlaskennan. Vaalissa annettiin yhteensä 22 ääntä, joista hyväksyttyjä 21,
tyhjiä 0 ja mitätöityjä 1.
Ehdokaslista
Numero 2
Numero 3
Numero 4
Numero 5
Numero 6
Numero 7
Numero 8
Numero 9
tyhjä
mitätöity
väkiluku
äänen arvo

Vihreä liitto
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Kansallinen Kokoomus
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Perussuomalaiset
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Suomen Keskusta
Yhteensä

30.11.2016

Ääniä
yhteensä
0
0
4
7
0
2
0
8
21
1
4876
232,1904762
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Ehdokaslistan
äänimäärä
0
0
928,7619048
1625,333333
0
464,3809524
0
1857,52381
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Valtuusto hyväksyi vaalin tuloksen. Valtuuston pöytäkirjanpitäjä vei kunnan äänestystuloksen Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään
Tarkastuslautakunta päätti esittää valtuustolle, että Urjalan kunnan tilintarkastusyhteisöksi toimikaudeksi 2018–2021 sekä mahdollisiksi optiovuosiksi 2022 ja 2023 valitaan tilintarkastuskilpailutuksen voittaja KPMG OY AB. Valtuusto päätti hyväksyä tarkastuslautakunnan esityksen.
Valtuusto päätti myöntää yhden vuoden jatkoajan Urjalan kunnan omavelkaiselle takauksella Halkivahan VPK:n Urjalan Osuuspankilta ottaman 100 000 euron suuruisen lainan, mahdollisten viivästyskorkojen ja täytäntöönpanokulujen maksamisen vakuudeksi.
Valtuusto päätti myöntää Urjalan kunnan omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Nuutajärven Pruukin ottaman 150 000 euron suuruisen lainan, mahdollisten viivästyskorkojen ja täytäntöönpanokulujen maksamisen vakuudeksi. Tämä Urjalan kunnan omavelkainen takaus koskee 100 000 euron suuruista osuutta kyseisestä kokonaislainasta sillä ehdolla, että ensisijaisena vakuutena kyseiselle lainalle kulttuurisäätiötä lähellä olevat henkilöt tekevät yhteensä 50 000 euron suuruiset talletusvakuudet. Kunnan takaus on voimassa enintään 10 vuotta. Lisäksi valtuusto päättää, ettei kunta peri takauksesta 2 %:n takausprovisiota eikä kiinteistöyhtiön toimivalta johdolta henkilötakausta.
Valtuusto päätti hyväksyä vuoden 2018 talousarvion sekä vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman
siten muutettuna, että vuoden 2018 talousarvion investointiosaan lisätään 220 000 euroa investointikohteisiin.

Toimielin

4000 KUNNANHALLITUS

Tulosalue

4110 Kunnanhallitus

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Maijala
Toimielimen alaiset tulosalueet:
4111 Hallintokeskus
4210 Henkilöstöhallinto
4310 Taloushallinto
4410 Elinkeinopalvelut
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

0

0

0

60 497

TOIMINTAKULUT

-1 099 267

0

-1 099 267

-1 145 120

104,17%

45 853

TOIMINTAKATE

-1 099 267

0

-1 099 267

-1 084 623

98,67%

-14 644

4110 KUNNANHALLITUS
TOIMINTATUOTOT

-60 497

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen tulee myös
valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.
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Kunnanhallituksen päätehtävänä on kuntakonsernin hallinnon ja talouden sekä elinkeinotoiminnan
johtaminen. Kunnanhallitus huolehtii myös hyväksyttyjen strategisten linjausten täytäntöönpanon
valvonnasta.
Urjala osallistuu aktiivisesti Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluun sekä kuntien
väliseen yhteistyöhön.
Toimintaympäristön muutokset
Vuosina 2017 - 2018 valmistaudutaan valtakunnalliseen sote- ja maakuntauudistukseen. Vuoden
2019 alusta alkaen 18 maakuntaa vastaavat paitsi sosiaali- ja terveydenhuollosta myös pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, maaseutuhallinnosta sekä muun muassa maakunnan alueiden
käytön ohjauksesta ja suunnittelusta. Uudistukseen liittyvä lakipaketti on vielä valmistelussa eduskunnassa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt investointiluvan Etelä-Pirkanmaan yhteisen vuodeosaston rakentamiseen Valkeakosken aluesairaalan yhteyteen. Vuonna 2017 perustettiin Etelä-Pirkanmaan kuntien (Akaa, Urjala, Valkeakoski) yhteisesti omistama kiinteistöyhtiö, ja vuodeosaston
suunnittelu alkoi.
Toiminta vuonna 2017
09.01.2017
Kunnanhallitus päätti, että Urjalassa kunnanhallitus siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön 1.7.2017
lukien. Kunnanhallituksen jäsenille hankitaan leasinglaitteet sähköistä kokouskäytäntöä varten.
Kunnanhallitus antoi talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2017.
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunnan verotulotiedot vuodelta 2016.
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi valtiovarainministeriön ilmoituksen valtionosuuksista vuodelle
2017.
Kunnanhallitus antoi lausuntonsa Akaan kaupungin suunnitelmaan ikääntyneen väestön tukemiseksi.
Kunnanhallitus päätti henkilökuntaruokailusta vuonna 2017 perittävät korvaukset.
Kunnanhallitus merkitsi kilpailukykysopimuksesta aiheutuvat muutokset palvelussuhteisiin
1.2.2017 lukien tiedoksi ja velvoitti palvelukeskukset noudattamaan selosteessa mainittua ohjeistusta työajan pidennyksen toteuttamisessa.
30.1.2017
Kunnanhallitus merkitsi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tuulivoimaosayleiskaavasta jätettyihin valituksiin tietoonsa saatetuksi sekä päätti kuuluttaa kaavan tulemaan voimaan lukuun ottamatta edellä selosteessa kerrottua kaavamääräystä virallisesti Urjalan Sanomissa ja kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi kunnanhallitus päätti saattaa Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen myös
valtuustolle tiedoksi.
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Kunnanhallitus päättää, että Urjalan kunta osallistuu Valkeakoski–Urjala -välisen hankinnan kustannuksiin 25 %:n maksuosuudella ajalla 5.6.2017–2.6.2018.
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy Urjalan elinvoima-ohjelman 2017–2020.
Kunnanhallitus päätti esittää, että valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppakirjan, jolla Urjalan kunta myy Finn Recycling Oy:lle liitekarttaan merkityn 2,42 ha:n suuruisen määräalan Urjalan kunnan Laukeelan kylässä sijaitsevasta Korpela-nimisestä tilasta (887-421-5-272)
1,00 €/m² kauppahinnalla sekä muutoin parhaiksi katsomillaan ehdoilla.
13.2.2017
Kunnanhallitus päätti esittää, että valtuusto hyväksyy ehdotuksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän perussopimukseksi tulemaan voimaan 1.6.2017 alkaen.
20.2.2017 Urjalan Palloseura ry oli jättänyt kunnalle hakemuksen tekonurmikentän rakentamisesta
kirkonkylän koulun kentälle. Mahdollisesti myönnettävän hankerahoituksen edellytyksenä on, että
Urjalan Palloseura ry:llä on hallintaoikeus maapohjaan. Kunnanhallitus päätti myöntää Urjalan Palloseura ry:lle hallintaoikeuden tekonurmikentän rakentamiseen Reikko (887-436-7-285) -nimiseen
tilaan siten, että hallintaoikeus on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka.
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen Urjalan kunnan lausunnoksi Forssan
kaupungin jätelautakunnalle jätehuoltomääräysten yhtenäistämisestä.
Kunnanhallitus päätti pyydettynä lausuntonaan Forssan kaupungin jätelautakunnalle esittää seuraavaa: ”Jätehuollon palvelutason määrittely on kannatettavaa jätehuollon palveluiden kattavuuden ja
laadun vähimmäistason takaamiseksi kaikille alueella vakituisesti asuville ja vapaa-ajan asukkaille. Palveluiden vähimmäistasojen määrittelyssä tulee huomioida palvelutasojen muutosten kustannusvaikutukset. Urjalan kunnan mielestä Urjalan kunnassa on oltava myös tulevaisuudessa jäteasema. Urjalan kunnalla ei ole huomautettavaa luonnokseen jätehuollon palvelutason määrittelystä.”
Kunnanhallitus päätti hyväksyä lentoliikenteen kehittämisen palvelusopimuksen vuodeksi 2017.
Kunnanhallitus päätti:
1. perustaa yhdessä Akaan kaupungin ja Valkeakosken kaupungin kanssa uuden kiinteistöyhtiön,
jonka toiminimeksi esitetään Etelä-Pirkanmaan Palvelukiinteistöt Oy;
2. valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan ja hyväksymään kiinteistöyhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat;
3. edellyttää, että perustettavan yhtiön tilintarkastajana toimii Valkeakosken kaupungin tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö ja että tilintarkastaja valitaan toistaiseksi;
4. että yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä (Valkeakoski 3, Akaa 2 ja Urjala 1) ja että hallitus valitaan vuosittain;
5. nimeää Urjalan kunnan edustajaksi yhtiön hallitukseen kunnanjohtaja Hannu Maijalan;
6. että yhtiön osakepääoma on 100 000 euroa, osakkeiden lukumäärä 100 kpl (Valkeakoski 50,
Akaa 35 ja Urjala 15) ja osakkeen nimellisarvo 1 000 euroa.
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Kunnanhallitus päätti henkilöstön liikunta- ja kulttuuri -henkilöstöedun periaatteiksi, että kunta tarjoaa vähintään neljä kuukautta Urjalan kunnan palveluksessa olleille työntekijöilleen henkilöstöetuna sähköistä liikunta- ja kulttuurisaldoa 60 euroa/vuosi. Henkilöstöedusta ei peritä omavastuuosuutta. Lisäksi kunnanhallitus päätti valita liikunta- ja kulttuurisaldon toimittajaksi ePassi
Payments Oy:n ePassi Sportti ja Kulttuurisaldon.
13.3.2017
Kunnanhallitus päätti, että Urjalan kunta hyväksyy esivalmistelun hallituksen 30.1.2017 tekemän
päätöksen maakunnan väliaikaishallinnon järjestämisestä.
Kiinteistö Oy Urjalan Virasto- ja liikekeskuksen isännöitsijä on lähettänyt kirjallisen ilmoituksen
osakkeenomistajille lunastuksen alaisesta saannosta. Luovutuksen kohteena ovat Kiinteistö Oy Urjalan Virasto- ja liikekeskuksen huoneisto n:o 4 hallintaan oikeuttavat osakkeet, jotka ovat
27.2.2017 siirtyneet Posti Kiinteistöt Oy:ltä Tartsanit Oy:lle. Kunnanhallitus päätti, ettei Urjalan
kunta käytä Kiinteistö Oy Urjalan Virasto- ja liikekeskuksen yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaista lunastusoikeuttaan edellä selosteessa mainitussa kaupassa.
Kunnanhallitus päätti:
1. esittää Akaan kaupungille, että Urjalan kunnan ja Akaan kaupungin välinen Urjalan vanhainkotia
koskeva vuokrasopimus puretaan päättymään 31.12.2017,
2. todeta, että Urjalan vanhainkodissa oleva käyttökelpoinen ja tarpeellinen irtaimisto jää korvauksetta yhteistoiminta-alueen käyttöön,
3. esittää, että Akaan kaupunki käynnistää Urjalan vanhainkodin henkilöstön osalta yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena henkilöstön siirtyminen liikkeen luovutuksella Attendo Oy:n palvelukseen
sekä
4. esittää, että Urjalan kunnan tekninen palvelukeskus selvittää käytännön mahdollisuudet siirtää
Urjalan vanhainkodilla oleva varavoimalaitos Urjalan kunnantalolle tai siirrettävään käyttöön.
5. että Urjalan kunta korvaa Akaan kaupungille näistä järjestelyistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset laskun mukaan.
27.3.2017
Ympäristöterveydenhuollon osalta kuntien yhteisenä toimielimenä toimii 1.6.2017 alkaen Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto. Kunnanhallitus hyväksyi allekirjoitetun sopimuksen yhteisestä toimielimestä ympäristö-terveydenhuollon viranomaistehtävien hoitamisessa.
Kunnanhallitus päätti lausunnosta Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n valmisteluaineistosta ja
kaavaluonnoksesta.
Kunnanhallitus päätti:
1. hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää se tilintarkastajan tarkastettavaksi,
sekä tekemään hallinto- ja talousjohtaja tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia;
2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää tilikauden tuloksen 555 793,32 euron käsittelystä, että se kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
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Kunnanhallitus päätti lausuntonaan, että hallituksen esitys laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta voidaan hyväksyä esitetyssä muodossa.
10.4.2017
Kunnanhallitus esitti valtuustolle eron myöntämistä Arto Lehtoselle luottamustoimista.
18.4.2017
Kunnanhallitus päätti hyväksyä sisäisen valvonnan ohjeet 1.6.2017 lähtien.
Urjalan yrittäjät ry järjestää 7.7.2017 Varstatori-tapahtuman Urjalan keskustassa, jossa järjestettäviin arpajaisiin yrittäjät kunnan lahjoittavan omakotitontin palkinnoksi. Kunnanhallitus päätti:
1. sitoutua luovuttamaan Urjalan Yrittäjät ry:n järjestämien arpajaisten voittajalle Peltorinteen alueelta yhden vapaavalintaisen omakotitalotontin.
2. että luovutuksen ehtona on, että arpajaisiin osallistuminen on ilmaista tai, että tuotto käytetään
hyväntekeväisyyteen. Luovutuksen ehtona on myös rakentamisvelvoite ja sen laiminlyöntinä 4 000
euron sopimussakko tai kaupan purkaminen. Lisäksi luovutuksensaajan maksettavaksi tulevat kaupanvahvistajan palkkio (120 euroa) ja mahdolliset verot,
3. sallia kunnantalon piha-alueen käytön tapahtuma-alueena.
Kunnanhallitus päätti, ettei Urjalan kunnalla ole lausuttavaa valtioneuvoston asetusluonnoksesta
kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana.
Kunnanhallitus päätti työ- ja elinkeinoministeriölle annettavasta lausunnosta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista.
Kunnanhallitus päätti saattaa keskusvaalilautakunnan ilmoituksen kuntavaalien 9.4.2017 tuloksesta
valtuustolle tiedoksi.
Kunnanhallitus päätti myöntää Akaan Seudun Kuulo ry:lle 200 euron avustuksen. Avustus on käytettävä toiminnan kehittämiseen Urjalassa.
Kunnanhallitus päätti ostaa 5 888 eurolla Petri Hänniseltä 5 888 m²:n kokoisen määräalan kiinteistöstä 887-409-1-117 Airila käytettäväksi kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevan kevyen liikenteen
väylän rakentamiseen.
Kunnanhallitus päätti valita kirkonkylän koulun purku-urakan urakoitsijaksi Totaalipurku Oy:n. Valittu urakoitsija täyttää kaikki tarjoajalle asetetut kelpoisuusvaatimukset ja tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja sen vaatimukset täyttävä. Lisäksi kunnanhallitus totesi, että hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisin oli se tarjous, joka
oli vertailuhinnaltaan halvin.
8.5.2017
Kunnanhallitus päätti perustaa Urjalan kuntaan nuorisovaltuuston ja hyväksyä nuorisovaltuuston
toimintasäännön.
Kunnanhallitus päätti lausunnosta Pirkanmaan alueellisesta kulttuurihyvinvointisuunnitelmasta.
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Valtuutettu Paula Virtanen oli jättänyt valtuustoaloitteen Väinö Linnan lukion muuttamiseksi erikoislukioksi. Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi sivistyslautakunnan päätöksen, että Urjalan
kunta ei hae Väinö Linnan lukiolle erityistä koulutustehtävää.
Valtuutettu Paula Virtanen oli jättänyt valtuustoaloitteen Väinö Linnan kasvot –reliefin hankkimiseksi yhtenäiskoulun ulkoseinälle. Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi sivistyslautakunnan
päätöksen, ettei se esitä hankittavaksi ko. reliefiä.
Valtuutettu Pasi Ruuska oli jättänyt valtuustoaloitteen uuden koulun, seurojen ja liikunta- ja nuorisotoimen toiminnan paremmasta synkronoinnista sekä yhteisten kehittämispäivien järjestämisestä
vuonna 2017 Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi sivistyslautakunnan päätöksen, että yhteistyötä tehdään jo nykyisinkin aktiivisesti.
29.5.2017
Kunnanhallitus päätti lausuntonaan todeta Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2017–
2021, että kunta yhtyy Pirkanmaan liiton vakavaan huolestumiseen siitä, että tienpidon ja liikenteen
rahoitustaso on lisäpanostuksista huolimatta edelleen alhainen. Urjalan kunta muistuttaa, että liikennevirasto on jo maaliskuussa 2011 hyväksynyt tiesuunnitelman koskien valtatie 9:n liikenneturvallisuuden parantamista välillä Nuutajärvi–Tipuri yksityisteiden järjestelyineen Urjalan ja Akaan
kuntien alueella. Hanketta ei ole toteutettu määrärahojen puuttumisen takia. Päällystysohjelman
osalta Urjalassa lokakuussa 2007 käyttöön otetun Lehmussuon eritasoliittymän päällystys alkaa olla
todella huonossa kunnossa. Tämän lisäksi reilun 400 oppilaan Urjalan yhtenäiskoulun käyttöönotto
huhtikuussa 2017 on osaltaan kasvattanut liikennettä kunnan keskustassa ja tämä näkyy päällystystarpeen lisääntymisenä valtion hoidossa olevilla Urjalantiellä ja Tampereentiellä
Kunnanhallitus päätti todeta, ettei Urjalan kunnalla ole kommentoitavaa Pirkanmaan ympäristöohjelman luonnoksesta.
Kunnanhallitus päätti, että Urjalan kunta käynnistää kuntakokeilun palvelusetelistä joukkoliikenteeseen 1.8.2017–31.12.2018. Palvelusetelin arvoksi päätettiin 90 euroa, kun matka on alle 40 km ja
150 euroa, kun matka on yli 40 km. Palveluseteli käy vain Matkahuollon 42 matkan sarjalipputuotteeseen. Palveluseteli ei koske toisen asteen opiskelijoiden koulumatkoja
Kunnanhallitus päätti ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä 3,4 miljoonan euron talousarviolainan 10 vuodeksi.
Metsänhoitosuunnitelman mukaisesti Lounais-Hämeen Metsänhoito-yhdistys oli pyytänyt Urjalan
kunnan puolesta tarjouksia Nuutajärvellä olevasta Nuutajoki 887-427-1-525 -tilan harvennusleimikosta ja Urjalan Laukeelassa olevasta avohakkuusta. Kunnanhallitus päätti hyväksyä harvennusleimikon osalta Stora Enso Oyj:n tarjouksen ja avohakkuu-leimikon osalta Westas Oy:n tarjouksen.
1.6.2017
Kunnanhallitus päätti valita hallinto- ja talousjohtajan virkaan 1.8.2017 alkaen hallintotieteiden
maisteri Terhi Källin.
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26.6.2017
Kunnanhallitus päätti, että valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolooikeus kunnanhallituksen kokouksessa. Lisäksi kunnanhallitus päätti, ettei se valitse edustajia eri
lautakuntiin.
Kunnanhallitus päätti antaa nuorisovaltuuston valitsemalle edustajalle ja varaedustajalle puhe- ja
läsnäolo-oikeuden kunnanhallituksen kokouksiin, kunnanhallitus pidättää itsellään oikeuden rajata
läsnäolo-oikeutta tapauskohtaisesti. Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaisesti nuorisovaltuuston edustajalle lähetetään esityslista ja maksetaan kokouspalkkio, kuten muillekin toimielimen jäsenille.
Kunnanhallitus päätti, ettei se hyväksy sille tehtyä myyntitarjousta Maijala 887-421-3-156 -tilan
osalta.
Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2018 talousarvion sekä vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman
laatimisohjeet.
Kunnanhallitus päätti hyväksyä Urjalan Talot Oy:n esityksen vuokrasopimuksen mukaisen kokonaisvuokran muuttamisesta vastaamaan muuttuneita olosuhteita sekä hyvittää Urjalan Taloja
1.9.2016 alkaen liikaa maksetulla vuokralla.
Kunnanhallitus päätti valita Myllynkulman alueen vesihuoltolinjojen rakennusurakoitsijaksi Askalan Maansiirto Oy:n. Valittu urakoitsija täyttää kaikki tarjoajalle asetetut kelpoisuusvaatimukset, ja
tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja sen vaatimukset täyttävä. Tarjousvertailussa valitun urakoitsijan tarjous oli hinnaltaan halvin.
7.8.2017
Kunnanhallitus päätti myöntää Huhdin kyläyhdistys ry:lle ja Urjalan Urheilijat ry:lle yhteistä erillisavustusta 1 500 euroa vuodelle 2017 Lammiharjun ulkoilualueen latuverkoston perusparannuksiin.
Kunnanhallitus päätti lausuntonaan ilmoittaa, että Urjalan kunta hyväksyy ehdotuksen Pirkanmaan
pelastustoimen nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamisesta vuoden 2018 ajan ja
kunnes maakunnan pelastustoimen palvelutasopäätös tulee voimaan.
28.8.2017
Kunnanhallitus merkitsi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2016 tiedoksi.
Kunnanhallitus päätti asettaa vanhusneuvoston ajalle 1.6.2017 – 31.5.2019 ja nimesi siihen jäsenet
sekä kunnanhallituksen edustajan.
Kunnanhallitus päätti valita sähköntoimittajaksi 1.1.2018 - 31.12.2021 (arvioitu ajanjakso) kilpailutuksen tehneen Energian suosittaman Energia Myynti Suomi Oy:n. Valittu toimittaja täyttää kaikki
tarjoajalle asetetut kelpoisuusvaatimukset ja oli kokonaistaloudellisesti edullisin.
Kunnanhallitus päätti vuoden 2018 presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikat, vaalipäivän äänestyspaikan, aukiolopäivät ja -ajat Urjalan kunnassa.
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Kunnanhallitus päätti asettaa vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan sekä valitsi niihin jäsenet ja varajäsenet.
Kunnanhallitus päätti valita kunnan vakuutusyhtiöksi tarjouskilpailun voittaneen Protector Försäkring ASA:n 1.1.2018 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus päätti irtisanoa nykyiset vakuutukset päättymään 31.12.2017.
Kunnanhallitus päätti lausuntonaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ilmoittaa, että Urjalan kunta
puoltaa maakunnallisen apuvälinekeskuksen perustamista ja toteutusta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin esityksen mukaisesti 1.1.2018 alkaen.
18.9.2017
Kunnanhallitus päätti esityksenään Koulutuskuntayhtymä Tavastian kuntayhtymälle kiinnittää huomiota ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistumiseen 1.1.2018 sekä sen vaikutuksiin
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseen. Lisäksi kunnanhallitus esitti toivomuksenaan, että lasialan
koulututusta jatkettaisiin Nuutajärven Lasikylässä ainakin niin kauan, kun koulutukselle on kysyntää ja opiskelijoita.
Kunnanhallitus päätti esittää Urjalan kunnan lausuntona Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, että
taksilupakiintiöksi vuodelle 2018 tulee vahvistaa sama kiintiö kuin on vahvistettu vuodelle 2017.
Kunnanhallitus päätti lausuntonaan Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasosta tarkentaa aiempaa
ilmoitustaan siten, että Urjalan kunta hyväksyy ehdotuksen Pirkanmaan pelastustoimen nykyisen
palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamisesta siihen saakka, kunnes maakunnan pelastustoimen palvelutasopäätös tulee voimaan.
9.10.2017
Kunnanhallitus hyväksyi allekirjoitetun sopimuksen erikoissairaanhoidon palveluiden hankkimiseksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Sopimus kattaa sairaanhoitopiirin yksiköiden sekä tytäryhtiöiden tilaajalle tuottaman somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon ensihoitopalveluja lukuun ottamatta. Ensihoitopalvelujen tuottaminen ja kustannustenjako on päätetty palvelutasopäätöksessä.
Kunnanhallitus merkitsi Pirkanmaan maakuntaohjelmaluonnoksen 2018–2020 tietoonsa saatetuksi.
Kunnanhallitus merkitsi Kanta-Hämeen maakuntahallituksen vastineen Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta tietoonsa saatetuksi.
Kunnanhallitus hyväksyi lentoliikenteen kehittämisen palvelu-sopimuksen myös vuodeksi 2018.
Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle hankitaan iPadit ja datapaketit hintaan 28,40 €/kk/hlö.
6.11.2017
Kunnanhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan esityksen lumetuslaitteiston vuokraamiseen toiseksi
kahden vuoden jatkokaudeksi talviksi 2018–2019 ja 2019–2020 ja varaa vuoden 2018 talousarvioon
määrärahan tätä varten.
37

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2017

Kunnanhallitus päätti myöntää Urjalan Jäähalli Oy:lle vuosittaista liikuntapaikkatukea 10 000 euroa vuosina 2018 ja 2019. Kunnan tuki tulee käyttää yhtiön taloustilanteen vakauttamiseksi sekä
lasten ja nuorten jäävuorojen hintoihin. Kunnanhallitus varaa liikuntapaikkatuen vuosien 2018 ja
2019 talousarvioihin. Urjalan Jäähalli Oy:n talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöstietojen
toimittaminen kunnanhallituksen tietoon on tuen saannin edellytyksenä.
Kunnanhallitus päätti irtisanoa Urjalan kunnan ja J. Mettänen Oy:n välisen kuljetussopimuksen koskien torikuljetusreittiä Urjalankylä–Matkahuolto–Urjalankylä päättymään 31.5.2018. Päätöstään
kunnanhallitus perustelee kyseisen kuljetusreitin vähäisellä käyttäjämäärällä.
Kunnanhallitus merkitsi talouden neljännesvuosiraportin tietoonsa saaduksi.
20.11.2017
Kunnanhallitus päätti hyväksyä Lounea Palvelut Oy:n tarjouksen Urjalan kunnan kiinteistöjen valokuituyhteyksien rakentamisesta sekä päätti oikeuttaa kunnanviraston neuvottelemaan tarkemman
sopimuksen Lounea Palvelut Oy:n kanssa. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että sopimusluonnos
tuodaan kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ennen sen allekirjoittamista.
Kunnanhallitus päätti oikeuttaa kunnanviraston valmistelemaan ja allekirjoittamaan Akaan kaupungin ja Urjalan kunnan yhteisen toimeksiantosopimuksen Asianajotoimisto Fakta Oy:n kanssa koskien näiden kuntien edustamista ympäristörikosasiassa.
11.12.2017
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion sekä
vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman siten muutettuna, että vuoden 2018 talousarvion investointiosaan lisätään 220 000 euroa investointikohteisiin.
Kunnanhallitus päätti nuorisovaltuuston esityksestä, että Urjalan kunta ottaa käyttöön kuntalaisaloite.fi -palvelun.
Kunnanhallitus hyväksyi Urjalan kunnan 150-juhlavuoden konseptin ja edellyttää, että graafinen
ohjeisto otetaan kokonaisuudessaan käyttöön kunnan kaikissa toimielimissä ja toimintayksiköissä.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Omaisuuden tehokas hallinta ja Tarpeetonta omaisuutta ei ole tai Toteutunut
arvon säilyttäminen
se on myynnissä
Verkostoituminen
edunvalvonta

ja

vahva Verkostoituminen
vonta

Kiinteän valokuituverkon yksityiskohtainen suunnitelma valmistuu koko kunnan alueelle.

ja

edunval- Edustus kunnan alueen, seudun ja
maakunnan yhteisiin toimielimiin
nimetty

Suunnitelman valmiusaste
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Toimielin

4000 KUNNANHALLITUS

Tulosalue

4111 Hallintokeskus

Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Joonas Yliluoma (31.7. saakka)/Terhi Källi (1.8. alkaen)
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
4112 Hallintokeskus
4113 Muut palvelut
4114 Siivous- ja ruokapalvelut
4210 Henkilöstöhallinto
4310 Taloushallinto
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

4111 HALLINTOKESKUS
TOIMINTATUOTOT

511 200

0

511 200

564 533

110,43%

-53 333

TOIMINTAKULUT

-1 858 007

0

-1 858 007

-2 083 007

112,11%

225 000

TOIMINTAKATE

-1 346 807

0

-1 346 807

-1 518 474

112,75%

171 667

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Kunnanhallituksen alaisena tulosalueena hallintokeskus tekee hallinnon keskitettyjä tehtäviä ja
tuottaa tukipalveluja muille tulosalueille. Hallintokeskus vastaa tietohallinnosta sekä huolehtii
osaltaan kunnan tiedotuksesta ja asiakaspalvelutehtävistä. Hallintokeskuksen alaisessa taloushallinnon tulosyksikössä johdetaan kunnan taloussuunnittelua, taloudenhoidon koordinointia ja ohjausta,
rahatehtäviä ja kirjanpidollisia laskentatehtäviä, perintätehtäviä ja taloustilastointia. Henkilöstöhallinto avustaa palvelukeskuksia henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa sekä hoitaa ja koordinoi Urjalan kunnalle työnantajana kuuluvia tehtäviä. Tällaisia ovat mm. virka- ja työehtosopimusasiat,
sopimusten tulkinta, palkanlaskenta, työsuojelu, kouluttaminen, tiedottaminen ja työkyvyn ylläpitoon liittyvät toimet.
Joukkoliikennettä pyritään järjestämään siten, että kunnassa on toimivat joukkoliikenneyhteydet
kunnan sisällä ja tärkeimpiin asiointisuuntiin.
Siivous- ja ruokahuoltoyksikössä oli vuoden 2017 alussa kaksi valmistuskeittiötä; keskuskeittiö ja
yläkoulu-lukio. Yhtenäiskoulun valmistuttua yläkoulu-lukion keittiötoiminta loppui ja valmistus
siirtyi uuteen keittiöön 10.4. alkaen. Keskuskeittiön toiminta loppui 10.1.2018, kun vanhainkotirakennus siirtyi Attendo Oy:lle. Aseman koululla ja päiväkodilla toimivat palvelukeittiöt.
Siivous- ja ruokapalveluyksikön toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä ja maukkaita aterioita eri-ikäisten ruokailijoiden ravitsemussuositusten mukaisesti kunnan sisäisille ja ulkoisille asiakkaille sekä huolehtia kunnan kiinteistöjen tarkoituksenmukaisesta siivouksesta.
Urjalan kunta on hankkinut työterveyspalvelut henkilöstölleen Suomen Terveystalo Oy:ltä
1.1.2017 alkaen.

