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TILINPÄÄTÖKSESSÄ ESIINTYVÄT KÄSITTEET
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.
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 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.
Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen
(=verotulot ja valtionosuudet) tarpeen toiminnan kulujen kattamiseen. 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
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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.
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 antolainoja kunnan omistamien ja
muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.
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.
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.
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) /Käyttötulot
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman
takaisinmaksuun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut.
Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma
vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Lisäksi osoittajaan merkitään liitetietoohjeen mukaisesti liitetiedoissa esitetyt vuokravastuut ja leasingvastuut. Käyttötulot
muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.
Tunnusluku ottaa paremmin huomioon erilaisilla malleilla, kuten rahoitusleasingsopimuksilla
rahoitetut hankkeet, jotka eivät näy velkana kunnan taseessa.
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KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2018
Valtiovarainministeriön julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan maailmantalouden
nopeimman kasvun vaihe on tältä erää ohi ja kasvu hidastuu lähivuosina. Euroalueen näkymät heikentyivät vuoden 2018 aikana. Erityisesti teollisuuden luottamus talouskehitykseen
laski. Brexitiin liittyvä epävarmuus vaimensi Ison-Britannian kasvunäkymiä. Maailmankauppa
hidastui vuoden 2018 kuluessa voimakkaasti. Vuonna 2018 Suomen bruttokansantuotteen
arvioidaan kasvaneen 2,5 %. Tilastokeskuksen julkaiseman tiedon mukaan työllisyysaste
Suomessa kohosi 72,5 prosenttiin joulukuussa 2018.
Kuntatalouden lukemat painuivat poikkeuksellisen alas vuonna 2018. Valtiovarainministeriön
talouskatsauksen perusteella kuntien kansantalouden tilinpidon mukaisten tulojen ja menojen erotus paisui vuonna 2018 yli miljardin euron vuodesta 2017. Vuosi 2018 oli kunnille
huonojen yhteensattumien summa. Kuntien valtionosuuksien ja verotulojen kutistuminen olivat tiedossa, mutta samaan aikaan kuntien menot kasvoivat reippaammin kuin muutamana
edellisenä vuonna. Ikääntyvän väestön hoitomenojen kasvu, päivähoitomaksujen alentaminen sekä maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelu kurittivat kuntien kassaa.
Pirkanmaan ELY – keskuksen laatiman joulukuun 2018 työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli vuoden 2018 joulukuussa yli viidenneksen alempi kuin
vuoden 2017 joulukuussa. Valtakunnallisesti verrattuna Pirkanmaan työttömyyden lasku oli
kärkitasoa. Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat edelleen haaste. Pirkanmaalla
työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,3 prosenttia ja koko maassa keskimäärin
9,7 prosenttia. Urjalassa työttömyysaste oli 10,5 prosenttia (212 työtöntä), kun vuotta aiemmin luku oli 11,6 prosenttia (238 työtöntä). Vuoden aikana Urjalassa työttömien työnhakijoiden määrä väheni 26 hengellä eli 11 prosentilla. Urjalan työvoima on 2 018 henkeä.
Vuonna 2018 tuli kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Urjalan kunta erosi seurakunnasta ja aloitti
itsenäisen taipaleensa. Juhlavuoden kunniaksi päivitettiin kunnan visuaalinen ilme. Urjalan
vanhustenhuollossa toteutui vuonna 2018 rakennemuutos. Vanhainkodin toiminta päättyi, ja
uusi 45-paikkainen ikäihmisten asumisyksikkö Attendo Airanne aloitti. Samalla kunta otti
käyttöön palvelusetelin tehostetussa palveluasumisessa. Pitkän valmistelun tuloksena Lounea Palvelut Oy toteutti ensimmäisen vaiheen kiinteän valokuituverkon rakentamisessa Urjalaan. Kunnan kiinteistöt liitettiin tähän valokuituverkkoon.
Valtakunnallisen maakunta- ja sote – uudistuksen valmistelu jatkui eduskunnassa koko vuoden 2018. Kesäkuussa tuli pääministerin ilmoitus siitä, että sote – palvelut siirtyvät kunnilta
maakunnille aikaisintaan vuoden 2021 alusta alkaen. Pirkanmaalla uudistusta on valmisteltu
eri toimijoiden yhteistyönä 2,5 vuoden ajan Pirkanmaan liiton johdolla ilman lainsäädännön
tukea. Eduskunta päättää maakunta- ja sote – uudistuksen kohtalosta maaliskuussa 2019.
Vuodelta 2018 Urjalan kunta tekee ylijäämäisen ja selkeästi talousarviota paremman tilinpäätöksen. Iloinen yllätys tuli erikoissairaanhoidosta, jonka menot olivat 728 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2017. Lisäksi verotulot ylittivät arvion, ja toisaalta henkilöstömenot alittivat arviot. Palvelukeskukset noudattivat hyvin talousarviota, jonka seurauksena kunta pääsi
myönteiseen lopputulokseen.
Kiitän kunnan päättäjiä sekä kaikkia työntekijöitä kuntalaisten hyväksi tehdystä työstä 2018.
Hannu Maijala, kunnanjohtaja
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TOIMINTAKERTOMUS
Perustietoa Urjalasta
Perustamisvuosi

1868

Asukasluku (31.12.)

4793

Tuloveroprosentti

21,75

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 2018 väkiluku pieneni 36 ihmisellä. Oheinen taulukko osoittaa väestökehityksen pidemmällä aikavälillä.
Vuosi
(31.12.)
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Väestö
lkm
9349
7935
6602
6129
5895
5703
5565
5335
5246
5172
5106
4986
4936
4858
4829
4793

Muutos

-89
-74
-66
-120
-50
-78
-29
-36
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Suurimmat yksityiset työnantajat työpaikkojen mukaan Urjalassa

Työnantaja
Urjala Works Oy
YIT- Kalusto Oy
Parker Hannifin Manufacturing Finland
Oy
Urjalan Seudun Vanhustenkotiyhdistys
r.y.
Attendo Airanne
Lahma Trans Oy/Lahma Ky
K-Supermarket Mari & K-market PikkuLeevi
Jawiko Oy
Konepaja T Santalahti Oy
S-Market, Urjala
TM Teräs Oy
Painosorvaamo Painopojat Oy
Suoramarkkinointi Mega Oy
Urjalan Osuuspankki
Urjalan Makeistukku Oy
Vällärin Puusepänliike Oy
Honkolan Kartano
Finn Recycling Oy
Nieminen Stable Oy

Muutos
2013 2014 2015 2016 2017 2018
20132018
80
93
83
84
82
69
-11
68
67
67
65
65
65
-3
135

58

52

57

63

62

-73

35
..
27

35
..
26

35
..
25

46
..
20

45
..
30

46
32
29

11

22
15
17
15
13
13
..
12
..
10
23
..
7

23
18
19
15
14
12
..
13
..
10
23
..
..

19
18
19
17
14
12
..
13
..
13
24
..
8

17
18
17
17
15
11
10
11
..
13
20
7
9

24
19
17
19
15
12
9
10
10
13
10
8
10

27
19
16
15
15
13
11
11
10
10
10
10
10

6

..
2
5
4
-1
0
2
0
..
-1
..
0
-13
..
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Urjalan kunnan organisaatiokaavio

Kuntayhtymäosakkuudet:
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Forssan ammatti-instituutti
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Valkeakosken seudun
koulutuskuntayhtymä
Tytäryhteisö:
Urjalan Talot Oy

Kunnanvaltuusto

Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Kunnanhallitus
Kunnanjohtaja Hannu Maijala
Tiejaosto

Toimielimet:

Perusturvalautakunta

Sivistyslautakunta

Perusturvakeskus

Sivistyspalvelukeskus

Tekninen
lautakunta

Rakennuslautakunta

Palvelukeskukset:

Hallintokeskus
Hallinto- ja
talousjohtaja
Terhi Källi

Perusturvajohtaja
Elina Anttila

Tekninen
palvelukeskus
Tekninen johtaja
Kimmo Virta

Sivistysjohtaja
Juha Salo

Tulosalueet:

Hallintokeskus

Sosiaalityö

Sivistystoimisto

Tekninen toimisto

Elinkeinopalvelut

Vanhustenhuolto

Peruskoulutus

Yhdyskuntasuunnitt.

Vammaispalvelut

Toisen asteen koulutus

Yhdyskuntarakent.

Lasten päivähoito
Terveydenhuolto
Toimeentuloturva
Työllisyydenhoito

Aikuiskoulutus
Nuorisotyö
Liikuntatoimi
Kirjasto- ja tietopalvelut
Kulttuuritoimi

7

Muu palvelutoiminta
Kiinteistöpalvelut
Maa- ja metsätilat
Pelastustoimi
Vesihuoltolaitos

Rakentamisen
valvonta
Yksityistietoimi
Ympäristönsuojelu

Kehityskatsaus ja olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa
Yleinen taloudellinen kehitys
Valtiovarainministeriön talouskatsauksen mukaan talouden korkeasuhdanne on taittumassa.
Maailmantalouden kasvu vaimenee ja viennin näkymät ja investointien odotukset huononevat. Kaupan esteet ja niiden lisääntyminen globaalisti hidastaa toteutuessaan myös Suomen
viennin kasvua. Kiina ja Yhdysvallat ovat globaalien arvoketjujen kautta Suomelle tärkeämpiä kauppakumppaneita kuin mihin pelkät ulkomaankauppatilastot viittaavat. Kaupan esteiden jatkuminen voi heikentää Suomen vientiä enemmän kuin vientikysynnän muutosten
kautta nähdään. Euroopan kannalta keskeiset riskit ovat Italian talouspolitiikan suunta sekä
Brexitiin liittyvä epävarmuus
Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan julkinen talous olisi vuosikymmenen vaihteessa
likimain tasapainossa mutta sen alijäämä alkaisi jälleen 2020-luvulla kasvaa vähitellen. Kuntaliiton näkemys on vuoden 2018 ensimmäisten tilinpäätösarvioiden perusteella synkempi.
Tulos näyttää painuvan negatiiviseksi lähes 200:ssa eli peräti noin kahdessa kolmasosassa
kunnista, kun vuotta aiemmin miinusmerkkisiä tuloksia oli 55 kunnassa.
Kuntien alustavat tilinpäätösarviot kertovat, että verotulot ja valtionosuudet tippuivat vuonna
2018. Samaan aikaan kuntien ja kuntayhtymien menot kasvoivat yli 3 prosenttia. Valtaosa
menojen kasvusta tulee materiaalien ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenot kasvoivat varsin maltillisesti.
Isoin yksittäinen tekijä kuntatalouden heikentymisessä on kilpailukykysopimus (kiky). Sen
negatiivinen vaikutus on Kuntaliiton mukaan arviolta 115 miljoonaa. Lähes puolet kikyn vaikutuksista ei kompensoidu. Näitä vaikutuksia ovat palkansaajien vakuutusmaksut, palkkojen
nollakorotukset, lomarahojen leikkaus sekä työajan pidennys. Kuntaliiton vielä lopullisilla lakelmilla vahvistamaton tuntuma on, että on kikyä on maksatettu kuntatalouden kustannuksella.
Kuntaliiton mukaan kuntien ja kuntayhtymien velka kasvoi viime vuonna miljardilla eurolla.
Kuntien velkataakka kasvoi reilut kolme prosenttia, mutta kuntayhtymien velka kiri lukuisten
sairaalahankkeiden vuoksi yli 11 prosenttia. Yhteensä kuntatalouden velka on asettumassa
noin 19,4 miljardiin euroon, mikä pitää velkaantumisen ennallaan suhteessa bruttokansantuotteeseen. Syömävelkaan jouduttiin turvautumaan jopa 38 kunnassa, kun vuotta aiemmin
vuosikate oli pakkasella vain neljässä kunnassa.
Urjalan kunnan taloudellinen kehitys ja arvio lähivuosien kehityksestä
Urjalan asukasluku 31.12.2018 oli ennakkoarvion mukaan 4793, joka on 36 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin (4829). Uusia vauvoja Urjalaan syntyi 35. Väestöllinen huoltosuhde (eli työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevien määrä suhteessa työllisiin) Urjalassa on 80,3. Kaupungistuminen ja ikääntyminen näkyvät Urjalassa tilastoissa siten, että keskiikä on 49,1 vuotta, yli 65 vuotta täyttäneiden osuus on 31,2 % ja alle 15 vuotiaiden osuus on
13,4 % urjalalaisista. Tampereen keskusseudun vetovoiman säteilyvaikutus on Urjalan kannalta negatiivinen.
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Urjalan kunnan vuoden 2018 talousarvio tehtiin 1 075 195 euroa alijäämäiseksi. Taloudellinen tilanne vuoden lopussa osoittautui kuitenkin arvioitua myönteisemmäksi. Oheisessa taulukossa on eritelty yhteenveto merkittävimmistä (vähintään 10 000 € ero) talousarviopoikkeamista:
TULOYLITYKSET
TULOSALUEITTAIN
4110 kunnanhallitus
4111 hallintokeskus
6120 vanhustenhuolto
6190 toimeentuloturva
7160 liikuntatoimi
8150 maa- ja metsätilat
YHTEENSÄ
TOTEUTUMATTOMAT KULUT
TULOSALUEITTAIN
1110 vaalit
4110 kunnanhallitus
4111 hallintokeskus
6110 sosiaalityö
6151 työllisyydenhoito
6170 terveydenhuolto
7170 kirjastotoimi
7180 kulttuuritoimi
8120 yhdyskuntasuunnittelu
8130 yhdyskuntarakentaminen
8140 muu palvelutoiminta
8141 kiinteistöpalvelu

TA2018

2 000

TP2018

Poikkeama

Selite
luovutusvoitot maaalueiden myynnistä, työllistämistuet
ateriamaksut (01/18), muut
tuotot
palvelusetelin tiliöintimuutokset
valtion korvaus kiintiöpakolaisista (2017/2018)
kuntosalikortit ja tilavuokrat
puun myyntituotot, maa- ja
vesialueiden vuokrat

31 961

29 961

104 767

56 767

270 000

1 367 742

1 097 742

8 000

132 038

124 038

45 000

67 740

22 740

138 100
511 100

265 088
1 969 336

126 988
1 458 236

TA2018

TP2018

Poikkeama

Selite

23 330

6 862

16 468

toteutumattomat maakuntavaalit

303 551

281 663

21 888

1 427 342
1 428 594

1 374 790
1 365 716

52 552
62 878

609 906

463 238

146 668

10 786 473

10 364 863

421 610

palvelujen ostot
henkilöstökulut, palvelujen
ostot, lipputukikorvaus
sijoituksia vähemmän
vähemmän palkkatukityössä
vähemmän palvelujen käyttöä (erit. vuodeosasto)
henkilöstökulut, palvelujen
ostot

48 00

252 325

222 204

30 121

121 568

109 346

12 222

144 619

123 571

21 048

palvelujen ostot
henkilöstökulut, palvelujen
ostot

245 616

211 234

34 382

henkilöstökulut, palvelujen
ostot (talvikunnossapito)

63 247

51 099

12 148

1 412 164

1 316 385

95 779
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palvelujen ostot
henkilöstökulut, palvelujen
ostot

8160 vesihuoltolaitos
9120 ympäristönsuojelu
YHTEENSÄ

558 011

392 292

165 719

53 000
17 429 746

35 300
16 318 563

17 700
1 111 183

TA2018

TP2018

6140 päivähoito
6151 työllisyydenhoito
8120 yhdyskuntasuunnittelu
9110 rakennusvalvonta
YHTEENSÄ

205 000

175 189

-

29 811

124 000

75 121

-

48 879

43 500

30 495

-

13 005

38 650
411 150

25 622
306 427

KULUYLITYKSET
TULOSALUEITTAIN
6120 vanhustenhuolto
6130 vammaispalvelut

TA2018

TP2018

TULOALITUKSET
TULOSALUEITTAIN

Poikkeama

- 13 028
- 104 723
Poikkeama

5 468 130

6 316 139

- 848 009

938 174

1 017 992

-

79 818

henkilöstökulut, palvelujen
ostot
palvelujen ostot

Selite
lakimuutos varhaiskasvatusmaksujen alenemisesta
vähemmän palkkatukityössä

valvontamaksut

Selite
palvelusetelin tiliöintimuutokset
vammaispalvelujen laitoshoito
lisäys asiakasmäärään, uusi
ryhmä ja tila, henkilöstölisäys ja palkat, hallinnolliset
muutokset

6140 lasten päivähoito
1 754 072
1 795 285
- 41 213
6190 toimeentuloturva
85 000
107 261
- 22 261
kiintiöpakolaisten menot
7120 peruskoulutus
3 651 973
3 669 875
- 17 902
henkilöstökulut
7130 toisen asteen
koulutus
512 530
584 199
- 71 669
henkilöstökulut
8150 maa- ja metsätilat
22 000
46 941
- 24 941
palvelujen ostot
YHTEENSÄ
12 431 879
13 537 692
-1 105 813
*taulukossa huomioitu vain isot, vähintään 10 000 euron talousarviopoikkeamat

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Kunnanhallitus esittää, että tilikauden 2018 ylijäämä 909 213 euroa kirjataan taseen pääomaan tilikausien yli-/alijäämätilille.
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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.
Kunnan henkilöstöstrategia on vuodelta 2006 ja se on tehty Etelä-Pirkanmaan seudullisen
henkilöstöstrategian pohjalta. Henkilöstöstrategia on tarkoitus päivittää kunnan strategian
päivityksen yhteydessä.
Henkilöstömenot vuonna 2018 olivat 7 792 748 euroa. Henkilöstömenot olivat vuonna 2018
reilut 280 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2017, laskien siis 3,5 % vuoden takaisesta.
Oheisesta taulukosta selviää kunnan henkilöstön määrä ja laatu sekä niiden kehitys viime
vuosilta (31.12.tilanne):

Hallintokeskus

Perusturva- Sivistyspalve- Tekninen palkeskus
lukeskus
velukeskus

Yhteensä

Vakinaiset
2018

21

43

64

21

149

2017

27

42

59

20

148

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

2018

1

8

11

0

20

2017

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

Määräaikaiset
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Työllistetyt
2018

2

1

0

0

3

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

2018

24

52

75

21

172

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

Yhteensä

Palvelukeskuksittain tarkasteltuna henkilöstömäärän kehitys osoittaa, että eniten henkilöstö
on vähentynyt hallintokeskuksen alaisesta toiminnasta. Määräaikaisten määrä on vähentynyt
perusturvakeskusta lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla.
Hallintokeskus

Perusturva- Sivistyspalve- Tekninen palkeskus
lukeskus
velukeskus

Yhteensä

Vakinaiset
2018

21

43

64

21

149

2017

27

42

59

20

148

2018

1

8

11

0

20

2017

6

8

16

3

33

2018

2

1

0

0

3

2017

0

3

1

0

4

2018

24

52

75

21

172

2017

33

53

76

23

185

Määräaikaiset

Työllistetyt

Yhteensä
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Sukupuolijakauma
Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma 31.12.2018 käy ilmi oheisesta taulukosta. Henkilökunta on perinteisesti ollut hyvin naisvaltaista, edelleen lähes 76 % henkilökunnasta on
naisia. Miesten määrä on kuitenkin lisääntynyt edellisvuodesta kolmella ja naisten määrä
vähentynyt kahdella.
Hallintokeskus

Perusturva- Sivistyspalve Tekninen palkeskus
lukeskus
velukeskus

Yhteensä

%

Naiset

20

41

48

4

113

75,84

Miehet

1

2

16

17

36

24,16

Yhteensä

21

43

64

21

149

Ikärakenne
Seuraavassa taulukossa kuvataan vakinaisen henkilöstön ikärakennetta palvelukeskuksittain. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 47,91 vuotta, mikä tarkoittaa pientä laskua vuoden
takaiseen, jolloin keski-ikä oli 49,28 vuotta. Suurimman ikäryhmän muodostavat edelleen yli
50-vuotiaat. Koko henkilöstöstä 49,7 % on yli 50-vuotiaita. Vuotta aiemmin vastaava luku oli
57,5 %.
Hallintokeskus

PerusturvaTekninen palSivistyspalvelukeskus
Yhteensä
keskus
velukeskus

%

alle 30

0

3

6

1

10

6,7 %

30 – 39

2

9

13

1

25

16,8 %

40 – 49

3

14

18

5

40

26,8 %

50 – 59

10

14

25

6

55

36,9 %

60 - 64

4

3

1

7

15

10,1 %

65 -

2

0

1

1

4

2,7 %

yht.

21

43

64

21

149

54,05

46,35

45,34

54,3

47,91

keski-ikä

Palvelussuhteen kesto
Kunnan palveluksessa on perinteisesti viihdytty hyvin. Yli 10 vuotta kestäneitä palvelussuhteita on edelleen lähes 53 % palvelussuhteista ja yli 20 vuotta kestäneitäkin noin 27 % kaikista palvelussuhteista.
Hallintokeskus

PerusturvaTekninen palSivistyspalvelukeskus
Yhteensä
keskus
velukeskus

%

alle 2v

2

7

11

5

25

16,8 %

2-4

2

4

5

3

14

9,4 %

5-9

3

9

17

2

31

20,9 %

10 - 14

2

9

12

0

23

15,4 %

15 - 19

1

7

5

3

16

10,7 %

20 - 24

2

1

4

3

10

6,7 %

25 - 29

4

1

5

0

10

6,7 %

30-

5

5

5

5

20

13,4 %

Yhteensä

21

43

64

21

149

100,0 %

Keskiarvo

19,43 v.

12,44 v.

11,72 v.

11,45 v.

13,29 v
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Sairastavuus
Vakinaisen henkilökunnan sairastavuus ilmenee oheisesta taulukosta. Vuoteen 2017 verrattuna sairauspäivät ovat vähentyneet lähes tuhannella päivällä. Vuonna 2017 sairauspäiviä
on 2976, vuonna 2018 päiviä oli 2002. Sairauspäiviä vakinaista työntekijää kohden oli 13,4,
kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 20,1. Suunta on kääntynyt oikeaksi. Työntekijöiden
työkyvystä huolehtimalla sairastavuutta pyritään vähentämään edelleen. Yleinen arvio sairauspäivän laskennallisesta kustannukset työnantajalle on noin 350 euroa, joten työhyvinvointiin satsaaminen on oikeastaan säästämistä.
Henkilö
lkm

Sairauspäivät

Sairauspäivät
henkilöä
kohden

Hallintokeskus (21)

16

276

13,1

21 937

5 169

Perusturvakeskus (43)

40

848

21,2

50 222

12 376

47

666

10,4

53 008

30 107

14

212

10,1

9 951

1 504

117

2002

13,4

135 118

49 156

Palvelukeskus (vakinainen henkilöstö)

Sivistyspalvelukeskus
(64)
Tekninen palvelukeskus (21)
Yhteensä (149)

Sairausajan
palkka €

Kelan korvaus €

Tapaturmat ja ammattitaudit
Vakinaiselle henkilöstölle sattui kaksi työtapaturmaa vuonna 2018, kun vuonna 2017 tapaturmia sattui 7. Oheisesta taulukosta selviää tapaturmista aiheutuneet sairauspäivät, palkkakulut ja turmista saadut vakuutuskorvaukset.
Tapaturma-ajan Vakuutusyhtiön
korvaus €
palkka €

Henkilö lkm

Tapaturmapäivät

0
1
1

0
26
3

0
1 629
422

0
1 623
422

0

0

0

0

2

29

2 051

2 044

Hallintokeskus
Perusturvakeskus
Sivistyspalvelukeskus
Tekninen palvelukeskus
Yhteensä

Koulutukseen osallistuminen
Kunnan henkilöstön koulutukseen käyttämät työpäivät vähentyivät vuoden 2017 päivistä
(403) noin 31 %. Aktiivisimmin koulutuksissa käytiin sivistyspalvelukeskuksen toimesta, koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 2,8 päivää/henkilö. Vähiten koulutuksissa kävi teknisen palvelukeskuksen henkilöstö, joilla koulutuspäiviä kertyi 0,9 päivää/henkilö.
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Päivät/vak.
työntekijä
1,1

21

64

1,5

5 442

39

177

2,8

19 860

Tekninen palvelukeskus (21)

10

18

0,9

1 938

Yhteensä (149)

76

282

Palvelukeskus (vakinainen henkilöstö)

HenkilölukumääKoulutuspäirä
vien lukumäärä

Hallintokeskus (21)

6

Perusturvakeskus (43)
Sivistyspalvelukeskus (64)
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Koulutusajan palkka
2 708

29 948

Henkilöstömenot
Henkilöstömenot vähenivät vuodesta 2017 noin 3,5 %. Talousarvion henkilöstökuluihin varattu määräraha alitettiin yli 430 000 eurolla. Palkkakulut vähenivät edellisvuodesta 100 000
eurolla ja henkilösivukulut noin 180 000 eurolla.
2014
Palkat

2015

2016

2017

2018

6 150 200

6 001 402

6 100 657

6 092 019

5 991 036

305 589

271 563

334 715

264 859

186 857

Eläkevakuutusmaksut

1 978 450

1 936 237

1 811 514

1 719 208

1 614 855

Yhteensä

8 434 241

8 209 585

8 246 886

8 076 086

7 792 748

Muutos-%

-4,4

-2,7

0,5

-2,06

-3,53

Sosiaaliturvamaksut

Eläkkeelle jääminen
Vakinaisesta henkilöstöstä vanhuuseläkkeelle vuonna 2018 jäi 7 henkilöä. Vuonna 2017
vanhuuseläkkeelle jäi 6 ja vuonna 2016 jäi 8 henkilöä.
Eläkepoistuma-arvio (Keva)
Työkyvyttö- Eläkepoistuma
Eläkepoistuma
myyseläke
yht.

