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TILINPÄÄTÖKSESSÄ ESIINTYVÄT KÄSITTEET 

Tuloslaskelman tunnusluvut 

Toimintakate  on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen (=verotulot ja valtion-

osuudet) tarpeen toiminnan kulujen kattamiseen. Maksurahoituksen osuutta toimintame-

noista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta:   

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmis-

tus omaan käyttöön)  

Vuosikate  osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhen-

nyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikat-

teen tulisi olla vähintään poistojen suuruinen.  

Tunnusluku lasketaan seuraavasti: Vuosikate prosenttia poistoista = 100 * Vuosikate/Poistot  

Tunnusluvun arvon ollessa 100 % tulorahoitus on riittävä, mikäli poistot vastaavat kunnan 

keskimääräistä vuotuista nettoinvestointien tasoa. Investointitaso on usein poistoja huomat-

tavasti suurempi, jolloin investointeja joudutaan rahoittamaan myös lainarahoituksella. Tulo-

rahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa 

poistot. Jos vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Negatiivinen vuosi-

kate merkitsee sitä, että investointien lisäksi toiminta- ja korkomenoja joudutaan kattamaan 

lainarahoituksella. Useamman vuoden negatiivinen vuosikate merkitsee talouden vakavaa 

kriisitilannetta ja velkaantumisen voimakasta kasvua.  

Tunnusluku vuosikate euroa/asukas lasketaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen inves-

tointitaso asukasmäärällä. 

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 tilikau-

den tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden ti-

linpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai ali-

jäämää vähentäviä eriä ovat varausten ja rahastojen vähentäminen. Kunnilla on kuntalakiin 

perustuva alijäämän kattamisvelvollisuus, joten ylijäämä käytetään aina ensin taseen alijää-

män kattamiseen.  

 

Rahoituslaskelman tunnusluvut 

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 

Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, 

jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoan-

tolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) 

määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vä-

hentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. 
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Investointien tulorahoitus % = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno  

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintame-

nosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosentti-

osuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myyn-

nillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tar-

koitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan 

merkityt rahoitusosuudet. 

Lainanhoitokate  

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)  

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhen-

nysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suu-

rempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälai-

naa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Kunnan lainanhoitokyky 

on hyvä tunnusluvun arvon ollessa yli 2, tyydyttävä tunnusluvun ollessa 1–2 ja heikko tun-

nusluvun jäädessä alle yhden.  

Maksuvalmius  

Kassan riittävyys (pv) = 365 pv * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella  

Maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päi-

vän kassasta maksut voidaan kattaa tilanteen 31.12. rahavaroilla. 

 

Taseen tunnusluvut 

Omavaraisuusaste, %  

= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut en-

nakot)  

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviy-

tyä 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 takai-

sinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttöta-

louden valtionosuuksista. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä pa-

remmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. 

Kertynyt yli-/alijäämä  

= Edellisten tilikausien yli-/alijäämä+Tilikauden yli-/alijäämä  
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Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, 

taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.  

Kertynyt yli-/alijäämä euroa/asukas 

 = [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä  

Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän mää-

rän. Asukasmääränä käytetään tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista kunnan asukas-

määrää. 

Lainakanta 31.12. 

= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut korottomat velat) Kun-

nan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.  

Lainat euroa/asukas   

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäi-

vän mukaisella kunnan asukasmäärällä.  

Lainat ja vuokravastuut 31.12.  

 = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokra-vastuut 

Lainat ja vuokravastuut euroa/asukas 

Asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla edellä mainittu lainojen ja vastuiden määrä 

tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. 

Lainasaamiset 31.12. 

=Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset  

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja 

muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 
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KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2019 
Valtiovarainministeriön julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan maailmantalouden tilanne on yhä 

epävarma, vaikka joitain tasaantumisen merkkejä on olemassa. Maailmankaupan kasvu vuonna 2019 oli 

hyvin heikkoa kauppakonfliktien takia, suhdannesyistä sekä autoteollisuuden meneillään olevan rakenne-

muutoksen takia. Yhdysvaltojen talousnäkymiä varjostavat kauppakonflikti Kiinan kanssa sekä poliittinen 

epävarmuus. Euroalueen näkymiä varjostaa Saksan teollisuuden haavoittunut tilanne sekä Ison-Britannian 

päätös erota Euroopan Unionin jäsenyydestä. Vuonna 2019 Suomen bruttokansantuote kasvoi 1,0 prosent-

tia.  