39

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2017
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Uusi hallintosääntö ja konserniohje

Valmiusaste

Hyväksytty, voimassa 1.6. alkaen

Henkilöstön kannustaminen ja
motivointi

Palkkataso naapurikuntien keskitasoa ja muiden kannusteiden
tarkasteleminen

Palkkatason seuranta, ePassi-etu
otettu käyttöön

Asiantunteva ja osaava henkilöstö

Henkilöstöllä ajantasaiset tiedot,
työmenetelmät ja osaaminen

Toteutuneita koulutuksia 3,7 päivää/henkilö

Eri-ikäisille asiakkaille tuotetaan
terveellisiä ja ravitsevia aterioita

Syödyn ruuan määrän sekä suori- Toteutunut, ravitsemissuosituksia
tehinnan kehitys
noudatettu

Kiinteistön vaatimukset huomioiva siivouspalvelu

Laadittu puhtaustaso

Siivoustyön mitoitusprosessi
aloitettu

Ruokapalveluiden suoritehinnat
Suoritehinta

TP 2012

TP 2013

TP 2014

TP 2015

TP 2016

TP 2017

Aseman koulu

2,66

2,71

2,91

2,77

3,0

-

Huhdin koulu

2,29

2,35

2,13

2,38

2,48

2,4

Keskuskeittiö

4,28

4,53

4,36

3,96

4,17

3,92

Yhtenäiskoulu

-

-

-

-

-

2,96

*

*siirtynyt valmistuskeittiöstä palvelukeittiöksi

Toimielin

4000 KUNNANHALLITUS

Tulosalue

4410 Elinkeinopalvelut

Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Satu Sarin

4410 ELINKEINOPALVELUT
TOIMINTATUOTOT

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

5 600

0

5 600

6 399

114,27%

-799

TOIMINTAKULUT

-246 673

0

-246 673

-237 015

96,08%

-9 658

TOIMINTAKATE

-241 073

0

-241 073

-230 616

95,66%

-10 457
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Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Elinkeinopalveluiden tehtävänä on tukea urjalalaisten yritysten menestymistä ja lisätä kunnan elinvoimaisuutta. Elinkeinopalvelut vastaa yritysyhteyksistä, yritysneuvonnasta sekä yritysten kehittämis- ja sijoittumispalveluista. Valittuja EU-rahoitteisia hankkeita käytetään avuksi tavoitteiden saavuttamisessa. Palvelu tuotetaan yhteistyössä sekä oman kuntaorganisaation että alueellisten asiantuntijoiden ja naapurikuntien kanssa tarjottavilla resursseilla. Yhteistyökumppanit ovat aloittavien yritysten neuvontapalvelun osalta Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetri ja hankekoordinaattori yhdessä Valkeakosken ja Akaan kaupunkien kanssa. Elinkeinopalveluiden toiminta on asiakaslähtöistä, yhteistyöhakuista, asiantuntevaa ja aktiivista.
Kuntastrategian yhtä päämäärää ”Yritysten toimintamahdollisuuksia ja alueen kasvua edistetään” toteutetaan elinvoimaohjelmalla.
Tavoitteiden saavuttamiseksi elinkeinopalvelut tuottaa osaltaan kuntamarkkinointia aktiivisesti. Kuntamarkkinointia käytetään tonttimyynnin välineenä sekä kunnan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden
lisäämiseksi.
Toiminta vuonna 2017
Elinvoimaohjelman laatiminen toteutettiin osallistavasti laajalla työryhmällä ja kustannustehokkaasti omin voimin. Uusia yrityshankkeita ja omistajanvaihdoksia toteutui ennakoitua enemmän.
Uusien yritysten nettoperustanta vuoden lopussa on +3 joten tavoitteesta jäätiin hieman. Yritystonttien luovuttamistavoite ei myyntiponnisteluista huolimatta toteutunut. Elinvoimapoliittinen työryhmä päätettiin muodostaa kunnanhallituksesta, johtoryhmästä ja yrittäjäjärjestön hallituksesta, ja
se kokoontui kahdesti. Urjalan kunta sijoittui maakunnallisessa elinvoimakuntakilpailussa parhaaksi
nousijaksi.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Ammattitaitoiset elinkeinopalvelut

Elinvoimaohjelma

Elinvoimaohjelma valmis ja
voimassa 13.2.2017 alkaen, ja
sitä toteutetaan suunnitellusti.

Kunnan markkinointiviestinnän
terävöittäminen

Näkyvyyden ja tunnettuuden kasvu

Kampanjat, tapahtumat ja yhteistyöprojektit
toteutuivat
suunnitellusti.

Tietoliikenneverkkojen kehittäminen

Laajakaistahankkeen valmiusaste

Laajakaistaselvitys valmistui.

Vetovoimainen kuntakeskus

Palvelujen määrä

Yhteistyö kuntakeskustan toimijoiden kanssa toteutui.
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Tunnusluvut

TP 2014

TP 2015

TP 2016

TP 2017

Yritystonttien luovutukset

..

..

0

0

Uusien yritysten nettoperustanta

-9

8

-16

3

Sukupolvenvaihdokset/yrityskaupat

1

2

2

4

Työpaikkoja toimiviin ja muuttaviin
yrityksiin

37

5,5

19

20
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Toimielin

6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja Elina Anttila
Toimielimen alaiset tulosalueet:
6110 Sosiaalityö
6120 Vanhustenhuolto
6130 Vammaispalvelut
6140 Lasten päivähoito
6151 Työllisyyden hoito
6170 Terveydenhuolto
6190 Toimeentuloturva
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Perusturvalautakunnan tehtävänä on laadukkailla ja saatavilla olevilla palveluilla ylläpitää ja edistää
kuntalaisten toimintakykyä ja hyvinvointia. Se myös pyrkii vaikuttamaan siihen, että sen toimialalle
osoitetaan voimavaroja riittävästi ja muussa kunnan kehittämisessä sekä palvelutuotannossa huomioidaan sosiaaliset näkökohdat.
Toiminta vuonna 2017
Perusturvalautakunta on kokoontunut vuoden 2017 aikana 5 kertaa. Perusturvajohtaja toimi koko
vuoden sekä Urjalan kunnan (työajasta ja kustannuksista 25 %) että Akaan kaupungin (työajasta ja
kustannuksista 75 %) perusturvajohtajana. Sopimus on voimassa 31.12.2018 saakka. Valtakunnallinen sote-uudistus on edelleen valmistelussa ja sen voimaanastumisen aikataulu on toistaiseksi
1.1.2020. Lakiesitys annetaan kuitenkin vasta keväällä 2018. Pirkanmaalla on aloitettu lakiuudistuksiin valmistautuminen.
Perusturvakeskuksen talousarvion mukaisista ulkoisista tuloista on toteutunut 134,6 % ja ulkoisista
menoista 103,3 %. Toimintakatteen toteuma oli 102,5 % eli toimintakate oli noin 489.000 euroa yli
arvioidun. Toimintakate lisääntyi edellisvuodesta noin 11.000 euroa. Terveydenhuollon ja vammaispalvelujen tulosalueet ylittivät talousarvionsa. Toimeentuloturvan toteuma oli talousarvion mukainen. Muut tulosalueet (sosiaalityö, lasten päivähoito, vanhustenhuolto ja työllisyydenhoito) alittivat talousarvionsa. Sosiaalityö, vanhustenhuolto ja lasten päivähoito alittivat myös edellisen vuoden toteuman.
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Toimielin

6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA
6110 Sosiaalityö

Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja Elina Anttila
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6110 sosiaalityö
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

6110 SOSIAALITYÖ
TOIMINTATUOTOT

95 000

0

95 000

380 451

400,47%

-285 451

TOIMINTAKULUT

-1 375 382

0

-1 375 382

-1 313 940

95,53%

-61 442

TOIMINTAKATE

-1 280 382

0

-1 280 382

-933 490

72,91%

-346 892

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Yleisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön tarkoituksena on mahdollistaa yksilön ja perheen elämänkriiseistä selviytyminen sekä tukea yhteisön toimivuutta vaikuttamalla asiakkaiden elinolosuhteisiin. Sosiaalietuuksien myöntämisen lisäksi sitä toteutetaan kehittämällä vaikuttavia ennaltaehkäiseviä työmuotoja ja järjestämällä yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa hänelle tarpeelliset ja tarkoituksenmukaiset palvelut ja tukitoimet.
Toiminta vuonna 2017
Urjalan sosiaalityö on sosiaalihuoltolain 15 §:n mukaista sosiaalipalvelua. Lain mukaan sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelun kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden toimijoiden
tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta. Sosiaalityö on
luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä.
Lastensuojelussa 2017 tapahtui muutoksia, jotka johtuivat osaltaan vaativista asiakastilanteista ja
toisaalta suunniteltuun sote-uudistukseen valmistautumisesta. Sosiaalitoimessa työskenteli vuoden
2017 aikana sosiaalityöntekijä, perhepalveluiden koordinaattori, perhepalveluiden kotipalvelun
työntekijä ja kolme perhetyöntekijää, ennaltaehkäisevässä, tehostetussa ja perhetyössä.
Perhetyön asiakkaana oli vuoden 2017 aikana 37 lasta, tehostetussa perhetyössä 57 lasta ja ennaltaehkäisevässä viisi lasta. Vuoden 2017 aikana avohuollon asiakkaana oli perhepalveluiden asiakkaana 93 lasta.
Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin 127. Ilmoitusten määrä on viimeisten vuosien aikana ollut
kasvussa. Lasten ja nuorten psykologilla oli 132 asiakasta, määrä on lisääntynyt hieman vuosien aikana. Akaan perhekeskusta käyttettiin vain muutaman sosiaalityön asiakasperheen tilanteessa vuoden 2017 aikana. Vuoden 2017 aikana huostaanotettuna oli yhdeksän lasta, joista yksi sijoitus päättyi kesällä 2017. Avohuollon sijoituksia tehtiin kolme ja kiireellinen sijoituksia yksi. Lastensuojeluun varattuja määrärahoja ei ylitetty. Tulokseen vaikuttu myös kuntien välisten korvausten eli tulojen lisääntyminen, kun Urjalan kunta voi hallinto-oikeuden päätöksellä laskuttaa huostaanoton kustannuksista toista kuntaa.
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Vuonna 2017 tuetun asumisen ohjaajan toimenkuvaan on kuulunut tuetun asumisen ohjaus,
päihdetyö, mielenterveystyö sekä maahanmuuttotyö. Asiakkaita vuonna 2017 oli yhteensä 54, joista
suurin osa eli 28 oli päihdetyön asiakkaita. Tuetun asumisen ohjaaja on tehnyt vahvaa yhteistyötä
kunnan eri toimijoiden (aikuissosiaalityö, lastensuojelu, sosiaalinen kuntoutus, seurakunta,
Urjala Talot, kuntouttava työtoiminta, terveydenhuolto) kanssa.
Päihdehuollon asiakkaina asumispalveluyksiköissä on ollut vuonna 2017 yksi ja
mielenterveysongelmaisten palvelu- ja tukiasunnoissa kahdeksan asiakasta. Talousarvion toteuma
varsinaisessa sosiaalityössä, päihdehuollossa ja mielenterveystyössä alitettiin vuonna 2017.
Urjalaan muutti kiintiöpakolaisina kesällä 2017 kaksi perhettä, joissa on yhteensä 12 perheenjäsentä. Tehostetun perhetyön sosiaaliohjaaja toimi myös maahanmuuttajien työntekijänä yhdessä
tuetun asumisen ohjaajan kanssa.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Lapsiperheiden palvelut toimivat Palvelut tuodaan asiakkaille ja yhkustannustehokkaasti. Juurrute- teistyökumppaneille selkeiksi ja sataan uusi sosiaalihuoltolaki toi- manvertaisiksi.
mintaan.

Palveluntuottajat ovat saaneet
luotua yhteisen toimintamallin,
joskin sotetyöskentely on
muuttanut toimintamallia ja sen
vuoksi tulee vielä selkeyttää lisää toimintamallia palveluverkostossa.

Lapsiperheiden kotipalvelulla ja Koti- ja muita palveluja tarjotaan
muilla sosiaalihuoltolakiin liitty- perheille, joissa se on välttämätöntä
villä tuetaan perheiden jaksamista lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi.
ja pyritään ennalta ehkäisevään
työhön.

Lapsiperheiden
kotipalvelu
siirtyi työllisyyden hoidosta sosiaalitoimen alaisuuteen. Näin
palvelun toteuttaminen oli helpompaa asiakkaalle, koska palvelua voitiin tarjota muiden
avohuollon tukitoimien kanssa
yhtenä vaihtoehtona.

Päivitetään lasten ja nuorten hy- Valmis lasten ja nuorten suunnite- Suunnitelemaa päästiin aloittavinvointisuunnitelma.
man toteutus.
maan syksyllä 2017 ja se saadaan valmiiksi keväällä 2018.

Tunnusluvut
sijaishuoltoon sijoitetut
päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat
muut asumispalvelun asiakkaat

TP 2014

TP 2015

TP 2016

TP 2017

7

7

9

9

3

2

2

1

9

8

8

8
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Toimielin

6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tulosalue

6120 Vanhustenhuolto

Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja Elina Anttila
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6122 Vanhustenhuolto
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

6120 VANHUSTENHUOLTO
TOIMINTATUOTOT

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

0

0

0

4 250

TOIMINTAKULUT

-5 008 188

0

-5 008 188

-4 737 665

94,6%

-270 523

-4 250

TOIMINTAKATE

-5 008 188

0

-5 008 188

-4 733 416

94,51%

-274 772

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Vanhuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on tuottaa lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja huolehtia riittävistä ennaltaehkäisevistä palveluista. Tavoitteena on asiakkaan itsenäisyyden ja omatoimisuuden tukeminen tasavertaisesti, esteettömästi ja oikeudenmukaisesti omassa kodissa.
Yhteistyötä tiivistetään eri toimijoiden kesken (sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, erikoissairaanhoito,
sivistys- ja liikuntapalvelut, tekninen toimi, kolmas sektori ja yksityiset toimijat), jotta riittävät palvelut saadaan turvattua asiakkaille tilanteessa, jossa + 75-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa.
Toiminta vuonna 2017
Yhteistoiminta-alue on valittu mukaan Voimaa vanhuuteen -hankkeeseen vuosille 2016- 2019.
Hankkeen avulla tuetaan ikäihmisten kotona asumista mm. vertaiskuntouttajien ja kotikuntoutuksen
avulla. Vuonna 2017 on tiivistetty yhteistyötä alueen järjestöjen kanssa ja molemmissa kunnissa on
järjestetty liikuntaraati. Keskeisenä kehittämiskohteena tulevaisuudessa on kotikuntoutus ja matalan
kynnyksen liikuntaryhmät.
Vanhuspalvelut ovat aktiivisesti osallistuneet Pirkanmaan maakunnalliseen ja STM:n rahoittamaan
Ikäneuvo- hankkeeseen. Hankkeen kautta on alkanut lokakuussa 2017 yhteinen neuvontapuhelin,
josta ikäihmisten palveluista on mahdollista saada kattavasti ohjausta ja neuvontaa. Kuntalaiset ovat
käyttäneet paljon neuvontapuhelimen palvelua. Lisäksi hankkeen kautta on koulutettu kolme asiakasohjaajaa, jotka tekevät tarvittaessa laaja-alaisen palvelutarpeen arvioinnin asiakkaalle ja sen perusteella päättävät palveluiden myöntämisestä asiakaslähtöisesti. Vuoden 2018 aikana on suunnitelmissa vakiinnuttaa keskitetyn asiakasohjauksen toimintamalli. Matalan kynnyksen lähitorit on perustettu Akaaseen Toijalan torin laidalle ja Urjalaan päiväkeskus lahjantuvan tiloihin. Lähitoreilla
on vaihtuvaa ohjelmaa ja neuvontaa ikäihmisille.
Vanhuspalvelut valmistautuvat myös Pirkanmaan alueen maakunnallisen SoTe-uudistuksen ja sosiaalipalveluiden kansalliseen tietojärjestelmäpalveluiden kehittämiseen (KanSa).
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Vuonna 2017 toteutettiin ikäneuvolatoiminnan pilotointi 70- vuotiaille. Laajaan hyvinvointitarkastukseen osallistui Akaasta ja Urjalasta yhteensä 26 asiakasta. Tarkastusten perusteella ohjattiin jatkohoitoon tai palveluohjaukseen. Erityisesti muistiin liittyvät asiat herättivät huolta. Tulevaisuuden
kehittämiskohteena nähdään pilotin perusteella, että kuntalaisten hyvä matalan kynnyksen neuvonta
ja ohjaus on ensiarvoisen tärkeää. Myös ns. etsivää vanhustyötä tulisi olla, jotta riskiryhmässä olevat tunnistettaisiin ja pystyttäisiin ohjaamaan tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Ikäihmisten ennaltaehkäiseviä palveluluita tulee jatkossa kehittää tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon palveluiden
kanssa.
Uutena lakisääteisenä toimintana toteutettiin omaishoitajille terveystarkastukset. Akaasta osallistui
46 ja Urjalasta 20 henkilöä tarkastukseen. Terveystarkastukset on tärkeää järjestää jatkossakin 2-3
vuoden välein omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi.
Edelleen kotihoidon peittävyys on Akaassa ja Urjalassa matala. Henkilöstöä tulee lisätä tulevaisuudessa, koska asiakasmäärät kasvavat voimakkaasti ja asiakkaiden toimintakyky laskee. Myös teknologian ja keskitettyjen tukipalveluiden käyttöä tulee lisätä kotihoidossa. Urjalan vanhainkodin toiminta on päättynyt. Asiakkaiden siirtymistä palvelusetelillä tehostettuun palveluasumiseen valmisteltiin koko vuosi 2017. Urjalan kotihoidon esimiehen vakanssi lakkautettiin 1.1.2017 ja se yhdistettiin Urjalan vanhainkodin vastaavan hoitajan viran kanssa.
Kesällä 2017 terveyskeskuksen osastoilla oli useita tehostetun palveluasumisen paikkaa odottavia.
Suurin osa asiakkaista oli omaishoidettavia. Jonotilanne saatiin syksyn aikana purettua ostopalvelulla.
Omaishoidettavien tukipalveluiden ja perhehoidon kehittäminen on tulevaisuudessa tärkeää.
Vanhustenhuollon tulosalue alitti talousarvionsa ja edellisen vuoden toteumankin noin 200.000 eurolla. Akaan kaupungin talouden tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet mm. henkilöstömitoituksen pienentäminen aikaansaa säästöjä myös Urjalan kunnassa sijaitsevissa toimintayksiköissä.

Toimielin

6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tulosalue

6130 Vammaispalvelut

Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja Elina Anttila
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6130 Vammaispalvelu
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

TOIMINTAKULUT

-884 895

0

-884 895

-983 324

111,12%

98 429

TOIMINTAKATE

-884 895

0

-884 895

-983 324

111,12%

98 429

6130 VAMMAISPALVELUT
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Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon tarkoituksena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä. Vammaispalveluna annetaan tarvittaessa mm. kuljetuspalveluja, asumispalveluja ja
apuvälineitä sekä avustuksia asunnon muutostöihin asiakkaan arjen sujuvuuden edistämiseksi.
Toiminta vuonna 2017
Haasteena vammaispalveluissa on ollut asiakkaiden monivammaisuuden ja moniongelmaisuuden lisääntyminen, mikä on aiheuttanut palvelutarpeen muuttumista ja yhteistyön lisäämistä muiden toimijoiden kanssa. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun hakijoiden ja tuen saajien määrä yhteistoiminta-alueella on kasvanut. Henkilökohtaisen avun turvin on tuettu vammaisten henkilöiden kotona asumista. Erityisen suuria asunnon muutostöitä ei ollut vuonna 2017.
Kehitysvammaisille asiakkaille pyritään järjestämään tukipalveluita omassa kodissa asumiseen, tarjotaan palveluasumista tai laitoshoitoa sitä tarvitseville. Kotona asumista ja omatoimisuuden lisäämistä on tuettu palveluohjaajan käyntien avulla. Palveluohjaaja on käynyt säännöllisesti myös perheissä, joissa jo on tai on syntynyt kehitysvammainen lapsi.
Asumisyksiköistä Sipilän koti ja Savolakoti ovat tarjonneet ympärivuorokautista asumista. Sipilän
koti on suunnattu aikuisille ja iäkkäimmille kehitysvammaisille. Savolakoti on toiminut nuorten kehitysvammaisten kotina noin 1,5 vuotta ja toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Ryhmäkodin yhteydessä olevassa rivitalossa nuoret aikuiset asuvat itsenäisesti omassa asunnossaan.
Kehitysvammaisten tilapäistä perhehoitoa on ollut lähinnä omaishoidon vapaiden ajan hoitona. Pitkäaikaisessa perhehoidossa on ollut yksi kehitysvammainen aikuinen. Pitkänniemen laitoshoidosta
on siirretty asiakkaita asumisyksiköihin. Ostopalveluja on jouduttu käyttämään akuuteissa ja haastavissa tilanteissa vanhempien jaksamisen tukemiseksi.
Työ- ja päivätoimintakeskus siirtyi Akaan Viialasta Kylmäkosken aseman koulun tiloihin. Resiinaksi
nimetty yksikkö aloitti uudessa paikassa kesällä 2017 jakautuen kahteen eri rakennukseen. Työ- ja
päivätoimintaa kehitetään ja uusia tiloja hyödynnetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Laaja ympäristö antaa mahdollisuuden uudenlaiselle toiminnalle myös piha-alueella.
Vammaispalvelujen osalta talousarvio ylitettiin sekä Akaan avohuollon palvelujen että sairaanhoitopiirin pääasiassa laitospalvelujen osalta: Myös edellisvuoteen oli selvää lisäystä. Akaan kaupungin
tuottamien palvelujen osalta erityisesti avustuspalvelujen ja kuljetuspalvelujen käyttö on lisääntynyt
edellisvuodesta. Laitoshoitoon on vuoden aikana ollut sijoitettuna lastensuojelun asiakas, joihin kustannuksiin ei talousarviovaiheessa ollut varauduttu.
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Toimielin

6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tulosalue

6140 Lasten päivähoito

Vastuuhenkilöt: päivähoidon ohjaaja Heini Kannisto ja päiväkodin johtaja Riitta Rajoo
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6141 Päiväkodit
6142 Erityispäivähoito
6143 Perhepäivähoito
6144 Iltapäiväkerhotoiminta
6145 Lasten kotihoidontuki
6146 Esiopetus
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