Vuosi

Vanhuuseläke

2016

8

3

11

3,8

2017

6

3

9

3,1

2018

7

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

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
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.
Hallintosääntö, konserniohje ja sisäisen valvonnan ohje ovat olleet voimassa 1.6.2017 alkaen. Hallintosäännön luvussa 9 määritellään valvontaan liittyvät luottamustoimielinten sekä
virkahenkilöstön roolit ja tehtävät. Hallinnon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta lisää muun muassa
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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.
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.
Kunnan hankintaohje päivitettiin vuonna 2018. Kunnanhallitus hyväksyi uuden hankintaohjeen 19.3.2018 § 55 ja se tuli voimaan 1.4.2018. Lisäksi kunnanhallituksen antamissa talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa täsmennetään hankintaohjeistusta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa määritellään myös 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.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Toiminnalliset riskit
Vaikuttavuudeltaan laaja-alaisimpiin ja siten kriittisimpiin riskeihin kuuluu kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta. Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen on toteutettu pienentämällä henkilöriskiä. Syksyllä vesihuoltoon rekrytoitiin kolmas kokoaikainen vesilaitoksen hoitaja. Myös
vesilaitoksen työntekijöiden esimies, uusi yhdyskuntatekniikan rakennusmestari aloitti työt
vuoden lopulla
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Kokonaisuutena arvioiden 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. Viestinnän kehittämisryhmä ViKe laati kunnalle uuden viestintäohjeen, joka hyväksyttiin kunnanhallituksessa 25.6.2018 § 119 ja se tuli voimaan 1.7.2018. Tiedonhallintaan
liittyen vuonna 2018 järjestettiin useita koulutuksia muun muassa asianhallintaohjelma Twebin käytöstä.
ICT-toimintoihin liittyvät riskit
Sähköisen työskentelyn lisääntyminen tuo myös kunnalle riskejä ICT-toimintoihin. Tietoliikennekatkokset ovat harvinaisia, yleensä lyhytaikaisia ja koskevat monesti vain jotain tiettyä
ohjelmistoa tai sovellusta. Toimintojen ja ohjelmistojen hoitaminen seudullisesti on kustannustehokasta, mutta sopimusteknisistä ja yhteistyön kehittämistarpeista johtunut tarve arvioida ICT-yhteistyö uudelleen alkoi vuoden 2017 lopulla ja jatkui vuonna 2018. Seutukunnan
yhteinen ICT-työryhmä laati uuden yhteistyösopimusluonnoksen, jonka seurauksena seutukunnallista ICT-yhteistyötä ohjaamaan tullaan perustamaan johtokunta, joka koostuu erikseen nimettävistä kuntien edustajista. Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen 10.12.2018 §
230. Uusi yhteistyösopimus tulee voimaan 1.1.2020. Toukokuussa 2018 voimaan tulleeseen
EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautuminen eteni tietosuojavastaavan ja tietosuojatyöryhmän johdolla.
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 toteamaan.
Ympäristötekijät
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.
Yhteenvetona sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä
voidaan todeta, että 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 johto tekee riskinhallintatyötä osana
päivittäistä johtamista siten, että merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät tiedostetaan ja
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riskien realisoitumisten vaikutuksia pyritään minimoimaan. Sisäinen poikkihallinnollinen tiedonkulku on lisääntynyt ja tämä mahdollistaa aiempaa paremmin ohjeistusten ja käytäntöjen
yhtenäistämisen.

Kuntakonsernin toiminta ja talous
Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
Urjalan Talot Oy on kunnan ainoa tytäryhtiö. Yrityksen hallinnassa ja käytössä on 21 asuinkiinteistöä, joissa vuoden 2018 lopulla oli 267 asuntoa. Asuntojen käyttöaste oli 88,53 %, kun
se vuonna 2017 oli 87,8 %. Kiinteistöjen pinta-ala on 14 895,5 m2. Yhtiön osakepääoman,
435 774,91 euroa, omistaa kokonaan Urjalan kunta (osakkeet 1 - 2.591). Vuosi 2018 oli
yhtiön 44. toimintavuosi ja Urjalan Talot –nimisenä 18. toimintavuosi.
Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Konsernin osalta suuria muutoksia ei vuoden aikana tapahtunut. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä valmistauduttiin sote- ja maakuntauudistukseen, joka ei kuitenkaan toteutunut. Lisäksi
valtuusto myönsi takauksen Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt oy:n 15 miljoonan omavelkaiselle lainalle 2,25 miljoonan osuudelle.
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.

Nimi

Kotipaikka

Kunnan omistusosuus Konsernin omistusosuus

Tytäryhteisöt
Urjalan Talot Oy

Urjala

100 %

100 %

Kuntayhtymät
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky
Koulutuskeskus Tavastia

Tampere

1,12 %

1,12 %

Hämeenlinna

0,92 %

0,92 %
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Pirkanmaan liitto
Tampere
Forssan ammattiinstituutti
Forssa
Valkeakosken seudun
koulutuskuntayhtymä Valkeakoski
Yhteensä
Osakkuusyhteisöt
Etelä-Pirkanmaan
palvelukiinteistöt
Yhdistelemättömät
osakkuusyhteisöt
Kiinteistö Oy Urjalan
Virasto ja liikekeskus
Kiinteistö Oy Laukeelan Keskus

1.12%

1,12 %

5,88 %

5,88 %

1,072 %

1,072 %

Urjala

15,000 %

15,000 %

Urjala

40,29 %

40,29 %

Urjala

23,87 %

23,87 %
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TOTEUTUMISVERTAILU
Käyttötalouden toteumavertailu tulosalueittain

1000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja, keskusvaalilautakunnan sihteeri Terhi Källi
Toimielimen alaiset tulosalueet:
1110 Vaalit
Toimielimen perustehtävä
Vaalilain mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan
keskusvaalilautakunta.
Kunnan
keskusvaalilautakuntaan
kuuluu
puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on
kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he
tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan
edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Keskusvaalilautakunta toimittaa kuntavaalit, valtiolliset vaalit ja Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit). Kunnassa on yksi äänestysalue.

1110 Vaalit
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
1110 VAALIT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

18 300
-23 330
-5 030

0
0
0

18 300
-23 330
-5 030

8 690
-6 862
1 828

Tot-% TA
YHT

Poikkeama
TA YHT

47,49%
29,41%
-36,34%

9 610
-16 468
-6 858

Toiminta vuonna 2018
Vuonna 2018 keskusvaalilautakunta toimitti presidentin vaalin. Maakuntavaalin järjestämiseen oli varauduttu mutta se ei toteutunut.
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2000 TARKASTUSLAUTAKUNTA
Toimielimen alaiset tulosalueet:
2110 Tarkastuspalvelut

2110 Tarkastuspalvelut
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
2110 TARKASTUSPALVELUT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

-16 060
-16 060

0
0

-16 060
-16 060

-13 224
-13 224

Tot-%
TA YHT

Poikkeama
TA YHT

82,34%
82,34%

-2 836
-2 836

Toimielimen perustehtävä
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.
Toiminta vuonna 2018
Tarkastuslautakunta kokoontui 9 kertaa vuonna 2018. Valtuusto valitsi tarkastuslautakunnalle jäseneksi ja uudeksi puheenjohtajaksi Ari Aallon 17.12.2018 § 38 edellisen puheenjohtaja
Lari Pynnän pyydettyä eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä.
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3000 VALTUUSTO
Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi
Toimielimen alaiset tulosalueet:
3110 Valtuusto

3110 Valtuusto
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
3110 VALTUUSTO
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

-26 600
-26 600

0
0

-26 600
-26 600

-21 700
-21 700

Tot-% TA YHT

Poikkeama
TA YHT

81,58%
81,58%

-4 900
-4 900

Toimielimen perustehtävä
Kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto. Kuntalaissa korostetaan valtuuston vahvaa asemaa
ja kokonaisvastuuta kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta
päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden
tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Valtuusto tekee
päätökset kaikissa laissa mainituissa kunnan kannalta tärkeissä asioissa. Kuntalain 14 §:ään
on koottu asioita, joissa valtuuston edellytetään käyttävän kunnan päätösvaltaa. Säännös
antaa kokonaiskuvan valtuuston tehtävistä. Sitä täydentävät lain muut säännökset, joissa
säädetään valtuustolle kuuluvista yksittäisistä tehtävistä
Toiminta vuonna 2018
Valtuusto päätti siirtyä sähköiseen kokouskäytäntöön. Valtuusto päätti varhaiskasvatuksen
sekä lasten ja nuorten psykologin siirrosta perusturvatoimesta sivistystoimeen sekä hyväksyi
tähän siirtoon liittyvät muutokset Urjalan kunnan hallintosääntöön 1.8.2018 alkaen. Valtuusto
hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.
Valtuusto hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, Urjalan kotouttamisohjelman,
Urjalan kunnan hyvinvointisuunnitelman vuodelle 2019 sekä sopimuksen perusturvajohtajan
viran hoidosta Akaan kaupungin kanssa vuosina 2019 – 2020. Valtuusto hyväksyi vuoden
2019 talousarvion sekä vuosien 2020 – 2021 taloussuunnitelman.
Valtuusto myönsi omavelkaisen takauksen Urjalan 4H-yhdistyksen lainalle koulutuksellisen
yhteistyöhankkeen toteutukseen sekä samoin omavelkaisen takauksen Urjalan Palloseuran
kahdelle lainalle tekonurmihankkeen toteutukseen yhtenäiskoulun viereen. Lisäksi valtuusto
myönsi 2,25 miljoonan euron omavelkaisen takauksen Etelä-Pirkanmaan Palvelukiinteistöt
Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä ottamaan 15,0 miljoonan euron suuruiseen lainaan yhteisen terveyskeskussairaalan rakentamiseen Valkeakoskelle vuosina 2018 – 2020.
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4000 KUNNANHALLITUS
Toimielimen alaiset tulosalueet:
4110 Kunnanhallitus
4111 Hallintokeskus
4410 Elinkeinopalvelut

4110 Kunnanhallitus
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Maijala
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Tot-% TA
talousarvio
muutokset muutosten
YHT
j.
4110 KUNNANHALLITUS
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

2 000
-302 981
-300 981

0
-570
-570

2 000
-303 551
-301 551

31 960
-281 663
-249 703

1 598,0%
92,79%
82,81%

Poikkeama
TA YHT

-29 960
-21 888
-51 848

Toimielimen perustehtävä
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen tulee myös valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Lisäksi kunnanhallituksen tulee edustaa kuntaa työnantajana, vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Toiminta vuonna 2018
Maankäytön osalta kunnanhallitus päätti kaavoituksen vireille tulosta Laukeelan Sairaalanmäellä olevan korttelin 28 ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen osalta sekä päätti
myöhemmin asettaa kaavaluonnoksen yleisesti nähtäville. Alueella sijaitsevat Urjalan terveysasema sekä Attendon uusi hoivakoti. Samoin kunnanhallitus hyväksyi Huhdin Kangasniemen asemakaavamuutoksen päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asetti
kaavaluonnoksen yleisesti nähtäville.
Urjalan kunnan kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamisen osalta kunnanhallitus hyväksyi
allekirjoitettavaksi Urjalan kunnan ja Lounea Palvelut Oy:n välisen hankintasopimuksen valokuituyhteyksien rakentamisesta Urjalan kunnan toimipaikkoihin sekä Urjalan Talot Oy:n
toimipaikkoihin vuoden 2018 aikana.
Kunnanhallitus käsitteli runsaan peurakannan vaikutuksia Urjalan kunnan alueella maatalouteen sekä liikenneturvallisuuteen. Lausunnossaan Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2018 – 2022 kunnanhallitus kiinnitti huomiota valtatie 9:n liikenneturvallisuuden
parantamiseen välillä Nuutajärvi – Tipuri sekä osatoteutuksena riista-aidan rakentamiseen
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välillä Lehmussuon risteys – Hakkkilan aukea. Kunnanhallitus päätti myös, että Urjalan kunta
osallistuu keltaisen nauhan hankintakustannuksiin valtatie 9:n varteen.
Lausunnossaan Pirkanmaan ELY – keskukselle kunnanhallitus kiinnitti huomiota alemman
tieverkon osalta päällystystarpeeseen Lehmussuon eritasoliittymän/sillan kohdalla mukaan
lukien Tampereentie ja Urjalantie, Salmentien ja Yhteiskouluntien risteysalueella sekä Nuutajärven – Puolimatkan paikallistiellä välillä valtatie 9 – Nuutajärven lasikylä.
Kunnanhallitus käsitteli suunnitelmia Etelä-Pirkanmaan yhteisen vuodeosaston rakentamisesta Valkeakoskelle vuosina 2018 – 2020 sekä päätti myöntää Etelä-Pirkanmaan Palvelukiinteistöt Oy:lle 180 000 euroa oman pääoman ehtoisena lainana.
Kunnanhallitus perusti kuntaan toimikaudekseen sisäilmatyöryhmän, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän, ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä vastaavan työryhmän ja
liikenneturvallisuustyöryhmän sekä nimesi työryhmiin jäsenet. Henkilöstöasioiden osalta
kunnanhallitus päätti perustaa 1.8.2018 alkaen Urjalan kuntaan varhaiskasvatuspäällikön ja
Laukeelan päiväkodin johtajan virat. Kunnanhallitus asetti myös työryhmän laatimaan esitystä Urjalan päiväkodin tulevaisuudesta siten, että kokonaissuunnittelussa huomioidaan kustannusarvioineen nykyisen päiväkodin peruskorjaus ja mahdollinen laajennus sekä erillinen
uudisrakennus.
Kunnanhallitus hyväksyi Urjalan kunnan hankintaohjeen tulemaan voimaan 1.4.2018 alkaen.
Samoin kunnanhallitus päätti, että päätöksenteon valmistelussa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointi 1.6.2018 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi Urjalan kunnan viestintäohjeen tulemaan voimaan 1.7.2018 alkaen sekä Urjalan kunnan hyvinvointisuunnitelman vuodelle 2019.
Kunnanhallitus päätti jatkaa urjalalaisille tarkoitetun palvelusetelin käyttöä joukkoliikenteessä
vuosina 2019 – 2020. Palveluseteli käy vain Matkahuollon 42 matkan sarjalipputuotteeseen.
Kunnanhallitus päätti ilmoittaa Metsähallitukselle, että Urjalan kunta on valmis ottamaan vastuun Kortejärven retkeilyrakenteiden ylläpidosta ja huollosta 1.1.2019 alkaen.
Kunnanhallitus päätti, että Urjalan kunta osallistuu Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven järviketjun
säännöstelyn vaihtoehtotarkastelun kustannuksiin vuonna 2019 yhdessä Pirkanmaan ELY –
keskuksen kanssa. Kunnanhallitus päätti myös, että Urjalan kunta osallistuu Nuuta-, Ruta- ja
Kortejärven suojeluyhdistys ry:n käynnistämän Nuutajärven kokonaisvaltaisen kunnostushankkeen ensimmäisen vaiheen kustannuksiin vuonna 2019 sillä ehdolle, että Pirkanmaan
ELY – keskus osallistuu hankkeen kokonaiskustannuksiin 50 %:n rahoitusosuudella.
Kunnanhallitus käsitteli myös vaihtoehtoisia ratkaisuja Urjalan kunnan ympäristönsuojelu- ja
maa-aineslupa-asioiden hoitamiseksi jatkossa. Saatujen selvitysten perusteella kunnanhallitus päätti, että Urjalan kunta jatkaa toistaiseksi yhteistyötä Akaan ja Valkeakosken kaupunkien kanssa ympäristönsuojelu- ja maa-aineslupa-asioiden hoidossa.
Pyydettynä lausuntonaan valtiovarainministeriölle kunnanhallitus päätti Urjalan kunnan puolesta puoltaa Kuhmoisten kunnan siirtämistä Keski-Suomen maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan. Kunnanhallitus päätti myös hyväksyä Urjalan kunnan puolesta solmittavaksi kuntaalan energiatehokkuussopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön/energiaviraston kanssa. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi työryhmän valmisteleman sopimuksen seudullisesta tietohallintoyhteistyöstä tulemaan voimaan 1.1.2020.
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Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Omaisuuden tehokas hallinta
ja arvon säilyttäminen

Tarpeetonta omaisuutta ei ole
tai se on myynnissä

Honkolan koulun myynti, maakaupat > toteutunut

Verkostoituminen ja vahva
edunvalvonta

Verkostoituminen ja edunvalvonta

Aktiivinen vaikuttaminen eri
yhteyksissä > toteutunut

Valokuituverkko-prosessin
eteneminen suunnitelman mukaan

Suunnitelman toteutusaste

Kuituverkon rakentaminen kunnan toimipisteisiin sekä Urjalan
Talot Oy:n kiinteistöihin toteutettu > toteutunut 100 %

4111 Hallintokeskus
Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi, siivous- ja ruokapalvelut –tulosyksikön
esimies Päivi Lammi
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
4112 Hallintopalvelut
4113 Muut palvelut
4114 Siivous- ja ruokapalvelut
4210 Henkilöstöhallinto
4310 Taloushallinto
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
4111 HALLINTOKESKUS
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

48 000
-1 423 077
-1 375 077

0
-4 265
-4 265

48 000
-1 427 342
-1 379 342

104 767
-1 374 790
-1 270 023

Tot-% TA
YHT

Poikkeama
TA YHT

218,26%
96,32%
92,07%

-56 767
-52 552
-109 319

Tulosalueen perustehtävä
Kunnanhallituksen alaisena tulosalueena hallintokeskus tekee hallinnon keskitettyjä tehtäviä
ja tuottaa tukipalveluja muille tulosalueille. Hallintokeskus vastaa tietohallinnon koordinoinnista kunnan organisaatiossa 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, opetustoimen tilastointia lukuunottamatta. Henkilöstöhallinto avustaa palvelukeskuksia henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa
sekä hoitaa ja koordinoi Urjalan kunnalle työnantajana kuuluvia tehtäviä. Tällaisia ovat mm.
virka- ja työehtosopimusasiat, sopimusten tulkinta, palkanlaskenta, työterveyshuolto, työsuojelu, kouluttaminen, tiedottaminen ja työkyvyn ylläpitoon liittyvät toimet.
25

Joukkoliikennettä pyritään järjestämään siten, että kunnassa on toimivat joukkoliikenneyhteydet kunnan sisällä ja tärkeimpiin asiointisuuntiin.
Siivous- ja ruokahuoltoyksikön perustehtävä on tuottaa varhaiskasvatuksen ja kouluikäisten
ruokasuositusten mukaista ravitsevaa ja terveellistä, hyvistä raaka-aineista valmistettua
maukasta ruokaa päiväkoti- ja kouluikäisille lapsille ja nuorille. Siivouspalvelun perustehtävä
on tuottaa laadukasta siivouspalvelua kunnan kiinteistöissä.
Hallintokeskus-tulosalue pysyi talousarviossa. Toimintakulut laskivat vuoden takaisesta noin
700 000 euroa. Talousarvioon kirjatut tuotot ylitettiin lähes 60 000 eurolla ja kulut alitettiin
reilulla 50 000 eurolla.

Toiminta vuonna 2018
Hallintokeskus huolehti käytännön toimenpiteistä kunnanhallituksen ja valtuuston sähköiseen
kokouskäytäntöön siirtymisessä. Kunnan hankintaohje päivitettiin ja laadittiin uusi
viestintäohje. Myös seudullisen tietohallintoyhteistyön sopimuksen uudistamisen
valmistelussa oltiin mukana, kehitettiin tietosuojaa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi
yhdessä tietosuojavastaavan ja –työryhmän kanssa.
Ruokahuollon osalta lisättiin jonkin verran lähiruuan käyttöä ja liityttiin Lähiruoka-Akatemian
jäseneksi. Lähiruoka-Akatemia on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää
lähiruoan saatavuutta ja käyttöä sekä vahvistaa aluetaloutta parantamalla alueellisia yritystoiminnan edellytyksiä. Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys toimii lähiruoan tuottajien, ammattikeittiöiden ja kuluttajien edunvalvojana. Keskeinen toiminnan muoto on sidosryhmien
kouluttaminen ja neuvonta sekä toimintaa tukevien tapahtumien järjestäminen. Lähituottajien
tuotteita Urjalaan kerää, pakkaa ja kuljettaa Lähipuoti Remes Humppilasta.
Yhtenäiskoululle teetettiin siivousmitoitus oppilastyönä Tampereen ammattikorkeakoulun
siivoustyön esimiesopintoja tekeviltä opiskelijoilta. Kunnalle kustannustehokas tapa hyödynsi
myös opiskelijoita opinnoissa. Yhtenäiskoulua siivoaa nyt mitoituksen mukaiset kolme kokopäiväistä siivoojaa. Laukeelan päiväkodin uuden ryhmän perustaminen ja heille remontoitu
uusi tila aiheutti talousarvion ulkopuolisia kustannuksia myös ruoka- ja siivouspuolelle. Siivousväline- ja muiden hankintojen lisäksi uuden osaston yhdistelmätyöntekijäksi työllistettiin
palkkatuella osa-aikainen työntekijä.
Henkilöstöhallinnossa työllisti peruspalkanlaskennan lisäksi työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset korotukset ja erät, takautuvat erät epäpätevyysalennuksen korjausten vuoksi, varhaiskasvatuksen siirron vaikutukset sekä tulorekisterin käyttöönoton valmistelu. Työsuojelupäällikön tehtävä siirtyi hallinto- ja talousjohtajan vastuulle 1.8. alkaen.
Taloushallinnossa alettiin valmistautua tulevaan valtakunnalliseen taloushallinnon automatisointiin sekä seutukunnalliseen järjestelmäuudistukseen päivittämällä tilikartat ja aloittamalla
keskusten välisten käytäntöjen yhtenäistäminen muun muassa ohjeistusten täsmentämisellä.
Taloushallinnon toimintatuottoja kertyi talousarvioon nähden moninkertaisesti perintäprosessin tehostamisen ansiosta
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Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö

Sairauspoissaolojen määrän
seuranta

Sairauspoissaolot vähentyneet
yli 30 % > toteutunut

Asiantunteva ja osaava henkilöstö

Henkilöstöllä ajantasaiset tiedot, työmenetelmät ja osaaminen

Koulutuspäiviä yhteensä 282

Tiedonkulun toimivuus horisontaalisesti ja vertikaalisti

Uusi viestintäohje laadittu ja tuli
voimaan 1.7.2018 > toteutunut

Asiakkaille tuotetaan terveellisiä ja ravitsevia aterioita laadukkaista raaka-aineista

Ruuan laadusta saatu asiakaspalaute, ruokahävikin seuranta

Asiakaspalaute huomioitu, ateriatyöryhmässä asiakkaiden
edustajat mukana, kasvisruokapäivien hävikki kasvanut >
toteutunut

Kiinteistön vaatimukset huomioiva siivouspalvelu

Siivoupalvelusta tehty mitoitus

Mitoitus tehty ja otettu käytäntöön > toteutunut

4410 Elinkeinopalvelut
Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Satu Sarin
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
4410 ELINKEINOPALVELUT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

6 600
-253 613
-247 013

0
-384
-384

6 600
-253 997
-247 397

5 912
-250 968
-245 056

Tot-%
TA YHT

Poikkeama
TA YHT

89,58%
98,81%
99,05%

688
-3 029
-2 341

Tulosalueen perustehtävä
Elinkeinopalveluiden tehtävänä on tukea urjalalaisten yritysten menestymistä ja lisätä kunnan elinvoimaisuutta. Elinkeinopalvelut vastaa yritysyhteyksistä, yritysneuvonnasta, toimialojen kehittymisen mahdollistamisesta sekä yritysten kehittämis- ja sijoittumispalveluista. Valittuja EU-rahoitteisia hankkeita käytetään avuksi tavoitteiden saavuttamisessa. Elinkeinopalveluiden toiminta on asiakaslähtöistä, yhteistyöhakuista, asiantuntevaa ja aktiivista. Elinkeinopalvelut tuottaa osaltaan kuntamarkkinointia.
Toiminta vuonna 2018
Elinvoimaohjelmaa toteutettiin suunnitellusti. Valokuituverkon rakentuminen toteutui tavoitteen mukaisesti ja sen käyttäjille markkinoimiseksi tehtiin yhteistyötä toimittajan kanssa.
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Kuntamme sijoittui valtakunnallisessa Elinkeinopolitiikan mittaristossa parhaiden nousijoiden
listauksessa kolmanneksi.
Tunnettuuden ja näkyvyyden lisäämisen tehokkaana välineenä käytettiin Urjalan kunnan
150-juhlavuotta. Juhlavuonna toteutettiin useita uusia tapahtumia sekä omana tuotantona
että yhteistyökumppaneiden kanssa, ja niihin osallistui yhteensä lähes 5000 kävijää. Kuntamarkkinointiin uudistettiin graafinen ilme, jonka käyttöön ottoa toteutettiin määrärahojen puitteissa. Määrärahojen riittävyyden varmistamiseksi tunnettuuskyselyn teettäminen siirtyi
tuonnemmaksi.
Elinkeinopalvelut-tulosalue pysyi talousarviossa. Juhlavuosi-projektin toteutuksessa hyödynnettiin lisäresurssin palkkaamisessa valtion palkkatukea.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Yritystoiminnan jatkamisen,
kehittymisen ja kasvun tukeminen
Tunnettuuden ja näkyvyyden
lisääminen
Toimivat tietoliikenneyhteydet

Yritysten määrä

Yritysten nettoperustannan
perusteella yritysten määrä
on edellisvuosien tasolla
Urjala150-juhlavuosi toteutui

Näkyvyyden ja tunnettuuden
kasvu
Valokuituverkon toteutuminen

Valokuituverkon toteutuminen kuntalaisten ja yritysten
saataville toteutui suunnitellusti

Tunnusluvut
TP 2014

TP 2015

TP 2016

TP 2017

TP 2018

Yritysten määrä / tuhat
asukasta

81,7

80,8

78,8

e81,7

e82,9

Uusien yritysten nettoperustanta

-9

+8

-16

+3

+2

Tunnettuuskyselyn tulokset

..

..

..

..

..

Urjalan Fb-sivujen seuraajat

..