Kuntatalous näyttää vuoden 2019 tilinpäätösarvioiden valossa edelleen synkältä. Kuntatalouden osalta 

Suomi näyttää jakautuneen kahtia linjassa Helsinki ja muu Suomi. Talousvaikeudet ravistelevat nyt myös 

isoja kaupunkeja. Heikon tuloksen taustalla on toimintamenojen kasvu sekä verorahoituksen heikko kehi-

tys. Verotulojen kasvua hidasti verokorttiuudistuksen ja tulorekisterin käyttöönoton aiheuttama tilitysvaje. 

Verotulojen tilitysvajeen vuoksi Suomen kunnilta jäi saamatta arvion mukaan peräti 400 miljoonaa euroa 

verotuloja vuonna 2019.  

Pirkanmaan ELY – keskuksen laatiman joulukuun 2019 työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoi-

den lukumäärä oli Pirkanmaalla vuoden 2019 joulukuussa kasvanut 7,0 prosenttia verrattuna vuoden 2018 

joulukuuhun. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,9 prosenttia ja koko maassa 

keskimäärin 9,8 prosenttia. Urjalan työttömyysaste oli 9,6 prosenttia (190 työtöntä), kun vuotta aiemmin 

luku oli 10,5 prosenttia (212 työtöntä). Vuoden aikana Urjalassa työttömien työnhakijoiden määrä väheni 

22 hengellä eli 10 prosentilla. Urjalan työvoima on 1 983 henkeä.   

Alkuvuodesta Urjalan Seudun Vanhustenkotiyhdistys myi Palvelutalo Reikonlinnan liiketoiminnan Esperi 

Care Oy:lle. Kiinteistöt jäivät edelleen yhdistyksen omistukseen. Samassa yhteydessä Palvelutalo Reikonlin-

nassa siirryttiin palvelusetelin käyttöön tehostetussa palveluasumisessa. Valtakunnallinen vuosia valmis-

teltu maakunta- ja sote – uudistus kaatui lopulta aikapulaan maan hallituksen jättäessä eronpyyntönsä ke-

väällä. Pirkanmaan 22 kuntaa ryhtyivät yhdessä valmistelemaan omaa kuntavetoista sote - uudistusta.  

Valtuusto päätti Urjalan kunnan liittymisestä Savuton kunta – ohjelmaan sekä ”Kohti hiilineutraalia kuntaa” 

–hankkeeseen, HINKU – hankkeeseen. Laukeelan päiväkodin osalta valtuusto hyväksyi peruskorjauksen 

hankesuunnitelman. Valtuusto päätti myös Kolkanjoen yritysalueen yritystonttien tasaamisesta sekä yritys-

tonttien myyntihinnan.  

Vuodelta 2019 Urjalan kunta tekee talousarvion mukaisen, selkeän alijäämäisen tilinpäätöksen. Ikävin yllä-

tys tuli erikoissairaanhoidosta, jonka menot olivat 655 000 euroa korkeammat kuin vuonna 2018. Lisäksi 

lastensuojelunmenot kasvoivat yli 200 000 euroa eli 30 prosenttia vuodesta 2018. Henkilöstömenot kasvoi-

vat odotettua enemmän, ja verotulot jäivät selkeästi alle arvioidun. Kaikki nämä muutokset yhdessä jättivät 

kunnan tilinpäätöksen alijäämäiseksi. 

Toimintavuoden jälkeiset tapahtumat   

Loppuvuodesta 2019 Kiinassa löytynyt uusi koronavirus laajeni alkuvuodesta 2020 maailman laajuiseksi 

pandemiaksi. Koska virukseen ei ollut rokotetta, sen vaikutukset olivat poikkeuksellisen suuret kaikkeen toi-

mintaan maapallolla. Matkailu loppui kokonaan. Maat sulkivat rajansa. Maaliskuussa 2020 Suomen hallitus 

totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa. Yli 70-vuotiaita kan-

salaisia ja riskiryhmäläisiä kehotettiin pysymään kodeissaan. Suomessa kiellettiin kaikki yli 10 hengen ko-

koontumiset sekä suljettiin ravintolat, kahvilat ja pubit. Vierailut vanhusten asumispalveluyksiköissä kiellet-

tiin. Julkisen sektorin työntekijät kehotettiin siirtämään etätöihin kotiin.  
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Urjalan kunnan valmiusjohtoryhmä päätti noudattaa valtioneuvoston linjauksia, ja päätti sulkea koulut, 

kunnantalon, kirjaston, Majakan, Narikan kuntouttavan työtoiminnan yksiköt. Henkilöstö määrättiin pää-

osin etätöihin kotiin. Koulujen oppilaat siirtyivät pääosin etäopetukseen. Lisäksi käynnistettiin kunnan jär-

jestämänä kauppa-apupalvelu yli 70 – vuotiaille kuntalaisille kotiin sekä elintarvikkeiden jakaminen vähäva-

raisille koululaisperheille. Henkilökunnan edustajien kanssa käytiin kevennetyt yhteistoimintaneuvottelut 

vapaaehtoisista toimenpiteistä kustannusten säästämiseksi.  