6140 LASTEN PÄIVÄHOITO
TOIMINTATUOTOT

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

218 010

0

218 010

212 903

97,66%

5 107

TOIMINTAKULUT

-1 832 577

0

-1 832 577

-1 677 835

91,56%

-154 742

TOIMINTAKATE

-1 614 567

0

-1 614 567

-1 464 932

90,73%

-149 635

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen
ja hoidon muodostamaa kokonaisuuta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus on
osa suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää ja tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla.
Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.
Lapsella on lain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta. Laadukkaan kokonaisuuden lähtökohtana on, että kasvattajat tuntevat oppimisen polun eri vaiheet, niiden
keskeiset tavoitteet ja ominaispiirteet. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka ammatillisesta johtamisesta vastaa lastentarhanopettajan kelpoisuuden omaava henkilö.
Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet koskevat kaikkia varhaiskasvatuksen toimintamuotoja.
Toiminta vuonna 2017
Varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017 alkaen koko kunnassa. Toimintaa on kehitetty päiväkodissa tavoitteiden mukaisesti. Lasten ja huoltajien osallisuutta on lisätty suunnitelmallisesti. Vanhempainilta oli toiminnallinen ja huoltajat pääsivät mukaan lastensa ohjaamaan valokuvasuunnistukseen. Toiminta sai syksyn aikana näkyvyyttä myös paikallislehden sivuilla. Uuden leikkikentän avajaiset ja varhaiskasvatuksen olympialaiset olivat syyskuussa ja toimittaja kävi osallistumassa myös lastenkokoukseen Taikatuvassa.
Ensimmäiset kiintiöpakolaiset saapuivat Urjalaan ja elokuussa kahdesta syyrialaisperheestä saapui
lapsia päiväkotiin. Lasten kokonaismäärä on päiväkodissa 91 lasta ja perhepäivähoidossa 37.
Päiväkotiin rekrytoitiin lastentarhanopettaja Touhutuvan ryhmään joulukuussa. Hakuprosessi kesti
yli puolivuotta ja sinä aikana tehtäviä järjesteltiin määräaikaisten sijaisten avulla. Lasten huoltajat
olivat tilanteeseen tyytymättömiä ja henkilöstön vaihtuvuus haittasi toiminnan pitkäjänteistä toteuttamista. Myös lyhytaikaisten koulutettujen sijaisten saanti on ollut kovin haastavaa parin vuoden
ajan.
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Varhaiskasvatuksen esimiestilanne on ollut poikkeuksellinen keväästä alkaen, kun päivähoidon ohjaaja jäi pois töistä. Päiväkodin johtaja on siten toiminut koko varhaiskasvatuksen johtajana ja esimiehenä koko henkilöstölle (38). Määräaikaiseksi avuksi hänelle rekrytoitiin perhepäivähoidonohjaaja, joka on mm. kehittänyt varahoitojärjestelmää sekä vastannut hoitosopimuksista ja varhaiskasvatussuunnitelmista. Kaikkia perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmia ei saatu tehtyä ennen
joulua aikataulullisista syistä johtuen.
Perhepäivähoidossa järjestettiin syksyllä informatiivinen vanhempainilta ensimmäistä kertaa. Huoltajien osallistuminen ja aktiivisuus oli hyvä. Tiedotusta on myös muuten lisätty. Eri toimintamuotojen yhteistyötä on syksyn aikana kehitetty yhteisten tapahtumien merkeissä. Perhepäivähoitajille on
lisäksi osoitettu ns. oma kummiryhmä päiväkodista tai esiopetuksesta. Toiminnan tarkoituksena on
yhtenäistää kunnan varhaiskasvatusta sekä yhdenmukaistaa henkilöstön tasapuolista kohtelua. Vuoden 2017 lopussa oli 11 perhepäivähoitajaa, kun vuotta aikaisemmin heitä oli 10. Perhepäivähoidon
kaikki hoitopaikat olivat täynnä. Lisäksi käytössä oli 2 varapaikkaa hoitajien poissaoloja varten.
Esiopetuksessa aloitti pieni ikäluokka, yhteensä vain 34 lasta. Yksi esiopettajista jatkoi vanhempainvapaalla eikä hänelle palkattu sijaista vaan perhepäivähoidon ohjaaja toimi esiopetuksen resurssiopettajana Yhtenäiskoululla noin puolet työajastaan.
Iltapäivätoiminnassa oli syyslukukaudella mukana 38 koululaista ja leikkitoiminnassa 21 esioppilasta. Toimintaa järjestettiin molemmilla kouluilla sekä aamulla että iltapäivällä. Iltapäivätoiminnan
läsnäolopäivien määrä v. 2017 oli vain 8299 kun se edellisenä vuonna oli 11 442 pv. Elokuussa
otettiin käyttöön sisaralennus myös toimintamaksuihin. Tämän vaikutus maksukertymään jäi vielä
melko pieneksi.
Varhaiskasvatusmaksut muuttuivat uuden maksulain myötä maaliskuussa. Tuloja kertyi seuraavasti:
Päiväkoti: arvio ylittyi 2000 €, mutta tulos jäi edellisestä vuodesta 2900 €. Perhepäivähoito jäi
12 000 € alle arvion ja iltapäivätoiminta jäi edellisvuoden kertymästä 1000 € ja arviosta 1500 €. Kokonaisuutena tulokertymä jäi viime vuodesta lähes 15 000 € pienemmäksi.
Tulosalueen suurin menoerä on henkilöstökulut. Tulosalueen toteuma henkilöstökuluissa on
632 822 euroa (99,6 %). Kasvua hieman alle 15 000 €. Kasvua selittää mm. päiväkodin neljäs lapsiryhmä Touhutupa, joka avattiin syyskuussa 2016.
Kotihoidon tuki v. 2017 oli 202 075 €, säästö 38 000 arvioidusta ja edellisestä vuodesta 27 000 €.
Vuonna 2016 229 989, v. 2015 231 214, v. 2014 254 852 €. Muutos vuoteen 2014 on yli 50 000 €.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Sopeutetaan varhaiskasvatus vastaamaan uutta lainsäädäntöä

Urjalan varhaiskasvatussuunnitelma on valmis ja se otetaan käyttöön 1.8.2017. Kaikille lapsille tehdään henkilökohtainen vasu lastentarhanopettajan toimesta.

Varhaiskasvatussuunnitelma
on otettu käyttöön. Kaikilla
lapsilla perhepäivähoidossa ei
ole vielä tehtynä varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Perhepäivähoito säilyy Urjalassa
varteenotettavana hoitomuotona.

Eläköityvien tilalle saadaan uudet
perhepäivähoitajat

Kaikille perhepäivähoitoon hakeneille lapsille on saatu
paikka toiveen mukaisesti.
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Yksi hoitaja jäi eläkkeelle syksyllä ja hänen tilalleen palkattiin uusi hoitaja.
Turvataan päiväkotipaikkojen
riittävyys ja asetuksen mukainen
henkilökunta.

Lastentarhanopettajien määrä ja
osaaminen vastaavat lasten määrää
/ muun henkilökunnan suhdetta.
Päiväkotiryhmien lasten määrä on
lain mukainen.

Neljäs lastentarhanopettaja valittiin joulukuussa. Ryhmien
täyttöaste on kasvanut syksyn
aikana. Päiväkodin tilat ovat
riittämättömät nykyiselle lapsimäärälle.

Varhaiskasvatuksen laatua kehitetään päiväkodissa normien mukaisesti

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka
on toteutunut pienryhmissä, päiväkodissa tehdään moniammatillista
yhteistyötä sekä päiväkodin tiloja
ja oppimisympäristöjä käytetään
tehokkaasti ja monipuolisesti.

Toiminnan kehittämistä on jatkettu ja monipuolistettu. Henkilökunnan osaamista on lisätty koulutuksen avulla. Tilojen ja oppimisympäristön
käyttö on joustavaa ja tavoitteellista. Toiminnallista yhteistyötä perhepäivähoidon kanssa
on lisätty.

Esiopetuksessa tehdään aloitteellista ja aktiivista yhteistyötä perusopetuksen kanssa.

On osallistuttu opetussuunnitelman
mukaisesti yhteiseen toiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen alkuopetuksen kanssa.

Esiopetus on osallistunut monialaisiin omien tavoitteidensa
mukaisesti. Yhteistyön käytänteitä kehitetään edelleen molemmilla kouluilla.

Tunnusluvut

TP 2014

TP 2015

TP 2016

TP 2017

19 065

18 451

19 382

19 008

Päivähoidossa olevien 1–5 -vuotiaiden osuus (%) koko ikäryhmästä

56

58

69

66

Kotihoidontukea saavat 0–3 -vuotiaat

60

44

42

41

42

35

55

34

Läsnäolopäivät päivähoidossa

Esioppilaiden määrä
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Toimielin

6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tulosalue

6151 Työllisyydenhoito

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila
Tulosalueen alaiset kustannuspaikat:
2124 Työmarkkinatuki
2126 Kuntouttava työtoiminta
2127 Työllistäminen
2128 Työllisyyden kuntahanke
2129 Työvoiman palvelukeskus
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

6151 TYÖLLISYYDENHOITO
TOIMINTATUOTOT

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

188 000

0

188 000

84 886

45,15%

103 114

TOIMINTAKULUT

-621 831

0

-621 831

-505 608

81,31%

-116 223

TOIMINTAKATE

-433 831

0

-433 831

-420 722

96,98%

-13 109

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Työllisyydenhoidon tavoitteena on parantaa aktiivitoimintaan osallistuvien työllistymisen
mahdollisuuksia, arjen hallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Työllisyydenhoidon eri toiminnoilla
pyritään ehkäisemään syrjäytymistä yhteiskunnasta sekä kannustaa ja motivoida kouluttautumista ja
työllistymistä. Kunnan työllisyydenhoitoa suunnataan pääasiassa heikossa työmarkkina-asemassa
oleviin, joiden oman tilanteensa parantaminen on erityisen vaikeaa ilman kunnan tukea.
Työllisyydenhoidon tavoitteena on kehittää asiakkaille tarjottavia palveluita sekä ohjata asiakkaita
joustavasti ja tehokkaasti työllistymistä edistäviin kuntapalveluihin. Sähköisten palveluiden käyttöönotto osana kuntouttavaa työtoimintaa ja muissa asiakkaille tarjottavissa palveluissa sekä tiivis
yhteistyö hankkeiden kanssa kunnan peruspalveluiden kehittämiseksi työttömille asiakkaille, on tehokkaan asiakaspalvelun ja -ohjauksen kulmakivi. Yhteistyö palvelukeskusten kanssa jatkuu ja tulevan vuoden suunnitelmana on yhteistyö hallintokeskuksen kanssa.
Toiminta vuonna 2017
1.1.2017 alkaen Kela on ilmoittanut kuntaan 200 päivää työmarkkinatukea saaneet sekä työmarkkinatukeen työttömyyspäivärahakauden jälkeen oikeutetut henkilöt. Vuoden aikana heitä on ollut kaikkiaan 94. Kela on myöntänyt 1.6.2017 alkaen eläketukea pitkään työttömänä olleille ennen 1.9.1956
syntyneille. Kuntouttavasta työtoiminnasta Kelan eläketuelle siirtyi viisi henkilöä.
Työttömien määrä on koko Pirkanmaan alueella ollut merkittävästi laskusuuntainen vuoden aikana.
Työttömyystilanne on Urjalassa parempi verrattuna vuoteen 2016. Työpaikkojen määrä ei kuitenkaan
ole Urjalassa juurikaan lisääntynyt.
Työmarkkinatuen saajien määrä on Urjalassa lisääntynyt tasaisesti vuoden aikana. Vuonna 2016 työmarkkinatuen saajia oli kuukausittain keskimäärin 32 ja vuonna 2017 keskimäärin 43. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat kasvaneet verrattuna vuoteen 2016 ja talousarvio ylitettiin. Tähän on vaikut52
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tanut asiakkaiden oikeisiin palveluihin ohjautumisen kankeus, työntekijöiden vaihtuvuus, työtoiminnan paikkojen löytyminen sekä etuudelta toiselle siirtyvien asiakkaiden hallitun palveluohjauksen
puute.
Vuoden 2017 aikana kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty päivähoidossa, esikoulussa, kirjastossa,
elinkeinoasiamiehen toimesta, sivistyspalvelukeskuksessa, yhdistyksissä ja seurakunnalla Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut asiakkaita keskimäärin 71. Työttömien alle 29-vuotiaiden nuorten
määrä nousi vuoden aikana ja heitä on ollut kuntouttavassa työtoiminnassa vuoden aikana 33 henkilöä. Kuntouttavan työtoiminnan asiakaspalautteen mukaan asiakkaat ovat verrattain tyytyväisiä kuntouttavan työtoiminnan palveluun. Kuntouttavan työtoiminnan henkilöstössä on tapahtunut monia
muutoksia vuoden 2017 aikana. Kolmesta ohjaajasta nyt kaksi on vakituisessa työsuhteessa. Kolmas
ohjaaja aloitti määräaikaisessa työsuhteessa kesäkuussa. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä
maksettavat valtionkorvaukset ovat laskeneet asiakkaiden toimintapäivien vähentämisen ja asiakasmäärän lisääntymisen vuoksi suhteessa ohjaajiin. Sähköisen asiakaspalautteen kehittämistyö on aloitettu ja Whatsappin käyttö viestinnän tehostamiseksi on kokeilussa.
Uusia palkkatukityösuhteita, ml. työllistämisvelvoitteella tulleet, on vuoden aikana alkanut yhteensä
viisi (5). Henkilöt ovat sijoittuneet perusturvaan ja tekniseen palvelukeskukseen. Valtuustoaloitteella
2016 alkoi kokeilu nuorten kesätyöllistämiseksi kesällä 2017. Kunta palkkasi 6 urjalalaista 16-25
nuorta vanhainkodin tai kotihoidon vanhusten viriketoiminnan tehtäviin. Kaikilta nuorilta on pyydetty palautetta kokeilun onnistumisesta. Palaute on ollut positiivista. Yritykset työllistivät kesätyötuella 9 nuorta enemmän kuin vuonna 2016 eli kaikkiaan 26 nuorta.
Ura Oven vuonna 2016 alkanut UraSilta –hanke päättyi vuoden 2017 loppuun. Kunta on mukana Ura
Ovi ry:n VäliOvi –pilotissa ajalla 1.8.2017-31.3.2018. Pilotin tavoitteena on tarjota ratkaisukeskeistä,
dialogista ja työllistymistä tukevaa ryhmä- ja yksilövalmennusta kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Työelämäosallisuutta lisäävä Soku-hanke on tukenut kuntouttavassa työtoiminnassa olevien
henkilöiden hyvinvointia ja osallisuutta erilaisilla teemallisilla hyvinvointitapaamisilla yhteistyössä
kunnan palvelukeskusten, terveyskeskuksen, yhdistysten ja yritysten kanssa. Ryhmämuotoiset Versoja nuorten ryhmä toteutuivat. Narikka-toiminnan suunnittelu alkoi syksyllä 2017. Hankkeen toiminta
jatkuu vuoden 2018 elokuun loppuun saakka. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on
lain mukaisesti yhteistoimintamalli kunnan, Kelan ja Te-hallinnon välillä. Yhteispalvelun asiakkuuteen on ohjattu 300 päivää työmarkkinatukea saaneita henkilöitä, joilla todetaan monialaisen tuen
tarve. Vuoden aikana uusia ohjauksia tehtiin kahdeksan. Terveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö
on lisääntynyt asiakkaille tarjottavien työttömien terveystarkastusten myötä. Tämä on lisännyt myös
Kelan palveluihin ohjautumista.
Valtuuston nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Toteutumisvaihe

Pitkäaikaistyöttömien
aktivoinnin lisääminen

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Kuntaosuus ei lisäänny
vuodesta 2016

Kuntaosuus lisääntyi
vuodesta 2016

Työllistymisen edistäminen ja työllisyyspolitiikan kehittäminen

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien tehokas ohjaus koulutukseen/työhön

Yhteistyö hankkeiden
kanssa työllistymisen
edistämiseksi

VäliOvi –pilotti toteutunut
Verso –sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä toteutunut
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Syrjäytymisen ehkäisy
ja aktiivitoiminnan tukeminen

Moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen ja
asiantuntijuuden lisääminen

Kuntouttavan työtoiminnan tunnettavuuden lisääminen

Kuntouttavan työtoimin- Palkkatuella työllistettänan palvelujen saatavuu- vien henkilöiden osaaden lisääminen
misen hyödyntäminen

Kaksi leasing-autoa
vuoden 2017 ajan

Mahdollistetaan kotipalvelut syrjäseutujen vanhuksille ja kuntoutujien
osallistuminen palveluihin

Yhteistyö palvelukeskusten kanssa jatkuu Urjalan kunnan hyvinvointisuunnitelman 20172020 tavoitteiden mukaisesti
Asiakkaiden liikkuvuuden edistäminen toteutuu päivittäin. Niiden
käyttö on kohdistunut
asiakkaiden osallistumisen mahdollistamiseen
sekä toimintapaikoilla
tehtävissä työtehtävissä
tapahtuvaan ajoon

Tunnusluvut

TP
2013

TP
2014

TP
2015

TP
2016

TP
2017

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
(määrä)
Työllisyyspäällikkö/aikuissosiaalityöntekijä
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien koko vuonna keskimäärin
Työmarkkinatuen kuntaosuus euroa/kk
Työttömyysprosentti ja työttömien
määrä (vuoden lopun tilastotiedon
mukaan)

1

3

3

3

3

0

1

1

1

1

44

84

100

79

71

15 166

11 304

13 586

10 996

14 038

15,4
360

16,8
387

14,8
332

16
342

11,6
238

Työllisyydenhoidon määrärahaa käytettiin kaikkiaan 96,0 %, henkilöstökulut olivat 67,2 %. Työmarkkinatuki 140,4%, kuntouttava työtoiminta 128,8%, työllistäminen 37,0%, työllisyyden kuntahanke 65,0% ja työvoiman palvelukeskus 101,3%. Varatut määrärahat riittivät.

Toimielin

6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tulosalue

6170 Terveydenhuolto

Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja Elina Anttila
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6170 Erikoissairaanhoito
6171 Perusterveydenhuolto
6182 Mielenterveyspalvelut
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Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

0

0

0

1 388

TOIMINTAKULUT

-10 335 716

0

-10 335 716

-11 511 296

111,37%

1 175 580

TOIMINTAKATE

-10 335 716

0

-10 335 716

-11 509 908

111,36%

1 174 192

6170 TERVEYDENHUOLTO
TOIMINTATUOTOT

Tot-%

Poikkeama

-1 388

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Terveydenhuollon tavoitteena Akaan yhteistoiminta-alueella on ennaltaehkäistä ja hoitaa sairauksia,
ylläpitää ja edesauttaa kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä kaventaa ihmisten välisiä terveyseroja. Tavoitteena on myös pitää huolta palvelujen yhdenvertaisuudesta, saavutettavuudesta ja
vaikuttavuudesta sekä kustannusten kasvun hillitsemisestä. Akaan kaupunki järjestää kansanterveyslain mukaiset terveydenhuollon palvelut Urjalan terveyskeskuksessa. Perusterveydenhuollon
tuottamia palveluita tukevat erikoissairaanhoidon palvelut, jotka pääosin tuotetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Perusterveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystys toimii TAYS Valkeakoskessa ja Pirkanmaan kuntien yhteinen suun terveydenhuollon arki-ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys toimii Tays:n ensiavun, Acutan, tiloissa.
Toiminta vuonna 2017
Vuoden 2017 taloussuunnitelman yhtenä painopisteenä oli Akaassa kaupungin talouden tasapainottaminen. Akaan kaupungin talouden tasapainotusohjelmassa edellytetään kaikkien toimintojen ja
palveluprosessien läpikäymistä ja kriittistä arviointia. Palveluprosessien läpikäynti ja kehittäminen
aloitettiin ja sitä jatketaan edelleen, mutta kaikkia toimenpiteitä ei kyetä viemään käytäntöön ennen
kuin palvelurakenteen uudistus on toteutunut niin vuodeosastojen kuin terveysasemienkin suhteen.
Potilassegmentointia toteutettiin jakamalla potilaat neljään eri segmenttiin: ensiapuluontoinen kiirevastaanotto (entinen terveyskeskuspäivystys), walk-in –vastaanotto, perinteinen ajanvarausvastaanotto ja valmisteltu vastaanotto. Potilassegmentointi vapauttaa perinteistä ajanvarausvastaanottoa
tekevän lääkärin keskittymään omiin potilaisiinsa. Paljon palveluja tarvitseville tai moniongelmaisille potilaille lisättiin valmistellun vastaanoton käyttöä. Valmistellussa vastaanotossa hoitajan
käynnillä valmistellaan asiakas lääkärin vastaanotolle ja valmistelu alkaa jo ajanvarauksen yhteydessä, jolloin asiakkaalle vartaan vastaanottokäyntiä varten tavanomaista pitempi aika. Viidentenä
segmenttinä ovat digitaaliset palvelut. Kansallista terveydenhuollon digitalisaation kehitystä seurataan tarkoituksena panostaa ensimmäiseksi hoidon tarpeen arviointiin ja raportointiin, mutta vielä
vuonna 2017 uusia ohjelmia ei saatu käyttöön.
Valkeakosken sairaalan kampukselle rakennettavan uuden Akaan, Urjalan ja Valkeakosken yhteisen
vuodeosastokompleksin suunnittelu on käynnistynyt ja piirustuksista on tehty jo useampi versio.
Valkeakosken terveyskeskuksen kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä ja heidän kanssaan on jo pidetty useita palavereita. Käyttäjäryhmässä Akaan ja Urjalan edustajana on johtava hoitaja.
Akaan ja Urjalan lastenneuvoloissa oli vuonna 2017 kirjoilla yhteensä 1491 lasta, joista Akaassa oli
1178; Toijalassa 591, Viialassa 433, Kylmäkoskella 154 sekä Urjalassa 313. Synnytyksiä yhteistoiminta-alueella oli yhteensä 165, joista Akaassa oli 130 ja Urjalassa 35.
Terveyskeskussairaalan osastoilla tapahtui keväällä 2017 esimiestyössä muutoksia. Osastonhoitajan
ja apulaisosastonhoitajan jäädessä osa-aikaeläkkeelle otettiin esimiestyöhön mukaan kolmas henkilö, jonka työpanosta käytettiin molemmilla osastoilla operatiivisen toiminnan ylläpitämisessä.
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Siirtoviivemaksuja kertyi Akaaseen 8370 euroa ja Urjalaan 2550 euroa. Potilasvaihto oli terveyskeskussairaalan osastoilla keskimäärin 2,9 potilasta päivittäisen tavoitteen ollessa 3-5 potilasta päivässä. Pitkäaikaispotilaat käyttivät vuonna 2017 hoitopäivistä 17,8 % (vuonna 2016 12,9 %) tavoitteen ollessa alle 10 % ja suurimpana syynä oli vanhustenhuollon jatkohoitopaikkojen puute. Loppuvuodesta tilanne kuitenkin korjaantui kun jatkohoitopaikkoja vapautui ja sen lisäksi niitä ostettiin
muilta palveluntuottajilta.
Vuoden 2017 aikana otettiin käyttöön erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välille monipotilastilanteen helpottamiseksi mopo2-toimintamalli. Toimintamallissa terveyskeskussairaalan
osastoille voidaan avata yhteensä 1-8 lisäpotilaspaikkaa, jotta saadaan erikoissairaanhoidon ruuhkat
purettua. Lisäpaikkoja oli käytössä syys-lokakuun aikana ja joinakin päivinä jouduttiin myös palkkaamaan hieman lisähenkilökuntaa.
Muistipoliklinikka on toiminut Urjalan terveysasemalla. Käyntien määrä on viime vuoteen verrattuna vähentynyt, koska geriatri ohjaa potilaat omalle lääkärille varhaisemmin kuin aikaisempina
vuosina.
Suun terveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsyn tilanne parani v. 2017 ja jono saatiin purettua helmikuussa. Hoitoon pääsee 2-3 kuukauden kuluessa ajanvarauksesta. Akaan hammashoitoloissa hammaslääkärien vakanssit ovat täytettyinä, mutta osa hammaslääkäreistä työskentelee
osaaikaisesti. Urjalassa hammaslääkärien rekrytoinnissa oli edelleen ongelmia, kun vakituinen hammaslääkäri irtisanoutui marraskuussa 2017. Avoimia vakansseja ei ole saatu täytettyä ja Urjalassa
on jouduttu hankkimaan hammaslääkärien työpanosta ostopalveluna. 1 hammashoitaja irtisanoutui
joulukuussa 2017 ja toimi tullaan laittamaan hakuun v. 2018 alussa. Suukirurgiaa on hankittu ostopalveluna ja suukirurgi työskentelee terveyskeskuksen tiloissa. Suukirurgin toiminnan avulla palvelua on voitu tarjota lähellä ja aikaisempaa oikea-aikaisemmin ja lähettämisen tarve erikoissairaanhoitoon on vähentynyt suukirurgin työpanoksen myötä. Lisäksi terveyskeskuksen hammaslääkäreillä on mahdollisuus konsultointiin. Oikomishoitoa keskitettiin Akaan hammashoitoloihin myös
Urjalan osalta, koska Urjalassa ei ole enää oikomishoitoa tekevää hammaslääkäriä. Oikomishoitoa
pystytään kuitenkin tarjoamaan aikaisemman tason mukaisesti myös urjalalaisille.
Vuoden 2017 aikana valmisteltiin suun terveydenhuollon liittymistä Kanta-palveluihin ja henkilökunta osallistui koulutuksiin. Liittyminen potilastiedon arkistoon tapahtui v. 2018 alussa.
Hoitotakuu toteutui sekä suun terveydenhuollossa että vastaanotoilla. Suun terveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsi 2-3 kk kuluessa ja T3 aika lääkäreille oli keskimäärin 12 vrk. Suun terveydenhuollossa 5 minuutissa vastattiin n.80 % ja lääkäreiden vastaanotoilla 89 % puheluista.
Erikoissairaanhoidossa palvelujen toteuma oli alkuvuodesta alkaen ylittämässä talousarvion. Loppuvuonna erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat kuitenkin vielä selvästi alkuvuotta enemmän. Palvelutilauksen toteuma vuodelta 2017 oli 117,4 %.
Sairaanhoitopiirin palvelutilaus €
TP 2010

TP 2011

TP 2012

TP 2013

TP 2014

TP 2015

TP 2016

TP 2017

5.293.000

5.677.000

5.773.000

6.401.000

5.941.000

5.835.000

6.609.000

7.061.000
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Vuoden 2017 toteuma on noin 450 000 euroa (6,8 %) edellisvuotta enemmän. Vuoteen 2015 verrattuna lisäystä on peräti 1,2 miljoonaa euroa (21 %).
Sairaanhoitopiirin laskutukseen sisältyvät em. palvelutilauksen lisäksi mm. kehitysvammahuollon
palvelut (toimialue 6), ensihoidon palvelut, kalliin hoidon tasausmaksut sekä perusterveydenhuollon
palvelut. Kaikkien näiden laskutus yhteensä on vuodelta 2017 ollut 7,4 miljoonaa euroa.
Merkittävimmät lisäykset vuoteen 2016 ovat Valsin sisätautiosaston, Coxan, neurologian ja lastentautien laskutuksessa. Vuodesastohoidon lähetteet ovat vähentyneet 47 %, mutta sen sijaan päivystyspotilaat ovat lisääntynee 9 %:lla.
Perusterveydenhuollon osalta kustannukset ylittivät talousarvion ja edellisen vuoden toteuman.
Vuodesta 2016 Akaan yhteistoiminta-alueen palvelujen kokonaiskustannukset lisääntyivät lähes
350.000 eurolla. Pelkästään vuodeosastohoidon kustannukset kasvoivat vuodessa yli 300.000 eurolla. Vuodeosastolla on ollut pitkäaikaisia potilaita odottamassa hoivapaikkaa. Tilanne on korjaantunut vasta vuoden alussa 2018, kun Attendon yksikkö avautui ja hoivapaikkoja saatiin käyttöön
aiempaa enemmän.