..

n. 1200

n. 1300

1701
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6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA
Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila
Toimielimen alaiset tulosalueet:
6110 Sosiaalityö
6120 Vanhustenhuolto
6130 Vammaispalvelut
6140 Lasten päivähoito
6151 Työllisyydenhoito
6170 Terveydenhuolto
6190 Toimeentuloturva
Toimielimen perustehtävä
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 2018
Perusturvalautakunta on kokoontunut vuoden 2018 aikana 4 kertaa. Perusturvajohtaja toimi
koko vuoden sekä Urjalan kunnan (työajasta ja kustannuksista 25 %) että Akaan kaupungin
(työajasta ja kustannuksista 75 %) perusturvajohtajana. Sopimus on voimassa 31.12.2020
saakka. Valtakunnallinen sote-uudistus on edelleen valmistelussa ja sen voimaanastumisen
aikataulu on toistaiseksi 1.1.2021. Lakiesitys annetaan kuitenkin vasta keväällä 2019. Pirkanmaalla on aloitettu lakiuudistuksiin valmistautuminen.
Perusturvakeskuksen talousarvion mukaisista ulkoisen toimintakatteen toteuma oli 96,2 % eli
toimintakate oli noin 790.000 euroa alle arvioidun. Toimintakate väheni edellisvuodesta
358.378 euroa. Vammaispalvelujen ja lasten päivähoidon tulosalueet ylittivät talousarvionsa.
Muut tulosalueet (sosiaalityö, vanhustenhuolto ja työllisyydenhoito, terveydenhuolto ja toimeentuloturva) alittivat talousarvionsa. Työllisyydenhoito, terveydenhuolto ja toimeentuloturva alittivat myös edellisen vuoden toteuman.
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6110 Sosiaalityö
Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6110 Sosiaalityö
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
6110 SOSIAALITYÖ
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

100 000
-1 426 009
-1 326 009

0
-2 585
-2 585

100 000
-1 428 594
-1 328 594

107 148
-1 365 716
-1 258 568

Tot-% TA
YHT

Poikkeama TA
YHT

107,15%
95,6%
94,73%

-7 148
-62 878
-70 026

Tulosalueen perustehtävä
Yleisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön tarkoituksena on mahdollistaa yksilön ja perheen
elämänkriiseistä selviytyminen sekä tukea yhteisön toimivuutta vaikuttamalla asiakkaiden
elinolosuhteisiin. Sosiaalityötä toteutetaan kehittämällä vaikuttavia ennaltaehkäiseviä työmuotoja ja järjestämällä yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa hänelle tarpeelliset ja tarkoituksenmukaiset palvelut ja tukitoimet. 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.
Toiminta vuonna 2018
Lastensuojelussa 2018 tapahtui muutoksia, jotka johtuivat osaltaan vaativista asiakastilanteista ja toisaalta suunniteltuun sote-uudistukseen valmistautumisesta. Urjalan sosiaalitoimi
siirtyi ns. perhekeskusmalliin ja otti koulutuksen jälkeen käyttöön lastensuojelussa systeemisen toimintamallin (ns.Hackneyn malli), jossa työskentelyssä mukana on myös perheterapeutti. Sosiaalitoimessa työskenteli vuoden 2018 aikana sosiaalityöntekijä, perhepalveluiden
koordinaattori, perhepalveluiden kotipalvelun työntekijä ja kolme sosiaaliohjaajaa (perhetyöntekijää) ennaltaehkäisevässä, tehostetussa ja sosiaalihuollon mukaisessa perhetyössä.
Päihde- ja mielenterveystyötä tekevä kunnan sosiaaliohjaaja osallistuu myös lapsiperhepalveluiden tuottamiseen perhetyössä.
Perhetyön asiakkaana oli vuoden 2018 aikana yhteensä 115 lasta, tehostetussa perhetyössä
48 lasta, sosiaalihuollon mukaisessa perhetyössä 61 ja ennaltaehkäisevässä kuusi lasta.
Kotiapua tuotettiin kuuteen perheeseen. Vuoden 2018 aikana avohuollon asiakkaana oli
perhepalveluissa yhteensä 154 lasta. Lastensuojeluilmoituksia ja sosiaalihuoltolain mukaisia
ilmoituksia vastaanotettiin yhteensä 97. Ilmoitusten määrä väheni hieman vuodesta 2017.
Akaan perhekeskusta käytettiin muutaman sosiaalityön asiakasperheen tilanteessa vuoden
2018 aikana, koska ensisijaisesti Urjala käyttää omaa lasten ja nuorten psykologin palveluja.
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Vuoden 2018 aikana huostaanotettuna oli yhdeksän lasta, joista kaksi sijoitusta päättyi vuoden 2018 aikana ja siten vuoden päättyessä huostassa ja sijoituksessa oli seitsemän lasta.
Avohuollon sijoituksessa oli vuoden aikana seitsemän lasta ja kiireellisiä sijoituksia tehtiin
viisi. Lastensuojeluun varattuja määrärahoja ei ylitetty. Toteuma% oli 91,4 %.
Vuonna 2018 aikuishuoli-ilmoituksia vastaanotettiin 26. Vuonna 2018 tuetun asumisen ohjaajan toimenkuvaan on kuulunut tuetun asumisen ohjaus, päihdetyö, mielenterveystyö sekä
maahanmuuttotyö. Asiakkaita vuonna 2018 oli yhteensä 52, joista suurin osa eli 26 oli päihdetyön asiakkaita. Tuetun asumisen ohjaaja on tehnyt vahvaa yhteistyötä kunnan eri toimijoiden (aikuissosiaalityö, lastensuojelu, sosiaalinen kuntoutus, seurakunta, Urjala Talot, kuntouttava työtoiminta, terveydenhuolto) kanssa. Asiakasmäärä on edellisvuoden mukainen.
Päihdehuollon asiakkaina asumispalveluyksiköissä on ollut vuonna 2018 kolme ja
mielenterveysongelmaisten palvelu- ja tukiasunnoissa seitsemän asiakasta.
Toukokuussa 2018 käynnistettiin nuorten Narikka (starttipaja) yhteistyössä sosiaalisen kuntoutuksen hankkeen ja nuorisotyön kanssa. Joulukuun 2018 alussa sosiaalitoimelle siirtyi
myös sosiaalinen kuntoutus ja sen mukana Narikka-kahvilatoiminta, koska sosiaalisen kuntouksen hanke päättyi marraskuun 2018 lopussa. Nuorten Narikassa kävijöitä on ollut kerrallaan aina 3-5 ja aikuisten Narikkakahvilassa perjantaisin noin 20-30 henkilöä.
Vuoden 2018 aikana aloitti toimintansa myös ennaltaehkäisevä päihdetyöryhmä, jossa jäseninä ovat sosiaalitoimen henkilökuntaa, terveyskeskuslääkäri ja sairaanhoitaja, yhtenäiskoulun terveydenhoitaja, nuorisotoimen edustaja ja liikkeiden edustajia. Päihdetilanne on huolestuttava Urjalassa ja ko. työryhmä tukee hyvin yhteistä tahtotilaa saada kunnassa päihdeongelmat pienenemään.
Talousarvion toteumat varsinaisessa sosiaalityössä (toteuma 68,6 %), päihdehuollossa (toteuma 76,6%) ja mielenterveystyössä (toteuma 88,4 %) alitettiin vuonna 2018.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Huolellinen valmistautuminen
sote-uudistukseen

Osallistuminen Pirkanmaan
valmisteluun. Suunnitellaan
selkeä siirtyminen uuteen palvelutuotantoon soteuudistuksessa, mihin asti turvataan laadukkaat sote-palvelut.

Asiakaslähtöisyyden lisääminen ja tiedon tuottaminen
asiakastyössä.
Varhaisen tuen tarjoaminen ja
kuntalaisten tukeminen arjessa.

Asiakastyön arviointi.

Henkilökunta osallistui eri
työryhmiin vuoden 2018 aikana, laati oman perhekeskusmallin, kävi systeemisen
toimintamallin koulutuksen ja
alkoi toteuttaa sitä lapsiperheiden kanssa. Palvelutarjotin on entisestään laajentunut ja on tasoltaan laadukasta.
Asiakkailta on kysytty suullisesti palautetta.

Asiakasperheiden määrä perhekeskuksessa (SHLpalveluissa).

Määrä lisääntynyt vuodesta
2017.

Asiakasperheiden määrä lastensuojelussa.

Määrä vähentynyt vuodesta
2017.
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Ajantasainen lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma.

Maahanmuuttajien kotouttamisen toteuttaminen.

Käyttöön otetaan matalan kynnyksen yhteydenottotapa nettiin.
Päivitetään lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma.

Ei ole vielä otettu käyttöön.

Lasten ja nuorten päivitetty
hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa
10.9.2018.
Laadittiin kunnan oma kotouttamisohjelma 2018, joka
hyväksyttiin valtuustossa
12.11.2018. Sitä toteuttavat
kaikki kunnan toimijat.

Kotoutumista toteutetaan, perheitä aktivoidaan muiden toimijoiden kanssa.

Tunnusluvut
TP 2014

TP 2015

TP 2016

TP 2017

TP 2018

Sijaishuoltoon sijoitetut
(huostaanotetut)
Päihdehuollon asumispalveluasiakkaat

7

7

9

9

7

3

2

2

1

3

muut asumispalveluasiakkaat

9

8

8

8

7

6120 Vanhustenhuolto
Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6122 Vanhustenhuolto
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Tot-% TA
talousarvio
muutokset muutosten
YHT
j.
6120 VANHUSTENHUOLTO
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

270 000
-5 468 130
-5 198 130

0
0
0

270 000
-5 468 130
-5 198 130

1 367 742
-6 316 139
-4 948 397

506,57%
115,51%
95,2%

Poikkeama
TA YHT

-1 097 742
848 009
-249 733

Tulosalueen perustehtävä
Vanhustyön tarkoituksena on turvata vanhuksen hyvä hoito kotona, kodinomaisessa asumisessa ja laitoshoidossa. Kotihoidon tarkoituksena on asiakkaiden omatoimisen kotona selviytymisen tukeminen ja sosiaalisen syrjäytymisen ennalta ehkäiseminen. Kotihoitoyksikkö on
perushoitoa, hoivapalveluja ja sairaanhoidollisia palveluja tuottava toimija, jonka henkilökunnalla on monipuolinen osaaminen ja ammattitaito. Kotiin annettavien tukipalveluiden kuten
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ateria-, kauppa-, ja turvapalvelujen avulla tuetaan kotona asumista. Vanhusten kotona asumista edistää myös päiväkeskustoiminta.
Toiminta vuonna 2018
Akaassa noudatetaan edelleen talouden tasapainotusohjelmaa, mikä näkyi myös yhteistoiminnan taloudessa ja toiminnassa toimintasuunnitelmassa. Urjalassa päätettiin luopua kokonaan vanhustenhuollon laitospalveluista ja vanhainkotikiinteistö myytiin Attendolle, joka on
tuottanut 8.1.2018 alkaen tehostetun palveluasumisen palveluja uudessa yksikössä Airanteessa Urjalassa. Palveluseteli myönnetään Urjalan kunnasta. Toimintaa on seurattu ja valvottu säännöllisesti eikä toiminnassa ole havaittu merkittäviä puutteita. Yhteistyö Attendon
kanssa on toiminut hyvin ja avoimesti.
Pirkanmaan alueella on Ikäneuvo-hankkeen myötä organisoitu kotihoidon palvelut ja asiakasohjaus erikseen. Tavoitteena on, että ikäihmiset saavat riittävän laadukkaan ohjauksen
vanhuspalveluihin, riippumattoman palvelutarpeenarvion ja omatyötekijän. Ikäihmisten yleinen neuvonta on keskitetty Pirkanmaan yhteiseen neuvontanumeroon. Ikäihmisten matalan
kynnyksen neuvonta- ja kohtaamispaikka lähitori on vakiinnutettu Akaaseen ja Urjalaan.
Kotiin vietävien palveluiden tehostaminen ja kehittäminen on ollut keskeistä toimintakaudella
asiakasmäärän kasvaessa ja ikäihmisten toimintakyvyn heiketessä. Kotihoidon palvelusetelimalli pilotoitiin. Kotikuntoutusyksikkö perustettiin kevään 2018 aikana. Kotihoitoyksikköön
siirrettiin sisäisin järjestelyin kuntohoitaja ja uusi fysioterapeutin vakanssi saatiin 1.5.2018
alkaen. Kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 287 henkilöä (62 %). Kotihoidon
asiakastyytyväisyyskyselyssä kaikki kysymykset saivat arvosanoksi yli (4), joka kertoo siitä,
että arvioitava asia toteutui hyvin. Kokonaisarvosana palveluiden sisällöstä on (4,3).
Vanhustenhuollon tulosalue alitti määrärahavarauksensa. Merkittävin alitus muodostui palveluseteleistä, joiden osalta käyttöä oli odotettua vähemmän ja palvelusetelin arvot arvioitua
hieman alhaisemmat. Attendo Airanteen vuorokausihinta Urjalalle on reilut 10 euroa vähemmän kuin oli vanhainkodin vuorokausihinta. Myös Akaan palvelutuotanto alitti hieman
määrärahavaruksensa.

6130 Vammaispalvelut
Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6130 Vammaispalvelut
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
6130 VAMMAISPALVELUT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

-938 174
-938 174

0
0
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-938 174
-938 174

-1 017 992
-1 017 992

Tot-% TA
YHT

Poikkeama
TA YHT

108,51%
108,51%

79 818
79 818

Tulosalueen perustehtävä
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 2018
Toimintakeskus Resiina on toiminut Kylmäkosken taajamassa nyt reilun vuoden ajan. Monipuolista työ- ja päivätoimintaa on järjestetty. Ns. vanhan kivikoulun puolella on tehty wc- tilojen laajennus muuton jälkeen. Esteettömyyden parantamiseksi edelleen tehdään toimenpidesuunnitelma.
Kehitysvammaisten perhehoitoa omaishoidon vapaiden ajaksi on pyritty lisäämään ja kehittämään Pirkanmaan yhteisen perhehoitoyksikön avulla. Perhehoidossa on ollut kehitysvammaisia lapsia ja säännöllisten tilapäishoitojaksojen avulla on tuettu vanhempien jaksamista.
Vammaissosiaalityössä tapahtui muutoksia pitkäaikaisen sosiaalityöntekijän vaihduttua.
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärät ovat nousseet ja asiakkaiden palveluntarpeet ovat
lisääntyneet. Henkilökohtainen apu on täytynyt järjestää yhä useammin ostopalveluna, mikä
on lisännyt kustannuksia.
VPL- ja SHL- kuljetuspalveluiden osalta siirryttiin 1.8.2019 alkaen Tuomilogistiikan välityspalveluun. Muutos on ollut suuri niin asiakkaiden, henkilökunnan kuin taksiyrittäjienkin osalta. Välityspalveluun siirtyminen on mahdollistanut taksipalveluiden tarkemman valvonnan.
Urjalan osalta kuljetuskustannukset vähenivät vuodesta 2017.
Vammaispalvelujen osalta talousarvio ylitettiin hieman Akaan avohuollon palvelujen että sairaanhoitopiirin pääasiassa laitospalvelujen osalta. Avustuspalvelut lisääntyivät yli 40 % edellisvuodesta.

6140 Lasten päivähoito
Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Rajoo
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6141 Päiväkodit
6142 Erityispäivähoito
6143 Perhepäivähoito
6144 Iltapäiväkerhotoiminta
6145 Lasten kotihoidontuki
6146 Esiopetus
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
6140 LASTEN PÄIVÄHOITO
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

205 000
-1 735 382
-1 530 382

0
-18 690
-18 690
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205 000
-1 754 072
-1 549 072

175 189
-1 795 285
-1 620 096

Tot-% TA
YHT

Poikkeama
TA YHT

85,46%
102,35%
104,58%

29 811
41 213
71 024

Tulosalueen perustehtävä
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 2018
Varhaiskasvatuksessa
elettiin
muutosten
aikaa
vuonna
2018.
Pitkäaikainen
perhepäivähoidon ohjaaja jäi eläkkeelle huhtikuussa. Pitkään valmisteltu hallinnonalamuutos
saatettiin loppuun ja varhaiskasvatus siirtyi sivistyslautakunnan alaisuuteen elokuun alusta.
Taloudessa kuitenkin jatkettiin loppuvuosi perusturvan alaisilla kustannuspaikoilla.
Varhaiskasvatuksen organisaatiossa tehtiin muutoksia kahden esimiehen malliin.
Tehtäväkenttää selkiytettiin ja työtehtävät jaettiin hallinnollisiin ja operatiivisiin. Uutena
päiväkodin johtajana aloitti Noora Kylliö 1.8.2018.
Yli 40 vuotta Urjalan kunnassa työskennellyt esiopettaja jäi eläkkeelle. Hänelle valittu jatkaja
irtisanoutui kuitenkin henkilökohtaisista syistä syyslukukauden jälkeen. Päiväkodissa vaihtui
yksi lähihoitaja eläköitymisen takia, sekä yksi lastentarhanopettaja irtisanoutui muutettuaan
toiselle paikkakunnalle lokakuussa. Perhepäivähoidossa kaksi hoitajaa siirtyi kesän aikana
yksityisyrittäjiksi. Yksi pitkään sijaisena toiminut lähihoitaja vakinaistettiin varhaiskasvatuksen
varahenkilöksi tekemään sijaisuuksia.
Lasten määrä lähti keväällä kasvuun ja alle kolmevuotiaiden hakemuksia jätettiin niin paljon,
että varhaiskasvatuspaikoista tuli pulaa. Keväällä kahdelle useampilapsiselle asiakasperheelle palkattiin hoitaja lasten kotiin. Toisen perheen kolme lasta saatiin kesäkuussa mahtumaan päiväkotiin, mutta toinen kolmiperhepäivähoitaja jatkoi vuoden loppuun saakka. Halkivahan alueelle palkattiin määräaikainen perhepäivähoitaja ja päiväkotiin perustettiin viides
lapsiryhmä, Tiukutupa.
Päiväkodille saneerattiin rivitalosta yksi huoneisto lisätilaksi, mikä kuitenkin otettiin valmistuttuaan lokakuussa viidennen lapsiryhmän käyttöön. Vuoden lopussa päiväkodissa oli lapsia
95, perhepäivähoidossa 34, kolmiperhepäivähoidossa 3 ja ostopalveluna naapurikunnissa 5.
Kasvatushenkilökuntaa oli päiväkodissa 16 vakituista ja 2 määräaikaista työntekijää, perhepäivähoidossa 9 hoitajaa ja yksi lasten kotona työskennellyt kolmiperhepäivähoitaja. Vuoden
päättyessä kolmesta esiopettajasta vain yksi oli vakituinen.
Marraskuussa perustettiin työryhmä pohtimaan päiväkodin tulevaisuutta. Syksyn aikana toiminnan painopiste oli uusien työntekijöiden perehdyttämisessä sekä uuden hallintokeskuksen toimintatapojen oppiminen.
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Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittämistä varten perustettiin työryhmä. Esioppilaiden ja
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta eriytettiin omiksi yksiköikseen. Koululaisten iltapäivätoiminnan koordinaattoriksi nimettiin Marjo Niittymäki. Esiopetuksesta ja sitä täydentävästä
varhaiskasvatuksesta vastaa varhaiskasvatuspäällikkö.
Taloussuunnitelmaa tehdessä kaikkiin muutoksiin ei osattu etukäteen varautua. Lisähenkilökunnan tarve, uusi lapsiryhmä, uudet työntekijät ja muutokset varhaiskasvatuksen hallinnossa lisäsivät kustannuksia. Lasten ennakoimaton lisääntyminen, lisätilan rakentaminen ja uusien kalusteiden ja työvälineiden hankinta kasvatti etenkin päiväkodin budjettia. Perhepäivähoidon sisällöllinen kehittäminen ja uudet välinehankinnat sekä lasten kuljettamisen kieltäminen hoitajan omalla autolla lisäsivät kustannuksia osaltaan.
Asiakasmaksut alenivat lainsäädännön muutoksen vuoksi edellisestä vuodesta yli 40 000
euroa ja saadut tulot toteutuivat vain 78,9 prosenttisesti. Maksuttoman varhaiskasvatuksen
piirissä olleiden lasten määrä väheni vuoden aikana hieman. Vuoden lopussa noin puolet
alle esiopetusikäisistä lapsista olivat maksuttoman palvelun piirissä. Puoli vuotta aiemmin
maksuttomien määrä oli yli 50 %. Parempaan suuntaan mennyt tilanne johtui osin huoltajien
työllistymisestä ja tulotason noususta.
Varhaiskasvatuksen ostopalvelussa oli vuoden lopussa 5 lasta ja heistä maksettiin naapurikuntiin yhteensä 43 683 euroa. Nousua vuodesta 2017 oli 12 810 € ja määräraha ylitettiin.
Valkeakosken Tietolan koulussa aloitti esiopetuksen ja iltapäivätoiminnan elokuussa yksi
lapsi. Hänen henkilökohtainen avustaja- ja kuljetuskustannuksensa on kirjattu esiopetuksen
kuluksi. Tähän ei varauduttu TA:ssa. Kustannus esiopetukselle syyslukukaudelta 18 772 euroa ja iltapäivätoiminnalle 9 213 €. Esiopetuksen tot 105,9 % ja ip-toiminnan tot 120,9 %.
Lasten kotihoidon tuki on vähentynyt vuodesta 2008 118 702 euroa. V. 2018 maksettiin kotihoidontukea 180 862 euroa, 21 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tot 100,5 %.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Turvataan varhaiskasvatuspaikkojen riittävyys.

Kaikilla lapsilla on varhaiskasvatuspaikka säädetyn ajan puitteissa

Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaaminen varmistetaan
koulutuksen avulla ja osaamisen / koulutuksen hyödyntämistä lisätään työyhteisön sisällä. Henkilökunta velvoitetaan aktiivisesti seuraamaan
koulutustarjontaa ja hakeutumaan tarvitsemaansa koulukseen.

Kaikki varhaiskasvatuksen
työntekijät ovat osallistuneet
vähintään yhteen koulutuspäivään. Koulutuksesta saatu oppi
on jaettu työyhteisössä.

Toteutui. Käytössä on ollut ostopalvelut ja uutena myös kolmiperhepäivähoito (lasten kotona tapahtuva pph).
Toteutui. Uusi päiväkodin johtaja on kartoittanut myös perhepäivähoitajien koulutustarpeen
ja koulutusta on lisätty koko
henkilökunnalle sisäisenä koulutuksena.

Tukea tarvitsevien esioppilaiden saaminen tuen piiriin varhaisemmassa vaiheessa.

Tehostetun tuen päätökset ja
oppimissuunnitelmat on tehty
oikea-aikaisesti. Kaikki tukea

Koulutuksissa opittua asiaa on
jaettu työyhteisön kesken työilloissa.
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Toteutui. Moniammatillista yhteistyötä on vahvistettu. Kolmiportaisen tuen prosesseihin on

Lasten osallisuuden ja oman
toiminnan suunnittelun lisääminen iltapäivätoiminnassa

tarvitsevat lapset saavat tarvitsemansa tukitoimet esiopetuksen aikana.

tehty uusi ohjeistus ja aikataulutus lasten ja nuorten psykologin
kanssa.

Järjestetään vähintään kolme
lastenkokousta lukukaudessa.
Lapset osallistuvat oman toimintasuunnitelman tekemiseen
ja toteuttamiseen.

Iltapäivätoiminnassa on pidetty
säännölliset lastenkokoukset ja
lasten toiveet ja suunnitelmat
pyritään toteuttamaan resurssien puitteissa.

Tunnusluvut
TP 2014
Läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa

19 065

Minimi hoitoaikasopimuksella (84 h/kk) varhaiskasvatuksessa olevien lasten
määrä pph / pk
Varhaiskasvatuksessa
olevien 1-5-vuotiaiden
osuus (%) koko ikäryhmästä
Esioppilaiden määrä

TP 2015
18 451

TP 2016
19 382

TP 2017

TP 2018

19 008

21 300

pph 6
pk 20

pph 0
pk 17

56

58

65

66

67

42

35

54

34
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6151 Työllisyydenhoito
Vastuuhenkilö: työllisyyspäällikkö Suvi Kainu
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6151 Työllisyydenhoito
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
6151 TYÖLLISYYDENHOITO
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

124 000
-594 786
-470 786

0
-15 120
-15 120

124 000
-609 906
-485 906

75 121
-463 238
-388 117

Tot-%
TA YHT

Poikkeama
TA YHT

60,58%
75,95%
79,87%

48 879
-146 668
-97 789

Tulosalueen perustehtävä
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
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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. Vuoden 2018 toiminnassa on huomioitu hyvinvointisuunnitelman ja elinvoimaohjelman painopisteet ja linjaukset kuntalaisten hyvinvoinnin ja työllisyyden edellytyksille vuosille 2017-2020.
Toiminta vuonna 2018
Kelan 1.1.2017 alkaen ilmoittamia 200 päivää työmarkkinatukea ja työmarkkinatukeen työttömyyspäivärahakauden jälkeen oikeutettuja henkilöitä on vuoden aikana ollut kaikkiaan 66.
Heidän palveluohjaus on suuntautunut Työtie –hankkeeseen.
Työttömien määrä on koko Pirkanmaan alueella ollut merkittävästi laskusuuntainen vuoden
aikana. Urjalassa tilanne on parempi verrattuna vuoteen 2017 työttömyysprosentin ollessa
joulukuun lopussa 10,2 % työttömien määrän ollessa 212. Työttömien määrä alimmillaan oli
169 henkilöä. Työpaikkojen määrä on ollut keskimäärin 27 kuukaudessa ja ne ovat vähentyneet vuoden loppua kohden. Loppuvuodesta Urjalan työttömien määrä lähti nousuun vaikka
aktivointiaste on ollut koko ajan hyvä. Työmarkkinatuen saajia oli keskimäärin 31 kuukaudessa. Sakkomaksujen kuntaosuus on vähentynyt vuoden 2017 168 000 eurosta 123 000
euroon. Työttömien alle 29-vuotiaiden nuorten määrä on ollut keskimäärin 27 kuukaudessa.
Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty eri toimialoilla, yhdistyksissä ja seurakunnalla. Asiakkaita on ollut keskimäärin 82 vuoden aikana. Kuntouttavasta työtoiminnasta työllistyi 15
henkilöä. Muihin palveluihin ohjautui 48 henkilöä. Kunnalle maksettavat valtionkorvaukset
ovat lisääntyneet vuodesta 2017. Asiakaspalautteen mukaan asiakkaat ovat verrattain tyytyväisiä kuntouttavan työtoiminnan palveluun. Leasing-autoilla on mahdollistettu asiakkaiden
liikkuvuus, osallistuminen ja asiointi palveluihin sekä toimintapaikoilla tapahtuvat tehtävät
joukkoliikenteen käytön osoittautuessa puutteelliseksi tai haasteelliseksi. Kaikille asiakkaille
on tarjottu joukkoliikenteen palveluseteliä työn ja koulutuksen aloittamiseksi. Hyvinvointisuunnitelman painopisteen mukaisesti työttömät henkilöt ovat kuntouttavana työtoimintana
tukeneet ikäihmisten kotona-asumista ja omatoimisuutta.
Kuntouttavan työtoiminnan henkilöstö on osallistunut sekä omaehtoiseen että työnantajan
järjestämään täydennyskoulutukseen. Syksyllä otettiin käyttöön sähköinen arviointimenetelmä Sohvi, jolla asiakkaiden aktivointisuunnitelmia päivitetään joustavasti ja nopeasti palvelutarpeen muuttuessa. Nuorisotyöntekijät ovat vastanneet suunnitelmien arvioinneista nuorten
osalta. Henkilöstöä on tuettu työssään järjestämällä kehityskeskustelut sekä kehittämispäivä.
Riskien kartoitus on tehty ja siihen liittyvät tarpeet (turvallisuus ja koulutus) on huomioitu.
Työllisyydenhoito ja elinkeinoelämä ovat lisänneet yhteistyötä nuorten ja perheiden työllisyyden lisäämiseksi. 4 urjalalaista 16-25 nuorta on työllistetty kotihoidon vanhusten viriketoiminnan tehtäviin ja 6 nuorta tekniseen toimeen. Yritykset ovat aktiivisesti työllistäneet kesätyötuella kaikkiaan 29 nuorta mikä on enemmän kuin vuonna 2017. Palkkatuella on työllistetty
kunnan toimialoille yhteensä 10 henkilöä. Työsuhteisiin on pyritty osaamisen kehittämiseksi
liittämään työnantajan järjestämää koulutusta ammatillisen täydennyskoulutuksen suunni38

telman mukaisesti sekä oppisopimuskoulutusta osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi kunnassa.
Kunta oli mukana Ura Oven VäliOvi –pilotissa ajalla 1.8.2017-31.3.2018. Pilotin tavoitteena
oli tarjota ratkaisukeskeistä, dialogista ja työllistymistä tukevaa ryhmä- ja yksilövalmennusta
kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Työelämäosallisuutta lisäävä Soku-hanke päättyi marraskuussa. Hanke on järjestänyt kuntouttavassa työtoiminnassa sekä työelämän ulkopuolella
oleville nuorille ja aikuisille henkilöille hyvinvointia ja osallisuutta tukevia teemallisilla tapaamisia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä osallistunut aktiivisesti asiakkaiden palveluverkoston ohjaukseen ja palvelutarpeen mukaisiin suunnitelmatarkistuksiin sekä moniammatillisiin yhteistyökokouksiin. Hankkeen Narikka –toiminta jatkuu toimialojen yhteistyönä ja sen
yhteydessä jatkaa toimintaa sähköisinä palveluina Kela Online sekä nettineuvonta. Kunta on
mukana UrAvA ry:n maaliskuussa 2018 alkaneessa Työtie –hankkeessa, jonka tavoitteena
on tarjota asiakkailleen työhönvalmennusta sekä sovittaa yhteen työ ja tekijä. Hanke tekee
aktiivista yritysyhteistyötä ja on kohdennettu vähintään 12 kuukautta työttömänä olleille sekä
nuorille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa. Hanke on tavoittanut vuoden 2018 aikana yhteensä 30 urjalalaista. Toiminta jatkuu vuonna 2019.
Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli yhteistoimintamalli kunnan, Kelan ja Tehallinnon välillä on ostettu Akaalta. Yhteispalvelun asiakkaita on ollut kuluvana vuonna
yhteensä 44. Terveydenhuollon ja Kelan palveluiden käyttö on lisääntynyt asiakkaille
tarjottavien työttömien terveystarkastusten myötä.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnin lisääminen
Työllistymisen edistäminen ja
työllisyyspolitiikan kehittäminen

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Kuntaosuus ei lisääntynyt

Kuntouttavaan työtoimintaan
osallistuvien tehokas ohjaus
koulutukseen/työhön

Toteutui. Yhteistyötä tehtiin
hankkeiden kanssa työllistymisen edistämiseksi.