Suomen kuntatalouden osalta vuodesta 2020 on muodostumassa pahasti alijäämäinen johtuen sosiaali- ja 

terveydenhuoltomenojen kasvusta sekä verotulojen vähenemisestä. Koronaviruksen aiheuttamat taloudel-

liset vaikutukset tulevat todennäköisesti olemaan merkittäviä myös Urjalan kunnalle, mutta niiden määrää 

on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Vaikutukset tulevat näkymään vielä vuosina 2021 – 2022.  

Kiitän kunnan päättäjiä sekä kaikkia työntekijöitä kuntalaisten hyväksi tehdystä työstä 2019.   

Hannu Maijala, kunnanjohtaja  
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TOIMINTAKERTOMUS 

Perustietoa Urjalasta 

Perustamisvuosi 1868 

Asukasluku (31.12.) 4695 

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 li-

säksi Akaa ja Valkeakoski. Urjalan kunnan rajanaapureita ovat Forssa, Humppila, Akaa, Punkalaidun, Sasta-

mala, 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 Urja-

lan asemalla pysähdy. Lähimmät pysäkit ovat Humppilassa ja Toijalassa. 

Väestömäärä on monen muun maaseutumaisen kunnan tapaan myös Urjalassa ollut pitkään laskeva. 

Vuonna 2019 väkiluku pieneni 97 ihmisellä. Oheinen taulukko osoittaa väestökehityksen pidemmällä aika-

välillä. 

Vuosi 

(31.12.) 
Väestö lkm Muutos 

1990 6129  

2000 5703  

2010 5335  

2011 5246 -89 

2012 5172 -74 

2013 5106 -66 

2014 4986 -120 

2015 4936 -50 

2016 4858 -78 

2017 4829 -29 

2018 4793 -36 

2019 4695 -97 
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Suurimmat yksityiset työnantajat työpaikkojen mukaan Urjalassa 

 

  Työnantaja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Muu-
tos  

2014-
2019 

1 Urjala Works Oy 93 83 84 82 69 70 -23 

2 YIT- Kalusto Oy 67 67 65 65 65 64 -3 

3 Parker Hannifin Manufacturing Finland Oy 58 52 57 63 62 56 -2 

4 Esperi Care Oy Reikonlinna 35 35 46 45 46 46 11 

5 Attendo Airanne  ..  ..  ..  .. 32 40  .. 

6 Lahma Trans Oy/Lahma Ky 26 25 20 30 29 39 13 

7 Jawiko Oy 18 18 18 19 19 25 7 

8 K-Supermarket Mari & K-market Pikku-Leevi 23 19 17 24 27 22 -1 

9 TM Teräs Oy 14 14 15 15 15 22 8 

10 Konepaja T Santalahti Oy (CNCenter Oy 1.2.2020) 19 19 17 17 16 18 -1 

11 Suoramarkkinointi Mega Oy  ..  .. 10 9 11 18  .. 

12 S-Market, Urjala 15 17 17 19 15 16 1 

13 Painosorvaamo Painopojat Oy 12 12 11 12 13 12 0 

14 Urjalan Makeistukku Oy  ..  .. 7 10 10 11  .. 

15 Finn Recycling Oy .. .. 7 8 10 11  .. 

16 Nieminen Stable Oy .. 8 9 10 10 11  .. 

17 Vällärin  Puusepänliike Oy 10 13 13 13 10 10 0 
         

 Lähde: Suomen Asiakastieto Oy ja oma tilastointi       
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Urjalan kunnan organisaatiokaavio 

 

  

Toimielimet: 

Palvelukeskukset: 

Tulosalueet: 

Kunnanhallitus 

Kunnanjohtaja Hannu Maijala 

Hallintokeskus  

Elinkeinopalvelut 

Perusturva-  
keskus 

Perusturvajohtaja 
Elina Anttila 

Sosiaalityö 

Vanhustenhuolto 

Vammaispalvelut 

Terveydenhuolto 

Toimeentuloturva 

Työllisyydenhoito 

Sivistyspalvelu- 
keskus 

Sivistysjohtaja 
Juha Salo 

Sivistystoimisto 

Peruskoulutus 

Toisen asteen koulu-

tus 

Varhaiskasvatus 

Aikuiskoulutus 

Nuorisotyö 

Liikuntatoimi 

Kirjasto- ja tietopalve-

lut 

Kulttuuritoimi 

Tekninen  
palvelukeskus 
Tekninen johtaja 

Kimmo Virta 

Rakentamisen val-

vonta 

Yksityistietoimi 

Ympäristönsuojelu 

Tarkastus- 
lautakunta 

Hallintokeskus 
Hallinto- ja 

 talousjohtaja 
Terhi Källi 

Kunnanvaltuusto 

Keskusvaali-  
lautakunta 

Rakennus- 
lautakunta 

Sivistys- 
lautakunta 

Perusturva- 
lautakunta 

Tekninen 
lautakunta 

Tekninen toimisto 

Yhdyskuntasuunnitt. 