Toimielin

6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tulosalue

6190 Toimeentuloturva

Vastuuhenkilöt: perusturvajohtaja Elina Anttila
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

6190 TOIMEENTULOTURVA
TOIMINTATUOTOT

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

20 500

0

20 500

18 213

88,85%

2 287

TOIMINTAKULUT

-131 000

0

-131 000

-129 056

98,52%

-1 944

TOIMINTAKATE

-110 500

0

-110 500

-110 842

100,31%

342

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Toimeentuloturvan tarkoituksena on turvata yksilöiden ja perheiden riittävä toimeentulo ja edistää
itsenäistä selviytymistä. Taloudellisella tuella pyritään takaamaan jokaiselle mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään ja yhteiskunnan täysivaltaiseen jäsenyyteen. Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan
1.1.2017. Ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki jäivät sosiaalitoimeen.
Toiminta vuonna 2017
Ennaltaehkäisevää toimeentulotukea saaneiden talouksien määrä on vuositasolla noussut 9,6 %. Alkuperäinen talousarvio ylittyi hiukan. Täydentävää toimeentulotukien saavien talouksien määrä on
noussut 13 %. Suurin ylityksen syy oli palveluasujien asiakkaille myönnettävän toimeentulotuen
muutokset Kelassa.
Maahanmuuttajille ei osattu varata talousarvioon budjettia, koska päätös heidän vastaanottamisestaan tuli nopealla aikataululla. Suurin yksittäinen meno on tulkkipalvelut, joista osa vuoden 2017
maahanmuuttoviraston ja Elyn korvauksista on vielä saamatta.
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Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Etuuskäsittelijän päätöksentekoa
Toimeentulotuen
synkronointi
Kelan ja sosiaalitoimen synkroKelan ohjeistuksen mukaan.
tuetaan sosiaalityön antamin lin- nointi vaatii vielä jatkotyöskenjauksin mukaisesti.
telyä.

Tunnusluvut
ennaltaehkäisevä toimeentulotuki
(taloudet)
täydentävä toimeentulotuki (taloudet)
maahanmuuttajien toimeentulotuki
(taloudet)

TP 2014

TP 2015

TP 2016

TP 2017

77

70

75

83

87

72

82

63

0

0

0

2
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Toimielin

7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Juha Salo
Toimielimen alaiset tulosalueet:
7110 Sivistystoimisto
7120 Peruskoulutus
7130 Toisen asteen koulutus
7140 Aikuiskoulutus
7150 Nuorisotyö
7160 Liikuntatoimi
7170 Kirjasto- ja tietopalvelut
7180 Kulttuuritoimi

Toimielin

7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue

7110 Sivistystoimisto

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Juha Salo
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

TOIMINTAKULUT

-150 631

0

-150 631

-153 495

101,9%

2 864

TOIMINTAKATE

-150 631

0

-150 631

-153 495

101,9%

2 864

7110 SIVISTYSTOIMISTO

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Toteutuminen

Järjestetyt palvelut ovat Asteikolla 1–5 mitattuna Huoltajat vastaavat asia- Kyselyä ei toteutettu
laadukkaita.
kaikilla osa-alueilla saa- kastyytyväisyyskyvuonna 2017.
vutetaan vähintään tulos selyyn.
4.

Keskeiset tapahtumat toiminnassa
Kunnan liikuntahalli ja kuntosali Urjalan yhtenäiskoulun yhteydessä otettiin käyttöön 10.4.2017. Sivistyslautakunta määritti tilavuokrien periaatteet ja vuokrat sekä kuntosalin säännöt ja käyttömaksut.
Perusopetuksen oppikirjojen ja niiden oheismateriaalien aiemman hankintasopimuskauden päättyessä Urjalan kunta sitoutui Kuntahankintojen puitesopimukseen.
Etsivä nuorisotyö aloitettiin. Etsiväksi nuorisotyöntekijäksi palkattiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston erityisavustuksella määräaikaiseen työsuhteeseen 1.6.2017—31.5.2018 yhteisöpedagogi (AMK) Isabel Fernandez-Garcia.
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Nuorisovaltuusto aloitti toimintansa 1.6.2017. Sivistyslautakunta myönsi nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden sivistyslautakunnan kokouksissa.
Perusopetukseen valmistava opetus alkoi syyslukukauden alkaessa Urjalan yhtenäiskoulussa.
Syksyn aikana sivistyslautakunta vahvisti valinnaisaineet 8. ja 9. luokille ja teki päätöksen sivistyslautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteiden päivittämisestä.
Koulukuraattorin toiminta
Kuraattorin työ painottui oppilaiden yksilötapaamisiin sekä yhteistyöhön huoltajien kanssa. Kuraattori oli myös tiiviisti mukana yhteisöllisessä oppilashuollossa: muun muassa ryhmäytymispäivät 7luokkalaisille ja lukion 1-luokkalaisille, tunnetaitotunnit, vanhempainillat, 6-luokkalaisten nivelvaihe, päihdevalistusviikko 6-luokkalaisille. Kuraattori osallistui säännöllisesti kaikkien koulujen oppilashuoltoryhmiin. Yhteistyötahoja olivat opettajien lisäksi lastensuojelun työntekijät, lasten ja nuorten psykologi, terveydenhoitajat ja nuoriso- ja liikuntaohjaaja.

Toimielin

7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue

7120 Peruskoulutus

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Juha Salo
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

-84 843

7120 PERUSKOULUTUS
TOIMINTATUOTOT

378 866

0

378 866

463 709

122,39%

TOIMINTAKULUT

-3 499 740

0

-3 499 740

-3 521 917

100,63%

22 177

TOIMINTAKATE

-3 120 874

0

-3 120 874

-3 058 208

97,99%

-62 666

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Toteutuminen

Perusopetuslakia ja asetusta sekä oppilas- ja
opiskeluhuoltolakia toteutetaan lain mukaisesti vaikuttavasti ja
laadukkaasti.

Henkilöstön kelpoisuudesta ja koulutuksesta
huolehditaan

Huolehditaan henkilöstön täydennyskoulutuksesta ja oppilashuollon
ohjausryhmä arvioi resurssien mitoitusta.

Toteutui. Henkilöstö on
pätevyysvaatimuksen
mukaista ja ammattinsa
hallitsevaa. Täydennyskoulutukseen on osallistuttu aktiivisesti.

Uusi opetussuunnitelma
omaksutaan ja otetaan
käyttöön jokapäiväisessä koulun arjessa.

Ops näkyy koulutyössä
muutoksena sen tavoitteiden mukaisesti.

Opetussuunnitelman pedagoginen seurantaryhmä arvioi opetussuunnitelman näkyvyyttä ja onnistumista
koulujen arjessa.

Arviointia tehtiin ja
opetussuunnitelman
muutokset toteutuvat
asteittain käyttöönotettavina.

Peruskoulun päättötodistus kaikille 9. luokkalaisille.

Päättöluokan koulukuntoiset oppilaat saavat
kaikki päättötodistuksen

Toteutetaan oppilaan
tarpeen mukaisesti rää-

Toteutui.
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tälöity yksilöllinen oppimispolku ja annetaan
ohjauksellista tukea kaikilla luokka-asteilla.

Tunnusluvut
Opetustunnit vt/oppilas:

TP
2014

TP
2015

TP
2016

TP
2017

* vuosiluokat 1—6

1,68

1,51

1,64

1,51

* vuosiluokat 7—9

2,05

2,23

2,52

2,5

* pienryhmä, Kirkonkylä

2,75

3,89

-

-

* pienryhmä, Huhdin koulu

3,25

2,6

-

-

Käyttömenot yhteensä euroa/oppilas

8.710

8.812

9.289

Oppilasmäärä yhteensä

TP
2014

TP
2015

TP
2016

TP
2017

* vuosiluokat 1—6

285

281

272

314

* vuosiluokat 7—9

165

144

140

139

Keskeiset tapahtumat toiminnassa
Kevätlukukausi alkoi 9.1.2017 ja päättyi lauantaina 3.6.2017. Talvilomaa koululaiset ja opettajat viettivät viikolla 9 eli 27.2.—5.3.2017. Työpäiviä kevätlukukaudella oli yhteensä 97.
Ennen oppilaiden lukukauden aloitusta opettajilla oli kaksi virkaehtosopimuksen mukaista koulutuspäivää 8.—9.8.2017. Syyslukukausi alkoi 10.8.2017 ja päättyi perjantaina 22.12.2017. Syyslomalla
oppilaat ja opettajat olivat viikon 42 eli 16.—22.10.2017. Työpäiviä syyslukukaudella oli yhteensä
91.
Aseman koulu
Toimintakertomusvuonna 2017 henkilöstössä ei tapahtunut muutoksia. Virkavapaalla ollut luokanopettaja Anu Graichen irtisanoutui työstään 1.8.2017 alkaen ja luokanopettajan sijaisena toiminut
Eeva-Maija Kankkunen valittiin vakituiseksi luokanopettajaksi.
Koulun henkilöstö on aktiivisesti kouluttautunut uuden opetussuunnitelman tuomiin uudistuksiin ja
koulutuksen anti on jaettu työpaikalla. Osa käytänteistä on siirtynyt aktiiviseksi osaksi arkea. Esimerkiksi Liikkuva koulu -hanke näkyy arjessa lisääntyneenä oppituntiliikkumisena sekä välitunneilla Välkkäri-toiminnan aktivoitumisena. Muutettu koulupäivän rakenne tukee uuden opetussuunnitelman henkeä keskittyä kokonaisuuksiin ja pitkä välitunti tukee liikunnan aktivoitumista.
Tutor-hanke on vahvistanut opettajien samanaikaisopetuksen tilannetta.
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Oppilaskunta järjesti kevätlukukaudella useita koulun yhteisöllisyyttä ja toimintakulttuuria tukevia
tapahtumia. Rahoitusta saatiin Pirkan Helmeltä.
Suomi 100 teemaa toteutettiin arjessa, monialaisissa, Suomi 100 tanssitapahtumassa sekä aihe näkyi
Asemafestareiden kappalevalinnoissa.
Aseman koulun remontin suhteen vallitsee edelleen epätietoisuus, vaikka suunnitelmat ovat valmiit.
Urjalan yhtenäiskoulu
Kevätlukukausi aloitettiin kahdessa toimipisteessä. Kirkonkylän koululla seurattiin viereen rakentuvaa uutta yhtenäiskoulua ja Huhdissa sinniteltiin väistötilojen ja päärakennuksen sisäilmahaasteiden
kanssa. Uuteen koulurakennukseen muutto tapahtui 10.4.2017. Joitakin viikkoja asettauduttiin uusiin tiloihin ja totuttiin nopeasti uuteen arkeen. Alakoulun oppilaat pääsivät esittelemään kouluamme Ylen alueuutisiin.
Koulun viralliset vihkiäisjuhlat järjestettiin 5.5.2017. Juhlapuhujana oli opetusministeri Sanni
Grahn-Laasonen.
Koulun väen omat juhlat järjestettiin lauantaina 6.5.2017. Oppilailla oli koulupäivä klo 10—14 ja
samaan aikaan oli huoltajilla mahdollisuus tutustua uuteen kouluun. Koulupäivä huipentui juhlaan,
jossa esiintyivät koulun oppilaat, opettajat sekä Booster -yhtye. Kuntalaisille oli koulupäivän jälkeen avoimet ovet klo 14—16.
Kouluvuosi päätettiin lauantaina 3.6.2017. Kaikki 9. luokan oppilaat saivat päättötodistuksen ja saivat yhteishaussa opiskelupaikan.
Syyslukukauden alkaessa pitkään lehtorina toiminut Oili Jokinen siirtyi eläkkeelle. Urjalan yhtenäiskoulussa aloitti syyslukukauden alkaessa yhteensä 42 uutta akaalaista oppilasta, joille oli haettu
koulunkäyntioikeutta Urjalaan eri luokka-asteille.
Koulun syyslukukausi päättyi 20.12.2017 kauneimpiin joululauluihin Urjalan kirkossa.
Uusi opetussuunnitelma on käytössä koko alakoululla sekä 7. luokalla. Vanhan opetussuunnitelman
mukaan jatkavat 8. ja 9. luokka. Lukuvuoden tavoitteiksi valittiin elokuussa kolme asiaa. Ensimmäinen tavoite oli koulun tekniikan hyödyntäminen opetuksessa. Siinä ovat apuna olleet Tutoropettajat, jotka ovat suunnitelleet oppitunteja yhdessä opettajien kanssa sekä antaneet uusien laitteiden käyttökoulutuksia. Toiseksi tavoitteeksi valittiin opetussuunnitelman ideoiden arkeen siirtäminen. Syksyllä oli monialainen jakso sekä pidetiin oppimiskeskusteluja. Kolmantena ja ehkä tärkeimpänä tavoitteena on uuden koulun johtamis- ja toimintakulttuurin rakentaminen. Painopisteeksi
tuli johtoryhmän toiminnan kehittäminen ja kouluttaminen. Muuten koulun toiminta noudatti laadittua lukuvuosisuunnitelmaa.
Koulurakennus keräsi useita tutustujaryhmiä, joille koulua esiteltiin vuoden 2017 aikana. Kouluun
tutustuivat kunnan viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostuvat ryhmät ainakin Janakkalasta,
Nousiaisista, Punkalaitumelta, Akaasta sekä sivistysjohtaja Forssasta. Muita ryhmiä oli ainakin Urjalan Lions Club, Urjalan Rotaryklubi, Pirkanmaan koulukuraattorit, Pirkanmaan kansanedustajien
kesäretkellä olleet kansanedustajat ja Karjala Seura. Koulussa järjestettiin 29.11. Valkeakosken tietohallinnon vuosittainen alueellinen tietohallintoseminaari ja 12.12. seudullinen opettajien TVT koulutus.
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Toimielin

7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue

7130 Toisen asteen koulutus

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Juha Salo
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

7130 TOISEN ASTEEN
KOULUTUS
TOIMINTATUOTOT

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

9 450

0

9 450

8 570

90,68%

880

TOIMINTAKULUT

-547 137

0

-547 137

-575 854

105,25%

28 717

TOIMINTAKATE

-537 687

0

-537 687

-567 284

105,5%

29 597

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Väinö Linnan lukio on
vetovoimainen jatkoopintopaikka. Kehitetään
lukion vahvuuksia ja tuodaan peruskoululaisille
oman lukion vahvuudet
esille.

Väinö Linnan lukion
Lukion toimintaa kevalitsee 85 % lukioon
hitetään ja omaa lusuuntautuvista 9. vuosi- kiota pidetään esillä.
luokan oppilaista.

VÄINÖ LINNAN LUKION TUNNUSLUVUT - (20.1. ja 20.9. tilanteen
painotettu keskiarvo)

Toteutus

Toteutuminen
Peruskoulun 9.
luokkalaisista lukion valinneista
opiskelijoista 20/21
eli 95,2 % valitsi
Väinö Linnan lukion.

TP

TP

TP

TP

2014

2015

2016

2017

2,02

1,98

1,94

1,99

Käyttömenot/opiskelija (brutto, alv 0 %)

10.072

10.463

10.747

Opiskelijamäärä

67,67

68

71,08

Opetustuntia vkt/opiskelija

70,1

Keskeiset tapahtumat toiminnassa
Väinö Linnan lukuvuotta 2016—2017 leimasi muutos ja sen valmistelu. Talvi vierähti vielä väistötilojen ja päärakennuksen välillä liikkuen ja mielessä välkkyi uuden koulurakennuksen odotus. Vihdoin keväällä 10.4.2017 toteutui kauan odotettu muutto uuteen koulurakennukseen. Lukiolla on
käytössään kaksi omaa luokkaa, joissa myös tehdään ylioppilaskokeet. Lisäksi lukiolaisilla on käytössä oppilaskunnan tila sekä lukion luokkien aulatila. Taito- ja taideaineluokat sekä luonnontiedeluokat ovat sekä peruskoulun että lukion käytössä. Kalusteiden kilpailutuksen voitti Isku. Mukana
voittaneiden kalusteiden valinnassa oli lukion edustajana opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Senja Tallbacka.
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Väinö Linnan lukio siirtyi uuteen koulurakennukseen, jossa lukion toiminta alkoi 10.4.2017. Koulun
viralliset vihkiäisjuhlat kutsuvieraille järjestettiin perjantaina 5.5.2017. Juhlapuhujana oli opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Koulun oma juhla järjestettiin lauantaina 6.5.2017, jonka aikana oppilaiden vanhemmat tutustuivat uuteen kouluun. Avoimet ovet muille kiinnostuneille oli koulupäivän
jälkeen klo 14.—16.
Lukuvuosi päätettiin ylioppilasjuhliin lauantaina 3.6.2017. Valkolakin sai 19 opiskelijaa.
Lukion uusi opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2016. Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat
suorittavat uusia kursseja ja muut käyvät lukion loppuun vanhojen kurssien mukaan. Lukion opetussuunnitelmaan ei tullut merkittäviä muutoksia, mutta arvioinnin ja opettamisen pitää olla aikaisempaa monipuolisempaa ja tietoa pitää soveltaa enemmän. Syksyllä 2017 myös toisen vuoden opiskelijat suorittavat uutta opetussuunnitelmaa.
Suurin muutospaine lukion kehittämiseksi tulee ylioppilastutkinnon sähköistymisen kautta. Kokeet
tehdään eri lailla ja niiden sisältö myös muuttuu. Sähköisiä kokeita varten on valmentauduttu tekemällä sähköisiä kurssikokeita. Väinö Linnan lukion ensimmäiset sähköiset kokeet tehtiin keväällä
2017 yhteiskuntaopissa, maantieteessä ja ranskan kielessä. Ylioppilaskirjoituksissa Väinö Linnan
lukio menestyi hyvin. Opiskelijat saavuttivat hyvin tavoitteitaan ja valtakunnan tasolla pärjättiin
vertailuissa muihin lukioihin. Ylioppilaita valmistui keväällä 19 ja yhdellä kokelaalla se jäi kesken.
Lukuvuodelle 2017—2018 tuli 23 uutta opiskelijaa. Syksyn 2017 yo-kirjoituksissa uusia sähköisiä
kokeita olivat ruotsin kieli, uskonto, terveystieto sekä historia.

Toimielin

7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue

7140 Aikuiskoulutus

Kansalaisopistopalvelut ostetaan Valkeakoski-opistolta
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

TOIMINTAKULUT

-33 786

0

-33 786

-44 886

132,85%

11 100

TOIMINTAKATE

-33 786

0

-33 786

-44 886

132,85%

11 100

7140 AIKUISKOULUTUS

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Toteutuminen

Opintopiirit vastaavat
kuntalaisten tarpeita.

Järjestetään kyselyjä
kuntalaisille opiston toiminnasta.

Toimintaa järjestämisessä huomioidaan kuntalaiskyselyssä ilmenneet toivotut tarpeet.

Toteutui

Keskeiset tapahtumat toiminnassa
Opiston henkilöstö tutustui Urjalan yhtenäiskoulun toimitiloihin ja suunnitteli opintopiirien toimintaa
uusissa tiloissa.
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Toimielin

7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue

7150 Nuorisotyö

Vastuuhenkilöt perusnuorisotyön osalta ts. nuoriso- ja liikuntaohjaaja Heidi Jalli 31.7.2017 asti ja
1.8.2017 alkaen nuoriso- ja liikuntaohjaaja Marjo Niittymäki. Nuorten Ykspaja -toiminnan osalta
nuorisoneuvoja Tiina Juutilainen. Etsivä nuorisotyötekijä Isabel Fernandez Garcia aloitti työnsä
1.6.2017.
Tulosalueen alaiset kustannuspaikat:
4050 Nuorisotyö
4051 Nuorten Ykspaja
4054 Etsivä nuorisotyö
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

7150 NUORISOTYÖ
TOIMINTATUOTOT

62 000

0

62 000

52 792

85,15%

9 208

TOIMINTAKULUT

-125 565

0

-125 565

-117 446

93,53%

-8 119

TOIMINTAKATE

-63 565

0

-63 565

-64 653

101,71%

1 088

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Nuorisolain 2 §:n mukaan kunnan nuorisotyön tehtävänä on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat: yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö.
Nuorisolain 3 § mukaan nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden
tukemista yhteiskunnassa. Nuorisopolitiikalla tarkoitetaan nuorten kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen parantamista ja nuorisotoiminnalla nuorten omaehtoista toimintaa.
Toteuttaessaan yllä mainitun lain 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet
huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja
palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee tehtävää hoitaessaan olla
tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän
perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.
Perusnuorisotyöhön kuuluu avoin tilatoiminta nuorisotila Majakalla, retkien, leirien sekä tapahtumien
ja toimintapäivien järjestäminen, kulttuurinen nuorisotyö sekä nuorisojärjestöjen ja nuorten omaehtoisten harrastusryhmien toiminnan tukeminen. Työtä tehdään yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.
Nuorten Ykspaja toimii osana Urjalan kunnan nuorisotyötä, johon aluehallintavirastosta voidaan hakea vuosittain valtionavustusta. Kyseessä on nuorten seinätön työpaja, joka on tarkoitettu 15–28vuotiaille, vailla työ- tai opiskelupaikkaa oleville urjalalaisille nuorille. Tavoitteena on tukea ja ohjata
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nuorta löytämään oma kiinnostuksen kohteensa koulutus- ja työelämässä. Toimintamuotona käytetään yksilö- ja palveluohjausta. Nuoren kanssa yhdessä laaditaan henkilökohtainen suunnitelma,
jonka lähtökohtana ovat nuoren omat tavoitteet. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja maksuttomuuteen. Toiminnan yhtenä osana on nuorten sijoittumisen seuranta 12 kuukauden ajan.
Nuorisotakuun tehtävänä on taata alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikka kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta.
Nuorten Ykspaja vastaa omalta osaltaan tähän tarpeeseen.
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö työskentelee 15-28-vuotiaiden nuorten kanssa, jotka
tarvitsevat erityistä tukea työelämään tai koulutukseen sijoittumisessa tai ovat vaarassa jäädä niiden
ulkopuolelle.
Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa
kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa,
joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön,
asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja
nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja
kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään
myös nuorisolain 8 §:ssä. Urjalan Nuorisovaltuusto aloitti toimintansa virallisesti 1.6.2017.
Nuorisovaltuustolla on edustajat läsnäolo- ja puheoikeudella valtuustossa, kunnanhallituksessa,
sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa.
Perusnuorisotyö
Nuorten avoimia ovia on Majakalla pidetty keväällä 2017 keskiviikkoisin klo 14.00–17.30 ts. nuoriso- ja liikuntaohjaaja Heidi Jallin sekä iltaohjaaja Kalle Itkosen toimesta. Kevään kävijöiden määrä oli 13,48 nuorta

/ kerta. Syksyllä nuorisotila oli avoinna keskiviikkoisin klo 14.30-18.00 ja ohjaajina toimivat nuorisoja liikuntaohjaaja Marjo Niittymäki sekä iltaohjaaja Aleksi Ranta. Nuorisotila oli avoinna 17 päivänä
ja keskimääräinen kävijämäärä/toimintakerta oli 18,24 nuorta.
Mopokerho kokoontui syksyn aikana viisi kertaa. Kerhon ohjaajina toimivat vuorotellen Eemeli Mikkola ja Jari Rekola. Uutena toimintamuotona kokeiltiin myös vanhempien Majakka iltoja, jolloin
heille tarjottiin mahdollisuutta tulla tutustumaan nuorisotilaan ja siellä oleviin ohjaajiin. Vanhempien
majakka järjestettiin syksyllä kolme kertaa.
Mun Valinnat –päihdevalistusviikko kaikille kuutosluokkalaisille järjestettiin tammi-helmikuun
vaihteessa yhteistyössä koulun, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon työntkeijöiden kanssa. 20.2. Majakalla järjestetyn Perheiden illan luennoitsijana oli psykologi Tiina Röning. Talvilomaviikolla järjestettiin retki Huimalan seikkailupuistoon sekä kellonympärilanit. Perinteistä koululaisten metsäpäivää vietettiin Kampparilla 22.5. ja kesälomalla vietettiin kalastusiltaa leirintäalueella.