Syrjäytymisen ehkäisy ja aktiivitoiminnan tukeminen

Moniammatillisen yhteistyön
tiivistäminen ja asiantuntijuuden lisääminen

Toteutui. Kuntouttavan työtoiminnan tunnettavuutta
lisättiin.

Kuntouttavan työtoiminnan palvelujen saatavuuden lisääminen

Palkkatuella työllistettävien
henkilöiden osaamisen hyödyntäminen
Mahdollistetaan kotipalvelut
syrjäseutujen vanhuksille ja
kuntoutujien osallistuminen
palveluihin

Toteutui.
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Autoleasing mahdollisti palvelujen tuottamisen hajaasutusalueille.

Tunnusluvut
TP 2014

TP 2015 TP 2016

TP 2017

TP 2018

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja (mää- 3
rä)
Työllisyyspäällikkö/aikuissosiaalityöntekijä 1

3

3

3

3

1

1

1

1

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien
määrä koko vuonna keskimäärin

84

100

79

71

82

Työmarkkinatuen kuntaosuus euroa/kk

11 304

13 586

10 996

14 038

10 307

Työttömyysprosentti ja työttömien määrä
(vuoden lopun tilastotiedon mukaan)

16,8
387

14,8
332

16,0
342

11,6
238

10,2
212

92

66

11

10

Kelan ilmoittamien asiakkaiden määrä
vuoden lopun tilastotiedon mukaan
Palkkatuella toimialoille työllistettyjen
määrä

Työllisyydenhoidon määrärahaa käytettiin kaikkiaan 80,6 %, josta henkilöstökulut olivat 69,8
%. Työ-markkinatuki 103,1 %, kuntouttava työtoiminta 100,5 %, työllistäminen 30,7 %, työllisyyden kunta-hanke 74,7 % ja työvoiman palvelukeskus 107,6 %. Varatut määrärahat riittivät.

6170 Terveydenhuolto
Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6170 Erikoissairaanhoito
6171 Perusterveydenhuolto
6182 Mielenterveystyö
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
6170 TERVEYDENHUOLTO
TOIMINTAKULUT

-10 786 223

-250

-10 786 473

TOIMINTAKATE

-10 786 223

-250

-10 786 473

-10 364
863
-10 364
863

Tot-%
TA YHT

Poikkeama
TA YHT

96,09%

-421 610

96,09%

-421 610

Tulosalueen perustehtävä
Terveydenhuollon tavoitteena on ennaltaehkäistä ja hoitaa sairauksia, ylläpitää ja edesauttaa kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä kaventaa ihmisten välisiä terveyseroja.
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Akaan kaupunki isäntäkuntana järjestää kansanterveyslain mukaiset terveydenhuollon palveluja Urjalan terveyskeskuksessa. Perusterveydenhuollon tuottamia palveluita tukevat erikoissairaanhoidon palvelut, jotka pääosin tuotetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Mielenterveyden avohoitopalvelut ostetaan Valkeakosken kaupungilta.
Toiminta vuonna 2018
Perusterveydenhuollon akuuttivastaanottopalvelut (entinen päivystys) järjestettiin aiempien
vuosien tapaan arkisin klo 8-16 Akaassa Toijalan terveysasemalla sekä Urjalan terveysasemalla ja ilta- ja viikonloppupäivystys Tays Valkeakosken tiloissa. Tays Valkeakosken kampukselle rakennettavan tilaajarenkaan yhteisen vuodeosaston rakentaminen jatkui yhteistyössä käyttäjien ja erikoisairaanhoidon kanssa.
Vuonna 2018 Akaan terveyskeskussairaalan bruttokuormitus oli 94,5 % ja nettokuormitus
vastaavasti 88,9 %. Nettokuormitus on terveyskeskussairaalan virallinen tunnusluku yksikön
kuormituksen tarkastelussa ja siinä kotiinlähtöpäivää ei lasketa mukaan hoitopäiviin, paitsi
silloin kun hoitojakso on vain yhden päivän mittainen. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ei vuoden
2018 aikana perinyt kunnilta lainkaan siirtoviivemaksuja . Pitkäaikaispotilaat käyttivät vuonna
2018 hoitopäivistä 10,2 % (vuonna 2017 17,8 %) tavoitteen ollessa alle 10 %. Suurimpana
syynä tavoitteen lievään ylittymiseen oli edelleen vanhustenhuollon jatkohoitopaikkojen ajoittainen puute. Muistipoliklinikka toimi entiseen tapaan Urjalan terveysasemalla ja sekä muistihoitajan että geriatrin käyntimäärät lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna noin 70 käynnillä. Geriatripalvelu hoidettiin ostopalveluna ja hoitajavastaanotot teki Urjalan avosairaanhoidon sairaanhoitaja 1-2pv viikossa.
Potilassegmentoinnin kehittämistä jatkettiin ja potilaat saivat palvelua akuuttivastaanotolla,
kiire- eli walk-in vastaanotolla ja perinteisellä ajanvarausvastaanotolla. Paljon palveluja tarvitseville potilaille kehitetyn valmistellun vastaanoton - toimintamallin ohjeistusta päivitettiin ja
toimintamallin aktiivista käyttöä lisätään vuonna 2019. Marraskuussa 2018 otettiin käyttöön
Klinik Pro, digitaalinen hoidon tarpeen arviointi – ja asiointijärjestelmä vastaanotoille, neuvoloihin ja fysioterapiaan. Järjestelmällä voi tehdä yhteydenottopyynnön 24 h ja sen avulla odotetaan puhelimella tapahtuvien yhteydenottojen vähenevän vähitellen.
Terveyskeskuslääkäreiden rekrytointitilanne Akaan vastuukunta-alueella niin virkojen kuin
sijaisten suhteen on hyvä. Keskeisin rekrytoinnin valtti on nuoriin lääkäreihin ja hammaslääkäreihin panostus perehdytyksen, tutoroinnin ja seniorikonsultaatioiden muodossa. Urjalaan
ei valitettavasti ole sen sijaan pystytty hammashuoltoon rekrytoimaan vakituisia hammaslääkäreitä, vaan jouduttiin käyttämään ostopalvelua. Myös hammashoitajia on ajoittain jouduttu
hankkimaan ostopalveluna.
Perusterveydenhuollon osalta kustannukset alittivat talousarvion ja edellisen vuoden toteuman. Vuodesta 2017 Akaan yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollon palvelujen kokonaiskustannukset vähenivät 298.000 euroa. Pelkästään vuodeosastohoidon kustannukset
vähenivät vuodessa noin 205.000 eurolla.
Erikoissairaanhoidossa palvelujen toteuma on ollut koko vuoden talousarvion mukainen.
Palvelutilauksen toteuma vuodelta 2018 oli 96,9 %. Sairaanhoitopiirin laskutukseen sisältyvät em. palvelutilauksen lisäksi mm. kehitysvammahuollon palvelut, ensihoidon palvelut, kalliin hoidon tasausmaksut sekä perusterveydenhuollon palvelut. Kaikkien näiden laskutus yhteensä on vuodelta 2018 ollut 6,7 miljoonaa euroa ja 728.000 euroa vuotta 2017 vähemmän.
Merkittävimpiä vähennyksiä oli sisätaudeilla sekä ulkoisissa ostoissa. Jonkun verran lisäystä
oli silmätaudeilla ja ensiavussa.
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6190 Toimeentuloturva
Vastuuhenkilö: perhepalveluiden koordinaattori Rina Reini-Laaksonen
Tulosalueen alaiset tulosyksiköt:
6190 Toimeentuloturva
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Tot-% TA
talousarvio
muutokset muutosten
YHT
j.
6190 TOIMEENTULOTURVA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

8 000

0

8 000

132 038

-85 000
-77 000

0
0

-85 000
-77 000

-107 261
24 777

1
650,48%
126,19%
-32,18%

Poikkeama
TA YHT

-124 038
22 261
-101 777

Tulosalueen perustehtävä
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.
Toiminta vuonna 2018
Sekä ennaltaehkäisevää että täydentävää toimeentulotukea saaneiden talouksien määrä on
vuositasolla vähentynyt.
Vuonna 2017 Suomeen saapuneille kahdelle perheelle myönnettiin kaksi kuukautta toimeentulotukea kunnan varoista. Kela myöntää toimeentulotukea vasta, kun henkilötodistukset
ovat Suomeen soveltuvia. Nämä myönnetyt tuet korvattiin kunnalle KEHA-keskuksesta.
Maahanmuuttajien kotouttamissuunnitelman toteuttamiseen tarvittavat tukipalvelut kuten
esim. tulkit, taksit, ja terveydenhuollon palvelut vuonna 2018 myönnettiin myös kunnasta. ja
nekin korvattiin jälkikäteen KEHA-keskuksesta. Kunnan kiintiöpakolaisten vastaanottoon liittyvät kustannukset tulivat hyvin korvatuksi. Osa korvausten perusteena syntyneistä kustannuksista olivat muodostuneet edellisvuonna. Lisäksi perheistä maksettiin kunnalle kuukausittain valtion laskennallista korvausta perheenjäsenten määrän ja iän mukaan.

Tunnusluvut
ennaltaehkäisevät
toimeentulotuki
(taloudet)

TP 2014
77

täydentävä
toi- 87
meentulotuki (taloudet)
maahanmuuttajien 0
toimeentulotuki
(taloudet)

TP 2015
70

TP 2016
75

TP 2017
83

TP 2018
45

72

82

63

61

0

0

2

2
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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 tietopalvelu
7180 Kulttuuritoimi

7110 Sivistystoimisto
Vastuuhenkilö: Juha Salo
Tulosaleen alaiset tulosyksiköt:
7110 Sivistystoimisto
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
7110 SIVISTYSTOIMISTO
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

-151 436
-151 436

-770
-770

-152 206
-152 206

-154 128
-154 128

Tot-% TA
YHT

Poikkeama
TA YHT

101,26%
101,26%

1 922
1 922

Tulosalueen perustehtävä
Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on vastata sivistyspalvelukeskuksen kansliapalveluista
sekä koulujen, Nuorten Ykspajan, etsivän nuorisotyön, nuorisotyön liikuntatoimen, kirjasto- ja
tietopalvelun sekä kulttuuritoimen hallinnosta ja kokonaistaloudesta.
Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluilla luodaan eri-ikäisille kuntalaisille myönnetyn
resurssin (henkilöstö, tilat ja käyttötalous) mukaiset laadukkaat vapaa-aikapalvelut.
Sivistystoimen hallinnolla on kokonaisvastuu Urjalan kunnan koulupalveluiden kehittämisestä.
Toiminta vuonna 2018
Hallinnonalan muutos, varhaiskasvatus ja esiopetus siirtyivät sivistyspalvelukeskuksen toiminnaksi 1.8.2018 alkaen.
Liikunta- ja nuorisoavustusten jakoperusteet uusittiin.
Urjalan yhtenäiskoulun koulupäivän rakenteen muuttaminen 1.8.2018 alkaen.
Päätös siirtyä sähköisen kokousmenettelyyn.
Liikuntahallin kuntosalimaksuksi otettiin työnantajan myöntämä ePassi palvelu.
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Varhaiskasvatuksen nimikkeissä tehtiin muutoksia.
Koulunkäyntiavustajien nimikemuutokset koulunkäynnin ohjaajiksi.
Kotiteollisuusneuvos Laura Korpikaivo-Tammisen apurahan säännöt uudistettiin, pitkästä
aikaa oli useampia hakijoita.
Päätös selvittää A2-kielen opettamisen aloittamisen mahdollisuudet.
Oppilaskuljetusperiaatteiden päivittäminen, päivitetyt periaatteet astuvat voimaan 1.1.2019
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Järjestetyt palvelut ovat laadukkaita.

Asteikolla 1-5 mitattuna kaikilla
osa-alueilla saavutetaan vähintään tulo 4.

Tavoite toteutui kaikilla osaalueilla.

7120 Peruskoulutus
Vastuuhenkilö: Juha Salo
Tulosaleen alaiset tulosyksiköt
7120 Peruskoulutus
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
7120 PERUSKOULUTUS
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

444 763
-3 637 983
-3 193 220

0
-13 990
-13 990

444 763
-3 651 973
-3 207 210

447 432
-3 669 875
-3 222 442

Tot-% TA
YHT

Poikkeama
TA YHT

100,6%
100,49%
100,47%

-2 669
17 902
15 232

Tulosalueen perustehtävä
Peruskoulutusta annetaan Aseman koulussa ja Urjalan yhtenäiskoulussa. Kouluissa toimiviin
luokkarakenteisiin vaikuttaa mm. koulun lähialueen oppilasmäärä, koulun fyysinen oppimisympäristö ja opetussuunnitelman asettamat vaatimukset. Perusopetuksen tehtävänä on
edistää lapsen kasvamista itsetunnoltaan terveeksi ja oma-aloitteelliseksi ihmisyyttä arvostavaksi ja vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan jäseneksi.
Toiminta vuonna 2018
Aseman koulu
Toimintakertomusvuonna 2018 pitkäaikainen luokanopettaja Leea Laaneots eläköityi ja vapautuneeseen virkaan valittiin luokanopettaja Anne-Maija Hakala.
Henkilöstö on aktiivisesti kouluttautunut ja koulutuksen anti on jaettu työpaikalla. Osa käytänteistä on siirtynyt aktiiviseksi osaksi arkea. Esimerkiksi Varga Nemenyi-matematiikka on aloitettu alkuopetuksessa ja käänteisen oppimisen pedagogiikkaa isommilla oppilailla.
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Muutettu koulupäivän rakenne on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi ja pitkä välitunti tukee
liikunnan aktivoitumista. Se on myös mahdollistanut esim. välituntisählyn salissa.
Joustavat opetusmenetelmät ovat käytössä koko koulussa ja oppilasarviointia kehitetään
suunnitelmallisesti.
Kerhotoiminta on edelleen aktiivista ja kerhoissa riittää kävijöitä. Uusia kerhoja syksyllä 2018
olivat kaunokirjoituskerho ja englannin kerho.
Sähköiset oppikirjat ovat laajalti käytössä vuosiluokilla 3—6. Monialaisten aiheena keväällä
2018 oli 150-juhlavuottaan viettävä Urjalan kunta. Tuotoksia olivat mm Urjala-elokuva, lautapelejä, Urjalan kylät-peli.
Kouluvuotta ovat rytmittäneet lukuisat tapahtumat mm. Talent-showt, isovanhempien päivä,
112-päivä, Asemafestarit ja huipennuksena Asema on ice vol 2-joulujuhlamme jäähallissa.
Oppilaskunta on ideoinut ja toteuttanut koululle monta mukavaa tapahtumaa.
Vanhempainyhdistys on tukenut aktiivisesti koulun toimintaa.
Koulutilojen suhteen ei ole tapahtunut muutoksia, esim. erityisopettajalta puuttuu edelleen
oma työtila.
Urjalan yhtenäiskoulu
Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen ja 9. luokka jatkoi lukuvuonna
2018—2019 vielä vanhan opetussuunnitelman mukaan. Uusi opetussuunnitelma korostaa
edellistä enemmän sosiaalista oppimista, oppilaan omaa aktiivisuutta ja opetuksen sekä oppimisen arvioinnin monipuolisuutta.
Keväällä 2018 uudessa yhtenäiskoulussa tuli vuosi täyteen. Koulun toimintakulttuuri alkoi
muodostumaan yhtenäiseksi. Lukuvuosisuunnitelman mukaisesti tehtiin retkiä, järjestettiin
liikuntapäiviä ja keskityttiin perustyöhön eli oppituntien pitämiseen. Kouluvuosi päätettiin lauantaina 2.6.2018. Kaikki 9. luokan oppilaat saivat päättötodistuksen ja he saivat yhteishaussa opiskelupaikan.
Syyslukukaudella aloitti 3 opettajaa vakituisissa virkasuhteissa, luokanopettajina Hanna Ansami ja Anne Autio (1.12.2018 alkaen) sekä musiikinopettajana Artturi Mäkelä. Apulaisrehtorit vaihtuivat, kun Jenni Santaranta palasi alaluokkien apualaisrehtoriksi ja yläluokkien apulaisrehtoriksi siirtyi Minna Perkiö, joka oli sijaisena virkavapaalla olleelle Minna Valkamalle.
Pitkäaikainen luokanopettaja Marja Sisko Morri jäi eläkkeelle 30.11.2018.
Itsenäisyyspäivää juhlistettiin koko koulun voimin 5.12.2018 ja syyslukukausi päättyi kauneimpien joululaulujen parissa Urjalan kirkossa 21.12.2018.
Koulun arjen käytänteitä ja toimintakulttuuria rakennettiin edelleen. Koulupäivän rakennetta
koettiin tarpeelliseksi yhtenäistää. Alaluokat ja yläluokat opiskelivat eri tahtiin, välitunnit olivat
yhteisiä vain ruokailun jälkeen. Siksi oli vaikeuksia suunnitella erityisopetuksen järjestämistä
sekä avustajien sijoittelua alaluokkien ja yläluokkien välillä. Tietokoneiden ja iPadien varaukset eivät toimineet aikataulujen erilaisuudesta johtuen hyvin ja opettajien oli vaikea tavata
toisiaan koulupäivän aikana. Lukuvuoden 2018—2019 alkaessa siirryttiin perusopetuksen
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osalta yhtenäiseen koulupäivän rakenteeseen. Mallia otettiin jo muualla käytössä olevista
Liikkuvan Koulun koulupäivän rakenteista, jossa on kaksi pitkää 30 minuutin välituntia. Välitunneille laadittiin oma lukujärjestys, jossa liikkumista ja muuta aktiivista yhdessäoloa lisättiin. Talven kynnyksellä valmistunut koulun piha saatiin näin tehokkaasti käyttöön. Syksyn
2018 kokemukset uudesta päivän rakenteesta ovat osoittautuneet hyviksi ja se ratkaisi pääosin edellä mainitut pulmat.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

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

Perusopetuslain ja asetuksen
sekä oppilas- ja opiskeluhuoltolain piiriin liittyvistä mahdollisesti tehtävistä valituksista tai kanteluista ei havaita koulutuksen
järjestäjän virheellistä toimintaa.
Peruskoulutuksen oppilaista
95 % saavuttaa jatkoopiskelupaikan.

Toteutunut siltä osin mitkä
asiat on ratkaistu. Yhtä aluehallintovirastoon tehtyä kantelua ei ole ratkaistu.

Jatko-opiskelupaikka mahdollisimman monelle.

Peruskoulun päättötodistus
kaikille koulunkäyntikuntoisille
9. luokkalaisille.

Päättöluokan koulukuntoiset
oppilaat saavat kaikki päättötodistuksen.

Toteutunut 100 % tasolla.
Yksi oppilas ei saanut varsinaisessa yhteisvalinnasta
opiskelupaikkaa, mutta pääsi
valmistavalle luokalle
VAAO:oon.
Jokainen sai päättötodistuksen.

Tunnusluvut
TP 2014

TP 2015

TP 2016

TP 2017

TP 2018

* vuosiluokat 1—6

1,68

1,51

1,64

1,51

1,53

* vuosiluokat 7—9

2,05

2,23

2,52

2,5

2,46

* pienryhmä, Kirkonkylä

2,75

3,89

-

-

-

* pienryhmä, Huhdin koulu

3,25

2,6

-

-

-

Käyttömenot €/oppilas

8.710

8.812

9.122

8.252

* vuosiluokat 1—6

285

281

272

314

282

* vuosiluokat 7—9

165

144

140

139

152

Opetustunnit vt/oppilas

Oppilasmäärä yhteensä
(20.9.)
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7130 Toisen asteen koulutus
Vastuuhenkilö: Juha Salo
Tulosaleen alaiset tulosyksiköt
7130 Toisen asteen koulutus
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Tot-% TA
talousarvio
muutokset muutosten
YHT
j.
7130 TOISEN ASTEEN
KOULUTUS
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

8 785
-510 113
-501 328

0
-2 417
-2 417

8 785
-512 530
-503 745

9 568
-584 199
-574 631

Poikkeama
TA YHT

108,91%
113,98%
114,07%

-783
71 669
70 886

Tulosalueen perustehtävä
Väinö Linnan lukio on yleissivistävää toisen asteen opetusta antava oppilaitos. Lukion tehtävänä on antaa opiskelijoilleen hyvät valmiudet jatko-opintoihin sekä myöhempään työelämään.
Lounais-Hämeen musiikkiopistossa on varattu Urjalalaisille 10 tutkintopaikkaa jossa he voivat suorittaan taiteen perusopintojen laajan oppimäärän tutkinnon musiikissa.
Toiminta vuonna 2018
Väinö Linnan lukion arki sujui hyvin. Sähköisten yo-kirjoitusten järjestäminen sujui ongelmitta. Ylioppilaskirjoituksissa Väinö Linnan lukio menestyi hyvin. Oppilaat saavuttivat hyvin tavoitteitaan ja valtakunnan tasolla pärjättiin vertailuissa muihin lukioihin.
Lukuvuosi päätettiin ylioppilasjuhliin lauantaina 2.6.2018. Valkolakin sai 28 opiskelijaa.
Kesällä yhteisvalinnan mukaan lukion oli aloittamassa 25 uutta lukiolaista. Syksyllä toisen
jakson alkaessa ensimmäisen vuoden lukiolaisia olikin 31, lisääntynyt oppilasmäärä aiheutti
tilapulmia ja lukujärjestysmuutoksia.
Suurin muutospaine lukion kehittämiseksi tuli ylioppilastutkinnon sähköistymisen kautta. Kokeet tehdään niissä eri lailla ja niiden sisältö myös muuttuu. Sähköisiin ylioppilaskokeisiin
valmentauduttiin tekemällä sähköisiä kurssikokeita.
Eduskunnassa hyväksyttiin kesällä 2018 uusi lukiolaki ja -asetus. Lakia ylioppilaskirjoituksista ollaan muuttamassa ja vuodeksi 2021 tulee uusi opetussuunnitelma. Haku-uudistus kolmannelle asteelle jatkuu, kun jatko-opintoihin pyrittäessä ylioppilastodistuksen painoarvo
lisääntyy. Lukiossa aloitettiin valmistelunäihin uusiin haasteisiin vastaamiseksi.
Lukion painotuksia pohdittiin. Opiskelijoiden, opettajien ja lukiotiimin käsittelyn jälkeen päädyttiin keväällä 2018 painotuksista yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen. Syksyn aikana tehtiin
opetussuunnitelmat valmiiksi kahteen yrittäjyyskurssiin. Yrittäjyyspainotuksen toteutus alkaa
syksyllä 2019. Syksyllä 2018 haettiin kumppanikoulua kansainväliseen Nordplus ja Eras47

mus+ verkostojen kautta. Löydettiin molempiin hankkeisiin kumppani ja heidän kanssaan
valmisteltiin hankehakua .
Syksyn ylioppilaita Väinö Linnan lukiossa oli yksi. Itsenäisyyspäivää juhlistettiin koko koulun
voimin 5.12.2018 ja syyslukukausi päättyi kauneimpien joululaulujen parissa Urjalan kirkossa
21.12.2018.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Väinö Linnan lukio on vetovoimainen jatko-opintopaikka
paikallisille peruskoululaisille.
Kehitetään lukion vahvuuksia
ja tuodaan peruskoululaisille
oman lukion vahvuudet esille.

Väinö Linnan lukion valitsee 85
% lukioon suuntautuvista Urjalan yhtenäiskoulun 9. vuosiluokan oppilaista.

Toteutumisaste oli 88,5 %.
Urjalan peruskoululaisista 26
nuorta hakeutui lukioopintoihin. 23 valitsi oman
Väinö Linnan lukion.

Tunnusluvut
TP 2014

TP 2015

TP 2016

TP 2017

TP 2018

2,02

1,98

1,94

1,99

1,98

Käyttömenot/Väinö Linnan
lukion opiskelija (brutto,
alv 0 %)

10.072

10.463

10.747

10.102

Opiskelijamäärä (20.1. ja
20.9. tilanteen painotettu
keskiarvo)

67,67

68

71,08

70,1

Opetustuntia vkt/Väinö
Linnan lukion opiskelija

70,91

7140 Aikuiskoulutus
Vastuuhenkilö: Juha Salo
Tulosaleen alaiset tulosyksiköt
7140 Aikuiskoulutus
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
7140 AIKUISKOULUTUS
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

-41 952
-41 952

0
0

-41 952
-41 952

48

-45 507
-45 507

Tot-% TA
YHT

Poikkeama
TA YHT

108,47%
108,47%

3 555
3 555

Tulosalueen perustehtävä
Kansalaisopistopalvelut järjestetään seudullisena kokonaisuutena. Urjalassa järjestetään
paikallisesti tärkeäksi koetut opintopiirit.
Toiminta vuonna 2018
Valkeakoski opiston opetukseen varattiin 2 000 tuntia opetusta Urjalassa. Lähes kaikki
suunnitellut opintopiirit toteutuivat ja vuoden aikana perustettiin uusiakin ryhmiä. Opetusta
suunniteltiin seudullisessa ohjausryhmässä, sekä opiston henkilökuntaa jalkautui Urjalan
kunnantalolle sivistyspalvelukeskuksen henkilöstön kanssa yhteispalaverissa suunnittelemaan tulevan lukuvuoden opetusta. Palaveri oli uusi ja hyväksi koettu toimintamuoto. Tavoitteena on välttää päällekkäisiä toimintoja ja monipuolistaa Urjalan harrastustarjontaa. Uutena
yhteistyönä alkoi Valkeakoski opistossa peruskoululaisten kuvataidekerho joka rahoitettiin
koulun kerhotoimintahankkeella sekä luennot urjalalaisten ja Urjalan lähialueen taidemaalareiden tuotannosta yhtenäiskoulun auditoriossa.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Tuntimäärä pidetään valtionosuuden määrittämällä tasolla.
Opintopiirit vastaavat kuntalaisten tarpeita.

Valtionosuus asukasta kohden.

Tavoite toteutui.

Opisto järjestää kyselyn kuntalaisille toiveista opistotoiminnan
suhteen.

Opetuksessa otettiin palaute
huomioon

7150 Nuorisotyö
Vastuuhenkilöt: perusnuorisotyön ja nuorisovaltuuston osalta nuoriso- ja liikuntaohjaaja Marjo Niittymäki. Nuorten Ykspaja -toiminnan osalta nuorisoneuvoja Tiina Juutilainen. Etsivä
nuorisotyötekijä Isabel Fernandez Garcia oli töissä 1.6.2017–30.6.2018. Markus Lohermaa
aloitti etsivänä nuorisotyöntekijänä 1.8.2018 alkaen.
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
7150 NUORISOTYÖ
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

59 300
-152 884
-93 584

0
-1 140
-1 140

59 300
-154 024
-94 724

64 285
-144 218
-79 933

Tot-% TA
YHT

Poikkeama TA
YHT

108,41%
93,63%
84,38%

-4 985
-9 806
-14 791

Tulosalueen perustehtävä
Perusnuorisotyö
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 yhden49

vertaisuutta 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.