Yhdyskuntarakent. 

Muu palvelutoiminta 

Kiinteistöpalvelut 

Maa- ja metsätilat 

Pelastustoimi 

Vesihuoltolaitos 

Tytäryhteisö: 
Urjalan Talot Oy 

Kuntayhtymäosakkuudet: 
Pirkanmaan liitto 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
Forssan ammatti-instituutti 

Koulutuskuntayhtymä Tavastia 
Valkeakosken seudun  
koulutuskuntayhtymä 
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Kehityskatsaus ja olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 

Yleinen taloudellinen kehitys 

Valtiovarainministeriön talouskatsauksen mukaan kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuo-

sina, sillä ulkomaankaupan näkymät ovat heikohkot. Yksityinen kulutus jatkaa vakaata kasvuaan kotitalouk-

sien reaalisen ostovoiman kasvun jatkuessa. Yksityisten investointien kasvu hidastuu rakentamisen hitaam-

man suhdannevaiheen seurauksena sekä epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa yritysten odotuksiin 

niin koti- kuin ulkomailla. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu varsinkin 

vuonna 2020. Maailmankaupan kasvu oli vuonna 2019 hyvin heikkoa kauppakonfliktien seurauksena, suh-

dannesyistä sekä autoteollisuuden meneillään olevan rakennemuutoksen takia. Valtiovarainministeriön ar-

vion mukaan maailmankauppa elpyy lähivuosina talousnäkymien kohentumisen myötä. 

Valtiovarainministeriön arvion mukaan talous on kulkemassa kohti vaisumpia aikoja. Vuonna 2019 Suomen 

BKT:n kasvun arvioitiin olevan 1,6 %. Vuonna 2020 talouskasvun ennakoidaan hidastuvan yhteen prosent-

tiin. Näkymät vientimarkkinoilla tasaantuvat ja viennin kasvu hidastuu, mutta jää silti viime vuosien keski-

määräiselle tasolle. Palveluviennin kasvu on tavaroiden viennin kasvua nopeampaa ja pitää viennin kasvun 

vientikysyntää nopeampana. 

Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. 

Työttömyys on alentunut edelleen, mutta hitaasti. Työllisyyden kasvun vetämänä työttömien määrä vähe-

nee ja työttömyysaste laskee 6,5 prosenttiin. Työttömyysasteen laskeminen finanssikriisiä edeltävän suh-

dannehuipun lukemiin lisää työmarkkinoiden kireyttä, mikä puolestaan vahvistaa palkkojen nousupaineita. 

Vuonna 2020 sopimuskorotusten odotetaan olevan korkeammat kuin v. 2019. Niiden päälle 

tulevien keskimääräisten palkkaliukumien kanssa nimellisansiotason arvioidaan nousevan 3 %. Työllisyyden 

yhä kasvaessa koko talouden palkkasumman ennakoidaan kasvavan ensi vuonna 3,5 %. 

Kuntatalous näyttää vuoden 2019 tilinpäätösarvioiden valossa edelleen synkältä. Kolme neljästä Manner-

Suomen kunnasta, eli yhteensä 225 kuntaa teki vuonna 2019 negatiivisen tuloksen. Vuosikate heikkeni 13,4 

prosenttia. Vuoden 2019 tilinpäätösarviot näyttävät uudella tavalla kahtia jakautuneen kuntakentän. Hel-

sinki teki lähes 400 miljoonan euroa positiivisen tuloksen, kun taas muut isot kaupungit jäivät vahvasti mii-

nukselle. 

Kuntatalouden tilanne ei ole kokonaiskuvassa niin paha, kuin vielä viime syksynä ennustettiin. Tilikauden 

tulos jäi 200 miljoonaa euroa miinukselle, vaikka negatiivisen tuloksen pelättiin painuvan jopa 900 miljoo-

naan euroon. Tulos sisältää kuitenkin merkittäviä kertaluonteisia tuottoja, kuten yhtiöiden myynnistä saa-

tuja myyntivoittoja sekä kiky-leikkauksen kompensoinnin aikaistamiseen liittyvät valtionosuudet. Ilman 

näitä satunnaisia tuottoja tulos olisi ollut miinuksella useita satoja miljoonia ja olisi päädytty lähelle 2000-

luvun heikointa tulosta.  