Elokuun alussa, nuoriso-liikuntatoimi järjesti yhteistyössä 4H-yhdistyksen ja seurakunnan kanssa
Seven Heaven – leiripäivän tuleville seitsemäsluokkalaisille leirintäalueella. Nuoriso- ja liikuntaohjaaja oli mukana koulun järjestämässä seiskaluokkalaisten ryhmäytyspäivässä.
Syyskuu aloitettiin retkellä Korkeasaareen Kissojen Yö-tapahtumaan, jonne mentiin kahdella bussilla. Lokakuun alussa oli 4H-yhdistyksen koordinoima Perheiden Metsäpäivä, jossa nuorisotoimi
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oli mukana omalla rastillaan. Syyslomaviikolla nuorisotoimi järjesti retken Kaisaniemen kasvitieteelliseen puutarhaan sekä värikuulasotapäivän.
Marraskuussa osana Pirkanmaan nuorten KultTour-viikkoja järjestettiin joka keskiviikko nuorisotila
Majakalla kulttuuriin liittyviä toimintoja: irlantilainen halloween, pipon tuunauspaja, aasalainen kokkausiltapäivä, magneettirunopaja ja leivontapäivä. Osana KultTour-viikkoja järjestettiin myös
Suomi100-juhlavuoden hengessä hiustenletityspaja. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa nuorisotoimi
sai myös muita tahoja osallistumaan KultTour-viikkojen ohjelman järjestämiseen.
Joulukuussa nuoriso- ja liikuntaohjaaja oli kunnan puolesta pääjärjestäjänä Urjalan joulunavaus- ja
Urjalan Sanomien 100-vuotisjuhlatilaisuudessa sekä vastasi itsenäisyyspäivän aaton lipunnostotilaisuuden koordinoinnista.
Urjalan nuoriso- ja perhetyöryhmä kokoontui kerran syksyllä. Työryhmän koollekutsumisesta vastaa nuoriso- ja liikuntaohjaaja. Nuoriso- ja liikuntaohjaaja kuuluu myös LaPe (Lapsi ja perhepalveluiden arviointi) -hankkeen Urjalan työryhmään sekä Pirkanmaan seutukunnalla toimiviin Kulttuuriseen nuorisotyöryhmään sekä Osallisuuden ammattilaisiin.
Nuorisotoimi jakoi nuorisojärjestöille avustusta yhteensä 13 000 €. Lisäksi nuorisotila Majakka on
ollut yhdistysten vapaassa ja maksuttomassa käytössä alle 18-vuotiaiden toiminnan osalta.
Nuorisovaltuusto
Kevään aikana joukko aktiivisia nuoria kokoontui yhdessä ts. nuoriso- ja liikuntaohjaaja Heidi Jallin
sekä sivistystoimenjohtaja Juha Salon kanssa ja loi Urjalan nuorisovaltuustolle toimintamallin ja säännöt. Kunnanhallitus hyväksyi nämä säännöt 8.5.2017 pitämässään kokouksessa. Nuorisovaltuuston perustamiseen saatiin apua Suomen Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry:ltä. Varsinainen nuorisovaltuuston perustamiskokous pidettiin 1.6.2017.
Nuorisovaltuustolla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksessa, valtuustossa, sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa. Nuorisovaltuusto kokoontui syyskauden aikana kuusi kertaa. Nuorisovaltuustolta pyydettiin kannanottoa pump truck -radan rakentamisesta, Majakan hankinnoista lahjoitusvaroin sekä nuorisotoimen työtiloista Majakalla. Nuorisovaltuusto teki aloitteita kuntalaistaloite.fi -palvelun käyttöönotosta sekä Urjalan Yhtenäiskoulun liikennejärjestelyiden parantamisesta.
Marraskuun puolessa välissä järjestettiin yhteistyössä Nuva ry:n kanssa koulutusta nuorisovaltuustotoiminnasta kunnan virnahaltijoille ja päättäjille. Nuorisovaltuuston jäseniä osallistui marraskuun lopussa järjestettyyn Pirkanmaan Nuorisofoorumin Suomi100 -teemajuhlaan Tampereella. Kutsuttuna
mukana olivat myös sivistystoimenjohtaja Juha Salo, liikuntaohjaaja Heidi Jalli sekä nuoriso- ja liikuntaohjaaja Marjo Niittymäki. Nuorisovaltuuston pikkujouluja vietettiin 15.12. yhdessä Majakan
kävijöiden kanssa.
Nuorten Ykspaja
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintavirasto on myöntänyt 6.4.2017 Urjalan Nuorten Ykspajalle
30 000 € vuodelle 2017 nuorisoneuvojan palkka-, matka- sekä koulutuskustannuksiin.
Vuonna 2017 Ykspajassa aloitti 18 uutta nuorta. He ohjautuivat toimintaan TE-toimiston (11), 2.asteen oppilaitosten (8), sosiaali- ja terveyspalveluiden (3) ja muun tahon kautta (4). Näistä tahoista
tulleet nuoret ovat tulleet ns. etsivän nuorisotyön ilmoituksen kautta. Kavereiden tai kuulopuheen
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kautta suoraan Ykspajaan tuli yhteensä 11. Toiminnassa yhteensä uusia ja jo mukana olevia nuoria
oli 37.
Taulukko 1. Ykspajassa annetaan tukea ja ohjausta moniin eri elämäntilanteisiin. Keskeiset tukitoimenpiteet ja toimintamenetelmät vuonna 2017 olivat:
Nuorten tukitoimenpiteet:
Työkokeilu
Työssä palkkatuella/ työsuhteessa
Kuntoutus
Kuntouttava työtoiminta
Koulutuksessa
Muut tukitoimenpiteet *
Yhteensä

2017
7
9
1
17
10
27
71

*mm. palveluohjaus, työ- ja toimintakyvyn arviointi, sosiaalitoimen ehkäisevä toiminta
Tukitoimenpiteiden määrät:
Työkokeilusopimukset
Työtoiminnan sopimukset
Yhteensä

2017
9
17
26

Toimintamenetelmät ja palvelut:
Yksilövalmennus
Ryhmävalmennus
Seinätön valmennus
Etsivän nuorisotyön asiakkuus
Työpaikkatutustumiset
Koulutuspaikkatutustumiset

2017
27
7
26
4
13
11

Taulukko 2. Tehostetun ohjauksen jälkeen nuoret ovat sijoittuneet seuraavasti:
Sijoittuminen ohjauksen aikana tai sen jälkeen 2017
koulutukseen
4
työelämään
5
muuhun toimenpiteeseen (mm. kuty/työkokeilu)
4
muualle**
6
edelleen työpajalla
14
työttömäksi
0
keskeyttänyt
4
Yhteensä
37

Seurantaan siirtyi 23 nuorta. Myönteisesti sijoittui 82,6 % seurantaan siirtyvistä nuorista.
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Taulukko 3. Nuorten sijoittumista seurataan vuosi tehostetun ohjauksen jälkeen. Nuoret ovat sijoittuneet seuraavasti:
Tilanne 1 vuosi ohjauksen jälkeen
koulutuksessa
työelämässä
työttömänä
edelleen työpajalla
muualla**
ei tietoa
Yhteensä

2017
3
2
2
16
10
3
36

Myönteisesti sijoittui 88,24 % seurantaan siirtyvistä nuorista vuosi tehostetun ohjauksen jälkeen.
Laskelmassa ei ole huomioita niitä nuoria, joista ei ole tietoa.
**Perhevapaa, armeija/siviilipalvelus, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta, tms.
Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö toimii osana Urjalan kunnan nuorisotyötä, johon Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintavirasto on myöntänyt avustusta 27 000 €. Päätös avustuksesta tuli 6.4.2017 ja sen myöhäisestä
saapumisesta johtuen uusi henkilö saatiin rekrytoitua vasta 1.6.2017 alkaen aiemmasta suunnitelmasta poiketen. Etsivään nuorisotyöhön on palkattu Isabel Fernandez Garcia 1.6.2017 alkaen määräaikaiseen työsuhteeseen 12 kuukaudeksi.
Vuonna 2017 etsivä nuorisotyö on ollut yhteydessä 21 nuoreen, josta ohjaukseen jäi 13 nuorta.
Nuoret ohjautuivat etsivään nuorisotyöhön TE-toimiston (5), 2.asteen oppilaitosten (2), sosiaali- ja
terveyspalveluiden (4), Yks Pajan (6), muiden kuntien etsivät (1), nuoren suora yhteydenotto (1) ja
muun tahon kautta (2).
Etsivän tuki ja tsemppaus on ollut tärkeä osa työtä. 8 nuorta on ohjattu eteenpäin erilaisiin toimenpiteisiin. Osa on jatkanut tai aloittanut opinnot ja osa sijoittunut työllisyyttä ja hyvinvointia edistäviin
palveluihin. Etsivä nuorisotyö on toiminut osana erilaisia verkostoja ja tehnyt tiivistä kouluyhteistyötä. Etsivä nuorisotyö on pitkäjänteistä nuorisotyötä, joten rinnalla kulkeminen ja etsivän tuki
ovat tärkeä osa työtä. Vuonna 2017 suunniteltiin ryhmätoimintaa ja kansainvälisyyden kehittämistä,
jotka tullaan toteuttamaan vuonna 2018.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Nuorisovaltuuston toiminta-aktiiviNuorilla on entistä parempi mahsuus.
dollisuus vaikuttaa heihin liittyvään kuntapäätöksentekoon.
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Nuorisovaltuusto kokoontui
syyskauden aikana kuusi
kertaa. Nuorisovaltuustolta
pyydettiin kolmesta asiasta
kannanottoa ja se teki kaksi
aloitetta.
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Ykspajan nuorista 80 % sijoittuu Party-tilastointimittari.
myönteisesti joko koulutukseen,
työelämään, muuhun ohjattuun
toimintaa tai muualle (äitiysloma/armeija, muutto toiselle
paikkakunnalle).

Vuonna 2017 myönteisesti sijoittui 82,6 % seurantaan siirtyneistä nuorista.

Nuori on tyytyväinen toimintaan Asiakaspalautteen yhteydessä nuoja saamaansa ohjaukseen Ykspa- ret arvioivat toimintaa asteikolla 1jan osalta. Suoritetussa asiakaspa- 5.
lautteessa tavoitteena on saavuttaa arvosana 4

Asiakaspalautteet on kerätty
Webropol-kyselyohjelmaa
hyödyntäen nuorilta, jotka ovat
olleet toiminnassa vuonna
2017. Kyselyyn vastasi kolmasosa kyselyn saaneista. Nuorten
Ykspaja saavutti arvosanan
4.75.

Nuori on tyytyväinen toimintaan Asiakaspalautteen
yhteydessä
ja saamaansa ohjaukseen. Etsivän nuoret arvioivat toimintaa asnuorisotyön suoritetussa asiakas- teikolla 1–5.
palautteessa tavoitteena on saavuttaa arvosana 4.

Asiakaspalautteet on kysytte
webropol kyselyllä nuorilta,
jotka ovat olleet etsivän nuorisotyön asiakkaita vuonna 2017.
Etsivä nuorisotyö saavutti arvosanan 4,71

Tunnusluvut

TP 2012

TP 2013

TP 2014

TP 2015

TP 2016

TP 2017

22

20

20

18

18

18

16

22

20

20

17

18

Majakan avoin toiminta
tavoittaa 20 nuorta/ilta
Ykspaja-toimintaan ohjautuu 10 uutta 15–28 vuotiasta nuorta/vuosi
Toimintaan ohjautuu 10
uutta 15-28 vuotiasta
nuorta.

21

Toimielin

7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue

7160 Liikuntatoimi

Vastuuhenkilö: liikuntaohjaaja Heidi Jalli
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

-26 558

7160 LIIKUNTATOIMI
TOIMINTATUOTOT

13 000

0

13 000

39 558

304,29%

TOIMINTAKULUT

-85 768

0

-85 768

-93 573

109,1%

7 805

TOIMINTAKATE

-72 768

0

-72 768

-54 015

74,23%

-18 753
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Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.
Toiminta vuonna 2017
Heidi Jalli jatkoi Marjo Niittymäen sijaisena 31.7.2017 saakka, jonka jälkeen Heidi jatkoi liikuntaohjaajana 50 % työajalla vuoden loppuun asti.
Keväällä 2017 valmistunut yhtenäiskoulu kehitti urjalalaisten liikkumismahdollisuuksia uuden kuntosalin ja liikuntahallin käyttöönoton myötä. Teknisten ongelmien vuoksi kuntosaliavaimia ei saatu
myyntiin heti kuntosalin auettua, joten kuntalaisilla oli mahdollisuus 10.4.–5.5. välillä käydä kuntosalilla ilmaiseksi harjoittelemassa avoimien ovien aikoina. Heidi Jallin lisäksi avoimien ovien valvojina toimivat Sanna Joutsela ja Marjo Leino. Kuntosalilla järjestettiin avoimia ovia myös syksyllä
22.8. ja 31.10., jolloin liikuntaohjaaja Heidi Jalli jakoi kävijöille aloittelijoille sopivaa kuntosaliohjelmaa. Liikuntahalli otettiin aktiiviseen käyttöön jo kesällä 2017, jolloin joka illalle oli paikallisten
yhdistysten vuoroja varattuna. Lukukaudelle 2017–2018 haettiin vuoroja jopa niin paljon, että kaikille aikoja ei riittänyt.
Lukukaudella 17–18 kuntalaisille annettiin liikuntahallilta käytettäväksi avoimet ja ilmaiset kahden
tunnin vuorot lajeihin salibandy, lentopallo ja sulkapallo. Erityisesti lentopallovuoro osoitti suurta
kiinnostusta.
Myös liikuntahallin kiipeilyseinä otettiin aktiiviseen käyttöön heti koulun valmistumisen jälkeen.
Yhdistystoimijoille ja liikunnanopettajille järjestettiin Kiipeilykeskuksen järjestämät kiipeilyohjaajakoulutukset 2.4. sekä 28.10. Kouluttajana toimi kummallakin kerralla Lauri Hämäläinen. Yhteensä koulutuksen suoritti 23 henkilöä.
Kunta osti jäähallivuoroja 66 h kevääksi ja 66 h syksyksi. Näitä vuoroja tarjottiin Urjalan kouluihin,
päiväkotiin, esikoululaisille ja perhepäivähoitajille. Avoimia jäähallin yleisöluisteluvuoroja oli talvilomalla kolmena päivänä, maaliskuun lopussa viitenä päivänä, syyslomalla kolmena päivänä ja
joulun tienoilla neljänä päivänä. Loppiaisena järjestettiin yhteistyössä luisteluliiton kanssa Ice Skating Tour-tapahtuma. Vuoroja käytettiin vuoden aikana yhteensä 130,75 h.
Viikoittaisia Vesihelmiretkiä tehtiin vuoden aikana 28. Ohjaajana Vesihelmiretkillä toimi keväällä
2017 Tuija Näppinen ja syksyllä 2017 Marjo Niittymäki. Uimakoulut järjestettiin Loimaan Vesihovissa 26.6.–30.6. Alkeisuimakouluissa oli kaksi täyttä ryhmää (12 lasta / ryhmä). Liikuntatoimi maksoi kuljetuksen Vesihoviin ja uimakoululaisille jäi maksettavaksi Vesihovin uimakoulumaksu 25 € /
lapsi. Uimaopettajana toimi Anne Pakarinen ja Heidi Jalli toimi apuohjaajana. Etsivä nuorisotyöntekijä Isabel Fernandez Garcia toimi tauolla olevan tyhmän valvojana. Järjestelyt saivat paljon kiitosta.
Vuoden aikana järjestettiin seurapalaverit 31.1. sekä 7.12. Kumpaankin palaveriin saapui kattava
joukko seurojen edustajia. Palavereissa käsiteltiin mm. avustusten 2018 uusiutuvia jakoperusteita,
yhteistyömahdollisuuksia sekä yhteisiä käytänteitä esim. tapahtumailmoituksiin liittyen. Loppuvuoden palaverissa puheeksi otettiin erityisesti vähävaraisten perheiden lasten liikuntamahdollisuudet.
Muu toiminta
Liikuntatoimi tuki seuroja avustuksin ja kevään 2017 osalta ilmaisin salivuoroin. Liikuntatoimen
avustuksia seuroille jaettiin yhteensä 16 000 €. Yhtenäiskoulun valmistumisen myötä päivitettiin
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liikuntatilojen osalta uusi hinnasto, jossa ilmaisia vuoroja myönnettiin edelleen alle 18-vuotiaiden
sekä eläkeläisten toiminnoille. Paikallisten yhdistysten aikuisryhmät huomioitiin hinnastossa -50 %
hinnoilla. Täydet salitaksat maksoivat ulkopaikkakuntalaiset, yksityiset käyttäjät sekä yritysten ryhmät. Kunnan vanha kuntosali (entinen uimahalli) jatkoi yhdistysten käytössä ilmaiseksi. Urheilukenttä ja tenniskenttä olivat kuntalaisten vapaassa käytössä varattujen aikojen ulkopuolella.
Liikuntatoimi sai valtionavustusta lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan tukemiseen lukuvuodelle 2016–2017. Syksyllä 2016 alkanut harrastusryhmä jatkoi Heidi Jallin ohjauksella tapaamisia keväällä 2017. Tapaamisia järjestyi keväällä 9 kertaa, jolloin Heidi kävi ryhmäläisten kanssa
mm. kuntosalilla, kiipeilemässä, kävelylenkeillä ja pelaamassa sählyä. Tunneilla oli syksyllä mukana 2-3 nuorta.
Liikuntatoimi järjesti 14.2. retken Tapparan peliin. Hiihtolomaretki tehtiin Helsinkiin liikunnalliseen seikkailupuistoon Huimalaan. Valtakunnallista Unelmien liikuntapäivää vietettiin 10.5. ja Urjala osallistui tempaukseen nyt toista kertaa. Vuonna 2017 erityishuomiossa olivat iäkkäät, joiden
toimintapisteet sijoittuivat erityisesti koulun alueelle. Edellisen vuoden tapaan paikallisten urheiluseurojen, muiden yhdistysten ja muutaman yrityksen toimintapisteitä oli koulun lisäksi myös urheilukentällä. Suomi 100-vuoden kunniaksi tapahtuma alkoi kulkueella, jossa jokaiselle osallistujalle
annettiin numerolappu oman iän mukaan. Osallistujia oli vauvoista liki 90-vuotiaisiin. Tapahtumaan
osallistui noin 150 henkilöä.
20.3. kunnantalolla järjestettiin Voimaa vanhuuteen – hankkeeseen kuulunut liikuntaraati, joka kokosi valtuustosalin ja kunnanhallituksen kokoushuoneen täyteen ikäihmisiä. Raati loi hyvän pohjan
ikäihmisten yhdistysten sekä liikuntatoimen yhteistyölle. Tämän avulla mm. unelmien liikuntapäivän suunnitteluun ja toteutukseen saatiin ikäihmisten yhdistyksiä mukaan.
Elokuussa 2017 liikuntatoimi järjesti Ulkoilureitit tutuiksi – kampanjan, jolloin jokaisena elokuun
maanantaina lenkkeiltiin ympäri Urjalaa seuraavassa järjestyksessä: Laukeelassa, Nuutajärvellä,
Asemalla ja viimeisenä Urjalankylässä. Lenkeillä oppaana toimi tehtävään ilmoittautunut kuntalainen, joka esitteli itselle tutun lenkkeilyreitin muille. Lenkeillä oli väkeä 20–50 henkilöä. Heidi teki
lenkeistä reittiselostukset ja liitti kuvankaappauksen karttapalvelu-sovelluksesta kunnan kotisivuille.
Nuoriso- ja liikuntaohjaaja suoritti Voimaa vanhuuteen – hankkeen voima- ja tasapaino kouluttajakoulutuksen 3.-4.5., 9.11. ja 22.11. Esimerkki koulutusryhmän pitäminen siirtyi seuraavalle vuodelle.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Toteutuminen

Iäkkäiden liikunta-aktiivisuuden lisääminen

Iäkkäille perustettavan kuntosaliryhmän osallistujamäärä

Uuden kuntosalin
auettua aloitetaan iäkkäiden kuntosaliryhmä.

Iäkkäiden kuntosaliryhmää ei toteutettu, koska Kuntopisteen aiemmat iäkkäiden ryhmät jatkoivat
toimintaansa ja uuden kuntosalin
toivottiin olevan käytettävissä ilman varattuja vuoroja. Iäkkäitä
kävi kuntosalilla avointen ovien
aikaan ja heille suositeltiin yhtä
omatoimista kuntosalikertaa ohjatun tunnin lisäksi.
Iäkkäiden liikuntamahdollisuuksien kehittäminen sai kuitenkin
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vuonna 2017 ponnahduksen, kun
liikuntatoimen ja ikäihmisten yhdistysten yhteistyö lisääntyi. Vertaisveturi-koulutuksen järjestyminen siirtyi vuodelle 2018.
Kunnanmestaruuskisoja
järjestetään yhteistyössä
paikallisten seurojen
kanssa.

Järjestetään
kuudet kisat
vuosittain.

Kunta tukee seuroja
kisojen valmistelutyössä ja antaa palkinnot.

Vuonna 2017 järjestettiin kunnan
pilkki-, hiihto-, maastojuoksu-,
tennis-, yleisurheilu-, keppihevossekä esteratsastuskisat.

Kuntosaliharrastuksen
lisääntyminen yli 13vuotiaiden keskuudessa

Ostettujen kuntosalikorttien määrä.

Uuden kuntosalin
auettua järjestetään
kuntosalilla aloittelijoille tutustumiskertoja.

Kuntosalilla järjestettiin avoimia
ovia 10.4.–5.5. sekä 22.8. ja
31.10. Kuntosaliavaimia oli ostettu 30.6. mennessä 110 kpl
(tuotto 5226,68 euroa). Loppuvuodelta samanlaista kuntosaliavainten myyntimäärän laskua ei voitu
suorittaa, mutta vuonna 2017 kuntosalimaksuista kertyi tuottoa yhteensä 12 776,69 euroa.

Tunnusluvut

TP
2014

TP
2015

TP
2016

TA
2017

TP 2017

Vesihelmiretkien
osallistujamäärä/kerta

30

28

31

30

31

8

6

8

12 (kaksi täyttä alkeisuimakouluryhmää)

80

Määrän laskeminen ei ole toteutunut, mutta
tuottoa kertyi kuntosalimaksuista vuonna
2017 yhteensä 12 776,69 euroa, kun investointiesityksessä tavoite oli 8000 euroa vuodessa (tämän perusteella on asetettu tavoite 80
kpl vuosikortin myymisestä).

Rantauimakoulun 8
osallistujien
määrä/ryhmä
Vuosikortti kuntosalille kpl

Keskeiset tapahtumat toiminnassa
Nuorten harrastusryhmä liikkui yhdessä kevään aikana yhdeksänä kertana, osallistujina 3 tyttöä
6.1. Ice Skating –tour luistelutapahtuma Urjalan jäähallilla, osallistujia noin 80
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14.2. Retki Tappara-Kalpa jääkiekkopeliin Tampereelle, osallistujia 44 + matkan järjestäjät Heidi
Jalli ja Elina Sakala
23.2., 22.3. sekä 5.4. Liikunta- ja hyvinvointiluennot sosiaalisen kuntoutuksen ryhmille
Hiihtolomalla ma, to ja pe ilmaiset yleisöluisteluvuorot jäähallilla klo 13—15.
Urjalan kunnanmestaruuksista kisattiin seuraavasti:
• Urjalan kunnan hiihtomestaruuskisat 14.3.
• pilkkimestaruuskisat 18.3.
• maastojuoksumestaruudet 2.5.
• tennismestaruuskisat 12.–13.8.
• yleisurheilumestaruuskisat 22.8.
• keppihevoskilpailut 11.9.
• esteratsastuskilpailut 27.12.
Kuntosalilla avoimet ovet 10.4.–5.5. sekä 22.8. ja 31.10.
Unelmien liikuntapäivä 10.5., osallistujia noin 150
Alkeisuimakoulut Loimaan Vesihovissa 26.6.–30.6., kaksi täyttä (12 lapsen) ryhmää.
Lenkkeilyelokuun aikana yhteensä 5 kävelylenkkiä ympäri Urjalaa

Toimielin

7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue

7170 Kirjasto- ja tietopalvelu

Vastuuhenkilö: vs. kirjastonjohtaja Kati Leppäkoski

7170 KIRJASTO- JA TIETOPALVELU
TOIMINTATUOTOT

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

18 625

0

18 625

9 322

50,05%

9 303

TOIMINTAKULUT

-242 455

0

-242 455

-219 543

90,55%

-22 912

TOIMINTAKATE

-223 830

0

-223 830

-210 221

93,92%

-13 609

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Kirjaston ydintehtävänä on antaa laadukkaita kirjasto- ja informaatiopalveluja tarjoamalla ajantasaista aineistoa ja ammattitaitoista tietopalvelua. Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja
tietopalvelun tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja
taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.
Asiakkaiden muuttuviin tiedontarpeisiin ja kirjallisuuden käyttöön kirjasto näkee parhaiten pystyvänsä vastaamaan monipuolisella aineistolla ja verkkopalveluiden suomilla mahdollisuuksilla.
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Taloudellisesti epävarmoina aikoina kirjaston merkitys on kasvanut. Erityisesti lehtilukusali ja monipuoliset lehtivalikoimat ovat kävijöiden suosiossa. Kirjaston painopiste on ollut lasten- ja nuortenkirjastotyössä. Säännöllinen kirjastonkäytön opetus tavoittaa koululaiset, ja yhteistyö koulujen kanssa
on sujuvaa. Kirjaston henkilökunta on järjestänyt draamallisia lastentapahtumia, joihin on kutsuttu
myös alle kouluikäiset lapset. Monipuolisten palvelujen tarjoaminen edellyttää osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa, henkilökunnan koulutusta, riittävää aukioloaikaa, uusiutuvaa kirjastoaineistoa ja välineistöä.
Toiminta vuonna 2017
Kirjaston näyttelytilassa järjestettiin kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä. Esillä olleet näyttelyt olivat
Mia Salosen (ArteMiina), Johannes Rantasalon, Alma Jantusen & Matti Vilppulan (Lasisirkus),
Kylmäkosken Pilvenpiirtäjien, Valkeakoski-opiston, Antti Kuikan (Seppä Antin Paja) & Emmaleena Niemen (Noituus Design), Kaisu Sillanpään, Helena Kaivosen & Sirpa Luukkosen, Tarja
Määttälän, Leila Viitalan, Modus ry:n ja Forssan museon & PIKI (Pirkanmaan) kirjastojen (Miina
Sillanpää 150 -vuotta - näyttely) järjestämiä.
Aluehallintoviraston myöntämää hanketta ”Kirjasto kylän sydän” jatkettiin. Tämän projektin puitteissa jatkettiin jo aiempien projektien aikana aloitettua kirjalaatikoiden kuljetusta kerran kuukaudessa Aseman koululle ja esikoululle.
”Kirjasto kylän sydän” -hankkeen puitteissa järjestettiin 23 yleisötilaisuutta ja 15 lastentapahtumaa.
Tammikuussa Terttu Lustila sekä Marja Ruuska pitivät perinteisen käsityöillan. Illan teemana oli
lapasten tekeminen. Tammikuun lopulla oli myös ArteMiinan Mia Salosen vetämä korukurssi, jonne
osallistui 10 henkilöä. Helmikuussa oli jälleen vuorossa käsityöilta, jonka teemana oli virkkaus. Helmikuussa kirjaston työntekijä kävi Aseman esikoululla kertomassa kirjoista sekä lukemassa satuja.
Hiihtolomalla helmikuussa esitettiin myös elokuva: ”Risto Räppääjä ja yöhaukka”. Maaliskuussa järjestettiin jälleen käsityöilta, jonka teemana oli koukkuaminen. Maaliskuussa kirjaston työntekijät kävivät Mannerheimin Lastensuojeluliiton Urjalan yhdistyksessä lukemassa satuja, loruttelemassa sekä
esittelemässä kirjoja. Huhtikuun käsityöillassa tehtiin huiveja. Huhtikuussa järjestettiin yhteensä 9
kertaa lastentapahtuma ”Vanhan noidan muistelmat”. Tapahtumissa kävi lapsia päiväkodista, perhepäivähoidosta sekä esi- ja peruskoulusta. Toukokuussa oli jälleen vuorossa käsityöilta, jossa jatkettiin
keskeneräisiä töitä. Toukokuussa Jorma Nummela kertoi lintujen kevätmuutosta. Luento järjestettiin
yhdessä Urjalan eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Syys- ja lokakuussa oli jälleen käsityöiltoja. Syyskuussa tehtiin kirjoneuleita ja lokakuussa virkattiin salomoninsolmuja. Lokakuussa oli myös kissailta,
jossa asiantuntija kertoi kissojen hoidosta. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Urjalan eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Syyslomaviikolla lokakuussa esitettiin lapsille elokuva ”Kanelia kainaloon Tatu
ja Patu”. Lisäksi lokakuussa lastenkirjailija Johanna Hulkko kävi kertomassa kirjoistaan kahdelle
koululaisryhmälle. Lokakuussa kirjaston työntekijät kävivät myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Urjalan yhdistyksessä lukemassa satuja, loruttelemassa sekä esittelemässä kirjoja. Marraskuussa järjestettiin useita tapahtumia. Marraskuun alussa oli vuorossa perinteinen käsityöilta, jossa kudottiin
tumppuja. Marraskuussa oli myös kaksi kirjailijan vierailua. Näistä ensimmäisessä Marja-Leena Salo
kertoi filigraanilasin valmistukseen liittyvästä kirjastaan. Jälkimmäisessä Unto Kiiskinen taas esitteli
kirjansa: ”Kesän 1918 muistot”, joka käsitteli Suomen sisällissotaa. Marraskuussa oli myös ukuleleilta. Marras- ja joulukuussa Urjalan kirjaston työntekijät järjestivät kuusi kertaa ”Eläimellisen lastentapahtuman” päiväkoti-, perhepäivähoito- ja esikoululapsille. Lisäksi joulukuussa oli käsityöilta,
jonka teemana oli sukat, sekä Itsehoitoilta, jossa Joni Paavilainen kertoi vaihtoehtoisesta terveydenhoidosta. Joulukuussa kirjavinkkari Reetta Saine Pirkkalan kirjastosta vinkkasi kolmelle eri yläkoululuokalle kirjoja.
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Marja-Leena Salon vetämä Valkeakoski-opiston ”Päivän Lehti” -kurssi järjestettiin kirjaston tiloissa.
Piiri kokoontui vuoden aikana yhteensä 11 kertaa. Myös paikalliset yhdistykset ovat pitäneet kokouksia ja järjestäneet muita tilaisuuksia kirjaston näyttelytilassa yhteensä 33 kertaa.
Kirjastossa jatkettiin 9.1.–1.6. ja 18.9. – 21.12. kokeilua, jossa lehtisali aukesi jo kymmeneltä maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin. Lehtilukusalista vastasivat kuntouttavan työtoiminnan työntekijät.
Kävijämäärä oli 576.
Kotipalvelutoimintaa jatkettiin yhteistyössä kuntouttavan työtoiminnan kotityöpajan sekä Urjalan
kunnan (Urjalan ja Akaan yhteistoiminta-alue) kotipalvelun kanssa.
Kirjastoon saatiin avoin langaton verkko (Wi-Fi) toukokuussa. Avointa langatonta verkkoa tarvittiin
uuden kassan käyttöönottamiseksi. Langatonta verkkoa voivat käyttää myös asiakkaat. Samalla
aloitettiin kuntosalikorttien myynti.
Aluehallintovirasto myönsi 21.3.2017. päivätyssä kirjeessään avustusta hankkeille: ”Tabletti tutuksi
kaikille” sekä ”Kirjasto kuntalaisten olohuoneena” toimikausiksi 2017 – 2018. Molemmat hankkeet
saivat 3000 euroa avustusta.
Vuoden aikana kirjastossa on ollut yhteensä kaksi TET-harjoittelijaa ja yksi oppisopimusopiskelija.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Toteutuminen