Nuorten Ykspaja
Nuorten Ykspaja toimii osana Urjalan kunnan nuorisotyötä, johon aluehallintavirastosta haetaan vuosittain valtionavustusta. Kyseessä on nuorten seinätön työpaja, joka on tarkoitettu
17–28-vuotiaille, vailla työ- tai opiskelupaikkaa oleville urjalalaisille nuorille. Nuorisolain 13
§:n mukaan työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai
muuhun tarvitsemaansa palveluun. Toiminnan tarkoituksena on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskuntaan.
Nuori valmentautuu tekemällä työtä tai työtoimintaa omien edellytystensä mukaan. Työpajalla tehdään nuorelle henkilökohtainen valmennussuunnitelma yhdessä nuoren kanssa, sekä
toimitaan yhteistyössä monialaisesti. Toiminnan yhtenä osana on nuorten sijoittumisen seuranta 12 kuukauden ajan.
Etsivä nuorisotyö
Nuorisolain 7 b § mukaan etsivän nuorisotyön ensisijainen tehtävä on auttaa alle 29-vuotiaita
nuoria sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle
varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Nuoren kanssa etsitään ratkaisuja pulmiin ja kysymyksiin, sekä autetaan nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.
Nuorisovaltuusto
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
läsnäoloja
puheoikeudella
valtuustossa,
kunnanhallituksessa,
sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa.
Toiminta vuonna 2018
Perusnuorisotyö
Nuoriso- ja liikuntaohjaaja teki vuoden 2018 75 %:n työaikaa. 1.8.2018 alkaen hän aloitti
myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorina.
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Nuorten avoimia ovia pidettiin Majakalla keskiviikkoisin klo 14.30–18.00 kevätkaudella 21
kertaa ja syyskaudella 19 kertaa. Ohjaajina toimi nuoriso- ja liikuntaohjaaja Marjo Niittymäki
työparinaan keväällä Joose Saari ja syyskaudella Janita Komu. Kevään kävijöiden määrä oli
14,14 nuorta/toimintakerta ja syyskaudella 16,10/toimintakerta. Lokakuun alusta alkaen Majakan perjantai-illat palasivat toimintamuodoksi muutaman vuoden tauon jälkeen. Tila on auki
klo 17.00—21.00 ja ohjaajina toimivat iltaohjaajat Susanna Karhu ja Eija Vaittinen. Majakan
kävijät muodostavat tilatoimikunnan, joka kokoontui tarpeen mukaan keskiviikkoisin suunnittelemaan toteutettavaa ohjelmaa.
Mun Valinnat -päihdevalistusviikko kaikille kuutosluokkalaisille järjestettiin tammi-helmikuun
vaihteessa yhteistyössä koulun, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon työntekijöiden kanssa.
Toinen vastaava viikko järjestettiin lokakuussa sen hetken kuutosille. Jatkossa tunnit pidetään aina keväällä viidesluokkalaisille. Nuorisotyö oli esillä omalla toimipisteellään 5.5. järjestetyssä Kodin ja koulun päivässä. Nuoriso- ja liikuntaohjaaja oli myös mukana koulun järjestämässä seiskaluokkalaisten ryhmäytyspäivässä sekä keväällä että syksyllä koulujen alettua
sekä lukiolaisten ryhmäytyspäivässä koulujen alettua.
Helmikuussa järjestettiin ensimäistä kertaa nuorisotyöntekijöiden ja yritysten yhteistyönä kesätyöinfo ja talvilomaviikolla järjestettiin kellonympärilanit. Pirkanmaan Nuori Kulttuuri
Sounds -aluekatselmus järjestettiin Urjalassa 18.3. yhteistyössä muiden seutukunnan kuntien kanssa. Tapahtuma oli yksi Urjalan kunnan 150-vuotisjuhlavuoden tapahtumista. Sen
järjestämisessä hyödynnettiin ja osallistettiin paljon paikallisten nuorten osaamista. Kesälomalla järjestettiin ensimmäistä kertaa kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri sekä retki Helsinkipäivän ilmaiskonserttiin. Heinäkuun alussa vietettiin kalastuspäivää leirintäalueella, johon
osallistui yli 80 henkeä. Syyskuun lopussa oli 4H-yhdistyksen koordinoima Perheiden Metsäpäivä, jossa nuorisotoimi oli mukana omalla rastillaan. Syyslomaviikon yhteydessä järjestettiin heijastintapahtuma yhteistyökumppaneiden kanssa sekä retki Linnanmäen valokarnevaaleille. Marraskuussa osana Pirkanmaan nuorten KultTour-viikkoja järjestettiin joka keskiviikko nuorisotila Majakalla kulttuuriin liittyviä toimintoja: halloween, korupaja, italialaisen
ruoan iltapäivä, origamiaskartelua. Tämän lisäksi viikkojen aikana järjestettiin lautapelimaraton ja räppipaja sekä Mun Taidetta -taidenäyttely kunnantalolla yhteistyössä Valkeakoskiopiston kanssa. Joulukuussa nuoriso- ja liikuntaohjaaja oli kunnan puolesta pääjärjestäjänä
Urjalan joulunavaustapahtumassa yhteistyössä seurakunnan, partiolaisten ja 4H-yhdistyksen
kanssa.
Uutena toimintamuotona aloitettiin Somereportteri-toiminta. Tavoitteena on viestiä nuorten
näkökulmasta kiinnostavia asioita, ilmiöitä ja tapahtumia omasta kotikunnasta sosiaalista
mediaa hyödyntäen. Toimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen yhdessä nuorten kanssa
vuonna 2019.
Nuoriso- ja liikuntaohjaaja kuului LaPe (Lapsi ja perhepalveluiden arviointi) -hankkeen Urjalan työryhmään sekä Pirkanmaan seutukunnalla toimiviin Kulttuuriseen nuorisotyöryhmään
sekä Osallisuuden ammattilaisiin. Urjalan kunta ja sen nuoriso- ja liikuntaohjaaja valittiin
edustamaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueelta pienten kuntien edustajaksi
Kansalliseen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuunaan.
Nuorisotoimi jakoi nuorisojärjestöille avustusta yhteensä 13 500 €. Lisäksi nuorisotila Majakka on ollut yhdistysten vapaassa ja maksuttomassa käytössä alle 18-vuotiaiden toiminnan
osalta. Nuoriso- ja liikuntaohjaaja kouluttautui saaden ammatillisen opettajan pätevyyden
9.6.2018 ja aloittaen elokuussa lähiesimiehen ammattitutkinto-opinnot oppisopimuksella.
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Nuorten Ykspaja
Aluehallintovirasto myönsi Urjalaan valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan 30 000 €.
Nuorten Ykspajan ydinprosessina on nuoren sosiaalinen vahvistuminen tukemalla nuoren
elämänhallinnan taitoja, omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista. Toiminnan osaprosesseja ovat ohjattava-ohjaaja-suhteen syntyminen, tehostettu ohjaus ja nuorten
seuranta ohjauksen päätyttyä. Seuranta tapahtuu 12 kk ajalta Party -tilastointiohjelmaa hyödyntäen. Keskeisimpiä ohjaustahoja ovat olleet te-toimisto ja 2. asteen oppilaitos. Reilu kolmannes nuorista ohjautuu palveluun suoraan itse hakeutuen, vanhempien toimesta tai kaverin kautta.
Vuonna 2018 Nuorten Ykspajan toiminnassa oli mukana yhteensä 30 nuorta (naisia 16 ja
miehiä 14). Nuorista n. 38 % oli mukana kuntouttavassa työtoiminnassa ja n. 21 % työkokeilussa. Muihin palveluiden ohjautui n. 41 %. Urjalassa seurantaan siirtyneistä 14 nuoresta
kaikki sijoittuivat myönteisesti tehostetun ohjauksen päättymisen jälkeen. Vuonna 2017 ohjauksessa olleista nuorista 94 % on sijoittunut myönteisesti 12 kk tehostetun ohjauksen päättymisen jälkeen.
Nuorten Ykspaja oli käynnistämässä Nuorten Starttipajatoimintaa yhteistyössä Soku- ESRhankkeen, sosiaalitoimen ja etsivän nuorisotyön kanssa. Ryhmä kokoontui kaksi kertaa viikossa. Nuorisoneuvoja ja etsivä nuorisotyöntekijä vastasivat toiminnasta yhtenä päivänä viikossa. Starttipajan teemoina olivat mm. kansainvälisyys, kiinnostuksen kohteet, arjentaidot
ja hyvinvointi, vahvuudet ja itsetunto, tunne, asenne ja motivaatio, sekä jatkosuunnitelmat.
Iso osa Ykspajan asiakkaista kertoo kiusaamiskokemuksistaan, jotka näyttäytyvät monen
asiakkaan kohdalla vahvasti opiskelu- ja työurasuunnitelmia rajoittavina tekijöinä. Yhteistyössä Akaan ja Urjalan Ykspajojen sekä etsivän nuorisotyön kanssa pilotoitiin seutukunnalle
kiusaamisen jälkihuoltoryhmä. Piloitoinnissa oli lisäksi mukana Soku ESR-hanke. Seutukunnallinen pienryhmä toteutui ja osoittautui toimivaksi ja tarpeelliseksi. Ryhmä jatkoi tapaamisia
tyttöryhmänä.
Urjalan nuorisotoimi oli järjestämässä kansainvälistä nuorten vapaaehtoistyöleiriä, jonka
suunnittelussa ja toteutuksessa oli Nuorten Ykspajan asiakkaita. Mukana toiminnassa oli
sekä paikallisia että ulkomaalaisia nuoria kolmesta eri maasta. Leirin yhtenä tavoitteena oli
esitellä kv-leiriä mahdollisuutena edistää omaa tilannetta sekä madaltaa kynnystä kansainväliseen toimintaan.
Nuorten Ykspaja keräsi asiakaspalautteen sähköistä Webropol-ohjelmaa hyödyntäen. Asiakaskyselyyn vastasi lähes puolet Ykspajan asiakkaista. Vastaajista 93 % totesi, että Ykspajan parasta antia ovat olleet keskustelut nuorisoneuvojan kanssa. Oman elämän suunnittelun koki parhaaksi anniksi 36 % ja työkokeilun/ työtoiminnan 29 % vastaajista. Vastaajista 14
% koki tärkeäksi tutustumiskäynnit. Vastaajista kaikki olivat sitä mieltä, että Ykspajan toiminta on ollut heille erittäin hyödyllistä (71 %) tai melko paljon hyödyllistä (29 %).

Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö työskentelee 15—28-vuotiaiden nuorten kanssa, jotka tarvitsevat erityistä
tukea työelämään tai koulutukseen sijoittumisessa tai ovat vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Etsivä nuorisotyö toimii osana Urjalan kunnan nuorisotyötä, johon Länsi- ja Sisä-Suomen
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aluehallintavirasto on myöntänyt avustusta 27 000 €. Etsivänä nuorisotyöntekijä toimi Isabel
Fernandez Garcia 1.6.2017–30.06.2018. Markus Lohermaa aloitti etsivänä nuorisotyöntekijä
1.8.2018.
Etsivän nuorisotyön uusien asiakkuuksien arviointi oli haastava vuonna 2018 työntekijä vaihdoksen vuoksi. Vuonna 2018 etsivän nuorisotyöntekijän asiakkuudessa oli 42 nuorta. Joista
21 nuoren kanssa yhteistyö oli päättynyt. Etsivän nuorisotyöntekijä kanssa aktiivisesti yhteydessä oli 16 nuorta ja 5 nuorta ei tavoitettu. Luvut perustuvat parent-tilastointi järjestelmään,
johon etsivä nuorisotyöntekijä tilastoi asiakkuuksiaan.
Tulevaisuustyöskentely sekä etsivän tuki ja tsemppaus on ollut tärkeä osa työtä. Nuoria 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 toteutettiin vuonna 2018.
Etsivässä nuorisotyössä toteutettiin vuoden 2018 aikana kansainvälisyyttä sosiaalisen vahvistamisen menetelmänä. Etsivä nuorisotyö oli mukana järjestämässä kansainvälisyysleiriä
Urjalassa. Etsivä nuorisotyötekijä oli myös järjestämässä kesätyöinfoa urjalalaisten nuorten
työllistymisen parantamiseksi. Urjalassa alkoi 2018 vuoden keväällä starttipaja, jossa etsivä
nuorisotyöntekijä toimi yhtenä ohjaajista. Seutuyhteistyönä toteutettiin kiusaamista kokeneiden aikuisten ryhmä, joka toimi Akaan ja Urjalan etsivän nuorisontyön yhteisenä hankkeena.
Nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuuston kokouksia järjestettiin vuoden aikana 11 kpl. Tämän lisäksi erilaiset valmistelutyöryhmät kokoontuivat tarpeen mukaan. Nuorisovaltuustoon edustajia osallistui Pirkanmaan Nuorisofoorumeihin 14.4. Valkeakoskella ja 27.10. Nokialla, joissa he pääsivät tutustumaan ja kouluttautumaan muiden seutukunnan nuorisovaltuustolaisten kanssa. Halukkaat kävivät myös maakunnallisen nuorisovaltuuston suunnitelman esittelytilaisuudessa
Tampereella 24.4. Nuorisovaltuusto piti 13.10. oman vapaamuotoisen kehittämispäivän, jossa pohdittiin toiminnan kehittämistä ajan kanssa ja avoimin mielin.
Nuorisovaltuusto lahjoitti stipendin jaettavaksi kevätjuhlassa yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneelle Urjalan yhtenäiskoulun oppilaalle sekä Väinö Linnan lukion opiskelijalle. Valinnan stipendin saajasta tekivät opettajat.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Nuorten osallistaminen entistä enemmän nuorisotyön
suunnitteluun, toteutukseen ja
arviointiin.

Nuorten määrä Pirkanmaan
Nuori Kulttuuri
-aluetapahtuman järjestelytehtävissä

Maaliskuussa 2018 Urjalassa
järjestetään Pirkanmaan Nuori
Kulttuuri Sounds aluetapahtuma, jonka toteutukseen osallistettiin 12 nuorta
vapaaehtoisena eri työtehtäviin.
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Ykspajan nuorista 80 % sijoittuu myönteisesti joko koulutukseen, työelämään, muuhun ohjattuun toimintaa tai
muualle (äitiysloma/ armeija).

Party-tilastointimittari.

Vuonna 2018 seurantaan siirtyi
14 nuorta, joista kaikki sijoittuivat myönteisesti 100 %:sti.
Edelleen tehostettuun ohjaukseen jäi 16.

Nuori on tyytyväinen toimintaan ja saamaansa ohjaukseen Ykspajassa. Suoritetussa asiakaspalautteessa tavoitteena on saavuttaa arvosana 4.
Tavoittaa tuen tarpeessa olevat nuoret

Asiakaspalautteen yhteydessä
nuoret arvioivat toimintaa asteikolla 1–5.

Suoritetussa kyselyssä tyytyväisyyttä Ykspajan toimintaan
ja ohjaukseen on arvioitu ka.
numerolla 4,3.

Parent- tilastointimittari

Vuonna 2018 etsivän nuorisotyöntekijän ohjauksessa oli
aktiivisesti 16 nuorta.

Nuori on tyytyväinen toimintaan ja saamaansa ohjaukseen Etsivän nuorisotyön
suoritetussa asiakaspalautteessa tavoitteena on saavuttaa arvosana 4.

Asiakaspalautteen yhteydessä
nuoret arvioivat toimintaa asteikolla 1–5.

Etsivä nuorisotyöntekijä on
ottanut valtakunnallisesti etsivien käytössä olevan SOVARIvaikuttavuusmittarin käyttöön
vuoden 2018 lopussa.
Etsivä nuorisotyöntekijä on
suorittanut kyselyn tammihelmikuussa. Tämä siksi koska
etsivä nuorisotyöntekijä on
vaihtunut 1.8.2019, minkä
vuoksi ei olisi ollut järkevää
arvioida etsivää työtä 4 kuukauden ajanjaksolta. Tästä
syystä tulokset eivät ole vielä
tulleet minkä vuoksi tyytyväisyyttä etsivään nuorisotyöhön
ei voitu mitata.

Tunnusluvut perusnuori- TP 2014
sotyön osalta
Majakan avoin toiminta tavoittaa 20 nuorta/keskiviikko

Tunnusluvut
Ykspajan osalta

20

Nuorten TP 2014

TP 2015
18

TP 2015

TP 2016
18

TP 2016

Toimintaan ohjautuu 10 uutta 15–28
-vuotiasta nuorta.

Tunnusluvut etsivän nuo- TP 2014
risotyön osalta

TP 2017
18

TP 2017
10

TP 2015
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TP 2016

TP 2017

TP 2018
15

TP 2018
10

TP 2018

Toimintaan ohjautuu 10 uutta 17–28 -vuotiasta nuorta/vuosi jo mukana olevien
nuorten lisäksi.

Tunnusluvut Nuorisoval- TP 2014
tuuston osalta

10

TP 2015

TP 2016

TP 2017

Nuorisovaltuuston kokouksiin osallistuu jäsenistä vähintään 10 nuorta/nuorisovaltuuston kokous

10

16

TP 2018
10

7160 Liikuntatoimi
Vastuuhenkilö: liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori Heidi Jalli
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
7160 LIIKUNTATOIMI
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

45 000
-128 918
-83 918

0
-160
-160

45 000
-129 078
-84 078

67 740
-125 697
-57 958

Tot-% TA Poikkeama TA
YHT
YHT

150,53%
97,38%
68,93%

-22 740
-3 381
-26 120

Tulosalueen perustehtävä
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 2018
Heidi Jalli jatkoi liikuntaohjaajana 50 % työajalla tammikuun 2018 loppuun asti, jonka jälkeen
hän
jatkoi
liikuntaja
hyvinvointikoordinaattorina
85
%
työajalla.
Kesällä 2018 liikuntahallilla oli vain noin 6 vakiovuoroa varattuna, mutta lukuvuodelle 2018—
19 liikuntahallin vuorokalenteri täyttyi kokonaan (arki-iltoina klo 21 saakka, viikonloppuina klo
20—21 saakka). Myös lukuvuodelle 2018—19 liikuntatoimi tarjosi kuntalaisille liikuntahallilta
kaikille avoimet ja ilmaiset kahden tunnin vuorot lajeihin lentopallo, salibandy ja sulkapallo.
Erityisesti lentopallovuoro on ollut hyvin suosittu. Kuntosaliavaimia ostettiin vuoden 2018
aikana yhteensä 191 kuntosalin käyttövuotta (yksi käyttövuosi on esim. 4 x 3 kk avain). Kesä
oli poikkeuksellisen lämmin ja kuntosalilla kaivattiin kovasti jäähdytysjärjestelmää.
Liikuntatoimi osti jäähallivuoroja 66 h kevääksi ja 66 h syksyksi. Näitä vuoroja tarjottiin Urjalan kouluihin, päiväkotiin, esikoululaisille ja perhepäivähoitajille. Vuoroja käytettiin vuoden
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aikana yhteensä 125 h, joista peräti 53,25 h oli liikuntatoimen tarjoamia yleisöluisteluaikoja.
Loppiaisena järjestettiin yhteistyössä luisteluliiton kanssa Ice Skating Tour-tapahtuma.
Viikoittaisia Vesihelmiretkiä tehtiin vuoden aikana 29. Ohjaajana Vesihelmiretkillä toimi Tuija
Huhtala tammikuusta 2018 alkaen. Uimakoulut järjestettiin Loimaan Vesihovissa 25.6.–29.6.
Alkeisuimakouluun osallistui 9 lasta ja alkeisjatkoryhmään 6 lasta, kun maksimi ryhmäkoko
olisi ollut 12 lasta/ryhmä. Liikuntatoimi maksoi kuljetuksen Vesihoviin ja uimakoululaisille jäi
maksettavaksi Vesihovin uimakoulumaksu 25 €/lapsi. Heidi Jalli toimi uimakouluissa apuohjaajana.
Vuoden aikana järjestettiin seurapalaverit 20.2. sekä 4.12, jolloin ennen seurapalaveria oli
kaikille urjalalaisille yhdistyksille tarkoitetut Järjestö 2.0. -hankkeen treffit. Alkuvuoden palaverissa osallistujia oli noin 15, mutta loppuvuoden palaveriin osallistui vain noin 10 yhdistyksen edustajat.

Muu toiminta
Liikuntatoimi tuki seuroja avustuksin sekä ilmaisin (kategorian 1 ryhmät) että -50 % hintaisin
(kategorian 2 ryhmät) salivuoroin. Ulkopaikkakuntalaiset, yksityiset käyttäjät sekä yritysten
ryhmät maksoivat täydet salitaksat. Liikuntatoimen avustuksia seuroille jaettiin yhteensä 16
000 €. Kunnan vanha kuntosali (entinen uimahalli) jatkoi yhdistysten käytössä ilmaiseksi.
Urheilukenttä ja tenniskenttä olivat kuntalaisten vapaassa käytössä varattujen aikojen ulkopuolella.
Liikuntatoimi järjesti hiihtolomalla lasten ja nuorten temppuilupäivät liikuntahallilla. Valtakunnallista Unelmien liikuntapäivää vietettiin 10.5. ja Urjala osallistui tempaukseen nyt kolmatta
kertaa järjestäen kävelyretken Lammiharjulta Pölkinvuoren kasvimaailmaan. Tänä vuonna
Unelmien liikuntapäivän toteutus tapahtui aiempia vuosia suppeammin, koska saman viikon
sisällä vietettiin myös lauantaikoulupäivää, jossa sekä liikuntatoimi että paikalliset yhdistykset olivat mukana.
Voimaa vanhuuteen -hankkeen kautta urjalalaisille ikäihmisille järjestettiin koulutuksia maalis-huhtikuussa. Koulutusten tarkoituksena oli lisätä ikäihmisten liikkumista ja ulkoilua aktiivisten vertaisten avulla. Heidi Jalli ja Virve Lehmus järjestivät Voimaa vanhuuteen -hankkeen
voima ja tasapaino vertaisohjaajakoulutuksen (vertaisveturi-koulutus), johon osallistui 10
ikäihmistä. Harri Rantala saapui Akaasta Urjalaan kouluttamaan 8 henkilöä ikäihmisten ulkoiluystäviksi. Vertaisvetureiden avustamana kuntosalilla järjestettiin ikäihmisille suunnatut
avoimet ovet 16.4., johon saapui liki 40 osallistujaa. Heidi järjesti vertaisveturien treffit 6.8.
sekä 11.12., jolloin vaihdettiin kuulumisia, kartoitettiin ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia ja
suunniteltiin tulevaa. Joulukuun tapaamiseen Heidi oli ostanut erilaisia voima- ja tasapainoharjoitteluun sopivia välineitä, joista oli koottu 4 voimakassia vertaisvetureiden käyttöön.
Osana Voimaa vanhuuteen hanketta liikuntatoimi järjesti kotihoidon kanssa iäkkäiden toimintakyvyn mittauspäivät 12.—13.9. yhtenäiskoululla, jolloin noin 90 ikäihmistä kävi tekemässä
toimintakyvyn mittauksia (SPPB-testit), mittaamassa verenpainetta ja puristusvoimaa sekä
saamassa liikuntaneuvontaa.
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Liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori suoritti VESOTE (vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaalija terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti) verkkokoulutuksen ajalla 15.3.—29.11. sekä Voimaa vanhuuteen -hankkeen virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen koulutuksen 3.10.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Vuoden 2018 aikana ostetaan Ostetaanko kuntosaliavaimiin Kuntosalilla järjestettiin vuoyhteensä vähintään 100 kun- käyttöoikeutta vähintään 100 den aikana neljä kertaa
tosalin käyttövuotta.
käyttövuoden verran.
avoimet ovet.
Ostettujen kuntosaliavainten
määrä lasketaan yhteen käyttövuosiksi. Esimerkiksi 4 x 3
kk tai 2 x 6 kk kuntosaliavain =
1 käyttövuosi.

Käyttövuosia ostettiin kirjaston kirjanpidon mukaan yhteensä 191.

Vähän liikkuvien ihmisten tavoittamiseksi ja aktivoimiseksi
liikuntatoimi järjestää vuoden
aikana vähintään 10 matalan
kynnyksen
liikuntakertaa
(lenkkeilyä ja hiihtoa) ja keskimääräiseksi osallistujamääräksi tavoite on 15 hlö / liikuntakerta.

Toteutuuko vähintään 10 matalan kynnyksen liikuntakerran
järjestäminen. Onko osallistujia
keskimäärin vähintään 15 / liikuntakerta.

Liikuntatoimi järjesti 4 x kuntosalin avoimet ovet (16.1.,
16.4., 29.5., 20.11.), Huhdin
hiihtopäivän (25.2.), hiihtoretken Pölkinvuoren kasvimaailmaan (3.3.), yhteiskävelyretket Asemalla (10.5.),
Pappilassa (30.5.) ja Urjalankylässä (6.6.) sekä ruskaretken Lammiharjulta Pölkinvuoreen ja takaisin (14.10.).
Osallistujamäärät vaihtelivat
pääosin 15—40 välillä.

Iäkkäiden liikuntamahdollisuuksien parantuminen lähellä
kotia.

Toteutuuko vähintään yksi vertaisohjaaja -ryhmä.

Ojalan pariskunta toteutti 3
erilaista vertaisohjaajaryhmää (Tursan jumppa, kuntosali-keskiviikko sekä Lammiharjun porrastreenit). Lisäksi
liikuntaa lisättiin vertaisohjaajien avulla mm. Urjalankylän varttuneiden tapaamisiin
sekä Nuutajärven sitä sun
tätä-kerhoon.

Tunnusluvut

Vesihelmiretkien osallistujamäärä/kerta

TP 2014

TP 2015

TP 2016

TP 2017

TP 2018

30

28

28

28

20

Kuntosaliavainten myyntimäärä (ostettujen käyttövuosien määrä)

191
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7170 Kirjasto- ja tietopalvelu
Vastuuhenkilö: Kati Leppäkoski toimi vs. kirjastonjohtajana
Kirjastonjohtaja Merja Tuovio palasi töihin 6.3.2018.

14.7.2015—5.3.2018.