Kuntien heikon tuloksen taustalla on toimintamenojen kasvu sekä verorahoituksen heikko kehitys. Kuntien 

ja kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat viime vuonna 3,9 prosenttia, verotulot 2,6 prosenttia ja valtion-

osuudet 2,1 prosenttia. Verotulojen kasvua hidasti verokorttiuudistuksen ja tulorekisterin käyttöönoton 

aiheuttama tilitysvaje. Verotulojen tilitysvajeen vuoksi kunnilta jäi saamatta arvion mukaan peräti 400 mil-

joonaa euroa verotuloja. Verorahoituksen muutos ei riittänyt kattamaan toimintakulujen kasvua, joka näkyi 

muun muassa vuosikatteen voimakkaana heikkenemisenä. Tilinpäätösarvioiden mukaan peräti 56:ssa kun-

nassa päädyttiin negatiiviseen vuosikatteeseen. Kuntatalouteen odotetaan helpotusta kuluvana vuonna 

kasvavien verotulojen ja valtionosuuksien muodossa. Verorahoituksen kasvu tasapainottaa käyttötaloutta 

vuoden 2020 aikana. Väestön ikääntyminen ja muuttoliike edellyttävät kuitenkin kunnilta mittavia sopeu-

tustoimia. 
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Yhteenveto Urjalan kunnan talouden kehityksestä vuonna 2019 

Urjalan asukasluku 31.12.2019 oli ennakkotiedon mukaan 4695, joka on 97 henkilöä vähemmän kuin vuotta 

aiemmin (4792). Uusia vauvoja Urjalaan syntyi 19. Väestöllinen huoltosuhde (eli työvoiman ulkopuolella tai 

työttömänä olevien määrä suhteessa työllisiin) vuonna 2019 Urjalassa oli 82,6 ja keski-ikä 49,3 vuotta. Yli 65 

vuotta täyttäneiden osuus kasvaa, vuonna 2019 määrä oli 32,7 % väestöstä ja alle 15 vuotiaiden osuus 16,6 

%.  

Urjalan kunnan vuoden 2019 talousarvio tehtiin alun perin 600 000 euroa alijäämäiseksi. Kahden talousar-

viomuutoksen myötä talousarvion alijäämäarvio nousi yli miljoonaan euroon. Alkuperäisessä talousarviossa 

kotikuntakorvaukset oli kirjattu tuloksi virheellisesti sekä peruskoulutukseen että rahoituksen valtionosuuk-

sien kokonaisuuteen. Kirjausvirheen korjaaminen eli rahoituksen valtionosuuksien tulojen vähennys hei-

kensi talousarvion alijäämää reilulla 350 000 eurolla. Toisaalta valtionosuuksiin kirjattiin ylimääräinen 

222 000 euroa verotulomenetysten kompensaatiota valtiolta.  

Toimintatuotot olivat 5,2 miljoonaa euroa ylittäen talousarvion noin 210 000 eurolla. Euromääräisesti suu-

rimmat yksittäiset toimintatuottojen ylitykset tulivat sosiaalityössä mm. veteraanien korvausten lisääntymi-

sestä, vanhustenhuollossa palvelusetelituotoista sekä puun myyntituotoista. 

Toimintakulut olivat 34 miljoonaa euroa alittaen talousarvion 360 000 eurolla, toteumaprosentin ollessa 

98,9. Euromääräisesti suurimmat kulualitukset olivat vesihuoltolaitoksella mm. korjausvarauksissa, työlli-

syydenhoidossa sekä vanhustenhuollossa. 

Toimintakate heikkeni edellisvuodesta reilulla 1,4 miljoonalla eurolla ja vuosikate lähes 1,8 miljoonalla.  

Kuntaliiton laskelmiin pohjautuvat kuntien verotuloennusteet pettivät koko maassa ja Urjalassakin veroker-

tymä jäi 840 000 alle talousarvion. Arvioitua alhaisempi verokertymä johtui vuonna 2019 toteutetusta laa-

jasta verokorttiuudistuksesta sekä verohallinnossa käyttöön otetusta Tulorekisteristä ja sen käyttöönottoon 

liittyneistä verojen kirjautumisongelmista 



 

 12 

 

 

 

  