Aktiivinen kirjastonkäyttö

Lainausluvut, kävijämäärät

Lainausmäärä pyritään
pitämään nykyisellä tasolla. Lastenkirjastotyö
ja lasten lukemaan innostaminen ovat kirjastolle tärkeä tavoite. Aikuisasiakkaille tarjoamme laadukkaan lehtilukusalin, monipuoliset
näyttelyt sekä ammattitaitoisen tietopalvelun.

Lainausmäärä
tossa 63 364.

Kokoelman uudistaminen

Hankittujen, luetteloitujen ja poistettujen niteiden lukumäärä

Monipuolinen ja elävä
sisältö ja aktiivinen sisällöntuotanto

Tapahtumien ja kirjastonkäytönopetusten lukumäärä

Aineiston valinta ja
hankinta, aineiston luettelointi ja rekisteröinti
sekä vanhentuneen aineiston poisto.
Yhteistyö päivähoidon,
koulujen, eri yhdistysten ja muiden kirjastojen kanssa. AVI:n projektirahojen avulla kirjaston toiminnan elävöittäminen ja monipuolistaminen. Koululaisille tarjottavat kirjastonkäytönopetus ja kirjavinkkaus. PIKI-
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kirjas-

Kävijämäärä kirjastossa
37 722.
Lehtienlukusali pidettiin
auki pitempään maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin. Kävijämäärä 576.
Näyttelyitä järjestettiin
yhteensä 11 kappaletta.
Hankittuja niteitä 1854
kpl ja poistettuja niteitä
1912 kpl.
Kirjastonkäytönopetuksissa ja kirjavinkkauksissa kävi vuoden aikana
13
koululaisryhmää.
Päiväkoti-ikäisille
ja
alakoululaisille järjestetyissä
lastentapahtumissa vieraili keväällä
sekä syksyllä yhteensä
247 lasta ja 37 aikuista.
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verkko-kirjastoon tuotetut aineistoesittelyt.

Kolme eri koululuokkaa
kävi vuoden aikana kirjastossa lainaamassa kirjoja yhteensä 6 kertaa.
Yleisötilaisuuksia oli
yhteensä 23 ja niissä
vieraili 430 henkeä.

Tunnusluvut
Menot/asukas
Kirjastoaineisto kpl/asukas
Kävijämäärä pääkirjastossa
Lainoja/asukas
Käynnit/asukas
Kirjaston järjestämät tapahtumat

2014

2015

2016

2017

50,26

58,8

59,1

58,89

10,94

11,19

11,32

11,47

39607

40271

37658

37 722

13,67

14,56

13,67

13,04

7,25

8,08

7,64

7,76

43

40

30

38

Toimielin

7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue

7180 Kulttuuritoimi

Vastuuhenkilöt: sivistysjohtaja Juha Salo
Tulosalue sisältää kustannuspaikat:
4080 Kulttuuripalvelut
4081 Kulttuuriprojektit
4082 Kotiseutumuseo
4083 Väinö Linnan reitti
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

10 500

0

10 500

8 118

77,31%

2 382

TOIMINTAKULUT

-99 266

0

-99 266

-108 708

109,51%

9 442

TOIMINTAKATE

-88 766

0

-88 766

-100 590

113,32%

11 824

7180 KULTTUURITOIMI
TOIMINTATUOTOT
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Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Toteutuminen

Saadaan uudet yleisötilat mm. auditorio ja
koulun näyttämö/ esiintymistila aktiiviseen
käyttöön.

Seurataan tilojen käyttöä.

Markkinoidaan tiloja sisäisesti ja ulkoisesti
yleisötilaisuuksien järjestämispaikkana.

Tilojen sähköinen varausjärjestelmä otettiin
käyttöön. Markkinointia
suunnattiin urjalalaisille
järjestöille kotisivujen
kautta. Tilat on saatu aktiiviseen käyttöön. Varauksia tuli kunnan ulkopuoleltakin.

Järjestetään retkiä ja/tai
kulttuuri tilaisuuksia
kuntalaisille.

Tilaisuuksia/retkiä järjestetään 3-6 vuositasolla.

Seurataan tilaisuuksien
toteutumista.

Toteutunut

Pentinkulman päivät on
paikallisesti ja valtakunnallisesti kiinnostava
kirjallisuustapahtuma.

Seurataan kävijämäärää
ja kävijöiden kotipaikkoja sekä selvitetään tapahtumissa käyneiden
kokemuksia

Järjestetään kyselyjä
Pentinkulman päivien
tapahtumien yhteydessä.

Toteutunut osittain.

Keskeiset tapahtumat toiminnassa
Teatteriretki Porin teatteriin Tuntematon Sotilas -näytelmään
Safarikuoro esiintyi 23.4. Urjalan kirkossa Urjalan seurakunnan ja kunnan yhteistyönä tuottamassa
konsertissa.
Kansallisen Veteraanipäivän tilaisuudet 27.4.2017
• kutsuvierastilaisuus Urjalan yhtenäiskoululla yhteistyössä Urjalan reserviläisten kanssa sekä
Urjalan Lions Clubin kanssa
• Urjalan yhtenäiskoulun auditoriossa järjestetty kaikille avoin multimedialuento suomalaisten sotilaiden kaukopartioretkestä Mai Cuban asemalle Muurmannin radalle
Kulttuuriteltta torilla toteutui, esiintyjiä oli koulujen kesäloma-ajan perjantaisin.
Fibo kamarimusiikkiorkesteri esiintyi elokuussa Urjalan peruskoululaisille ja lukiolaisille Urjalan
yhtenäiskoulussa ja kuntalaisille kirkossa konsertit järjestettiin Urjalan musiikinystävät ry:n ja kunnan kulttuuritoimen yhteistyönä.
Väinö Linnan reittiä esiteltiin 18.8. professori Panu Rajalalle, Komediateatterin ohjaaja Panu Raipiolle, näyttelijä Tuukka Huttuselle ja Apu-lehdelle. Vierailu oli osa Tuntematon päämäärä näytelmän valmistelua. Urjalan kirjastossa olevaa Väinö Linnan työhuonetta käytettiin lavasteena näytelmän tekemisessä. Varsinaisessa näytelmässä nämä osuudet estettiin videoesityksenä. Apu-lehti teki
Urjalan vierailusta laajan reportaasin.
Suomen tasavallan itsenäisyyden satavuotisjuhlallisuudet aloitettiin lipunnostotilaisuudella 5.12.
kunnanvirastolla. Itsenäisyyspäivänä 6.12. järjestettiin juhlalliset seppeleenlaskutilaisuudet Halkivahan ja Urjalan sankarihautausmailla. Luottamushenkilöistä koostuva lippuairue juhlisti tilaisuuksia,
joissa laskettiin jokaisen sankarivainajan haudalle Aseman koululla opettaja Johanna Vesakosken
78

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2017

organisoimissa talkoissa tehty sinivalkoisella nauhalla koristeltu havuvihko. Yhteistyössä tilaisuuksien järjestämisessä oli Urjalan seurakunta ja Urjalan reserviläiset sekä useita vapaaehtoisia kuntalaisia. Itsenäisyyspäivän juhla pidettiin Urjalan yhtenäiskoulussa, juhlapuhujana oli tietokirjailija
Seppo Pirhonen. Pääesiintyjänä oli Punkalaitumen mieskuoro. Tilaisuus keräsi runsaan osallistujamäärän, arviolta väkeä oli paikalla yli 300 henkeä.
Pentinkulman päivät 29.7.−6.8.2017
Pentinkulman päivät järjestettiin heinä-elokuun vaihteessa jo 40. kerran. Ohjelmaa oli tarjolla peräti
kahdeksana päivänä, ja juhlaviikon alkajaisiksi osallistuttiin lisäksi Honkolan kartanon perinnevaljakkoajojen järjestelyihin.
Juhlavuoden ohjelmaan sisältyi sananvapausaiheinen paneelikeskustelu, kaksi teatteriesitystä ja laulelmailta, perinteinen pyöräretki, kirjailijakahvila sekä Kirjan ja musiikin juhla. Yli puolet tilaisuuksista oli yleisölle maksuttomia. Vuoden vetonaulaksi muodostui ja eniten mediahuomiota herätti
Suomi 100 -ohjelmamme: 17 tunnin runokierros, jonka tilaisuudet toteutettiin torstaina 3.8. klo
5.00−24.00 eri puolilla Urjalaa, osittain luonnon helmassa.
Lastenohjelma (kolme tilaisuutta) toteutettiin yhteistyössä MLL:n Urjalan yhdistyksen ja Pirfest
ry:n kanssa, ja Kiimankulman yö -kääntäjäillassa yhteistyökumppanina oli tuttuun tapaan Kiimankulman kääntäjätalo. Kursseja ja seminaareja järjestettiin esikoiskirjailijoille, aikuisille ja nuorille
harrastajakirjoittajille sekä ammattisuomentajille. Niiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen osallistuivat Hämeen kesäyliopisto, Valkeakoski-opisto ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry.
Pentinkulman päivien yleisömäärä oli etenkin perjantain sateisen sään vuoksi hieman totuttua pienempi. Tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan noin 1700 henkilöä. Juhlavuoden tapahtumasta kirjoitettiin
Aamulehdessä, Forssan Lehdessä, Seutu-Sanomissa, Hämeen Sanomissa ja Urjalan Sanomissa, ja
järjestäjiä ja yleisöä haastattelivat myös YLE Tampere ja Sun Radio.
Lukuisat urjalalaiset yritykset, yhdistykset ja yksittäiset kuntalaiset osallistuivat kirjallisuustapahtuman toteuttamiseen rahoittajina (ostamalla ilmoitustilaa ohjelmalehdestä) ja talkooväkenä, jonka
työpanos on korvaamattoman tärkeä.
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Toimielin

8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö tekninen johtaja Kimmo Virta

Toimielimen alaiset tulosalueet:
8110 Tekninen toimi
8120 Yhdyskuntasuunnittelu
8130 Yhdyskuntarakentaminen
8140 Palvelutoiminta
8141 Kiinteistöpalvelut
8152 Maa- ja metsätilat
8160 Vesihuoltolaitos
8170 Pelastustoimi

Toimielin

8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue

8110 Tekninen toimisto

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

8110 TEKNINEN TOIMISTO
TOIMINTAKULUT

-194 386

0

-194 386

-208 488

107,25%

14 102

TOIMINTAKATE

-194 386

0

-194 386

-208 488

107,25%

14 102

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Tekninen toimi tuottaa ja hankkii teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja talouspalvelut. Teknisen
toimen hallinnolla on kokonaisvastuu Urjalan kunnan teknisen toimen kehittämisestä ja suunnittelusta.
Keskeiset tapahtumat toiminnassa
Teknisen toimiston vakituiset henkilöresurssit ovat pysyneet ennallaan ja asiakaspalvelu jatkunut
hyvätasoisena. Yhtenäiskoulun hanke sekä eri viranomaisten esim. viestintäviraston ja maakuntauudistuksen tietopyynnöt ovat vaatineet ennakoimatonta työpanosta.
Tekninen palvelukeskus toteuttaa tehtäviään pienin henkilöresurssein. Tämä tulisi huomioida joko
henkilöresursseja lisäämällä tai tehtävien määrä on sopeutettava sellaisiksi, että ne pystytään käytettävissä olevalla henkilökunnalla toteuttamaan laadukkaasti. Esitettyjen investointihankkeiden lukumäärää on vähennetty edellisvuosista, jotta kilpailutukset sekä valvonta pystytään suorittamaan asiallisesti.
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Toimielin

8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue

8120 Yhdyskuntasuunnittelu

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta
Tulosyksikön esimies kunnallisteknisen suunnittelun osalta on tekninen työnjohtaja Arto Heino sekä
kaavoituksen, aluearkkitehtitoiminnan ja yleiskaavoituksen osalta aluearkkitehti Leena Lahtinen
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

8120 YHDYSKUNTASUUNNITTELU
TOIMINTATUOTOT

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

39 000

0

39 000

33 030

84,69%

5 970

TOIMINTAKULUT

-139 482

0

-139 482

-120 943

86,71%

-18 539

TOIMINTAKATE

-100 482

0

-100 482

-87 912

87,49%

-12 570

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Yhdyskuntasuunnittelu tuottaa ja hankkii Urjalan kunnan kaavoitus- ja kunnallistekniikan suunnittelupalvelut. Yhdyskuntasuunnittelun henkilöresursseina ovat kaavoitusasioissa aluearkkitehti
Leena Lahtinen ja kaavoitusavustaja Sari Lehtiö. Kunnallisteknisessä suunnittelussa henkilöresursseina ovat tekninen johtaja Kimmo Virta ja tekninen työnjohtaja Arto Heino.
Keskeiset tapahtumat kaavoitustoiminnassa
Kaavoituskatsaus valmistui 6.9.2017. Asemakaavoituksessa edettiin vireillä olevien asemakaavojen
ja kaavamuutosten laatimisessa noudattaen v.2012 voimaan astunutta keskusta-alueen (LaukeelaHuhti) osayleiskaavaa. Ajantasaisen asemakaavan ylläpitoa toteutettiin viemällä eteenpäin vireillä
olevia kaavamuutoksia. Asemakaavojen karttayhdistelmää ylläpidettiin karttasovelluksen avulla. Tämän lisäksi tuotettiin aineistoa ja valmisteltiin uuden karttapalvelun avaamista kuntalaisille. Vireillä
olevat Huhdin korttelin 48a, Kangasniemen asemakaavamuutos ja Korttelin 28 sekä puistoalueiden
asemakaavamuutos etenivät mutta eivät valmistuneet. Yleiskaavoituksen osalta Humppila-Urjala oikeusvaikutteinen tuulivoimayleiskaava astui kuulutuksella voimaan 2.2.2017. Ympäristöministeriön
valtionavustus kunnille aluearkkitehtitoimintaan lakkautettiin 2017. Aluearkkitehdin työaika jakautui
puoliksi Urjalan ja Vesilahden kuntien osalle.
Ranta-rakentamisen osalta poikkeuslupien toimivallan siirryttyä kuntiin lakimuutoksen myötä on
syntynyt kuntiin velvoite emätilaselvitysten laadinnasta liittyen ranta-alueen poikkeuslupahakemuksiin. Aluearkkitehti on laatinut lausuntoihinsa liittyen emätilalaskelmat rakennusvalvonnan käyttöön.
Katsaus tonttitarjontaan:
Kunnalla on luovutuskelpoisia ja myytävänä yhteensä 53 kpl asemakaavoitettuja erillistalojen ja
pientalojen tontteja. Edellä lueteltujen alueiden lisäksi kunnalla on tarjolla joitakin palstoitustontteja
sekä omakotirakentamiseen sopivia maa-alueita kyläkeskuksissa tai niiden läheisyydessä.
Rivitalojen rakentamiseen soveltuvia tontteja on pientalotonteista Huhdin alueella 4 kpl, Kolkanjoen alueella 2 kpl, Laukeelan Ruokolassa 2 kpl ja Peltorinteen alueella 3 kpl. Kerrostalotontteja
kunnalla on Laukeelan keskustassa vapaana 2 kpl. Yritystontteja on tarjolla vt 9:n varressa Savikon-
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tien alueella 3 kpl, Kolkan pohjoisella alueella 2 kpl ja Ruokolassa 2 kpl. Kolkanjoen uudet yritystontit Metallitiellä eivät ole vielä rakentamisvalmiita. Asuin- ja yritystilojen rakentamiseen tarkoitettujen tonttien varantoa voidaan pitää riittävänä ottaen huomioon rakentamisen määrä kunnassa.
Keskeiset tapahtumat kunnallisteknisen suunnittelun osalta
Useasta rakennuskohteesta on rakennussuunnitelmat valmiina ja on keskitytty näiden saattamiseen
valmiiksi. Salmentien kiertovesilinjan suunnitelmat saatiin lausunnolta kesällä Pirkanmaan maakuntamuseolta. Salmentien tarkempi suunnittelu saatiin valmiiksi loppuvuodesta.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Toteutumisvaihe

Vireillä olevat kaavahankkeet etenevät ja kunnassa
on riittävä tonttivaranto
kysyntään nähden.

Kaavahankkeiden valmiusaste ja rakennusvalmiina olevien asuinja yritystonttien määrä

Kaavahankkeita toteutetaan maankäytön suunnitteluhankkeiden mukaisesti. Tonttivaranto
pidetään riittävänä kysyntään nähden.

Tonttivaranto on riittävä kysyntään nähden.

Tunnusluvut
Asemakaavat, ha *
Ranta-asema-kaavat, ha
Osayleiskaava,

2013

2014

2015

2016

2017

806

806

806

811

811

571

571

571

584

584

5086

5086

6090

6090

6090

*asemakaavamuutokset eivät lisää pinta-alaa

Toimielin

8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue

8130 Yhdyskuntarakentaminen

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta
Tulosyksikön esimies: tekninen työnjohtaja Arto Heino
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

10 000

0

10 000

8 478

84,78%

1 522

TOIMINTAKULUT

-254 849

0

-254 849

-252 421

99,05%

-2 428

TOIMINTAKATE

-244 849

0

-244 849

-243 943

99,63%

-906

8130 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN
TOIMINTATUOTOT
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Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Yhdyskuntarakentaminen tuottaa ja hankkii liikenneväylien, valaistuksen, torin, leikkipaikkojen, urheilu- ja ulkoilualueiden sekä puistoalueiden suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut.
Keskeiset tapahtumat toiminnassa
Matonpesupaikalle uusittiin altaat ja mankeli. Vanha mankeli siirrettiin Nuutajärven matonpesupaikalle, koska siellä ei sellaista ennestään ollut. Ruokolan leikkipuisto kunnostettiin. Huonokuntoiset
leikkivälineet poistettiin ja korvattiin uusilla. Keskustan yleisilmettä ja viihtyvyyttä parannettiin
puistopenkkejä ja roskakoreja lisäämällä. Liikennemerkkien ja katunimikylttien kunnostustarpeen
inventointityö on tehty. Liikennemerkkien vaihtotyö on ajankohtainen vasta, kun uusi liikennemerkkiasetus tulee voimaan. Lammasojantien kevyenliikenteen väylän rakennustyöt aloitettiin. Kevyenliikenteenväylässä hyötykäytettiin puretusta kirkonkylän koulusta saatua betonimursketta. Kevyenliikenteen väylän rakentamista jatketaan tulevina vuosina. Keskusurheilukentän pohjoispäähän tehtiin uusi leikkipuisto, Urheilukentän leikkimaa. Edellisenä vuonna valmistuneen valaisinurakan yhteydessä vaihdetuissa valaisimissa havaittiin rakenteellinen vika ja niiden takuukorjaustyöt aloitettiin syksyllä. Valaisimien toimintavarmuutta lisättiin raivaamalla puustoa valaisinlinjoilta. Raivausyöt aloitettiin Aseman ja Huhdin alueilta ja sitä on aikomus jatkaa vuosittain.
Valtuuston nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Toteutumisvaihe

Yleisten alueiden viihtyvyyden parantaminen

Asiakaspalaute

Parannetaan yleisten
alueiden viihtyvyyttä
mm. kunnostamalla
leikkikenttiä ja matonpesupaikkoja sekä lisäämällä penkkejä katujen
varsille.

Toteutunut

Urjalan kunnan liikennemerkkien ja katukylttien kunnostustarpeiden
selvittäminen

Suunnitelman valmiusaste

Laaditaan vuonna 2017
suunnitelma liikennemerkkien ja katukylttien
kunnostustarpeista.