Tulosalueen alaiset tulosyksiköt
7170 Kirjasto- ja tietopalvelu
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
7170 KIRJASTO- JA
TIETOPALVELU
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

17 636
-251 525
-233 889

0
-800
-800

17 636
-252 325
-234 689

10 863
-224 204
-213 341

Tot-%
TA YHT

Poikkeama
TA YHT

61,59%
88,86%
90,9%

6 773
-28 121
-21 348

Tulosalueen perustehtävä
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. Kirjasto tarjoaa
tilan niin oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn kuin kansalaistoimintaankin. Kirjasto
edistää myös yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kirjastotoiminnassa tavoitteena
on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.
Toiminta vuonna 2018
Lainaustoiminnan ja kokoelmatyön lisäksi kirjasto järjesti erilaisia yleisötilaisuuksia ja lastentapahtumia. Koululaisia kävi kirjastonkäytönopetuksissa ja kirjavinkkauksissa. Monipuoliset
näyttelyt ovat olleet myös tärkeä osa kirjaston toimintaa. Kuntosaliavainten myynti jatkui kirjastossa.
Aluehallintoviraston myöntämän ”Kirjasto kuntalaisten olohuoneena” projektiavustuksen
myötä kirjasto järjesti yhteensä 19 yleisötilaisuutta ja viisi lastentapahtumaa. Käsityöiltoja
pidettiin vuoden aikana seitsemän kertaa. Elokuvaesityksiä kirjasto järjesti kolme. Talvilomaviikolla katseltiin Hevisaurus-elokuva ja kesäloman alkamisen kunniaksi vuorossa oli ”Onneli,
Anneli ja salaperäinen muukalainen”. Syyslomalla katseltiin vielä Heinähattu, Vilttitossu ja
Rubensin veljekset -elokuva. Maaliskuussa kutsuttiin paikalliset pankit esittelemään palveluitaan verkossa. Perintöverotuksesta kertoi asianajaja Julia Saraste. Kirjaston kirpputoripäivää
vietettiin toukokuisena lauantaina, jolloin paikalle sai tulla myymään tarpeettomiksi käyneitä
tavaroitaan. Eläintenviikolla lokakuussa kirjasto järjesti yhdessä Urjalan Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa kaksi yleisötilaisuutta. Tapahtumien aiheina olivat löytöeläimet sekä eläinsuojelutyö. Lokakuussa kuultiin myös runoja Eeva Maria Salon ja Leena-Maija Härmän pitämässä runoillassa. Marraskuussa taiteiltiin jouluisia enkeleitä ja muita helmitöitä ArteMiinan Mia
Salosen ohjaamassa koruillassa. Loppuvuonna kuunneltiin vielä kirjavinkkauksia Mia Moilasen johdattelemana. Joulukuussa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia kutsuttiin jouluiseen
lastentapahtumaan, jossa luettiin kirjoja ja runoja sekä esitettiin näytelmä ”Possun joulu”.
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Heinä-elokuun vaihteessa Pentinkulman päivät järjesti yhteistyössä kirjaston ja paikallisen
4H-yhdistyksen kanssa lapsille ja nuorille suunnatut sanataidepajan sekä keppihevostyöpajan.
Suomen Kuntaliiton kirjastokiertue poikkesi Urjalassa syyskuussa. Paikalla olivat Kuntaliiton
erityisasiantuntija Johanna Selkee sekä ammattiliitto Jytyn edustaja. Illan erikoisvieraana oli
toimittaja-kirjailija Matti Rönkä, joka kertoi yleisölle tuotannostaan ja kirjailijan työstään.
Marraskuussa kirjasto sai vieraakseen antiikin kulttuurin tuntija Pekka Tuomiston. Vierailu oli
osa Koneen Säätiön tukemaa Suomentajat lukijoiden luo -hanketta. Tuomisto kertoi illan aikana suomentajan roolista kirjallisuuden kentässä.
Valkeakosken, Akaan, Pälkäneen ja Urjalan kirjastojen yhteishanke ”Kirjastot yhteistyössä
sosiaalipalvelujen kanssa Etelä-Pirkanmaalla” alkoi elokuussa. Hankkeeseen palkattiin työntekijä, joka on virittänyt yhteistyötä sosiaalipalvelujen kanssa kaikissa neljässä kunnassa.
Urjalassa hanketyöntekijä on käynyt yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa tarinoimassa
sekä kertomassa kirjaston eri palveluista Narikassa, Lähitorilla sekä Lahjantuvan toimintakeskuksessa.
Näyttelytilassa järjestettiin kuukausittain vaihtuvat näyttelyt. Esillä olivat Tuomo Rantasen,
Tuulikki Välimäen, Kylmäkosken Pilvenpiirtäjien, Valkeakoski-opiston, Henni Elialan, Riina
Hagrenin, Jorma Nummelan (Urjala-seura), Ritva Mattilan ja Elli Vankan näyttelyt. Urjalan
kunnan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi näytteillä oli myös valokuvia sekä Urjalan varhaiskasvatuksessa olevien lasten töitä.
Valkeakoski-opiston ja Marja-Leena Salon järjestämää Päivän Lehti -kurssia pidettiin kirjastossa kevään aikana viisi kertaa. Syyskuussa Marja-Leena Salo aloitti Kalevala -lukupiirin
vetämisen kirjaston tiloissa. Piiri kokoontui syksyllä kahdeksan kertaa. Myös paikalliset yhdistykset ja muut toimijat pitivät kokouksia sekä muita tilaisuuksia kirjaston näyttelytilassa
yhteensä 21 kertaa.
Kirjaston lehtilukusali aukaistiin 2.1.—31.5. ja 3.9.—20.12.218 välisenä aikana maanantai-,
tiistai- ja torstaiaamupäivisin jo klo 10. Lehtilukusalista vastasivat kuntouttavan työtoiminnan
henkilöt. Kävijämäärä lehtilukusalin laajennettuna aamupäivän aukioloaikoina oli 726.
Kirjaston kotipalvelutoimintaa jatkettiin yhteistyössä kuntouttavan työtoiminnan kotityöpajan
sekä Urjalan kunnan (Urjalan ja Akaan yhteistoiminta-alue) kotipalvelun kanssa.
Aseman koululle toimitettiin kouluvuoden aikana kaikille luokille kuukausittain vaihtuvat kirjalaatikot.
SoKu-hankkeen ja Narikan nettineuvonta aloitti kirjastolla toukokuussa. Aluksi nettineuvontaa tarjottiin kahtena päivänä viikossa, kesän jälkeen yhtenä päivänä viikossa. Nettineuvontaa toteuttivat kuntouttavan työtoiminnan henkilöt. SoKu-hankkeen päätyttyä marraskuussa
toimintaa jatkoi Urjalan perusturva.
Aluehallintovirasto myönsi 22.3.2018 päivätyssä kirjeessään avustusta hankkeelle ”Palveluita lapsille ja lapsiperheille” toimintakausiksi 2018—2019. Hanke sai avustusta 2000 euroa.
Vuoden aikana kirjastossa on ollut neljä TET-harjoittelijaa, yksi suomen kielen opiskelija sekä yksi oppisopimusopiskelija (31.5.2018 asti).
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Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Aktiivinen kirjastonkäyttö

Kirjaston lainausluvut

Lainaus kirjastossa 61979

Kävijämäärät

Kävijämäärä kirjastossa
38149
Lehtilukusalia pidettiin auki
pidempään maanantaisin,
tiistaisin ja torstaisin. Kävijämäärä 726.

Monipuolinen ja elävä sisältö
ja aktiivinen sisällöntuotanto

Tapahtumien ja kirjastonkäytönopetusten lukumäärät

Näyttelyitä järjestettiin 12
kappaletta.
Kirjastonkäytön opetuksissa
ja kirjavinkkauksissa kävi
vuoden aikana 11 koululuokkaa ja seitsemän muuta
ryhmää. Päiväkoti-ikäisille
järjestetyissä lastentapahtumissa vieraili loppuvuodesta
yhteensä 71 lasta ja 19 aikuista.
Koululuokat kävivät lainaamassa kirjastossa yhteensä
22 kertaa.

Kokoelman uudistaminen

Hankittujen ja poistettujen niteiden lukumäärä

Yleisötilaisuuksia oli yhteensä 24 ja niissä vieraili 426
henkeä.
Hankittuja niteitä 2004 kpl ja
poistettuja niteitä 2031 kpl.

Tunnusluvut
TP 2014

TP 2015

TP 2016

TP 2017

TP 2018

Menot/asukas

50,26

58,8

59,1

58,89

63,90

Kirjastoaineisto kpl/asukas

10,94

11,19

11,32

11,47

11,52

Kävijämäärä kirjastossa

39 607

40 271

37 658

37 722

38 149

Lainoja/asukas

13,67

14,56

13,67

13,04

12,83

Käynnit/asukas

7,25

8,08

7,64

7,76

7,90

43

40

30

38

36

Kirjaston järjestämät
tapahtumat
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7180 Kulttuuritoimi
Vastuuhenkilö: Juha Salo
Tulosaleen alaiset tulosyksiköt
7180 Kulttuuritoimi
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
7180 KULTTUURITOIMI
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

18 300
-110 068
-91 768

0
-11 500
-11 500

18 300
-121 568
-103 268

16 756
-109 346
-92 590

Tot-% TA Poikkeama TA
YHT
YHT

91,56%
89,95%
89,66%

1 544
-12 222
-10 678

Tulosalueen perustehtävä
Kulttuuritoimen toiminta-ajatuksena on edistää ja luoda mahdollisuuksia kuntalaisille kulttuurin tekemiseen ja kokemiseen.
Kulttuuripalvelut järjestää yhdessä Väinö Linnan seuran kanssa Pentinkulman päivät vuosittain heinä-elokuun vaihteessa. Kulttuuritoimi järjestää ja tukee muiden järjestämiä kulttuuritilaisuuksia, ylläpitää kotiseutumuseota, ylläpitää ja koordinoi Väinö Linnan reitin toimintaa,
myöntää kulttuuriavustuksia, huolehtii tiedottamisesta ja toimii yhdyssiteenä kunnan sisällä ja
ulkopuolella kulttuuria koskevissa asioissa. Kulttuuripalvelut huomioi Urjalan kunnan 150vuotisjuhlavuoden resurssiensa mukaan.
Toiminta vuonna 2018
Pentinkulman päivien toiminnanjohtajan vaihtui Laura Jänisniemen irtisanouduttua tehtävästä. Tapahtuman tuottajaksi Laura Jänisniemen irtisanouduttua valittiin Repo Kouki Oy vastuuhenkilönään kirjailija, luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja Niina Repo.
Väinö Linna Reitti
Väinö Linna reitillä Koskelan torpalla sekä Honkolan palokunnantalolla oli paikallisen kuvataiteilija Mirkka Tiirisen perhosaiheinen taidenäyttely. Matkailuyhteistyötä reitin osalta toteutettiin yhteistyössä Urjalan seudun matkailuoppaiden kanssa. Opasyhdistys organisoi oppaat
ryhmämatkailijoille ja muille opaspalveluita tilanneille.
Kotiseutumuseo
Kotiseutumuseo pidettiin avoimena arkisin kesätyöntekijän toimesta. Museon viikonloppuvalvonnasta vastasi Urjala seura.
Muu kulttuuritoiminta
Kesä-Elokuun ajan perjantaisin torilla pidettiin jo vakiintuneesti kulttuuritelttaa. Kansalisen
veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlallisuudet organisoitiin kulttuuritoimen työssä. Kulttuuritoimi teki yhteistyötä Urjalan musiikinystävien seuran kanssa tapahtumajärjestelyissä.
Kesän tapahtumakalenteri tuotettiin kulttuuripalvelujen Urjalan Sanomien yhteistyönä lehden
liitteenä kunnan jokaiseen talouteen.
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Pentinkulman päivät
”Pentinkulman päivät ovat uskomaton ihme. Vuodesta toiseen iso sali täyttyy ääriään myöten. Ihmiset kuuntelevat hiiskumatta, kun joku puhuu kirjallisuudesta.” (Anneli Kanto Aamulehdessä 29.7.2018) Vuonna 2018 Pentinkulman perinteikkäillä kirjallisuuspäivillä aloitti toiminnanjohtajana kirjailija, luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja Niina Repo (RepoKouki
Oy). Päivien teema Eteenpäin, käsitteli sisällissodan jälkiä, ja Pentinkulmalla kuljettiin sanoilla kohti sovitusta. Festivaali keräsi eri tapahtumiin lähes 2000 osallistujaa.
Pentinkulman päivien nettisivut uudistettiin ja tapahtumaa markkinoitiin aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. Lippujen verkkomyyntialustaksi otettiin käyttöön Lippu.fi palvelu, ja
ennakkolippuja myytiin hyvin (noin puolet tapahtuman lipuista myytiin ennakkoon).
E80-seminaarin vetäjinä aloittivat tutkija, tohtori Maria Laakso ja kirjailija, toimittaja Erkka
Mykkänen. Kirjailija, kirjoittajakouluttaja Taija Tuominen jatkoi työtään esikoiskirjailijoiden
parissa. Projektisihteerinä toimi YTM Anniina Tapioharju ja tapahtumassa työskentelivät
myös yrittäjä Merja Oksanen ja korkeakouluharjoittelija Henni Eronen.
Tapahtuman järjestivät Väinö Linnan seura ry ja Urjalan kunta. Muina yhteistyökumppaneina
olivat Hämeen kesäyliopisto, Valkeakoski-opisto, Suomen kirjailijaliitto sekä urjalalaiset yritykset ja yhdistykset ja vapaaehtoiset. Yhdistyksistä ja yrityksistä, jotka olivat mukana päiviä
rakentamassa, mainittakoon esimerkiksi Lions club Linnattaret, Urjalan Maa- ja kotitalousnaiset, Urjalan Karjalaiset, Urjalan 4H-yhdistys, Musawood, Tapion Autopesu, Kuljetus Mettänen, Kahvila + Keittiö Sylvi, Kylähotelli Tyyne, Ravintola Onnellinen, Urjalan seurakunta,
sekä Urjalankylän Koulumaa, Urjalan kirjasto ja Urjalan yhtenäiskoulun ruoka- ja siivouspalveluiden sekä kiinteistöhoidon työntekijät.
Ohjelma 29.7—5.8.2018
Kirjallisuusviikko alkoi sunnuntaina 29.7. Urjalan kirkossa järjestetyllä kirkkokonsertilla, jossa
näyttelijä-laulaja Samuli Edelmann esitti muuan muassa maailmankirjallisuuden klassikkoteksteihin sävellettyjä lauluja. Konsertilla oli yli 500 kuulijaa. Maanantaina 30.7. jo perinteeksi
muodostuneelle Venlan pyöräretkelle Pentinkulmalla, jota vetää kotiseutuneuvos Kirsti Venla
Niemelä, osallistui 30 polkijaa. Torstaina 2.7. Urjalan säätiötalolla pidettiin teemapaneeli,
jonka aihe oli sisällissodan jäljet ja kriiseistä selviytyminen. Paneelissa keskustelivat Tampereen yliopiston tutkija Marko Tikan johdolla toimittaja, tietokirjailija Lasse Lehtinen, kansanedustaja Anna Kontula, professori Yrjö Varpio ja museonjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta.
Tilaisuus keräsi noin 250 kiinnostunutta kuulijaa.
Perjantai 3.8. alkoi runousaamiaisella, jossa tekstejään esittivät runoilijat Susinukke Kosola
ja Johanna Venho sekä kirjailija Niina Repo. Tapahtumaan osallistui noin 100 kuulijaa. Torikahvilassa Urjalan torilla esiintyivät kirjailijat Timo Saarto ja Mike Pohjola, jotka kertoivat sisällissota aiheisista kirjoistaan. Heitä haastatteli toimittaja, kirjailija Leena-Kaisa Laakso. Susinukke Kosola kertoi kirjoittamisesta ja esitti runojaan Häntä haastatteli Niina Repo.
Perjantain Kirjalliset iltamat, jotka pidettiin Säätiötalolla, alkoivat kirjailijoiden Tommi Kinnusen ja Anneli Kannon haastattelulla. Kinnusta haastatteli yliopiston lehtori Outi Oja ja Kantoa
kirjailija Terhi Rannela. Illan ohjelmaan kuuluivat myös näyttelijä Eriika Väliahteen ja kapellimestari Joonas Mikkilän laulut ja lyhyet monologit Tytöt 1918 -näytelmästä (TTT).
Viikko huipentui lauantaina 4.8. pidettyyn Kirjan juhlaan, jossa puhuivat kansanedustaja Erkki Tuomioja, tutkija, kirjailija Teemu Keskisarja, kirjailija Virpi Hämeen-Anttila sekä ohjaaja
Lauri Maijala. Heidän puheensa valaisivat eri suunnilta sisällissodan kokeneiden ihmisten
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kokemuksia ja kriiseistä selviämisen mahdollisuuksia. Kirjan juhlan monologiesitys oli näyttelijä Pekka Laihon monologiesitys Ylpeys. Tilaisuus oli loppuunmyyty ja pakalla Urjalan yhtenäiskoululla oli noin 380 kuulijaa.
Väinö Linnan reitillä vieraili viikon aikana noin 250 vierasta.
Koko tapahtumaviikon päätti sunnuntaina 5.8. draamallinen kiertoajelu Väinö Linnan reitillä.
Koskelan torpalla tarjottiin kahvia ja esitettiin otteita pentinkulmalaisten elämästä. Draamasta
ja musiikista vastasi Urjalan näytelmäpiiri. Osallistujia kierroksella oli noin 50.
Lapsille järjestettiin tapahtumaviikon tiistaina 31.7. ja keskiviikkona 1.8. sanataidepaja, jota
veti Henni Eronen ja keppihevostyöpaja yhdessä 4h-yhdistyksen ja Urjalan kirjaston kanssa.
Esikoiskirjailijaseminaari 2.—5..8.2018 Nuutajärven lasikylässä.
Nelipäiväisen seminaarin osallistujat olivat:
Marko Kantomaa: Ylpeydestä (Johnny Kniga)
Laura Manninen: Kaikki anteeksi (Wsoy)
Cristina Sandu: Valas nimeltä Goliat (Otava)
Enni Vanhatapio: Absentia (Gummerus)
Maija Sirkjärvi: Barbara ja muita hurrikaaneja (Teos)
Ben Kalland: Vien sinut kotiin (Atena)
Mia Myllymäki: Väkevä mieli (Osuuskumma)
Eeva Turunen: Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriaansa (Siltala)
Mervi Koskela: Metsäksi laulettu puu (Sanasato) Anna Rimpelä: Pitkään meni ihan hyvin
(Otava)
Marjo Katriina Saarinen: Kerrottu huone (Teos)
Jussi Huhtala: Ukkosenjohdatin (Atena)
Maria Mustranta: Sokeita hetkiä (Wsoy)
Vierailijoina kävivät kustantaja Saara Tiuraniemi Tammen lasten- ja nuortenkirjaosastolta ja
Suomen kirjailijaliiton puheenjohtaja Sirpa Kähkönen.
Tapahtumat järjestivät Väinö Linnan seura ja Urjalan kunta yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa. Seminaarin saama palaute oli erinomaista: seminaari koettiin tarpeelliseksi
ja verkostoituminen merkittäväksi. Vetäjiä kiitettiin ja järjestelyt saivat pääasiassa kiitosta.
Aikuisten kirjoittajakurssit
Tekstistä kirjaksi -työpajassa (to-la) suunniteltiin jälleen oman kaunokirjallisen teoksen julkaisemista. Ohjaajina toimivat kirjoittajaohjaaja Niina Hakalahti, kirjallisuudentutkija-kriitikko
Sanna Nyqvist ja kustantaja Anna-Riikka Carlson (Wsoy). Työpaja toteutettiin yhteistyössä
Hämeen kesäyliopiston kanssa.
Luovan kirjoittamisen paja Väinö Linnan maisemissa (la-su) keräsi kirjoittajia ympäri Suomen. Pajassa kehitettiin omaa kirjallista ilmaisua ja kirjallisuuselämän tuntemusta luentojen,
kirjoitusharjoitusten ja palautekeskustelujen avulla. Kurssilaiset osallistuivat myös Pentinkulman päivien tilaisuuksiin. Ohjaajana toimi kirjailija, sanataideopettaja Niina Hakalahti.
Työpaja järjestettiin yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa.
Lasten ja nuorten kirjoittajakurssit
Urjalankylän koulumaassa järjestettiin (to-la) kirjoittajaleiri 13–17-vuotiaille nuorille yhteistyössä Valkeakoski-opiston kanssa. Leirillä kirjoitettiin runoja ja tarinoita ja seikkailtiin erilais63

ten kirjoitustapojen viidakossa. Ohjaajana toimi Minna Autio. Kurssilaiset osallistuivat myös
teemapaneeliin.
Lyijymyrkytys-kirjoittajaleiri
Nuorten kirjoittajaleirin veteraanien tapaaminen järjestettiin jo 21. kerran, niin ikään Urjalankylän koulumaassa. Ohjaajana toimi kirjailija, kirjoittajakouluttaja Taija Tuominen.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Saadaan uudet yleisötilat mm.
auditorio ja koulun näyttämö/esiintymistila aktiiviseen
käyttöön.
Järjestetään retkiä ja/tai kulttuuri tilaisuuksia kuntalaisille.
Osa tilaisuuksista liittyy Urjalan kunnan 150-vuotiseen historiaan.
Pentinkulman päivät on paikallisesti ja valtakunnallisesti
kiinnostava kirjallisuustapahtuma sekä kiinnostava markkinointiväylä, jonka kautta saadaan tuottoa tapahtuman kehittämiseen yhä merkittävämmäksi.

Seurataan tilojen käyttöä.

Tavoite toteutui. Tilojen käytössä on ollut ajoittain jopa
ruuhkaa.

Tilaisuuksia/retkiä järjestetään
3-6 vuositasolla.

Toteutui suunnitellusti, yhteistyössä elinvoimapalveluiden kanssa toteutettiin kunnan 150-vuotisjuhlatapahtumia.
Pentinkulman päivien tapahtumiin osallistui noin 2000
kävijää. Tapahtuma keräsi
hyvin kävijöitä eripuolilta
Suomea.
Ilmoittajien määrä ei toteutunut tavoitteen mukaisena,
mutta tapahtuman tuotot
onnistuivat silti budjetoidusti
aktiiviseen tapahtumiin osallistumisen vuoksi.

Seurataan kävijämäärää, asiakastyytyväisyyttä ja ilmoittajien
määrää.
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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

8110 Tekninen toimisto
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
8110 TEKNINEN
TOIMISTO
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

-185 348
-185 348

-860
-860

-186 208
-186 208

-187 821
-187 821

Tot-% TA
YHT

Poikkeama
TA YHT

100,87%
100,87%

1 613
1 613

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 muuttuneet osin. Kaava-avustajaksi valikoitui Sari Vierimaa ja yhdyskuntatekniikan rakennusmestariksi Osmo Hongisto. Molemmat
aloittivat vuoden lopulla. Teknisen työnjohtajan tehtävänimike muutettiin yhdyskuntatekniikan
rakennusmestariksi, joka kuvaa paremmin kyseistä tehtävää. Myös uuden rakennustarkastajan rekrytointi aloitettiin loppuvuodesta. Osaavan henkilökunnan palkkaaminen on tuonut
oman haasteensa ja rekrytoinnit eivät ole sujuneet ennakoiduissa aikatauluissa. Asiakaspalvelu on jatkunut hyvätasoisena. Yhtenäiskoulun hanke sekä eri viranomaisten esim. viestintäviraston ja maakuntauudistuksen tietopyynnöt ovat vaatineet ennakoimatonta työpanosta.
Lisäksi erilaisia kunnan sisäisiä työryhmiä on perustettu useita ja joiden toimintaan liittyy erilaisten selvitysten tekeminen ja valmistelu. Useimmiten näiden selvitysten valmistelu ja tekeminen henkilöityy tietyille henkilöille ja joilla jo on varsin tiivis työaikataulu. Tehtäviä on
kuitenkin vaikea siirtää eteenpäin, koska ko. tietojen hankinta ja käsittely vaatii oman osaamisensa. Sinänsä työryhmien työstä on ollut hyötyä erilaisten asioiden eteenpäinviemisessä,
mutta työaikaa kuluu ennakoimattoman paljon.
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Tekninen palvelukeskus toteuttaa tehtäviään pienin henkilöresurssein. Tehtävien määrää on
sopeutettu sellaiseksi, että ne pystyttäisiin käytettävissä olevalla henkilökunnalla toteuttamaan. Esitettyjen investointihankkeiden lukumäärää on vähennetty edelleen edellisvuosista,
jotta kilpailutukset sekä valvonta pystytään suorittamaan asiallisesti. Tarkastuslautakunta
kiinnitti huomiota teknisen lautakunnan / palvelukeskuksen aiempina vuosina suunnittelemiin
hankkeisiin, joita ei kuitenkaan ole pystytty toteuttamaan. Lautakunta antoi tästä vastineen ja
jota tekninen johtaja avasi hallitukselle. Päällimmäisenä syynä todettiin tehtävien lukumäärä
käytettävissä oleviin henkilöresursseihin nähden. Teknisen palvelukeskuksen toiminnan kuvaan liittyvät kuitenkin erilaiset ennakoimattomat yllätykset, joihin tulee reagoida ja jotka vaikuttavat muiden hankkeiden eteenpäinviemiseen ja toteutumiseen. Kuitenkaan toiminnansuunnittelua ei voi laatia siltä pohjalta, että varauduttaisiin pelkkiin yllätyksiin.

8120 Yhdyskuntasuunnittelu
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta
Tulosyksikön esimies kunnallisteknisen suunnittelun osalta on yhdyskuntatekniikan rakennusmestari Osmo Hongisto sekä kaavoituksen, aluearkkitehtitoiminnan ja yleiskaavoituksen
osalta aluearkkitehti Leena Lahtinen.
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
muutosten
j.

Toteutuma

Tot-%
TA
YHT

Poikkeama TA
YHT

8120 YHDYSKUNTASUUNNITTELU
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT

43 500
-144 274

0
-345

43 500
-144 619

30 495
-123 571

13 005
-21 048

TOIMINTAKATE

-100 774

-345

-101 119

-93 076

70,1%
85,45
%
92,05
%

-8 043

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 Vierimaa. Kunnallisteknisessä suunnittelussa henkilöresursseina ovat tekninen johtaja Kimmo Virta ja tekninen työnjohtaja Osmo
Hongisto.
Keskeiset tapahtumat kaavoitustoiminnassa
Aluearkkitehdin työaika ja palkkakustannukset jakautuivat kuntien kesken, Urjalan osalle 46
% ja Vesilahden osalle 54 %.
Kaavoituskatsaus valmistui 17.10.2018. Asemakaavoituksessa edettiin vireillä olevien asemakaavojen ja kaavamuutosten laatimisessa noudattaen v.2012 voimaan astunutta keskusta-alueen (Laukeela-Huhti) osayleiskaavaa. Ajantasaisen asemakaavan ylläpitoa toteutettiin
viemällä eteenpäin vireillä olevia kaavamuutoksia. Asemakaavojen karttayhdistelmää ylläpidettiin karttasovelluksen avulla. Alkuvuodesta avattiin kuntalaisille ja kunnan työntekijöille
avoin selainpohjainen karttapalvelu jossa nähtävissä on kunnan ja maanmittauslaitoksen
aineistoja. Palveluun tuotetaan ja päivitetään aineistoa tarpeen mukaan. Karttapalvelun käy66

töstä järjestettiin kunnantalon työntekijöille koulutustilaisuus. Käynnistettiin osoitekartan päivitystyö.
Vireillä oleva Kangasniemen asemakaavamuutos eteni luonnosvaiheeseen ja kaavaa laaditaan kunnan virkatyönä. Korttelin 28 sekä puistoalueiden asemakaavamuutos kilpailutettiin ja
sen laatijaksi valittiin Sweco Ympäristö Oy. Kaava-alueesta valmistuivat luontoselvitys ja
kulttuurihistoriallisten arvojen selvitys. Asemakaavamuutos eteni luonnosvaiheeseen.
Laadittiin pyydetyt lausunnot kaavahankkeisiin ja maankäytön lupiin.
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 Savikontien 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.
Aluearkkitehti osallistui oppaana tonttialueille syksyllä järjestetyssä Tonttipäivässä.
Keskeiset tapahtumat kunnallisteknisen suunnittelun osalta
Useasta rakennuskohteesta ovat rakennussuunnitelmat valmiina ja on keskitytty näiden
saattamiseen valmiiksi. Rakennussuunnitelma Attendon yksikölle rakennettavasta katuyhteydestä valmistui loppuvuodesta. Huhdin ja jätevedenpuhdistamon välisen vesijohdon ja
paineviemärin yleissuunnitelmavaihtoehdot valmistuivat. Suunnitelmien laatiminen katuvalaistuksen lisäämiseksi kaava-tieverkolle on aloitettu.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

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

Kaavahankkeiden
valmiusaste ja rakennusvalmiina olevien
pientalo- ja yritystonttien määrä.