Alkuperäinen

talousarvio

Talousarvio

-

muutokset

Toteutuma Poikkeama

2 757 354 821 631 3 819 466 -240 481

240 250 32 000 341 853 -69 603

348 447 55 649 297 363 106 733

772 705 0 779 513 -6 808

4 118 756 909 280 5 238 195 -210 159

-8 027 066 -240 770 -8 001 404 -266 432

-6 139 980 -240 770 -6 175 120 -205 630

-1 887 086 0 -1 826 284 -60 802

-1 552 879 0 -1 678 894 126 015

-334 207 0 -147 389 -186 818

-21 640 148 321 000 -21 306 893 -12 255

-1 003 920 -14 000 -1 093 203 75 283

-2 177 200 -1 025 000 -3 120 630 -81 570

-563 268 -10 000 -496 071 -77 197

-33 411 602 -968 770 -34 018 200 -362 172

-29 292 846 -59 490 -28 780 006 -572 330

16 358 000 0 15 516 973 841 027

13 725 095 -354 096 13 593 763 -222 764

16 000 0 15 493 507

42 500 0 60 876 -18 376

-65 000 0 -58 496 -6 504

-550 0 -355 -195

-7 050 0 17 518 -24 568

783 199 -413 586 348 248 21 365

-1 385 555 0 -1 423 079 37 524

-1 385 555 0 -1 423 079 37 524

-602 356 -413 586 -1 074 831 58 889

0 0 0 0

0 0 100 000 -100 000

-602 356 -413 586 -974 831 -41 111TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 015 942 95,95% 909 213

VARAUSTEN MUUTOS 0 300 000

POISTOERON MUUTOS 0 -100 000

TILIKAUDEN TULOS -1 015 942 105,8% 709 213

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 

YHTEENSÄ

-1 385 555 102,71% -1 401 883

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 385 555 102,71% -1 401 883

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

VUOSIKATE 369 613 94,22% 2 111 096

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ -7 050 -248,49% 181 968

MUUT RAHOITUSKULUT -550 64,57% -901

KORKOKULUT -65 000 89,99% -63 646

MUUT RAHOITUSTUOTOT 42 500 143,24% 216 676

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT

KORKOTUOTOT 16 000 96,83% 29 839

VALTIONOSUUDET 3 13 370 999 101,67% 13 482 749

VEROTULOT 3 16 358 000 94,86% 15 777 498

TOIMINTAKATE -29 352 336 98,05% -27 331 119

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -34 380 372 98,95% -31 298 329

MUUT TOIMINTAKULUT -573 268 86,53% -478 682

AVUSTUKSET -3 202 200 97,45% -1 963 697

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 017 920 107,4% -1 101 705

PALVELUJEN OSTOT -21 319 148 99,94% -19 977 459

MUUT HENKILÖSIVUKULUT -334 207 44,1% -170 895

HENKILÖSIVUKULUT -1 887 086 96,78% -1 779 582

ELÄKEKULUT -1 552 879 108,11% -1 608 687

PALKAT JA PALKKIOT -6 380 750 96,78% -5 997 204

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT -8 267 836 96,78% -7 776 786

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 028 036 104,18% 3 967 210

MUUT TOIMINTATUOTOT 772 705 100,88% 1 982 295

TUET JA AVUSTUKSET 404 096 73,59% 302 413

MAKSUTUOTOT 272 250 125,57% 733 186

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT 3 578 985 106,72% 949 316

TULOSLASKELMA 1-12/2019

Talousarvio

muutosten jälk.

Tot-% Edellinen 

vuosi
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Oheisissa taulukoissa on eritelty yhteenveto merkittävimmistä (vähintään yli 10 000 euron) talousarviopoik-

keamista tulosalueittain: 

TULOYLITYKSET TULOS-
ALUEITTAIN 

TA2019 TP2019 Poikkeama Selite 

kunnanhallitus                      -                  16 665                  16 665     Maa-alueiden luovutusvoitto  

hallintokeskus             68 000                93 442                  25 442     Työllistämistuki valtiolta ruoka-
huolto-siivouspalveluille  

sosiaalityö           105 000              156 984                  51 984     Veteraanien korvausten lisääntymi-
nen  

vanhustenhuolto       2 330 000          2 384 410                  54 410     Palvelusetelitulot  

toimeentuloturva             51 000                81 498                  30 498     Odotettua suurempi valtion kor-
vaus  

varhaiskasvatus           168 578              193 390                  24 812     Henkilökohtaisesta avustajasta 
saatu korvaus  

peruskoulutus           715 623              726 193                  10 570     Myyntitulot kunnilta sekä tuet ja 
avustukset ennakoitua suuremmat  

liikuntatoimi             43 000                68 669                  25 669     Liikunta- ja kuntosalivuokrat ylitti-
vät arvion  

maa- ja metsätilat           149 100              206 382                  57 282     Puun myyntituotot arvioitua suu-
remmat  

rahoitus     13 370 999        13 593 763               222 764     Ylimääräinen valtionosuus  

YHTEENSÄ     17 001 300        17 521 396               520 096      

 