Toteutunut

TUNNUSLUVUT

2013

2014

2015

2016

2017

Kunnan hoidossa olevat kaavatiet, km

43,00

44,0

44,0

45,5

45,5

77

76,9

76,9

80

80

Kestopäällysteaste, %
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Toimielin

8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue

8140 Muu palvelutoiminta

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta

8140 MUU PALVELUTOIMINTA
TOIMINTATUOTOT

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
KK

Toteutuma

Tot-% TA YHT Poikkeama TA
YHT

1 860

0

1 860

100

5,38%

1 760

TOIMINTAKULUT

-61 486

0

-61 486

-49 417

80,37%

-12 069

TOIMINTAKATE

-59 626

0

-59 626

-49 317

82,71%

-10 309

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Palvelutoiminta tuottaa ja hankkii kunnalliset jätehuoltopalvelut, vastaa romuajoneuvojen käsittelystä sekä keskusvarikon toiminnasta.
Jätehuollon järjestää Urjalan alueella Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Jätehuoltoasioiden viranomaisena toimii LJH:n alueella jätelautakunta, jonka vastuukuntana on Forssa.
Urjalan kunnan romuajoneuvoviranomaisena on rakennustarkastaja.
Keskeiset tapahtumat toiminnassa
Keväällä 2017 valmistui uusi yhtenäiskoulu, jolloin koulun nykyinen opetustilatarve varikolla loppui.
Romuajoneuvoja oli vuonna 2017 kuusi kappaletta.
Tunnusluvut

2013

2014

2015

2016

2017

Järjestettyyn jätehuoltoon liittyneet kiinteistöt

2832

2900

2950

3000

3000

Toimielin

8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue

8141 Kiinteistöpalvelut

Vastuuhenkilö: vt. tekninen johtaja Kimmo Virta
Tulosalueen esimies: rakennusmestari Jiri Laine
8141 KIINTEISTÖPALVELU
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
KK

Toteutuma

Tot-% TA YHT Poikkeama TA
YHT

662 620

0

662 620

662 606

100,0%

14

-1 558 522

0

-1 558 522

-1 725 144

110,69%

166 622

-895 902

0

-895 902

-1 062 538

118,6%

166 636
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Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Kiinteistöpalvelut järjestää kunnan eri palvelukeskusten käyttöön tarkoituksenmukaiset toimitilat ja
huolehtii kunnan rakennusomaisuuden arvon säilymisestä. Kiinteistöpalvelu tuottaa ja hankkii kiinteistöjen ylläpito- ja hoitopalvelut kunnan omistamissa kiinteistöissä. Ylläpitopalveluihin kuuluu
lämmön, sähkön ja veden toimittaminen. Hoitopalveluihin kuuluu kiinteistöjen ja LVISAJ-laitteiden
tarkastus-, hoito-, huolto- ja pienkorjaustehtävät sekä piha- ja ulkoalueiden hoitotehtävät. Kiinteistöpalvelu toimii omistajan edustajana kunnan rakennettujen kiinteistöjen ja huoneistojen osalta. Tekninen palvelukeskus päättää määrärahan käytöstä. Kiinteistöpalveluiden hallinnoimien tilojen kokonaiskerrosala on noin 30 000 kem².
Kiinteistöpalvelut vastaa Urjalan kunnan talonrakennushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta.
Keskeiset tapahtumat toiminnassa
Uusi yhtenäiskoulu otettiin käyttöön huhtikuussa 2017. Samalla luovuttiin parakkikoulurakennuksista Huhdissa sekä vuokralla olleet ilmanpuhdistimet palautettiin. Käyttöönottovaiheessa koulun
käyttö on pääosin sujunut hyvin. Koulu on kiinteistönä kuitenkin merkittävän iso ja käyttöaste huomattavan suuri, joten kunnossapito- ja huoltotarpeita on paljon eri puolilla rakennusta. Av-tekniikka-urakka on osin vielä kesken. Av-järjestelmät ovat melko monimuotoisia, joten käyttökoulutusta laitteiden hallintaan ja laitteiden toimintavarmuuden varmistamista vielä tarvitaan. Ilmanvaihtojärjestelmässä on havaittu suunnitelmapuutteita ja joista on syntynyt ja syntyy korjaustarpeita.
Kiinteistö on työllistänyt ja tulee työllistämään kiinteistöpalveluita ennakoitua enemmän. Käyttöönottovaiheen odotetaan kestävän yleensä noin kolme vuotta.
Matkahuollon osakehuoneiston saneeraustyöt valmistuivat tammikuussa.
Aseman koululla syksyllä 2016 tapahtuneen kanaalivuodon korjaus- ja kuivatustöitä jatkettiin kevään ja kesän aikana koulurakennuksen kellarissa. Nk. suksivaraston pintalaatta purettiin ja tila alipaineistettiin. Koulurakennukseen teetettiin kuntotutkimus loppuvuodesta.
Terveyskeskuksen vanhan osan ilmastoinnin saneeraus ja sisäilmaongelmien poistamisen urakat
valmistuivat keväällä. Terveyskeskuksella jatkettiin suunnitelmien mukaisia korjaustoimia mm.
happikeskuksen saneeraus. Lisäksi ennakoimattomia korjaus- ja muutostarpeita toi mm. potilaskutsujärjestelmän osittainen uusinta, koetut hammashoitolan ilmanvaihdon ongelmat, kotihoidon
muutto vanhainkodilta terveyskeskuksen tiloihin. Kotihoidon tarpeisiin laajennettiin myös pysäköintialuetta. Pysäköintialueiden riittävyys on kuitenkin edelleen ongelmana koko kiinteistöllä.
Honkolan koululla toteutettiin asunnon ja juhlatilan vesijärjestelmän puhdistukset viranomaisvaatimuksen johdosta.
Leirintäalueen huoltorakennus valmistui ja otettiin käyttöön kesälle 2017.
Urjalan kylän museolla toteutettiin rakennuksille pieniä korjaustöitä sekä raivattiin pihaa näkyvyyden parantamiseksi.
Tehtiin päiväkeskuksen, eläinlääkäritilojen ja aseman koulun iv-järjestelmien 5-vuotispuhdistukset.
Vanhainkodin myynti varmistui vuoden 2017 aikana. Joten vanhainkodille suunnitellut käyttötalouden toimenpiteet minimoitiin. Vanhainkodilla ollut varavoimakone jäi kunnan hallintaan ja se muutetaan siirrettäväksi.
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Työtoimintakeskuksella otettiin käyttöön OptiWatti-järjestelmä. Kunnan omassa käytössä olevilla
sähkölämmitteisillä kiinteistöillä on käytössä OptiWatti-järjestelmä.
Kunnantalolla, varikolla ja keskuspuhdistamolla otettiin käyttöön aurinkovoimalat. Aurinkovoimala
hanke kuului Tekes:n energiatukihankkeisiin.
Kunnan kiinteistöjen vakuutukset kilpailutettiin keväällä. Lisäksi kilpailutettiin kunnan omien kiinteistöjen jätehuoltopalvelut sekä sähkön tukkumyyjät. Sähkön tukkumyyjien kilpailutuksen toteuttajana toimii Enegia Oy.
Radon-mittaukset aloitettiin koulukiinteistöillä ja tulokset selviävät vuoden 2018 alussa.
Turhasta kiinteistömassasta luopumista on jatkettu. Kirkonkylän käytöstä poisjäänyt koulurakennus
purettiin ja tilalle rakennettiin lähiliikunta-alue. Huhdin vanha koulukiinteistö oli myynnissä Opkiinteistökeskuksella, mutta se ei kiinnostanut ostajia, joten sen purkamisesta tehtiin päätös. Purkaminen kuitenkin toteutetaan myöhemmin. Myös muiden kiinteistöjen osalta on tehty tunnusteluja
niistä luopumisesta.
Tuleva Sote- ja maakuntauudistus on tuonut runsaasti työtä myös kiinteistötoimelle. Maakunnalle
mahdollisesti vuokrattavista rakennuksista toimitettiin perustiedot maakunnan tietojärjestelmään.
Näitä tietoja tullaan vielä täydentämään paljon vuoden 2018 aikana.
Kuntien energiatehokkuusseurantaa / Motiva-seurantaa on jatkettu. Vuoden 2016 tiedot lähettiin
Motivaan. Kulutusseurantajärjestelmien parantamista ja nykyaikaistamista on toteutettu. Kiinteistöjen sähköisen hallinnan kulut ovat kasvaneet ja tulevat edelleen kasvamaan.
Koska vanhainkodin kiinteistöstä tultiin luopumaan vuodenvaihteessa 2017 - 18, aloitettiin kiinteistönhoitajien yt-neuvottelut keväällä. Yksi kiinteistönhoitaja eläköityi kesän 2017 aikana. Näin ollen
kiinteistönhoitajien lukumääräiseen muutokseen ei ollut enempää tarvetta, koska yhtenäiskoulun
normaali käyttö vaatii enemmän kuin yhden kiinteistönhoitajan.
Kiinteistöpalveluiden vuosi 2017 jatkui toiminnantäyteisenä. Kaikkia suunniteltuja korjaus- ja investointitoimenpiteitä ei ehditty aika- ja resurssipulan vuoksi toteuttamaan.
Valtuuston nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Energiakulujen vähentäminen
kunnan sähkölämmitteisissä kiinteistöissä

Normeeratut kulutusluvut

OptiWatti-järjestelmä on otettu
käyttöönotto kunnan sähkölämmitteisissä kiinteistöissä.

Kiinteistömassan tehokas hyödyntäminen ja turhasta kiinteistömassasta luopuminen

Suunnitelman valmiusaste

Turhasta kiinteistömassasta on
luovuttu sekä tehty tunnusteluja
luopumisesta yksittäisistä kiinteistöistä.
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Toimielin

8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue

8152 Maa- ja metsätilat

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta, hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
KK

Toteutuma

Tot-% TA YHT Poikkeama TA
YHT

8150 MAA- JA METSÄTILAT
TOIMINTATUOTOT

141 400

0

141 400

250 686

177,29%

TOIMINTAKULUT

-21 950

0

-21 950

-60 791

276,95%

38 841

TOIMINTAKATE

119 450

0

119 450

189 895

158,97%

-70 445

-109 286

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Maa- ja metsätilat sisältävät tulopuolella puun myynnistä ja peltojen vuokrista saatavat tulot. Menopuolella sinne kohdistuvat tehdyt työurakat sekä tilojen aiheuttamat yksikkömaksut.
Keskeiset tapahtumat toiminnassa
Laukeelan alueella toteutettiin hakkuita metsäsaarekkeilla mm. pururadan ympäristössä. Nämä
muutettiin puistomaiseksi.

Toimielin

8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue

8160 Vesihuoltolaitos

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta
Tulosyksikön esimies: tekninen työnjohtaja Arto Heino
8160 VESIHUOLTOLAITOS
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
KK

Toteutuma

Tot-% TA YHT Poikkeama TA
YHT

607 800

0

607 800

608 214

100,07%

-414

-538 662

0

-538 662

-433 310

80,44%

-105 352

69 138

0

69 138

174 904

252,98%

-105 766

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Vesihuoltolaitos tuottaa toiminta-alueellaan sijaitseville kiinteistöille talousveden, käsittelee jätevedenpuhdistamoille tuodun ja johdetun jäteveden sekä kompostista syntyneen lietteen. Vesihuoltolaitos tuottaa ja hankkii vesi- ja viemäriverkoston, niihin liittyvien rakennusten, laitteiden ja koneiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut.
Keskeiset tapahtumat toiminnassa
Kiertovesilinjan suunnitelmamuutokset ovat olleet lausunnolla museovirastossa. Lausunto saatiin
kesäkuussa ja suunnittelua on voitu viedä eteenpäin. Koska lausunnon saaminen kesti näin pitkään,
ei hanketta pystytty toteuttamaan vuoden 2017 aikana.

87

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2017

Vesihuoltohanke Urjalankylä 1 (Ainolantie) valmistui ja Myllynkulman vesihuoltohanke aloitettiin.
Urakan toteuttamisessa on ollut hankaluuksia ja urakka ei ole edennyt aikataulun mukaan.
Yhdysvesilinja Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n linjastoon otettiin käyttöön keväällä 2017.
Kehotuskirjeet ”Toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittämiseksi verkostoon vesi- ja/tai jätevesiliittymän osalta” lähetettiin asemakaava-alueilla oleville kiinteistöille. Suurimmalta osalta on tullut
joko liittymisanomus tai vapautusanomus liittymisestä. Mahdollisen vapautuksen myöntävä viranomainen on Valkeakosken rakennus- ja ympäristölautakunta.
Jätevesien osalta keskuspuhdistamon toimintaa tarkkaillaan säännöllisesti Kokemäenjoen Vesistön
Vesiensuojeluyhdistys ry:n toimesta. Keskuspuhdistamon puhdistustulokset täyttivät vuonna 2017
sille ympäristöluvassa asetetut vaatimukset. Myös yhdyskuntajätevesiä koskevan valtioneuvoston
asetuksen (888/2006) vaatimukset täyttyivät kaikilta osin.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Toteutumisvaihe

Hyvälaatuisen verkostoveden tuottaminen ja jakelun varmuus. Kiertovesilinjan rakentamisen
aloittaminen.

Kiertovesilinjan rakentumisaste

Salmentien kiertovesilinjan rakentaminen
aloitetaan vuoden 2017
aikana.

Siirtyy vuodelle 2018

Vesihuoltolaitoksen toiminta kattaa pitkällä aikavälillä laitoksen investoinnit ja kustannukset. Vuonna 2017 pyritään lisäämään asiakkuuksien määrää.

Vesi- ja jätevesiliittymien määrät

Vesihuoltolaitos ryhtyy Käynnissä
tarpeellisiin toimenpiteisiin toiminta-alueella
olevien kiinteistöjen liittämiseksi verkostoon
vesi- ja/tai jätevesiliittymän osalta.

TUNNUSLUVUT

2013

2014

2015

2016

2017

Vesijohtoverkoston pituus, km

101,9

102,7

102,7

106,2

106,9

Pumpattu vesimäärä, 1000 m³

195,2

195,5

171,1

168,1

168,7

Laskutus, 1000 m³

153

134

140

140

140,5

Vesimaksu €/kuutio

1,76

1,76

1,76

1,76

1,76

Viemäriverkoston pituus, km

79,8

80,5

80,5

81,2

82,0

Jätevesimaksu €/kuutio

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78
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Toimielin

8000 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue

8170 Pelastustoimi

Vastuutaho: Pirkanmaan alueellinen pelastuslaitos
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
KK

Toteutuma

Tot-% TA YHT Poikkeama TA
YHT

TOIMINTAKULUT

-349 000

0

-349 000

-312 957

89,67%

-36 043

TOIMINTAKATE

-349 000

0

-349 000

-312 957

89,67%

-36 043

8170 PELASTUSTOIMI

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Tekninen lautakunta on yhteistyötaho Pirkanmaan pelastuslaitokseen, joka edistää pelastusturvallisuutta koko maakunnan alueella sekä huolehtii sammutus- ja pelastustoimista koko maakunnan alueella.
Urjalassa toimii edelleen viisi sopimuspalokuntaa, jotka vastaavat pelastustoiminnasta Urjalan alueella
Keskeiset tapahtumat toiminnassa
Vuonna 2017 pelastuspalvelutehtäviä oli x kappaletta.
Tunnusluvut
Tehtävä
Pelastuspalvelun tehtävät

2013

2014

2015

2016

160

147

121

336

89

2017
Luku pyydetty muttei saatu
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Toimielin

9000 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Hannu Kopola
Toimielimen alaiset tulosalueet:
9110 Rakennusvalvonta
9120 Ympäristön suojelu
8111 Yksityistietoimi

Toimielin

9000 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue

9110 Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Hannu Kopola

9110 RAKENNUSVALVONTA- JA NEUVONTA
TOIMINTATUOTOT

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

38 200

0

38 200

38 632

101,13%

-432

TOIMINTAKULUT

-92 556

0

-92 556

-89 715

96,93%

-2 841

TOIMINTAKATE

-54 356

0

-54 356

-51 083

93,98%

-3 273

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Rakennuslautakunnan tehtävänä on huolehtia rakennustoiminnan viranomaistehtävistä eli rakennustoiminnan neuvonnasta ja valvonnasta. Yksityistielain perusteella kunnalle kuuluvat tehtävät on hallintosäännöllä siirretty rakennuslautakunnan päätösvaltaan. Osoitemerkintöjen täydentäminen ja
ajantasaistaminen sekä romuajoneuvoviranomaisena toimiminen on hallintosäännöllä määritelty rakennustarkastajan tehtäväksi.
Keskeisimmät tapahtumat toiminnassa
Humppilan – Urjalan tuulivoimaosayleiskaavan mukaisista tuulivoimaloiden kuudesta rakennusluvasta viisi saavutti lainvoimaisuuden. Yksi rakennuslupa hylättiin Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa
puutteellisen meluselvityksen takia.
Rakennuslautakunta kokoontui yhteensä 7 kertaa ja suoritti perinteisen kevätkatselmuksen 18.5.2017,
jonka pohjalta annettiin muutamia kunnostamiskehotuksia.
Myönnettyjä lupia oli yhteensä 108 kpl joka 2 kpl enemmän kuin vuonna 2016 eli rakentamisen
määrä on pysynyt ennallaan.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Toteutumisvaihe

Rakennus- ja toimenpideluvat käsitellään
kuukauden kuluessa
vastaanotosta

Keskimääräinen käsittelyaika

Tehtävien suunnittelu ja mitoitus

Kuukauden käsittelyajassa on pääsääntöisesti pysytty
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Viranomaispäätökset
tehdään siten, että
niiden pysyvyys on
vähintään 98 %.

Prosenttiluku

Perusteellinen päätösten valmistelu

TUNNUSLUVUT

Yksi viranomaispäätös on kumottu hallinto-oikeudessa

2013

2014

2015

2016

2017

150

146

128

106

108

Myönnetyt rakennusluvat

Toimielin

9000 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue

8111 Yksityistietoimi

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Hannu Kopola
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

450

0

450

0

0,0%

450

TOIMINTAKULUT

-93 842

0

-93 842

-91 325

97,32%

-2 517

TOIMINTAKATE

-93 392

0

-93 392

-91 325

97,79%

-2 067

9111 YKSITYISTIETOIMI
TOIMINTATUOTOT

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Toteutumisvaihe

Tietoimitukset tehdään siten, että niiden pysyvyys on vähintään 98 %

Prosenttiluku

Perusteellinen päätösten valmistelu

Yksi tietoimitus on
suoritettu. Tietoimituksen päätös on tullut
lainvoimaiseksi

Keskeiset tapahtumat toiminnassa
Yksityistieavustukset 82 000 € on maksettu tiehoitokunnille kesäkuun aikana. Avustus kattoi 35 %
avustusta hakeneiden tiekuntien kunnossapitomenoista.
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Toimielin

9000 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue

9120 Ympäristönsuojelu

Akaan kaupunki, Urjalan kunta ja Valkeakosken kaupunki muodostavat seudullisena ympäristönsuojelun tehtävistä vastaavan yksikön. Ympäristöterveydenhuollon järjestää Tampereen kaupunki.
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
lopullinen

Toteutuma

Tot-%

Poikkeama

9120 YMPÄRISTÖSUOJELU
TOIMINTAKULUT

-53 000

0

-53 000

-27 883

52,61%

-25 117

TOIMINTAKATE

-53 000

0

-53 000

-27 883

52,61%

-25 117

Toimintaympäristön muutokset
Maa-aineksen ottoluvat ja niiden seuranta siirtyivät Urjalan kunnasta Valkeakosken ympäristöpalvelujen hoidettavaksi 1.7.2017.
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Verotulot ja valtionosuudet
Tuloveroprosentti
Vuosi
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Tuloveroprosentti
21,5
22
22
22
21,5
21
21
21

Kokonaisverotulot m€

Muutos %

16
16
16,8
16,7
16,6
15,1
15,5
15

-4,8
0,8
0,4
9,2
-2,5
3,2
1,6

Kiinteistöveroprosentit
Vuosi

Yleinen kv-%

Vakituisen asuinrakennuksen
kv-%

Muun asuinrakennuksen
kv-%

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

1,1
1,1
1,2
1,1
1,1
1
0,9
0,9

0,60
0,65
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,45

1,25
1,25
1,25
1,2
1,15
1,1
1,05
1,05

VEROTULOT
Kunnan verotulo
Kiinteistövero
Osuus yhteisöveron tuotosta

Alkuperäinen
talousarvio
15 611 000
13 230 000
1 493 000
888 000

Valtionosuuksien erittely
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus
josta verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus
Harkinnanvarainen valtionosuuksien korotus
Valtionosuudet yhteensä
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TalousarTalousarvio
Toteutuma Poikkeama
viomuutosten
muutokset
jälk.
0 15 611 000 15 530 907
80 093
0 13 230 000 13 132 130
97 870
0
1 493 000
1 475 363
17 637
0
888 000
923 414
-35 414

2017
14 013 277
3 998 164
-468 801
13 544 476

2016
14 411 877
3 764 148
-740 117
13 671 760
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Investointien toteumavertailu
Kunnanhallitus

TA 2017

TP 2017

Poikkeama

menot
tulot

- 30 000
30 000

- 5 888
-

-24 112
-

menot
tulot

- 350 000
-

-358 061
-

8061
-

menot
tulot

-

- 15 000
-

15 000
-

TA 2017

TP 2017

Poikkeama

Menot
Tulot

- 542 000
-

-541 491
-

-509
-

Menot
Tulot

- 132 000
-

- 92 382
-

-39 618
-

Menot
Tulot

- 39 000
-

- 27 289
-

-11 711
-

TA 2017

TP 2017

Poikkeama

- 65 000
-

- 55 711
1000

- 9 289
1000

- 180 000
-

- 105 314
-

- 74 686
-

- 3 120 000
150 000

- 2 316 377
150 000

- 803 623
0

- 405 000
-

- 237 901
76 704

- 167 099
76 704

TP 2017

Menot

TA 2017
- 4 513 000/
-4 863 000

- 3 755 414

Poikkeama
- 757 586/
-1 107 586

Tulot

180 000

227 704

47 704

Maa-alueet

Yhtenäiskoulun kalustaminen

Osakkeiden osto

Sivistyslautakunta
Yhtenäiskoulun AV-laitteet

Yhtenäiskoulun opetusvälineet

Kuntosalin kalustaminen

Tekninen lautakunta
Yhdyskuntarakentaminen
Menot
Tulot
Kiinteistörakentaminen
- lukuun ottamatta yhtenäiskoulua
Menot
Tulot
Yhtenäiskoulu
Menot
Tulot
Vesihuolto
Menot
Tulot
Investoinnit yhteensä

Investoinneissa edettiin edellä esitetyn taulukon mukaisesti. Kunnanhallituksen investointeihin on
kirjattu Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt oy:n osakkeiden osto, joka on valtuuston päätökseen 17
§/2016 perustuva Akaan yhteistoiminta-alueen vuodeosastohankkeen hallinnoimiseksi perustetun
yhteisen kiinteistöyhtiön alkupääoman Urjalan osuus.
Osavuosikatsauksessa mainitut yhtenäiskouluun liittyvät toimielinten väliset kirjaukset tarkistettiin
ja varmistettiin kustannusten oikea kohdentuminen. Yhtenäiskoulun investointeihin talousarviossa
kirjatut Kirkonkylän koulun purkukustannukset 279 406 euroa siirrettiin tilinpäätösvaiheessa käyttötalouden puolelle. Siirtoa perustellaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston (KILA) antamalla ohjeistuksella siitä, että rakennuksen purkamiskulu kirjataan pääsääntöisesti purkamisvuoden kuluksi.
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Rakennuksen purkukustannukset ovat selvästi suuremmat kuin tontin realistinen myyntiarvo, joten
aktivointia investoinniksi ei voitu tehdä. Yhtenäiskoulu investointina on nyt kaikilta osin valmis ja
sille vuodelle 2017 varatut investointimäärärahat alittuivat selvästi.
Investoinnit toteutuivat pääosin suunnitellusti tavoiteaikataulussa. Osa teknisen toimen vuodelle
2017 suunnitelluista investoinneista jäi toteutumatta kokonaan ja osan toteuttamista jatketaan
vuonna 2018. Toteuttamatta jäi esimerkiksi valtuuston päätöksen 51 §/2016 mukainen yhdyskuntarakentamisen investointeihin varattu päiväkodin paikoitusalue ja jättöpaikka. Lisäksi vuodelta 2016
kesken jääneistä investoinneista kirjattiin vuoden 2017 kustannuksiksi noin 100 000 euroa. Yhteensä investointeihin käytettiin noin 3,8 miljoonaa euroa.
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TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
Tuloslaskelma
Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla.
URJALAN KUNTA
TULOSLASKELMA (ulkoiset)
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut tuotot
Toimintatuotto yhteensä

01.01.-31.12.2017

01.01-31.12.2016

989 781,86
1 116 011,29
306 586,46
1 101 131,34
3 513 510,95

713 657,82
1 138 043,23
631 412,20
827 008,20
3 310 121,45

-6 174 404,57

-6 100 657,14

-1 719 207,55
-264 859,34

-1 811 513,92
-334 715,35

Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Tuet ja avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä

-21 138 483,54
-1 450 830,42
-695 062,39
-1 146 379,20
-32 589 227,01

-20 331 354,84
-1 282 746,33
-1 292 406,99
-397 304,62
-31 550 699,19

TOIMINTAKATE

-29 075 716,06

-28 240 577,74

15 530 907,39
13 544 476,00

15 956 230,35
13 671 760,00

17 693,15
214 335,16

18 447,47
51 169,22

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilöstökulut

Verotulot
Valtionosuudet
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-59 892,03
-793,03

-64 020,95
-92,26

171 343,25

5 503,48

VUOSIKATE

171 010,58

1 392 916,09

-1 310 236,82

-837 122,77

Poistot ja arvonalentumiset
Poistot käyttöomaisuudesta
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Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
Varausten muutos
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/toimintakulut %
Vuosikate-% poistoista
Vuosikate, €/asukas
Asukasmäärä

URJALAN KUNTA
TULOSLASKELMA (sisäiset ja ulkoiset)
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut tuotot
Toimintatuotto yhteensä

-1 139 226,24
200 000,00

555 793,32

-939 226,24

555 793,32

2017
11
13
35
4830

2016
10
166
287
4858

01.01.-31.12.2017 01.01-31.12.2016
1 743 679,68
1 150 726,64
306 586,46
2 469 051,34
5 670 044,12

1 461 298,28
1 157 268,33
631 412,20
2 138 872,70
5 388 851,51

-6 092 018,91

-6 100 657,14

-1 719 207,55
-264 859,34

-1 811 513,92
-334 715,35

Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Tuet ja avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä

-21 966 422,30
-1 494 323,99
-701 723,39
-2 507 204,70
-34 745 760,18

-21 058 399,87
-1 321 993,06
-1 298 600,49
-1 703 218,92
-33 629 098,75

TOIMINTAKATE

-29 075 716,06

-28 240 247,24

15 530 907,39
13 544 476,00

15 956 230,35
13 671 760,00

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilöstökulut

Verotulot
Valtionosuudet
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RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
Korkotuotot sisäiset
Muut rahoitustuotot

17 693,15
16 183,00
214 335,16

18 447,47
16 183,00
51 169,22

Korkokulut
Korkokulut sisäiset
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-59 892,03
-16 183,00
-793,03
171 343,25

-64 020,95
-16 183,00
-92,26
5 503,48

VUOSIKATE

171 010,58

1 393 246,59

-1 310 236,82

-837 122,77

-1 139 226,24
200 000,00

556 123,82
0,00

-939 226,24

556 123,82

Poistot ja arvonalentumiset
Poistot käyttöomaisuudesta
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
Varausten muutos
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

Rahoituslaskelma
Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä
ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä.
URJALAN KUNTA
01.01.31.12.2017

RAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointi menot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
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01.01.31.12.2016

171 011

1 392 916

816 879

-28 900

-4 319 060
328 704
1 500 000
-1 502 467

-6 700 689
432 942
87 300
-4 816 431

35 849

15 407
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Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta

2 961 250
-1 567 850

4 500 000
-1 500 900
1

Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12
Rahavarat 1.1

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Investointien tulorahoitus %
Pääomamenojen tulorahoitus %
Lainanhoitokate
Kassanriittävyys, pv
Asukasmäärä

-4 774
10 811
280 331
188 242
1 903 858

-37 080
1 367
164 697
435 158
3 578 650

401 391

-1 237 781

3 076 882
2 675 491
401 391

2 675 491
3 913 273
-1 237 781

2017
4,3
3,1
0,14
29,1
4830

2016
22,2
17,9
0,93
24,5
4858

Tase
Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Taseesta
laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.
URJALAN KUNTA
TASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset konserniyhteisöltä

2017

2016

2 500 196
15 383 193
5 504 058
56 520
296 755
23 740 721

2 494 308
6 347 474
3 657 520
84 640
10 799 547
23 383 489

3 643 147
581 830

3 637 138
595 192
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Muut lainasaamiset

0
4 224 977

22 487
4 254 817

76
76

36
36

0
0

10 811
10 811

62 295
62 295

62 295
62 295

355 037
6 059
802 201
1 163 297

318 306
103 704
1 021 621
1 443 631

3 076 885

2 675 491

32 268 252

31 830 571

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

TASE - URJALAN KUNTA

2017

2016

14 389 233
1 258 496
939 226
14 708 502

14 389 233
702 372
555 793
15 647 398

300 000
300 000

500 000
500 000

40 598
40 598

45 332
45 332

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä

-

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Vapaaehtoiset varaukset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiantojen pääomat
Lahjoitusrahastojen pääomat
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VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat

11 933 750
358 051
12 291 801

Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Ostovelat
Saadut ennakot
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat

1 627 500
2 215 685
131 991
952 175
4 927 351

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

32 268 252

TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste -%
Suhteellinen velkaantuneisuus -%
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000€
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
Lainakanta 31.12., milj €
Lainakanta 31.12., €/asukas
Lainasaamiset, 1000€
Velat ja vastuut %-käyttötuloista
Asukasmäärä

2017
46,51
52,84
323
66
14
2882
582
54,35
4830

Konsernin tuloslaskelma
URJALAN KUNTAKONSERNI
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut

01.01-31.12.2017
01.01-31.12.2016
15 863 968
15 213 774
-43 708 557
-42 206 605
-27 844 588
-26 992 831
15 530 907
13 544 476

15 956 230
13 671 760

15 277
216 102
-86 695
-94 012

18 485
58 871
-154 974
-49 522
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10 600 000
355 911
10 955 911

1 567 850
1 867 656
75 000
145 812
1 025 281
4 681 599
31 830 240

2016
50,85
47,25
1258
259
12
2505
618
4858
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Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

1 281 467

2 508 020

-1 863 957

-1 442 656

0

26 381

-582 490

1 091 744

0
-22 396
40 957
-33 679

14 200
820
-19 656
-28 987

-597 607

1 058 121

Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Vähemmistö osuudet
Tilikauden ali/ylijäämä
TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut %
Vuosikate/Poistot %
Vuosikate, euroa/asukas
Asukasmäärä

2 017
36
69
265
4 830

2 016
36
174
516
4 858

Konsernin rahoituslaskelma
URJALAN KUNTAKONSERNIN
RAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta
vuosikate
satunnaiset erät
Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainan muutokset
Antolainasaamisten lisäys
Antolainasaamisten vähennys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
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2017

2016

1 281 467
0
-22 626
842 975

2 508 020
26 381
-19 656
-15 652

-5 659 160
334 177
1 599 931
-1 623 236

-7 720 407
433 345
135 370
-4 652 599

-1 582
37 637

-16 970
15 407

3 283 795
-2 051 923

5 396 000
-1 923 772
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Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12
Rahavarat 1.1
KONSERNIRAHOITUSLASKEMAN TUNNUSLUVUT
Investointien tulorahoitus %
Pääomamenojen tulorahoitus %
Lainanhoitokate
Kassanriittävyys

-3 136
-186 730

-56 518
-3 733

-4 480
2 613
-31 517
374 791
1 419 468

-33 705
9 714
171 975
545 246
4 103 646

-203 768

-548 954

3 945 775
4 149 543

4 157 065
4 633 124

2017
24,07
17,46
0,64
28

2016
34,42
27,18
1,28
29

2017

2016

22 989
146 177
299
169 465

173 053,09
119 821,50

2 957 768
23 484 968
5 622 276
512 668
7 061
2 028 031
34 612 774

2 952 085,94
14 806 386,46
3 792 010,54
539 071,12
7 071,75
11 591 390,41
33 688 016,22

79 046
848 926
13 909
60 899
1 002 781

389 472,27
530 681,38
37 719,00
59 862,35
1 017 735,00

Konsernitase

KONSERNITASE VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
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TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

68 523
529
69 052

69 872,10
540,44
70 412,54

118 997

119 829,93

11 497
130 494

13 826,03
133 655,96

2 285
1 047 554

2 790,50
1 034 392,77

1 134 863
500
4
527 180
995 374
3 707 761

872 285,97
97 639,14
13 340,88
557 241,45
1 119 410,33
3 697 101,04

875
21 590
48 867
1 925
73 258

886,76
7 976,49
47 424,48
9 192,25
65 479,98

3 872 518

4 084 170,48

43 638 100

43 049 445,81

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Muu vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
Joukkovelkakirjasaamiset
Muut arvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

KONSERNITASE VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli/alijäämä
Tilikauden ylijäämä

VÄHEMMISTÖOSUUDET

2017

2016

14 389 233

14 389 233

17 536
44 732
2 072 173
-597 607
15 926 067

17 589
45 012
1 478 393
1 058 451
16 988 678

148 105

132 811

PAKOLLISET VARAUKSET
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Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
Laskennalliset verovelat
Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitu- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
Laskennallinen verovelka

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste- %
Suhteellinen velkaantuneisuus- %
Kertynyt yli/alijäämä 1000€
Kertynyt yli/alijäämä €/asukas
Konsernin lainakanta 31.12 milj €
Konsernin lainakanta €/asukas
Konsernin lainasaamiset
Kunnan asukasmäärä

387 199

414 413

2 060
152 269
154 329

2 068
158 266
160 334

4 564 527
12 908 948
1 123 458
423 436

4 711 859
11 575 866
1 128 615
432 667

121 775
19 142 144

35 603
17 884 610

495 264
1 725 173
119 075
45 055
2 937 280
411 636
2 123 021
23 753
7 880 257

511 140
1 665 638
130 900
112 197
2 381 677
444 283
2 199 872
22 892
7 468 600

43 638 100

43 049 446

2017
36,9
60
1474
305
21
4448
4830
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2016
39,9
56,3
2567
522
20
4161
4858
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon,
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu valtuuston 21.3.2016 § 4 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Avustusten käsittely
Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty
hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon.
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti
hankintamenoon.
Rahoitusomaisuus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.
Johdannaissopimusten käsittely
Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty lainojen suojaamistarkoituksessa. Kunta on sitonut lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään
korkoon.
Avustusten käsittely
Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintahintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.
Tuloslaskelman ja taseen vertailukelpoisuus
Tilinpäätökset 2016 ja 2017 ovat vertailukelpoisia.
Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilivuodelta esitettäviin tietoihin
Oikaisun vastatilinä Edellisten tilikausien yli-/alijäämätili.
Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa
Ovat vertailukelpoisia.
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä
Ei tarvetta liitetietoon.
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Sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen.
Ei tarvetta liitetietoon.
Peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä
velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia.
Ei tarvetta liitetietoon.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän konsernitilin-päätöksen laatimisesta 2015.
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt sekä kaikki kuntayhtymät, joissa kunta
on jäsenenä.
Konserniyhtiöiden keskinäiset sekä kunnan ja yhtiöiden väliset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat
on vähennetty konsernitilinpäätöksessä.
Tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet on erotettu.
Tytäryhtiöiden poisto-oikaisut on tehty konsernitilinpäätökseen.
Osakkuusyhteisöjen poistoja ei ole oikaistu.
Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.
Kunnan ja kuntayhtymien taseissa olevat poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty konsernitilinpäätöksessä omaan pääomaan jaettuina edellisten tilikausien ja tilikauden yli-/alijäämiin.
Tytäryhteisöjen taseissa olevat poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on merkittynä konsernitaseessa
jaettuina omaan pääomaan ja laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden yli/alijäämään.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Toimintatuotot tehtäväalueittain

2017

2016

Yleishallinto
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Opetus- ja kulttuuripalvelut
Yhdyskuntapalvelut
Muut palvelut

631 428,94
702 090,71
578 245,89
1 563 113,65
38 631,76

643 465,99
852 713,68
436 969,17
1 334 755,73
42 216,88

Toimintatuotot yhteensä

3 513 510,95

3 310 121,45
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Verotulojen erittely verrattuna edelliseen vuoteen
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Muut verotulot
Verotulot yhteensä

2017

2016

13 132 130
923 414
1 475 363

13 507 346
892 948
1 555 937

15 530 907

15 956 230

Valtionosuuksien erittely
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus
josta verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus
Harkinnanvarainen valtionosuuksien korotus
Valtionosuudet yhteensä

2017

2016

14 013 277
3 998 164
-468 801
13 544 476

14 411 877
3 764 148
-740 117
13 671 760

Palvelujen ostojen erittely
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot

2017
18 509 940
2 628 543

2016
18 020 009
2 311 346

Kunnan palvelujen ostot yhteensä

21 138 484

20 331 355

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista: Valtuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman 21.3.2016 § 4. Poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät
ovat:
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohje:
PYSYVÄT VASTAAVAT

Tasapoisto

Menojäännöspoisto

Suositus

Urjala:
Käytössä oleva

Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Atk-ohjelmistot
Muut

2 – 5 vuotta*
5 – 20 vuotta*
2 – 5 vuotta*

ei suositella
ei suositella
ei suositella

2 v.

2v
5v

2 – 5 vuotta*
2 – 5 vuotta*

ei suositella
ei suositella

2 v.
2 v.

2v
2v

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

ei poistoaikaa
5 % - 10 %
10 % - 15 %
15 % - 20 %
10 % - 15 %
5 % - 10 %

20 v.

30 v.
20 v.
10 v.
20 v.
30 v.

Rakennukset ja rakennelmat
Hallinto- ja laitosrakennukset
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Talousrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset
Asuinrakennukset

20 – 50 vuotta
20 – 30 vuotta
10 – 20 vuotta
20 – 30 vuotta
30 – 50 vuotta
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Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, tiet, torit ja puistot
Sillat, laiturit ja uimalat
Muut maa- ja vesirakenteet
Vedenjakeluverkosto
Kaukolämpöverkko
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistus
Puhelinverkko, keskusasema, alakeskukset
Maakaasuverkko
Muut putki- ja kaapeliverkot
Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
Liikenteen ohjauslaitteet
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

15 – 20 vuotta
10 – 30 vuotta
15 – 30 vuotta
30 – 40 vuotta
20 – 30 vuotta
15 – 20 vuotta
10 – 12 vuotta
20 – 25 vuotta
15 – 20 vuotta
10 – 20 vuotta
15 – 20 vuotta
10 – 15 vuotta
10 – 15 vuotta

15 % - 20 %
10 % - 25 %
10 % - 20 %
7 % - 10 %
10 % - 15 %
15 % - 20 %
20 % - 22 %
12 % - 15 %
15 % - 20 %
15 % - 25 %
15 % - 20 %
20 % - 25 %
20 % - 25 %

Koneet ja kalusto
Rautaiset alukset
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet
Muut kuljetusvälineet
Muut liikkuvat työkoneet
Muut raskaat koneet
Muut kevyet koneet
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet
Atk-laitteet
Muut laitteet ja kalusteet

15 – 20 vuotta
8 – 15 vuotta
4 – 7 vuotta
5 – 10 vuotta
10 – 15 vuotta
5 – 10 vuotta
5 – 15 vuotta
3 – 5 vuotta
3 – 5 vuotta

15 % - 20 %
20 % – 27 %
25 % - 30 %
25 % - 30 %
20 % - 25 %
25 % - 30 %
20 % - 30 %
30 % - 40 %
30 % - 40 %

Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat
Arvo- ja taide-esineet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

käytön mukaan
ei poistoaikaa
ei poistoaikaa

käytön mukaan
ei poistoaikaa
ei poistoaikaa

ei poistoaikaa

ei poistoaikaa

Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

15 %
10 %
10 %
7%
10 %
15 %
20 %
12 %
15 %

15 %
10 %
10 %
7%
10 %
15 %
20 %
12 %
15 %
15 %
15 %
20 %
20 %

15 %
20 %
20 %

15 v.
8 v.
4 v.
5 v.
10 v.
10 v.
5 v.
5 v.
7 v.

4 v.

Tilikohtainen poistosuunnitelma saadaan pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpidosta. Pienet
pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, kirjataan
vuosikuluksi.

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
Muut toimintatuotot
Myyntivoitot
Rinteelä 887-421-5-173
Säästöaukea 887-421-5-186
Kerola 887-421-4-296

2017

2016
7 409,00
57,81
45 134,14
-

Muut toimintakulut
Myyntitappiot
Urjalankylän koulu
Urjalankylän koulun asunto

52 600,95

15 758,61
7 942,30

Vanhainkoti ja keskuskeittiö

807 886,86
807 886,86
109
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Rahoitustuotot ja –kulut
Peruspääoman korkotuottojen erittely
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä

2017
42 268,79

2016
47 776,00

Tasetta koskevat liitetiedot
TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
PYSYVIEN VASTAAVIEN TASE-ERÄT
Pysyvien vastaavien sijoitukset

2017

kuntayhtymäosuudet
Hankintameno 01.01.
Lisäys
Vähennys
Hankintameno 31.12.

2 169 477,09
2 169 477,09

tytäryhteisöosuudet
Hankintameno 01.01
Lisäys
Vähennys
Hankintameno 31.12.

740 210,24
740 210,24

Osakkuusyhteisöt
Hankintameno 01.01.
Lisäys
Vähennys
Hankintameno 31.12.

322 907,36
15 000,00
337 907,36

Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 01.01.
Lisäys
Vähennys
Hankintameno 31.12.

404 543,74
-8 991,67
395 552,07

Lainasaamiset samaan konserniin kuuluvilta yhteisöiltä
Hankintameno 01.01.
Lisäys
Vähennys
Hankintameno 31.12.

595 191,99
-13 361,57
581 830,42

Lainasaamiset muilta
Hankintameno 01.01.
Lisäys

22 487,00
110
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Vähennys
Hankintameno 31.12.

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

-22 487,00
0,00

Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hank.

Poistamaton hankintameno 1.1.2017
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12.2017

Yhteensä

10 799 547,42
210 949,14
16 704,06
10 697 037,90

10 799 547,42
210 949,14
16 704,06
10 697 037,90

296 754,60

296 754,60

296 754,60

296 754,60

Rakennukset

Kiinteät
rakenteet
ja laitteet

Koneet
ja kalusto

Yhteensä

6 347 473,92
12 205 691,36
150 000,00
2 307 886,86

3 651 781,40
768 823,04
162 000,00

90 378,48
1 809 746,71

12 583 941,44
14 790 149,11
312 000,00
2 307 886,86

712 085,26

415 931,56

182 220,00

1 310 236,82

2 500 195,64

15 383 193,16

3 842 672,88

1 717 905,19

23 443 966,87

2 500 195,64

15 383 193,16

3 842 672,88

1 717 905,19

23 443 966,87

43 522,40

3 337,71

Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2017
Olennaiset lisäpoistot
Erittely olennaisista lisäpoistoista

Aineelliset hyödykkeet

Poistamaton hankintameno
1.1.2017
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden palautukset
Poistamaton hankintameno
31.12.2017
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2017

Maaalueet

2 494 307,64
5 888,00

Olennaiset lisäpoistot
Erittely olennaisista lisäpoistoista

111
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OLENNAISET KUNTAYHTYMÄOSUUKSIEN ARVON MUUTOKSET

lisäykset tiliTase-arvo 1.1 kaudella

Vähennykset ti- tasearvo
likaudella
31.12.

Kunnan osuus
kuntayhtymän
peruspääomasta

Ero

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

168 889,83

168 889,83

1,12

Koulutuskeskus Tavastia

131 951,07

131 951,07

0,92

9 426,85

9 426,85

1,12

275 380,20

275 380,20

5,88

68 825,14

68 825,14

0,942

Pirkanmaan liitto
Forssan ammatti-instituutti
Valkeakosken seudun koulutus ky

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot
Omistukset muissa yhteisöissä (tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt)
Nimi

Kotipaikka

Kunnan

Konsernin
omistusosuus

omistusosuus
Tytäryhteisöt
Urjalan Talot Oy

Urjala

Kuntakonsernin osuus 1000 €
omasta pääomasta

vieraasta
pääomasta

tilikauden
voitosta/
tappiosta

100 %

100 %

1 183

4 824

206

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky
Tampere

1,12 %

1,12 %

2 506

4 133

121

Koulutuskeskus Tavastia

Hämeenlinna

0,92 %

0,92 %

178

77

-6

Pirkanmaan liitto

Tampere

1.12%

1,12 %

19

32

0

Forssan ammatti-instituutti

Forssa

5,88 %

5,88 %

1 072

112

20

Valkeakosken seudun
koulutuskuntayhtymä

Valkeakoski

0,942 %

0,942 %

117

15

-9

15,000 % 15,000 %

15

Kuntayhtymät

Yhteensä

Osakkuusyhteisöt
Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt

Urjala

Yhdistelemättömät
osakkuusyhteisöt
112

0
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Kiinteistö Oy Urjalan Virasto ja liikekeskus
Urjala

40,29 %

40,29 %

418

53

0

Kiinteistö Oy Laukeelan
Keskus

23,87 %

23,87 %

39

37

0

Urjala

Saamiset - Urjalan kunta
Lyhytaikaiset saamiset

2017

Myyntisaamiset
Arvonlisäverosaamiset
Siirtosaamiset
siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Pirkanmaan SH-piirin peruspääoman korko
Opetus- ja kultturiministeriö
Akaan kaupunki perhekeskus
Kelan korvaustyöterveyshuollosta
Akaan kaupunki perusterveydenhuolto
Akaan kaupunki vanhus- ja vammaistyö
Tampereen kaupunki, pelastustoimi
Tampereen kaupunki, ymp.terveydenhuolto
Valtionosuus, opetus- ja kulttuuritoimi
ELY-keskus, kuntouttava työtoiminta
Valkeakosken kaupunki, ympäristönsuojelu
Piijuska huutokauppasaamiset
Muut tulojäämät

2016

355 037,46
233 384,59

318 305,95
443 560,65

42 268,79
150 000,00

42 268,79
11 052,96
43 000,00
184 639,28
175 498,85
14 564,00
13 875,00
2 107,00
14 630,50
1 808,06

37 000,00
251 481,00
9 341,00
5 860,39
3 913,00
7 217,51
8 223,12
29 288,25
24 223,03

74 615,70

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Oman pääoman erittely

2017

2016

Peruspääoma 1.1.
lisäykset
vähennykset
Peruspääoma 31.12

14 389 233,03

14 389 233,03

14 389 233,03

14 389 233,03

Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 1.1.
Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 31.12.
Tilikauden ali-/ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

1 258 495,60
1 258 165,10
-935 403,48
14 711 994,65

702 731,18
702 371,78
555 793,32
15 647 398,13

Yli 5 vuoden päästä erääntyvät pitkäaikaiset lainat
Lainat julkisyhteisöiltä

2017
5 800 000,00
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2016
5 100 000,00
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Muiden velkojen erittely

2017

Muut velat
liittymismaksut
sosiaaliturvamaksu
ennakonpidätysvelka
Muut velat
Muut velat yhteensä

2016

358 050,81
5 525,13
120 532,41
5 933,13
490 041,48

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Lyhytaikaiset siirtovelat
lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset
korkojaksotus
Muut siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
opetus- ja kulttuuritoimen lop
Työterveys Akaasian alijäämä
Toimeentuloturvan tasaus 2016
Akaa, perhekeskus
Akaa, Perusterveydenhoito
Akaa, työvoimanpalvelukeskus
Muut siirtovelat
Siirtovelat yhteensä

355 910,81
10 652,15
129 421,93
16 389,73
512 374,62

2017

2016

729 180,33
6 406,76

753 569,54
5 177,98

10 629,00

38 825,00
46 219,69
6 199,54

17 530,54
49 547,35
4 050,53
131 007,77
948 352,28

175 289,46
1 025 281,21

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
2017
493 084,57
238 481,97

2016
221 859,12
96 335,20

1 327 700,00

1 386 300,00

2017

2016

Airanteen Energia OY alkuperäinen pääoma 300.000e
jäljellä oleva pääoma

85 700,00

107 130,00

Nuutajärven Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry alkuperäinen pääoma
30.000e
jäljellä oleva pääoma

28 419,68

Leasingvastuut yhteensä
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
Urjalan Talot Oy:n lainat, joissa Urjalan kunta on takaajana:
Urjalan OP 548843-80333577 (737.700e)
Kuntarahoitus Oyj 11985/06 (590.000 e)

Muut vastuusitoumukset
Takaukset muiden puolesta

114

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2017
Halkivahan kyläyhdistys ry, alkuperäinen pääoma 20.000e
jäljellä oleva pääoma
Halkivahan vapaaehtoinen palokunta ry, alkuperäinen pääoma
100000
jäljellä oleva pääoma

Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen
Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Osuus takausvastuista 31.12.
Osuus kattamattomista takausvastuista 31.12.
Mahdollista vastuuta kattava osuus
takauskeskuksen rahastosta 31.12

20 000,00

100 000,00

2017

2016

27 195 861,00 23 762 705,00
17 974,14

17 737,28

OP-Pohjola, koronvaihtosopimus (kynnyksellinen) 16.1.2015 . Alkamispvm 18.1.2021, päättymispvm. 18.1.2045. Kiinteä korko on 1,17
%, kun Euribor 365 -viitekorko on alle 5,00 %, muutoin viitekorko
vähennettynä 2,50 prosenttiyksikköä.
- laskennallinen pääoma
- käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)

7 000 000,00
-130 473,29

OP-Pohjola, koronvaihtosopimus (kynnyksellinen) 9.6.2015. Alkamispvm. 12.6.2020, päättymispvm. 12.6.2045. Kiinteä korko on 1,71
%, kun Euribor 365 -viitekorko on alle 5,50, muutoin viitekorko vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä.
- laskennallinen pääoma
- käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)

3 500 000,00
-538 387,90

OP-Pohjola, koronvaihtosopimus (jatko-oikeudellinen) 3.2.2016. Alkamispvm. 5.2.2019, päättymispvm. 5.2.2026. Kiinteä korko on 0,54
%. Pankin on mahdollista jatkaa sopimusta 5.2.2046 saakka, jolloin
kiinteä korko on 1,15 %. Kunnalla oikeus päättää sopimus milloin
vain.
- laskennallinen pääoma
- käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)
OP-pohjola, koronvaihtosopimus (kynnyksellinen)6.6.2017 alkamispäivä 12.6.2020 päättymispvm. 12.6.2045.
- laskennallinen pääoma
- käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)

3 000 000,00
-172 848,13

10 000 000,00
-329 360,44

Kunnan maksama korko sopimusajalla on 1,35 %, kun 3 kk euribor
on alle 5,00 % ja kun 3 kk euribor on 5,00 % tai yli, on kunnan maksama korko 3 kk euribor - 1,00 %.
Koronvaihtosopimus on tehty suojaamistarkoituksessa. Koronvaihtosopimus kohdistuu koko lainasalkun suojaamiseen.

2017
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Urjalan yhteiskoulun naistoimikunta
Saldo 01.01.
Saldo 31.12.
Vastuuhenkilö: rehtori Marko Nevalainen
Huhdin koulun stipendirahasto
Saldo 01.01.
Saldo 31.01.
Vastuuhenkilö: rehtori Marko Nevalainen
Huhdin koulun oppilaskunta
Saldo 01.01.
Saldo 31.12
Vastuuhenkilö Miia-Maria Nuutinen oppilask. Ohjaava opett.
Erik Lindqvistin muistorahasto
Saldo 01.01.
Saldo 31.12.
Vastuuhenkilö: rehtori Marko Nevalainen
Urjalan yläasteen kotitalousopettajien rahasto
Saldo 01.01.
Saldo 31.12.
Vastuuhenkilö: rehtori Marko Nevalainen
Rehtori Ilma Petäjikön lahjarahasto
Saldo 01.01.
Saldo 31.12.
Kirkonk.ala-ast. Näytelmäkerho
Saldo 01.01
Saldo 31.12.
Vastuuhenkilö: rehtori Marko Nevalainen
Aseman koulu yrittäjätoiminta
Saldo 01.01
Saldo 31.12.
Vastuuhenkilö koulumjohtaja Mervi Lumia
Urjalan perhepäivähoitajat
Saldo 01.01.
Saldo 31.12.
Vastuuhenkilö: Päiväkodinjohtaja Riitta Rajoo

520,67
412,17

1 604,26
1 755,81

1958,16
1604,26

1832,26
1711,06

576,94
527,35

626,44
576,94

1018,51
982,79

1053,74
1018,51

1146,03
1146,88

1245,14
1146,03

6257,66
6262,15

0
0

10194,42
9574,66

8242,22
10194,42

1512,63
1513,74

1511,52
1512,63

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot
Henkilöstön lukumäärä 31.12.
Hallintokeskus

Perusturvakeskus

Sivistyspalvelukeskus

Tekninen palvelukeskus

Yhteensä

27

42

59

20

148

Vakinaiset
2017
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2016

29

40

57

21

147

Määräaikaiset
2017

6

8

16

3

33

2016

4

10

68

1

26

2017

0

3

1

0

4

2016

0

7

1

0

8

2017

33

53

76

23

185

2016

33

57

69

22

181

Työllistetyt

Yhteensä

HENKILÖSTÖKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät
Yhteensä tuloslaskelman mukaan
Henkilöstökuluja aktivoitu taseeseen
Yhteensä henkilöstökuluja

2017

2016

6 092 018,91

6 100 657,14

1 719 207,55
264 859,34
-82 385,66
8 076 085,80
6 592,47
8 082 678,27

1 811 513,92
334 715,35
-102 163,00
8 246 886,41
15 553,00
8 262 439,41

Puolueiden paikallisjärjestöille tilitetty osuus luottamushenkilöiden palkkioista (ns. puoluevero)
Saaja

2017

2016

Keskustan Urjalan kunnallisjärjestö

3187,64

2557,88

Urjalan Kokoomus

2729,25

2705,25

Urjalan Perussuomalaiset

741,66

1322,00

Muut puolueet

0,00

0,00

Tilintarkastusyhteisön palkkio, €

2017

2016

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

9670,06

10 804,37
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Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä
hoitavan toimielimen jäsenten ja varajäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajien ja kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöiden tulee antaa
ilmoitus luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkittävistä sidonnaisuuksista tarkastuslautakunnalle.
Urjalassa sidonnaisuusilmoituksen antoivat
-

valtuuston puheenjohtaja, I varapuheenjohtaja, II varapuheenjohtaja
kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, teknisen lautakunnan
neljä jäsentä ja neljä varajäsentä
rakennuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, rakennuslautakunnan
kaikki jäsenet ja kaikki varajäsenet
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
kunnanjohtaja
perusturvajohtaja
rakennustarkastaja
sivistysjohtaja
tekninen johtaja

Tarkastuslautakunta käsitteli annetut sidonnaisuusilmoitukset kokouksissaan 31.8.2017 (§ 29) ja
12.10.2017 (§ 37). Lisäksi valtuusto sai annetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi 25.9.2017 § 61.
Kunnan verkkosivulla on julkaistuna kooste sidonnaisuusilmoituksista.
Johtajasopimus
Kunnanjohtajan kanssa solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus on hyväksytty valtuustossa
19.12.2016 (§ 52). Sopimuksessa on määritelty virkasuhteen päättämiseen liittyvästä 12 kuukauden
palkkaa vastaavasta siirtymäkorvauksesta. Johtajasopimuksen mukainen vuotuinen kehityskeskustelu on käyty 19.2.2018.
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TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELYMERKINNÄT
Tilinpäätöksen allekirjoitukset
Urjalassa 3.4.2018
URJALAN KUNNANHALLITUS

Jaakko Honkaniemi
puheenjohtaja

Reijo Kuljuntausta
varapuheenjohtaja

Heidi Rytky
jäsen

Mervi Laine
jäsen

Jari Tallbacka
jäsen

Kari Liehu
jäsen

Paula Virtanen
jäsen

Hannu Maijala
kunnanjohtaja

Tilinpäätösmerkintä
Olemme tänään antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta kertomuksen.
Aika ja paikka ____.____.2018 _____________________
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
JHT-yhteisö

Päivi Rintala
KHT, JHT

120