Kaavahankkeita toteuTonttivaranto on
tetaan maankäytön
riittävä kysyntään
suunnitteluhankkeiden
nähden.
mukaisesti. Tonttivaranto pidetään riittävänä
kysyntään nähden.

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

Toteutumisvaihe

2014

2015

2016

2017

2018

806

806

811

811

811

571

571

584

584

584

5086

6090

6090

6090

6090

*asemakaavamuutokset eivät lisää pinta-alaa
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8130 Yhdyskuntarakentaminen
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta
Tulosalueen esimies: yhdyskuntatekniikan rakennusmestari Osmo Hongisto
Alkuperäinen
talousarvio
8130 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TalousarTalousarviovio
muutokset muutosten
j.

ToteutuTot-%
Poikma TA YHT keama TA
YHT

9 700

0

9 700

9 810

-245 616
-235 916

0
0

-245 616
-235 916

-211 234
-201 424

101,13
%
86,0%
85,38%

-110
-34 382
-34 492

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
Vuonna 2016 valmistuneen valaisinurakan yhteydessä vaihdetuissa valaisimissa havaittujen
rakenteellisten vikojen takuukorjaukset saatiin valmiiksi. Valaisimien toimintavarmuutta lisäävää puuston raivausta valaisinlinjoilta jatkettiin. Tätä työtä tullaan jatkamaan vielä tulevinakin
vuosina. Toimintavuonna asfaltoitiin Urjalantietä Yhdystien risteyksestä Huhdin suuntaan,
Lähdintie sekä osa Metallitiestä.
Henkilöstössä tapahtui merkittäviä muutoksia toimintavuonna. Keväällä eläköityi ammattimies-tittelillä ollut työntekijä ja hänelle valittiin seuraaja. Pitkäaikainen kentänhoitaja jäi eläkkeelle ja hänen tilalleen valittiin uusi kentänhoitaja, joka kuitenkin irtisanoutui muutaman
kuukauden palvelusuhteen jälkeen. Loppuvuoden liikuntapaikkoja hoitivat varikon työntekijät
oman toimensa ohella. Vuoden lopussa eläkkeelle jäi myös putkiasentaja, joka oli toiminut
myös traktorin kuljettajana.
Tekninen työnjohtaja siirtyi kesällä toisen työnantajan palvelukseen. Tehtävää hoitamaan
valittiin lokakuussa uusi henkilö, joka aloitti toimessa joulukuussa. Samalla tehtävänimike
muutettiin yhdyskuntatekniikan rakennusmestariksi.
Valtuuston nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Toteutumisvaihe

Yleisten alueiden viihtyvyyden parantaminen

Asiakaspalaute

Parannetaan yleisten
alueiden viihtyvyyttä
mm. kunnostamalla
leikki-kenttiä ja lisäämällä penkkejä katujen varsille.

Toteutunut
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TUNNUSLUVUT

2014

2015

2016

2017

2018

Kunnan hoidossa olevat kaavatiet, km

44,00

44,0

45,5

45,5

45,5

Kestopäällysteaste, %

76,9

76,9

80

80

81

8140 Muu palvelutoiminta
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Tot-% TA
talousarvio
muutokset muutosten
YHT
j.
8140 MUU PALVELUTOIMINTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

1 960
-63 247
-61 287

0
0
0

1 960
-63 247
-61 287

5 242
-51 099
-45 857

267,46%
80,79%
74,82%

Poikkeama
TA YHT

-3 282
-12 148
-15 430

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 LHJ:n alueella jätelautakunta, jonka vastuukuntana on Forssa.
Urjalan kunnan romuajoneuvoviranomaisena toimii rakennustarkastaja.
Keskeiset tapahtumat toiminnassa
Romuajoneuvoja oli vuonna 2018 kahdeksan kappaletta.
Tunnusluvut

2014

2015

2016

2017

2018

Järjestettyyn jätehuoltoon liittyneet kiinteistöt

2900

2950

3000

3000

3000
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8141 Kiinteistöpalvelut
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta
Tulosalueen esimies: rakennusmestari Jiri Laine
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
8141 KIINTEISTÖPALVELU
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

420 720
-1 410 014
-989 294

0
-2 150
-2 150

420 720
-1 412 164
-991 444

414 875
-1 316 385
-901 510

Tot-%
TA YHT

Poikkeama
TA YHT

98,61%
93,22%
90,93%

5 845
-95 779
-89 934

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
Kiinteistöpalveluiden vuosi 2018 jatkui toiminnantäyteisenä. Uusi yhtenäiskoulu on ollut käytössä ensimmäisen vuoden. Kulutusseurantaa ja kulutukseen liittyviä kustannuksia on seurattu. Ensimmäisen vuoden takuutarkastus tehtiin keväällä. Havaittuihin ongelmiin on puututtu välittömästi. Katolla sijaitsevat tuloilmalaitteet aiheuttivat ongelmia, tuiskulumi pääsi ilmanvaihtokoneen tuloilmasuodattimiin. Ilmanvaihtojärjestelmässä on havaittu suunnitelmapuutteita ja joista on syntynyt ja syntyy korjaustarpeita. Puutteita on tutkittu, kirjattu ja valmisteltu
kaksivuotistakuutarkastusta varten. Kiinteistö on työllistänyt ja tulee työllistämään kiinteistöpalveluita ennakoitua enemmän. Erilaisia käyttäjien toivomia hankintoja ja muutoksia on
myös tehty, joilla on parannettu käytettävyyttä ja yleistä turvallisuutta ja joita ei ole osattu
suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon. Käyttöönottovaiheen odotetaan kestävän yleensä noin
kolme vuotta.
Radon-mittaustulokset koulukiinteistöiltä saatiin vuoden 2018 alussa. Radonia ei havaittu.
Taksikopin käyttö taksiyrittäjien taukotilana loppui taksiuudistuksen yhteydessä kesällä. Tilan
liittämisen suunnittelu viereisen matkahuollon tiloiksi on tehty.
Kunnan kiinteistöihin toteutettiin valokuituyhteys.
Aseman koulun rivitalon pohjaviemäri sukitettiin hätätyönä kahden asunnon osalta. Kentänpuoleisen päätyasunnon remontti aloitettiin aivan loppuvuodesta.
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Aseman koulun pihaan toteutettiin leikkipuisto liikkuva-koulu hankkeen nimissä.
Virkatien rivitalon katto uusittiin. Työhön oli varauduttu talousarviossa.
Ennakoimattomana kohteena kunnostettiin Virkatien rivitaloasunnosta tila päiväkodin käyttöön lisätarpeiden tyydyttämiseksi nopean lapsimäärän kasvamisen johdosta. Työ toteutettiin
nk. omana työnä. Ko. tila on päiväkotikäytössä määräaikaisella luvalla, joten tilan kunnostamista tullaan jatkamaan myöhemmin.
Virkatien päiväkodin tulevaisuutta miettivä työryhmä perustettiin aivan loppuvuonna.
Terveyskeskuksella hammashoitolan ilmanvaihdon ongelmat aiheuttivat edelleen ongelmia.
Ilmanvaihtoa tutkittiin mm. paine-eromittauksin, jonka mukaan tehtiin uudet säädöt ja muutokset. Ongelma uusiutui syksyllä ja perussyy ongelmiin on todennäköisesti se, että vuonna
2012 ei toteutettu suunnitellusti ilmanvaihdon vaihe 2:ta, joka olisi käsittänyt kellaritiloissa
kaikki muut tilat kuin hammashoitolan tilat. Kotihoidon tilapäiset väistötilat vanhainkodilta
muuton vuoksi valmistuivat alkuvuodesta.
Urjalankylän museolla toteutettiin rakennuksille pieniä korjaustöitä.
Tehtiin varikon iv-järjestelmien 5-vuotispuhdistukset.
Yritystalon iv-suunnittelu aloitettiin.
Vanhainkodilla ollut varavoimakone muutettiin siirrettäväksi. Keväällä pidettiin myös irtaimen
huutokauppa. Tämän jälkeen vanhainkodin rakennus siirtyi kokonaan Attendo Oy:n omistukseen. Maapohja on edelleen kunnan omistama, Attendo Oy on vuokrannut siitä määräalan.
Kunnantalon ja ympäristön pihavalaistuksen ensimmäiset suunnitelmaehdotukset tehtiin loppuvuonna.
Turhasta kiinteistömassasta luopumista on jatkettu. Huhdin vanha koulukiinteistöltä on katkaistu lämmitys. Purkaminen kuitenkin toteutetaan myöhemmin. Honkolan koulun vanha
keittola, joka oli toiminut vuokrattuna asuntona, tyhjennettiin ja myytiin. Vuokrattuna ollut
Kolkan talo jäi tyhjilleen ja kaavanmukainen tontti on erotettu.
Kunta sai perintönä pienen maatilan Hakkilasta.
Tuleva Sote- ja maakuntauudistus on tuonut runsaasti työtä myös kiinteistötoimelle. Maakunnalle mahdollisesti vuokrattavista rakennuksista toimitettiin tarkemmat tiedot maakunnan
tietojärjestelmään. Tietoja tullaan vielä täydentämään vuoden 2019 aikana.
Kunnan kiinteistöjen energiaseurantaa on jatkettu omatoimisesti. Motiva energiatehokkuusseurantaa / Motiva-seurantaa tullaan jatkamaan ja kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittymisestä kunnanhallitus teki päätöksen kokouksessaan 10.12.2018 § 228. Kiinteistöjen sähköisen hallinnan kulut ovat kasvaneet ja tulevat tulevaisuudessa kasvamaan.
Kiinteistönhoitajat ovat joutuneet toimimaan vajavaisin voimin loppuvuoden, koska yhden
kiinteistönhoitajan poissaolo on edelleen jatkunut ja tätä sijaistaneen määräaikaisen kiinteis71

tönhoitajan työsuhdetta ei enää jatkettu. Kunnanhallitukselta on haettu täyttölupa ylimääräisen kiinteistönhoitajan palkkaamiseksi. Tilanne kuitenkin muuttui aivan vuodenvaihteessa,
kun poissaoleva kiinteistönhoitaja eläköityi.
Valtuuston nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Toteutumisvaihe

Energiakulujen hallitseminen kunnan kiinteistöissä

Normeeratut kulutusluvut

Motivan energiatehokkuussopimuksen
uusiminen ja mukanaolo 2017 – 2025.

Kh päätti osallistumisesta
Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittymisestä 10.12.2018 § 228.

8152 Maa- ja metsätilat
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta, hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
8150 MAA- JA METSÄTILAT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

138 100
-22 000
116 100

0
0
0

138 100
-22 000
116 100

265 088
-46 941
218 147

Tot-% TA
YHT

Poikkeama
TA YHT

191,95%
213,37%
187,9%

-126 988
24 941
-102 047

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 jatkettiin hakkuita metsäsaarekkeilla mm. urheilukentän ympäristössä.
Nämä muutettiin puistomaiseksi.

8160 Vesihuoltolaitos
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta
Tulosalueen esimies: yhdyskuntatekniikan rakennusmestari Osmo Hongisto
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Tot-% TA
talousarvio
muutokset muutosten
YHT
j.
8160 VESIHUOLTOLAITOS
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

600 800
-557 391
43 409

0
-620
-620
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600 800
-558 011
42 789

590 868
-392 292
198 576

98,35%
70,3%
464,08%

Poikkeama
TA YHT

9 932
-165 719
-155 787

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
Vesilaitoksen toimittama talousvesi oli hyvälaatuista eikä laatupoikkeamia toimintavuonna
esiintynyt. Vesijohtovuodot ja vuotovesiprosentti pysyivät toimintavuonna erittäin hyvällä tasolla. Vesi-johtovuotoja oli vain kaksi kappaletta ja vuotovesiprosentti erittäin pieni, alle viisi
prosenttia. Molemmat seikat kertovat vesijohtoverkoston hyvästä kunnosta ja oikein ajoitetuista huoltotöistä.
Tampereen kaupungin ympäristöterveyden osasto suoritti tarkastuksen vesilaitoksella joulukuussa. Tarkastuksessa ei havaittu puutteita vesilaitoksen toiminnassa.
Laukeelan vedenottamolla tehtiin toimintavuonna huolto- ja kunnossapitotöitä. Hiekkasuodatin huollettiin ja sen mammut – pumppu vaihdettiin, laitoksen logiikka uusittiin ja lisäksi vielä
syksyllä alavesisäiliö puhdistettiin ja huollettiin.
Nuutajärven kylässä olevien kiinteistöjen vesimittarit vaihdettiin etäluettaviksi. Vaihtotyön
myötä noin puolet kunnan vesimittareista on etäluettavia. Ensimmäisissä Aseman seudulle
vuonna 2015 vaihdetuissa etäluettavissa mittareissa havaittiin syksyllä ongelmia. Noin puolet
mittareista eivät lähettäneet lukemia. Asiasta on reklamoitu mittareiden toimittajaa ja asian
selvitystyö on kesken.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevien, mutta vesihuoltolinjoihin liittymättömien, kiinteistöjen liittämiset linjoihin ovat edenneet toimintavuonna jonkin verran. Kehotuskirjeet kiinteistöille liittymisestä on lähetetty vuonna 2016. Työtä tullaan jatkamaan tulevina vuosina.
Jätevesiviemäreissä havaittiin ainoastaan kaksi vuotoa toimintavuonna. Sen sijaan vuotovesiä jäte-vesiviemäriin pääsee varsin runsaasti.
Jätevedenkeskuspuhdistamon toimintaa tarkkaillaan säännöllisesti Kokemäenjoen Vesistön
Vesien-suojeluyhdistys ry:n toimesta. Keskuspuhdistamon puhdistustulokset täyttivät pääsääntöisesti vuon-na 2018 sille ympäristöluvassa asetetut vaatimukset. Huhtikuun osalta
puhdistustulokset olivat run-saiden sulamisvesien johdosta näytteenoton aikaan normaalia
huonommat. Yhdyskuntajätevesiä koskevan valtioneuvoston asetuksen (888/2006) vaatimukset täyttyivät kaikilta osin.
Jätevedenpuhdistamolla Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suoritti määräaikais-tarkastuksen kesäkuussa 2018. Tarkastuksessa ei todettu merkittäviä puutteita ja tarkastusraportissa mainitut pienet puutteet on korjattu, lukuun ottamatta vuotovesiselvitystä,
jonka laatiminen tullaan aloittamaan.
Vesihuoltolaitokselle rekrytoitiin uusi laitoksen hoitaja toimintavuonna. Hän aloitti vesihuoltolaitoksella syksyllä. Putkiasentaja, joka toimi myös traktorin kuljettajana, eläköityi vuoden
lopussa. Vesihuoltolaitoksen henkilöresurssit olivat vuoden 2018 lopulla riittävät myös päivystyksen pyörittämiseen, mutta tilanne tulee muuttumaan vuoden 2019 aikana eläköitymisten myötä.
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Uudisrakennuskohteita vuonna 2018 toteutettiin kaksi kappaletta. Ensin kesällä valmistui
Myllyn-kulman vesihuoltourakka, joka oli jäänyt kesken edelliseltä vuodelta. Urakan yhteydessä ilmeni erinäisiä hankaluuksia ja urakka valmistui noin puoli vuotta myöhässä. Viimeistelytöiden osalta joudutaan alueella pitämään katselmus keväällä 2019.
Loppuvuodesta valmistui Salmentien vesijohtourakka. Urakassa rakennettiin uusi yhdysvesijohto Salmentien varteen. Uuden johdon myötä mahdollistetaan veden syöttäminen vesitorniin kahta eri reittiä pitkin. Tämä taas parantaa merkittävästi veden toimitusvarmuutta kuluttajille koko kunnan alueella.
Tunnuslukuihin on lisätty Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:ltä ostettu vesimäärä. Jotta yhdysvesijohdosta saatava vesi pysyy hyvälaatuisena, ostetaan HS-Vesi Oy:ltä noin 50 m³ vettä
vuorokaudessa.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Toteutumisvaihe

Hyvälaatuisen verkostoveden tuottaminen
ja jakelun varmuus.
Kiertovesilinjan rakentamisen aloittaminen.

Kiertovesilinjan rakentumisaste

Salmentien kiertovesilinjan rakentaminen
aloitetaan vuoden
2018 aikana.

Valmistui odotetusti
2018.

TUNNUSLUVUT

2014

2015

2016

2017

2018

Vesijohtoverkoston pituus, km

102,7

102,7

106,2

106,9

109,4

Pumpattu vesimäärä, 1000 m³

195,5

171,1

168,1

168,7

161,2

HS-vedeltä ostettu vesimäärä, 1000
m³

18,2

Laskutus, 1000 m³

134

140

140

140,5

142,9

Vesimaksu €/kuutio

1,76

1,76

1,76

1,76

1,76

Viemäriverkoston pituus, km

80,5

80,5

81,2

82,0

83,5

Jätevesimaksu €/kuutio

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78
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8170 Pelastustoimi
Vastuutaho: Pirkanmaan alueellinen pelastuslaitos
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
8170 PELASTUSTOIMI
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

-338 185
-338 185

0
0

-338 185
-338 185

-336 827
-336 827

Tot-% TA
YHT

Poikkeama TA
YHT

99,6%
99,6%

-1 358
-1 358

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 neljä sopimuspalokuntaa, jotka vastaavat pelastustoiminnasta Urjalan alueella
Keskeiset tapahtumat toiminnassa
Vuonna 2018 pelastuspalvelutehtäviä oli 73 kappaletta (Tilannehuone.fi).
Tunnusluvut
Tehtävä
Pelastuspalvelun tehtävät

2014
147

2015
121

75

2016
336

2017
92

2018
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9000 RAKENNUSLAUTAKUNTA
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Hannu Kopola
Toimielimen alaiset tulosalueet:
9110 Rakennusvalvonta
8111 Yksityistietoimi
9120 Ympäristönsuojelu

9110 Rakennusvalvonta
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Hannu Kopola
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
9110 RAKENNUSVALVONTA- JA NEUVONTA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

38 650
-86 466
-47 816

0
-390
-390

38 650
-86 856
-48 206

Tot-% Poikkeama
TA YHT
TA YHT

25 622 66,29%
-78 149 89,98%
-52 527 108,96%

13 028
-8 707
4 321

Tulosalueen perustehtävä
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
hallintosäännössä määritelty rakennustarkastajan tehtäväksi.
Toiminta vuonna 2018
Rakennuslautakunta kokoontui yhteensä 6 kertaa ja suoritti perinteisen ympäristökatselmuksen 17.5.2018, jonka pohjalta annettiin muutamia kunnostuskehotuksia. Toimintavuoden
aikana käynnistettiin rakennusjärjestyksen päivittäminen ja myös uuden rakennustarkastajan
hakumenettely. Rakennuslautakunta päätti myös kuituverkon maakaapeloinnin sijoittamisluvasta Urjalan kunnan alueella. Lupapiste.fi ohjelmisto otettiin käyttöön, joka mahdollistaa
rakennuslupien jättämisen ja käsittelyn sähköisessä muodossa.
Myönnettyjä lupia oli yhteensä 115 kpl joka 7 kpl enemmän kuin vuonna 2017. Myönnettyjen
rakennuslupien yhteinen rakennustilavuus kuitenkin laski, joten uusien rakennuslupien mukaiset rakennukset olivat edellisvuotta pienikokoisimpia.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Rakennus- ja toimenpideluvat
käsitellään kuukauden kuluessa vastaanotosta

Keskimääräinen käsittelyaika

Kuukauden käsittelyajassa
on pääsääntöisesti pysytty.
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Tunnusluvut

Myönnetyt rakennusluvat

2014

2015

2016

2017

2018

146

128

106

108

115

8111 Yksityistietoimi
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Hannu Kopola
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
9111 YKSITYISTIETOIMI
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

450
-81 471
-81 021

0
0
0

450
-81 471
-81 021

Tot-% TA
YHT

Poikkeama
TA YHT

0,0%
100,45%
101,01%

450
365
815

0
-81 836
-81 836

Tulosalueen perustehtävä
Yksityistielain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät, kuten tiekuntien kokouksista tehtyjen valitusten käsittely ja myös tiekuntien perustaminen ja yhdistäminen. Rakennuslautakunta osallistui tiekoulutuspäivään Forssassa 18.1.2018
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutuminen

Tietoimitukset tehdään, siten että niiden Prosenttiluku
pysyvyys on vähintään 98 %

Tietoimituksia ei tullut vireille.

9120 Ympäristönsuojelu
Akaan kaupunki, Urjalan kunta ja Valkeakosken kaupunki muodostavat seudullisena ympäristönsuojelun tehtävistä vastaavan yksikön, jonka isäntäkuntana toimii Valkeakosken kaupunki. Ympäristöterveydenhuollon järjestää Tampereen kaupunki.
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
talousarvio
muutokset muutosten
j.
9120 YMPÄRISTÖSUOJELU
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

-53 000
-53 000

0
0

-53 000
-53 000

-35 300
-35 300

Tot-%
TA YHT

Poikkeama
TA YHT

66,6%
66,6%

-17 700
-17 700

Toimintaympäristön muutokset
Maa-aineksien ottoluvat ja niiden seuranta kuuluvat Ympäristönsuojelulain perusteella ympäristöviranomaiselle eli Valkeakosken kaupungin ympäristöpalvelulle.
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Verotulot ja valtionosuudet

VEROTULOT
Kunnan verotulo
Kiinteistövero

TA 2018

Toteutuma

Poikkeama

15 585 000

15 777 498

-192 498

Edellinen vuosi
vast. ajank.
15 530 907

13 094 000

13 357 374

-263 374

13 132 130

1 600 000

1 604 918

-4 918

1 475 363

891 000

815 206

75 794

923 414

13 398 000
13 398 000

13 482 749
13 482 749

Osuus yhteisöveron tuotosta

VALTIONOSUUDET
Yleinen valtionosuus

Vuosi

Tuloveroprosentti

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

21,75
21,50
22,00
22,00
22,00
21,50
21,00
21,00

Kokonaisverotulot
m€
15,8
15,5
15,9
16,8
16,7
16,6
15,1
15,5

-84 749
-84 749

13 544 476
13 544 476

Muutos %
1,6
-2,7
-4,8
0,8
0,4
9,2
-2,5
3,2

Kiinteistöveroprosentit
Vuosi

Yleinen kv-%

Vakituisen asuinrakennuksen kv-%

Muun asuinrakennuksen kv-%

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

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

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

1,25
1,25
1,25
1,25
1,2
1,15
1,1
1,05
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Investointien toteumavertailu
Kunnanhallitus

TP 2017

TA 2018

TP 2018

Poikkeama

Maa-alueet
Menot

-5 888

-30 000

-3 000

-27 000

0

30 000

17 900

12 100

-358 061

0

0

0

0

0

0

0

-15 000

0

-1 974

0

Tulot

0

0

0

0

menot

0

-90 000

-105 090

15 090

tulot

0

0

0

0

-541 491

0

0

0

0

0

0

0

-92 382

0

0

0

0

0

0

0

-27 289

0

0

0

0

0

0

0

-55 711

-210 000

-94 000

-116 000

1 000

0

0

0

-105 314

-240 000

-237 000

-3 000

0

0

0

0

Menot -2 316 377

0

0

0

Tulot

150 000

0

0

0

Menot

-237 901

-260 000

-160 000

-100 000

76 704

0

0

0

-3 527 710

-800 000

-583 164

218 810

Tulot
Yhtenäiskoulun kalustaminen
Menot
Tulot
Osakkeiden osto
Menot
Valokuituverkko

Sivistyslautakunta
Yhtenäiskoulun AV-laitteet
Menot
Tulot
Yhtenäiskoulun opetusvälineet
Menot
Tulot
Kuntosalin kalustaminen
Menot
Tulot
Tekninen lautakunta
Yhdyskuntarakentaminen
Menot
Tulot
Kiinteistörakentaminen
Menot
Tulot
Yhtenäiskoulu

Vesihuolto
Tulot
INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Kunnanhallituksen investoinneissa pitkään valmisteltu valokuituverkkohanke toteutui vuonna
2018, kun Lounea Oy veti valokuidun kunnan yksiköihin. Kuituprojektin yhteydessä uusittiin
osa kunnan verkkokytkimistä nykytarpeita vastaaviksi, minkä seurauksena investointi ylitti
talousarvion noin 15 000 eurolla.
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Teknisen johtajan mukaan teknisen toimen osalta esitetyt investointihankkeet pystyttiin toteuttamaan lähes kaikki. Investointihankkeiden lukumäärää vähennettiin edelleen edellisvuosista, jotta kilpailutukset sekä valvonta pystyttiin suorittamaan asiallisesti. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota teknisen lautakunnan / palvelukeskuksen aiempina vuosina esitettyihin
hankkeisiin, joita ei kuitenkaan ole pystytty toteuttamaan suunnitelmavuonna. Lautakunta
antoi tästä vastineen, jota tekninen johtaja avasi hallitukselle. Päällimmäisenä syynä todettiin
tehtävien lukumäärä käytettävissä oleviin henkilöresursseihin nähden. Investointiohjelmaan
tulisi ottaa vain sellaisia investointikohteita, joista on valmiina suunnitelmat tai jotka voidaan
toteuttaa hyvin kevyin suunnitelmin. Muutama kohde siirtyi toteutettavaksi myöhemmin, mutta suunnittelua kuitenkin vietiin eteenpäin näissäkin hankkeissa. Teknisen palvelukeskuksen
toiminnan kuvaan liittyvät kuitenkin erilaiset ennakoimattomat yllätykset, joihin tulee reagoida
ja jotka vaikuttavat muiden hankkeiden eteenpäinviemiseen ja toteutumiseen. Tällainen oli
esimerkiksi Virkatien rivitaloasunnosta kunnostettu tila päiväkodin käyttöön lisätarpeiden tyydyttämiseksi nopean lapsimäärän kasvamisen johdosta. Lautakunta käsitteli investointiohjelman muutostarpeita kokouksessaan 16.8.2018 § 46. Tuolloin investointiohjelmasta pudotettiin kohteita pois ja lisättiin sellaisia, joille oli ilmaantunut tarve alkuvuoden aikana. Näin
ollen lisämäärärahatarvetta investointeihin ei syntynyt.
Rahoitusosan toteutuminen
Kunnan asema rahoituksen näkökulmasta parani vuonna 2018. Edelliseen vuoteen verrattuna vuosikate yli kymmenkertaistui, investointimenot pienenivät huomattavasti, uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin vähemmän ja lainoja myös lyhennettiin enemmän. Vuosikatteen tulisi
olla vähintään poistojen suuruinen ja Urjalassa tämä toteutui vuosikatteen ollessa 2,1 miljoonaa ja poistojen 1,4 miljoonaa. Lainanhoitokate nousi 0,14:sta 1,29:n. Tulorahoitus riittää
lainojen hoitoon, kun lainanhoitokate on 1 tai enemmän.
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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)