TULOALITUKSET TULOS-

ALUEITTAIN 
TA2019 TP2019 Poikkeama Selite 

työllisyydenhoito           108 500                74 392    -            34 108    Palkkatukitulot kirjattu palk-

katukityöntekijöitä käyttä-

neille yksiköille, joille myös 

palkkatukimenot kirjattu 

2. asteen koulutus             35 982                11 150    -            24 832    Hankkeista siirretty tuloja tar-

veperusteisesti toimintavuo-

delle 2020  

kirjasto             45 363                35 307    -            10 056    Avustuksen käyttämätön osa 

siirretty vuodelle 2020 

yhdyskuntasuunnittelu             44 000                31 887    -            12 113    Mm. kaavoitusalueen muu-

tokset 

rahoitus     16 358 000        15 516 973    -          841 027    Verotuloennusteen pettämi-

nen valtion uudistusten seu-

rauksena 

YHTEENSÄ     16 591 845        15 669 709    -          922 136      
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TOTEUTUMATTOMAT KU-
LUT TULOSALUEITTAIN 

TA2019 TP2019 Poikkeama Selite 

hallintokeskus -     1 447 983    -     1 415 923                  32 060     Määräaikaisten palkat ylittivät ar-
vion ruokahuolto-siivouspalve-
luissa mutta vastaavasti työsuh-
teisten palkat ja sivukulut jäivät ar-
vion alle  

elinkeinopalvelut -        270 528    -        238 679                  31 849    Määräaikaisen projektityöntekijän 
ansioista osa suunnitelluista palve-
lujen ostoista voitiin jättää toteut-
tamatta, ja jotkin hankinnat toteu-
tuivat ennakoitua huokeampina 

sosiaalityö -     1 477 720    -     1 457 121                  20 599     Palkkamenojen alitus henkilöstön 
vaihtuvuuden seurauksena, päih-
dehuollon arvioitua vähäisempi 
tarve  

vanhustenhuolto -     7 236 548    -     7 169 449                  67 099     Arvioitua alhaisemmat palvelu-
setelimenot  

vammaispalvelut -     1 375 784    -     1 356 908                  18 876     Kuljetuspalvelujen ja PSHP:n pal-
velujen arvioitua vähäisempi 
käyttö  

työllisyydenhoito -        509 363    -        439 377                  69 986     Palkkatukimenot arvioitua pie-
nemmät  

varhaiskasvatus -     1 686 757    -     1 636 764                  49 993     Perhepäivähoitajien määrän vähe-
neminen laskenut palkkamenoja, 
kotihoidontuki vähentynyt lasten 
siirtyessä varhaiskasvatukseen   

yhdyskuntasuunnittelu -        153 571    -        126 326                  27 245     Asiantuntijapalveluista kustan-
nuksia kohdistettiin suoraan hank-
keille.  

muu palvelutoiminta -           66 024    -           49 449                  16 575     Arvion alitus palvelujen ostoissa  

kiinteistöpalvelu -     1 279 971    -     1 256 005                  23 966     Ei yksittäistä syytä  

vesihuoltolaitos -        534 094    -        441 644                  92 450     Korjausvaraukset eivät toteutu-
neet, vesilaitoshoitajan ennakoi-
tua aiempi eläköityminen   

YHTEENSÄ -  16 038 343    -  15 587 645          450 698      
 

KULUYLITYKSET TULOS-
ALUEITTAIN 

TA2019 TP2019 Poikkeama Selite 

kunnanhallitus -        352 106    -        365 864    -            13 758    Arvion ylitys ICT-kuluissa, painatuk-
sissa ja ilmoituksissa sekä asiantunti-
japalveluissa 

terveydenhuolto -   11 606 069    -   11 617 834    -            11 765    Ei erityistä syytä, ylitys 0,1 % 

peruskoulutus -     3 639 447    -     3 652 318    -            12 871    Ei erityistä selitystä, ylitys 0,3 % 

2. asteen koulutus -        524 144    -        536 819    -            12 675    Henkilöstömenot ylittyivät n. 20 000 
€, aineet, tarvikkeet ja tavarat n. 
5000 € 
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liikuntatoimi -        110 791    -        121 714    -            10 923    Seurat käyttäneet vuoroja 10 000 € 

arvosta oletettua enemmän. Sama 
euromäärä näkyy myös tulopuolelle 
ylittyneissä tuloissa. Asia on kirjanpi-
totekninen. 

kirjasto -        239 408    -        271 029    -            31 621    Käytetty AVIN avustusta omatoimi-
laitteiden hankintaan ja laite asen-
nuksiin sekä palkkakuluja n. 13 000 
€ määräaikaisesta työntekijästä, 
joka oli työssä kun kirjastonjohtaja 
oli Punkalaitumella. Punkalaitumelta 
sadut tulot 16 000 € on  lisätty tulo-
puolelle mutta ei palkkamenoiksi 
menopuolelle. 