01.01.-31.12.2018

01.01-31.12.2017

Myyntituotot

949 315,50

989 781,86

Maksutuotot

733 186,45

1 116 011,29

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset
Muut tuotot
Toimintatuotto yhteensä

302 412,99

306 586,46

1 982 295,14
3 967 210,08

1 101 131,34
3 513 510,95

-5 997 204,34

-6 174 404,57

-1 608 686,67

-1 719 207,55

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilöstökulut

-170 895,11

-264 859,34

-19 977 458,53

-21 138 483,54

Aineet ja tarvikkeet

-1 101 705,29

-1 450 830,42

Tuet ja avustukset

-1 963 697,02

-695 062,39

Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä

-478 682,16
-31 298 329,12

-1 146 379,20
-32 589 227,01

TOIMINTAKATE

-27 331 119,04

-29 075 716,06

Verotulot

15 777 498,13

15 530 907,39

Valtionosuudet
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

13 482 749,00

13 544 476,00

29 839,21

17 693,15

Muut rahoitustuotot

216 676,07

214 335,16

Korkokulut

-63 645,62

-59 892,03

-901,29

-793,03

181 968,37

171 343,25

2 111 096,46

171 010,58

-1 401 883,28

-1 310 236,82

709 213,18

-1 139 226,24

Palvelujen ostot

Korkotuotot

Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Poistot käyttöomaisuudesta
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
Poistoeron muutos

-100 000,00

Varausten muutos

300 000,00

200 000,00

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

909 213,18

-939 226,24
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TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

2018

2017

Toimintatuotot/toimintakulut %

13

11

Vuosikate-% poistoista

151

13

Vuosikate, €/asukas

440

35

Asukasmäärä

4793

4830

URJALAN KUNTA
TULOSLASKELMA (sisäiset ja ulkoiset)

01.01.-31.12.2018

01.01-31.12.2017

Myyntituotot

1 744 385,69

1 743 679,68

Maksutuotot

767 137,10

1 150 726,64

Tuet ja avustukset

302 412,99

306 586,46

3 284 392,64
6 098 328,42

2 469 051,34
5 670 044,12

-5 997 204,34

-6 092 018,91

-1 608 686,67

-1 719 207,55

-170 895,11

-264 859,34

TOIMINTATUOTOT

Muut tuotot
Toimintatuotto yhteensä
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilöstökulut
Palvelujen ostot

-20 756 244,79

-21 966 422,30

Aineet ja tarvikkeet

-1 151 426,73

-1 494 323,99

Tuet ja avustukset

-1 963 697,02

-701 723,39

Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä

-1 781 292,80
-33 429 447,46

-2 507 204,70
-34 745 760,18

TOIMINTAKATE

-27 331 119,04

-29 075 716,06

Verotulot

15 777 498,13

15 530 907,39

Valtionosuudet
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

13 482 749,00

13 544 476,00

Korkotuotot

29 839,21

17 693,15

Korkotuotot sisäiset

16 183,00

16 183,00

Muut rahoitustuotot

216 676,07

214 335,16

Korkokulut

-63 645,62

-59 892,03

Korkokulut sisäiset

-16 183,00

-16 183,00

Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-901,29
181 968,37

-793,03
171 343,25

2 111 096,46

171 010,58

-1 401 883,28

-1 310 236,82

709 213,18

-1 139 226,24

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

-100 000,00
300 000,00
909 213,18
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200 000,00
-939 226,24

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
RAHOITUSLASKELMA

01.01.31.12.2018

01.01.31.12.2017

Toiminnan rahavirta
Vuosikate

2 111 096

171 011

-11 712

816 879

-598 637

-4 319 060

Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointi menot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta

0

328 704

17 900
1 518 647

1 500 000
-1 502 467

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset

-5 000

Antolainasaamisten vähennykset

14 394

35 849

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys

1 300 000

2 961 250

-1 627 500

-1 567 850

-2 917

-4 774

0

10 811

198 629

280 331

-1 209 756
-1 332 150

188 242
1 903 858

186 497

401 391

Rahavarat 31.12

3 263 379

3 076 882

Rahavarat 1.1

3 076 882

2 675 491

186 497

401 391

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
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos

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

2018
352,7
94,8
1,29
35,5
4793
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2017
4,3
3,1
0,14
29,1
4830

Tase
Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.
Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja
velkaisuutta.
URJALAN KUNTA, TASE

2018

2017

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset

2 497 008

2 500 196

14 892 595

15 383 193

5 340 666

5 504 058

34 743

56 520

164 302

296 755

22 929 314

23 740 721

3 645 121

3 643 147

572 437

581 830

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset konserniyhteisöltä
Muut lainasaamiset

0
4 217 557

4 224 977

125 116

76

125 116

76

0

0

0

0

59 037

62 295

59 037

62 295

328 899

355 037

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset

8 203

6 062

Siirtosaamiset

630 827

802 201

967 930

1 163 300

Rahat ja pankkisaamiset

3 263 379

3 076 882

VASTAAVAA YHTEENSÄ

31 562 332

32 268 252
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TASE - URJALAN KUNTA

2018

2017

14 389 233

14 389 233

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien alijäämä

319 269

Tilikauden yli-/alijäämä

909 213

1 258 496
-

939 226

15 617 716

14 708 502

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero

100 000

Vapaaehtoiset varaukset

300 000
100 000

300 000

162 720

40 598

162 720

40 598

12 100 000

11 933 750

359 411

358 051

12 459 411

12 291 801

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

Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

-

Lainat julkisyhteisöiltä
Ostovelat
Saadut ennakot

-

1 133 750

1 627 500

830 450

2 215 685

-

Muut velat/liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

-

129 524

131 991

1 128 761

952 175

3 222 486

4 927 351

31 562 332

32 268 252

TASEEN TUNNUSLUVUT

2018

2017

Omavaraisuusaste -%

49,48

46,51

Suhteellinen velkaantuneisuus -%

47,20

52,84

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000€

1228

323

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas

256

66

Lainakanta 31.12., milj €

14

14

Lainakanta 31.12., €/asukas

2836

2882

Lainasaamiset, 1000€

901

582

Velat ja vastuut %-käyttötuloista

48,40

54,35

Asukasmäärä

4793

4830
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Konsernitilinpäätös
URJALAN KUNTAKONSERNI
TULOSLASKELMA

01.01-31.12.2018

01.01-31.12.2017

Toimintatuotot

17 477 423

15 863 968

Toimintakulut

-43 714 925

-43 708 557

Toimintakate

-26 237 501

-27 844 588

Verotulot

15 777 498

15 530 907

Valtionosuudet

13 482 749

13 544 476

16 139

15 277

225 162

216 102

-123 371

-86 695

-45 528

-94 012

3 095 147

1 281 467

-1 981 440

-1 863 957

0

0

1 113 707

-582 490

0

0

Tilikauden verot

-24 991

-22 396

Laskennalliset verot

112 291

40 957

Vähemmistö osuudet

-36 550

-33 679

1 164 457

-597 607

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot

Tilikauden ali/ylijäämä
TUNNUSLUVUT

2 018

2 017

Toimintatuotot/Toimintakulut %

40

36

Vuosikate/Poistot %

156

69

Vuosikate, euroa/asukas

646

265

4 793

4 830

Asukasmäärä
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URJALAN KUNTAKONSERNIN
RAHOITUSLASKELMA

2018

2017

3 095 147

1 281 467

Toiminnan rahavirta
vuosikate
satunnaiset erät

0

0

Tilikauden verot

-24 991

-22 626

61 240

842 975

-2 132 920

-5 659 160

0

334 177

27 314
1 025 790

1 599 931
-1 623 236

Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainan muutokset
Antolainasaamisten lisäys

-5 000

-1 582

Antolainasaamisten vähennys

15 663

37 637

2 546 053

3 283 795

-2 101 117

-2 051 923

-14 243

-3 136

-188 278

-186 730

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

7 574

-4 480

-13 321

2 613

-330 262

-31 517

-962 434
-1 045 365

374 791
1 419 468

-19 574

-203 768

Rahavarat 31.12

3 930 066

3 945 775

Rahavarat 1.1

3 949 641

4 149 543

2018

2017

Investointien tulorahoitus %

145,11

24,07

Pääomamenojen tulorahoitus %

73,29

17,46

Lainanhoitokate

1,45

0,65

Kassanriittävyys

30

28

Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos

KONSERNIRAHOITUSLASKEMAN TUNNUSLUVUT
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URJALAN KUNTA
KONSERNITASE VASTAAVAA

2018

2017

30 713

22 989

246 298

146 177

3 049

299

280 060

169 465

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet

2 969 459

2 957 768

23 354 756

23 484 968

5 503 485

5 622 276

547 751

512 668

Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

7 183

7 061

2 068 941

2 028 031

34 451 575

34 612 774

Osakkuusyhteisöosuudet

71 749

79 046

Muut osakkeet ja osuudet

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset

880 830

848 926

Muut lainasaamiset

12 693

13 909

Muut saamiset

60 926

60 899

1 026 200

1 002 781

Valtion toimeksiannot

110 052

68 523

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

125 788

529

235 840

69 052

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

16 344

Aineet ja tarvikkeet

127 959

118 997

0

11 497

144 303

130 494

4 595

2 285

80 429

1 047 554

1 549 710

1 134 863

537

500

Keskeneräiset tuotteet
Muu vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Laskennalliset verosaamiset

25

4

Muut saamiset

600 258

527 180

Siirtosaamiset

758 016

995 374

2 993 569

3 707 761

682

875

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
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Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin

1 864

21 590

44 993

48 867

9 832

1 925

57 371

73 258

3 871 784

3 872 518

VASTAAVAA YHTEENSÄ

43 060 701

43 638 100

KONSERNITASE VASTATTAVAA

2018

2017

Joukkovelkakirjasaamiset
Muut arvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma

14 389 233

14 389 233

Arvonkorotusrahasto

17 589

17 536

Muut omat rahastot

44 457

44 732

1 025 031

2 072 173

Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat

Edellisten tilikausien yli/alijäämä
Tilikauden ylijäämä

1 164 457

-597 607

16 640 767

15 926 067

166 807

148 105

450 828

387 199

2 257

2 060

326 600

152 269

328 857

154 329

4 197 813

4 564 527

12 104 190

12 908 948

2 194 148

1 123 458

413 775

423 436

151 731

121 775

19 061 658

19 142 144

521 061

495 264

1 134 517

1 725 173

176 090

119 075

33 682

45 055

VÄHEMMISTÖOSUUDET
PAKOLLISET VARAUKSET
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
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Ostovelat

1 554 972

2 937 280

572 447

411 636

2 392 408

2 123 021

Muut velat/liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
Laskennallinen verovelka

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

26 607

23 753

6 411 786

7 880 257

43 060 701

43 638 100

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

2018

2017

Omavaraisuusaste- %

40,1

37,8

54

60

Kertynyt yli/alijäämä 1000€

2189

1474

Kertynyt yli/alijäämä €/asukas

457

305

Konsernin lainakanta 31.12 milj €

21

21

4359

4448

-

-

Kunnan asukasmäärä

4793

4830

Velat ja vastuut %-käyttötuloista

57,56

Suhteellinen velkaantuneisuus- %

Konsernin lainakanta €/asukas
Konsernin lainasaamiset
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LIITETIEDOT
Kunnan 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 2017 ja 2018 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.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Toimintatuotot tehtäväalueittain

2018

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

2017

151 329,02

631 428,94

1 857 238,08

702 090,71

616 643,57

578 245,89

1 316 377,41

1 563 113,65

25 622,00

38 631,76

3 967 210,08

3 513 510,95

Verotulojen erittely verrattuna edelliseen vuoteen
Verotulojen erittely verrattuna edelliseen vuoteen
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Muut verotulot
Verotulot yhteensä

2018

2017

13 357 374
815 206
1 604 918

13 132 130
923 414
1 475 363

15 777 498

15 530 907

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

2018

2017

13 856 568
4 068 738
-373 819
13 482 749

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

Palvelujen ostojen erittely
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Kunnan palvelujen ostot yhteensä

2018
17 705 040
2 272 418
19 977 459

2017
18 509 940
2 628 543
21 138 483
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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
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Atk-ohjelmistot
Muut
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

Suositus

Urjala:

Tasapoisto

Menojäännöspoisto

Käytössä oleva

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

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

ei poistoaikaa

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

5 % - 10 %
10 % - 15 %
15 % - 20 %
10 % - 15 %
5 % - 10 %

20 v.

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 %

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

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
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10 v.

15 %
20 %
20 %

4 v.

15 %
10 %
10 %
7%
10 %
15 %
20 %
12 %
15 %
15 %
15 %
20 %
20 %
15 v.
8 v.
4 v.
5 v.
10 v.
10 v.
5 v.
5 v.
7 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

2018

2017

Myyntivoitot
Honkolan koulu I IV

7 986,31

Nuutajoki

3 726,01
11 712,32

-

Muut toimintakulut
Myyntitappiot
Vanhainkoti ja keskuskeittiö

807 886,86
-

807 886,86

Rahoitustuotot ja kulut
Peruspääoman korkotuottojen
erittely

2018

Peruspääoman korot kuntayhtymiltä

2017

42 268,79

42 268,79

Tasetta koskevat liitetiedot
Pysyvien vastaavien sijoitukset
osakkeet ja osuudet

Osakkeet
Muut osakOsakkeet
omistusyht.
keet ja
konserniyhtiöt Yhteisöt
Kuntayhtymäosuudet osuudet
hankintameno
1.1

740 210,24 337 907,36

2 169 477,09

Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien
välillä
Hankintameno
31.12.

Yhteensä

395 552,07

3 643 146,76

1 973,87

1 973,87
0,00
0,00

740 210,24 337 907,36

2 169 477,09

397 525,94

3 645 120,63
0,00

Arvonalennukset

0,00

Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo
31.12.

0,00
740 210,24 337 907,36

2 169 477,09
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397 525,94

3 645 120,63

JVK-, muut laina- ja muut saamiset
saamiset
JVKkonsernilainasaamiset yhteisöt
hankintameno
1.1

Saamiset kuntayhtymät

581 830,42

Saamiset
muut yhteisöt

Yhteensä

9 775,29

591 605,71

Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien
välillä
Hankintameno
31.12.

0,00
9 393,84

3 258,44

12 652,28
0,00

572 436,58

6 516,85

578 953,43
0,00

Arvonalennukset

0,00

Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo
31.12.

0,00
572 436,58

6 516,85

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

Poistamaton hankintameno 1.1.2018
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12.2018
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2018
Olennaiset lisäpoistot
Erittely olennaisista lisäpoistoista
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Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankkeet

578 953,43

Yhteensä

296 754,60
26 448,94

296 754,60
26 448,94

158 901,94

158 901,94

164 301,60

164 301,60

164 301,60

164 301,60

Aineettomat
ja aineelliset

Aineelliset hyödykkeet
Maaalueet
Poistamaton
hankintameno
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet
tilikaudella
Vähennykset
tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset
ja niiden palautukset
Poistamaton
hankintameno
31.12.2018

Kirjanpitoarvo
31.12.2018

Rakennukset

Kiinteät
rakenteet
ja laitteet

Koneet
ja kalusto

Yhteensä

yhteensä

2 500 195,64 15 383 193,16 3 842 672,88 1 717 905,19 23 443 966,87 23 740 721,47
3 000,00

159 059,90

567 056,14

6 187,68

649 657,75

449 145,81

303 079,72

729 116,04

755 564,98

6 187,68

165 089,62

1 401 883,28

1 401 883,28

2 497 007,96 14 892 595,31 3 960 583,21 1 414 825,47 22 765 011,95 22 929 313,55

2 497 007,96 14 892 595,31 3 960 583,21 1 414 825,47 22 765 011,95 22 929 313,55

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot
OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ (tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt)
Nimi

Kotipaikka

Kunnan

Konsernin

omistusosuus

omistusosuus

Kuntakonsernin osuus 1000 €
omasta pääomasta

vieraasta
pääomasta

tilikauden
voitosta/
tappiosta

Tytäryhteisöt
Urjalan Talot Oy

Urjala

100 %

100 %

977

4 383

0

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky

Tampere

1,12 %

1,12 %

2 171

5 512

-27

Koulutuskeskus Tavastia

Hämeenlinna

0,92 %

0,92 %

184

70

6

Pirkanmaan liitto

Tampere

1.12%

1,12 %

16

94

6

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Forssa

5,88 %

5,88 %

1 081

144

9

Valkeakosken seudun
koulutuskuntayhtymä

Valkeakoski

1,072 %

1,072 %

127

18

-6

Kuntayhtymät

96

Yhteensä

Osakkuusyhteisöt
Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt

Urjala

15,000 %

15,000 %

164

Kiinteistö Oy Urjalan
Virasto ja liikekeskus

Urjala

40,29 %

40,29 % tietoja ei saatu

Kiinteistö Oy Laukeelan
Keskus

Urjala

23,87 %

23,87 % tietoja ei saatu
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Yhdistelemättömät
osakkuusyhteisöt

SAAMISET - Urjalan kunta
Lyhytaikaiset saamiset

2018

2017

Myyntisaamiset

328 899,35

355 037,46

Arvonlisäverosaamiset

109 462,16

233 384,59

42 268,79

42 268,79

Siirtosaamiset
siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Pirkanmaan SH-piirin peruspääoman korko
Opetus- ja kultturiministeriö

150 000,00

PSPH palautus

76 409,87

0,00

Kelan korvaustyöterveyshuollosta

40 000,00

37 000,00

Akaan kaupunki perusterveydenhuolto

167 221,33

Akaan kaupunki vanhus- ja vammaistyö

130 392,00

251 481,00

Tampereen kaupunki, pelastustoimi

9 341,00

Tampereen kaupunki, ymp.terveydenhuolto

5 860,39

Valtionosuus, opetus- ja kulttuuritoimi

7 961,00

3 913,00

ELY-keskus, kuntouttava työtoiminta

14 612,14

7 217,51

Valkeakosken kaupunki, ympäristönsuojelu

8 223,12

Piijuska huutokauppasaamiset

29 288,25

työttömyysvakuutusmaksut

15 946,05

Akaan kaupunki vammaistyö

11 933,70

Muut tulojäämät

14 620,00
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24 223,03

-3

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot - Kunta
Oman pääoman erittely

2018

2017

14 389 233,03

14 389 233,03

14 389 233,03

14 389 233,03

Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 1.1.

319 269,36

1 258 495,60

Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 31.12.

319 269,36

1 258 495,60

909 213,18
15 617 715,57

-939 226,24
14 708 502,39

2018

2017

Peruspääoma 1.1.
lisäykset
vähennykset
Peruspääoma 31.12

Tilikauden ali-/ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

Yli 5 vuoden päästä erääntyvät pitkäaikaiset lainat
Lainat julkisyhteisöiltä

3 200 000,00

Muiden velkojen erittely

2018

5 800 000,00
2017

Muut velat
liittymismaksut

359 410,81

sosiaaliturvamaksu
ennakonpidätysvelka
Muut velat
Muut velat yhteensä
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

358 050,81

4 541,98

5 525,13

119 111,93

120 532,41

5 869,99
488 934,71

5 933,13
490 041,48

2018

2017

Lyhytaikaiset siirtovelat
lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset
korkojaksotus

686 364,16

729 180,33

5 554,75

6 406,76

19 000,00

10 629,00

Muut siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
opetushallitus
Verot

239 107,60

Valkeakosken kaupunki, mielenterveyspalvelut

8 402,61

Akaa, perhekeskus

2 596,97

Akaa, Perusterveydenhoito

17 530,54
49 547,35

Akaa, työvoimanpalvelukeskus

4 050,53

Akaa, vammaispalvelut

11 722,77

Muut siirtovelat
Siirtovelat yhteensä

5 870,21
978 619,07
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131 007,77
948 352,28

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
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 (699 100e)
Kuntarahoitus Oyj 11985/06 (570 000 e)

Muut vastuusitoumukset
Takaukset muiden puolesta
Airanteen Energia OY alkuperäinen pääoma 300.000e
jäljellä oleva pääoma
Nuutajärven Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry alkuperäinen pääoma
30 000e
jäljellä oleva pääoma
Halkivahan kyläyhdistys ry, alkuperäinen pääoma 20 000e
jäljellä oleva pääoma
Halkivahan vapaaehtoinen palokunta ry, alkuperäinen pääoma 100
000e
jäljellä oleva pääoma
Nuutajärven Pruuki Kiinteistöosakeyhtiö, alkuperäinen pääoma
150 000e
jäljellä oleva pääoma
Urjalan 4H yhdistys, alkuperäinen pääoma 10 000e
jäljellä oleva pääoma
Urjalan palloseura ry, alkuperäinen pääoma 80 000e
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
OP-pohjola, koronvaihtosopimus (kynnyksellinen)6.6.2017 alkamispäivä 12.6.2020 päättymispvm. 12.6.2045.
- laskennallinen pääoma
- käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)
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 %.
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2018
400 287,80
207 979,17

2017
493 084,57
238 481,97

1 269 100,00

1 327 700,00

2018

2017

53 555,00

85 700,00

25 456,93

28 419,68
20 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00
8 947,63
78 706,33
2018

2017

27 568 407,00 27 195 861,00
17 711,43

17 974,14

10 000 000,00 10 000 000,00
-591 599,65
-329 360,44

Koronvaihtosopimus on tehty suojaamistarkoituksessa. Koronvaihtosopimus kohdistuu koko lainasalkun suojaamiseen.

2018

2017

Huhdin koulun stipendirahasto
Saldo 01.01.

1 755,81

1604,26

Saldo 31.01.

1 200,09

1755,81

Saldo 01.01.

527,35

576,94

Saldo 31.12.

477,47

527,35

Saldo 01.01.

982,79

1018,51

Saldo 31.12.

946,56

982,79

Saldo 01.01.

1146,88

1146,03

Saldo 31.12.

1047,17

1148,88

Saldo 01.01

6262,15

6257,66

Saldo 31.12.

4834,21

6262,15

Saldo 01.01

9574,66

10194,42

Saldo 31.12.

10900,49

9574,66

Saldo 01.01.

1513,74

1512,63

Saldo 31.12.

1514,15

1513,74

Vastuuhenkilö: rehtori Marko Nevalainen
Erik Lindqvistin muistorahasto

Vastuuhenkilö: rehtori Marko Nevalainen
Urjalan yläasteen kotitalousopettajien rahasto

Vastuuhenkilö: rehtori Marko Nevalainen
Rehtori Ilma Petäjikön lahjarahasto

Kirkonk.ala-ast. Näytelmäkerho

Vastuuhenkilö: rehtori Marko Nevalainen
Aseman koulu yrittäjätoiminta

Vastuuhenkilö koulumjohtaja Mervi Lumia
Urjalan perhepäivähoitajat

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Rajoo

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot (31.12.
tilanne)

Tilintarkastusyhteisön palkkio, €

2018

100

2017

KPMG Oy Ab

6 343,06

Hallintokeskus

9 670,06

Perusturva- Sivistyspalve- Tekninen palkeskus
lukeskus
velukeskus

Yhteensä

Vakinaiset
2018

21

43

64

21

149

2017

27

42

59

20

148

2018

1

8

11

0

20

2017

6

8

16

3

33

2018

2

1

0

0

3

2017

0

3

1

0

4

2018

24

52

75

21

172

2017

33

53

76

23

185

Määräaikaiset

Työllistetyt

Yhteensä

HENKILÖSTÖKULUT

2018

2017

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

5 997 204,34

6 092 018,91

1 608 686,67

1 719 207,55

170 895,11

264 859,34

Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät
Yhteensä tuloslaskelman mukaan

-62 930,19
7 776 786,12

-82 385,66
8 076 085,80

Henkilöstökuluja aktivoitu taseeseen
Yhteensä henkilöstökuluja

13 705,53
7 790 491,65

6 592,47
8 082 678,27

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

PUOLUEIDEN PAIKALLISJÄRJESTÖILLE TILITETTY OSUUS LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOISTA (NS. PUOLUEVERO)
Saaja

2018

2017

Keskustan Urjalan kunnallisjärjestö

2997,48

3187,64

Urjalan Kokoomus

2406,94

2729,25
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Urjalan Perussuomalaiset

181,00

741,66

Muut puolueet

1306,75

0,00

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 sidonnaisuusilmoitus pyydetään
- 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 valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään
uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Tarkastuslautakunta on päätöksessään 12.10.2018 (§ 37) päättänyt, että sidonnaisuusilmoitusten tiedot tarkistetaan kerran
vuodessa syyskuun loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta käsitteli vuoden aikana sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset/uudet sidonnaisuusilmoitukset kokouksessaan
1.10.2018 (§ 52). Valtuusto sai annetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi 17.12.2018 (§ 40).
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 25.2.2019.
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Konsernin liitetiedot
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.
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ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET
KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN TASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA
Urjalan kunnan vesilaitos on kirjapidollisesti eriytetty
Sisäiset ja ulkoiset

01.01.-31.12.2018

01.01.-31.12.2017

Liikevaihto
Vesimaksut

629 393,32

645 906,37

11 106,08

5 800,92

Aineet,tarvikkeet ja tavarat

-133 050,13

-136 992,10

Ostot tilikauden aikana

-113 340,27

-138 358,32

-130 042,17

-135 003,50

-24 119,35

-23 745,99

-4 200,18

-6 134,48

-227 398,13

-227 833,79

-7 267,43

-13 680,59

1 081,74

-30 041,48

Muut rahoituskulut

-16 183,00

-16 183,00

Tilikauden yli-/alijäämä

-15 101,26

-46 224,48

Liiketoiminnan muut tulot
Materiaalit ja palvelut

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä/-alijäämä
Rahoitustuotot ja kulut
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KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN TASEYKSIKÖN TASELASKELMA
VASTAAVAA

01.01.-31.12.2018

01.01-31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

10 612,34

10 612,34

Rakennukset

1 329 119,69

1 402 971,99

kiinteät rakenteet ja laitteet

2 065 838,91

1 930 730,51

5 767,50

131 418,44

3 411 338,44

3 475 733,28

37 730,63

67 044,67

ennakkomaksut ja keskeneräiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset kunnalta

84 556,06
37 730,63

151 600,73

3 449 069,07

3 627 334,01

3 236 662,65

3 236 662,65

Ed.tilikauden tulos

-1 097 392,17

-1 048 167,69

tilikauden alijäämä

-15 101,26

-46 224,48

2 124 169,22

2 142 270,48

970 259,90

970 259,90

201 367,18

332 248,66

56 246,78

85 528,98

VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Laina kunnalta
Liittymismaksut ja muut
Velat
Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
Muut velat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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97 025,99

97 025,99

1 324 899,85

1 485 063,53

3 449 069,07

3 627 334,01

ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Urjalassa 1.4.2019
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 ____.____.2019 _____________________
KPMG Oy Ab
tilintarkastusyhteisö

Päivi Rintala
KHT, JHT
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LUETTELOT JA SELVITYKSET
Luettelo kirjanpitokirjoista ja aineistoista
Selvitys kirjanpidon säilytyksestä
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