yhdyskuntarakentaminen -        237 375    -        259 856    -            22 481    Poistopoikkeama, päällystys 

pelastustoimi -        337 314    -        350 183    -            12 869    Arvioitua suurempi palvelukysyntä 

rakennusvalvonta -           86 002    -           97 267    -            11 265    Palkkamenot ylittivät arvion n. 8 000 
€, ICT n. 2 300 €, painatukset ja il-
moitukset n. 3 200 €  

YHTEENSÄ -  17 132 656    -  17 272 884            - 140 228      
 

Jos tuloylitykset sekä toteutumattomat kulut mielletään tulona ja tuloalitukset sekä kuluylitykset menona 

talousarvioon nähden, on ero talousarvion ja tilinpäätöksen välillä nettona -91 570 euroa. 

Yhteenveto talousarviopoikkeamista 

 TULOYLITYKSET           520 096    

 TOTEUTUMATTOMAT KULUT  
      450 698    

 TULOALITUKSET  -     922 136    

 KULUYLITYKSET  -     140 228    

YHTEENSÄ -     91 570    
 

 

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 

Kunnanhallitus esittää, että tilikauden 2019 alijäämä -974 831 euroa kirjataan taseen pääomaan tilikausien 

yli-/alijäämätilille.  
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Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muo-

dostavat kattavan valvontajärjestelmän. Lakien ja määräysten lisäksi kunnan omissa säännöissä määritel-

lään johtamiseen, riskienhallintaan ja valvontaan liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista. 

Hallintosääntö, konserniohje ja sisäisen valvonnan ohje ovat olleet voimassa 1.6.2017 alkaen. Hallintosään-

nön luvussa 9 määritellään valvontaan liittyvät luottamustoimielinten sekä virkahenkilöstön roolit ja tehtä-

vät. Hallinnon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta lisää muun muassa uuden kuntalain mukainen sidonnaisuusil-

moitusmenettely, jonka toteutumista valvoo tarkastuslautakunta ja valtuusto.  

Konsernin osalta valvonnasta ja vastuista säädetään hallintosäännön lisäksi konserniohjeessa. Kunnan kon-

serniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen tavoit-

teena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä 

siten, että kuntakonsernia ja kunnan muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaat-

tein ja kuntakonsernin kokonaisetu huomioon ottaen. 

Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvi-

oidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Sisäinen valvonta käsittää luot-

tamushenkilöille 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 val-

vonta kattaa kunnan oman toiminnan sekä toiminnan, josta kunta vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvonta-

vastuun sekä muiden velvoitteiden tai sopimusten nojalla. Merkittäviä puutteita sisäisen valvonnan toteu-

tumisessa 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 vuosittain antamissa talousarvion täytäntöön-

pano-ohjeissa täsmennetään hankintaohjeistusta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa määritellään myös 

vuosittain seuranta- ja raportointikäytännöt. Kunnanhallitukselle ja valtuustolle vietiin tiedoksi osavuosikat-

saus kesäkuun lopun tilanteesta. Lisäksi talousarvion toteutumista seurattiin kunnanhallituksessa kuukau-

sittain ja johtoryhmän sekä valtuuston ryhmänjohtajien yhteispalavereissa vähintään joka toinen kuukausi. 

Taloushallinto seurasi kunnan rahaliikennettä, maksuvalmiutta ja talousarvion toteutumista käytännön ta-

solla päivittäin. Kirjauskäytäntöihin kiinnitettiin huomiota ja vääriin kirjauksiin puututtiin kehottamalla pal-

velukeskusta korjaamaan virheet. Ostolaskujen käsittelyohje oli käytössä. 

Kunnan toiminta on perustunut voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä muihin määräyksiin ja tehtyihin pää-

töksiin. 
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Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 

Toiminnalliset riskit 

Vaikuttavuudeltaan laaja-alaisimpiin ja siten kriittisimpiin riskeihin kuuluu kunnan vesihuoltolaitoksen toi-

minta. Erityisesti tämä korostuu puhtaan veden toimittamisessa. Toiminnan jatkuvuuden ja laadukkuuden 

varmistaminen on toteutettu riittävällä määrällä osaavaa henkilöstöä. Eläköityneen vesilaitoksen hoitajan 

tilalle rekrytoitiin uusi, kokoaikainen vesilaitoksen hoitaja. 

Kokonaisuutena arvioiden henkilöstöön liittyviä merkittävimpiä riskejä ovat lähivuosina kiihtyvä eläköitymi-

nen, tehtävien keskittyminen yksittäisten työntekijöiden varaan sekä tiedonkulun ja –siirron epävarmuus 

muutosten yhteydessä.     

Vuonna 2019 toiminnallisia riskejä on pyritty vähentämään esimiesten välistä yhteistyötä tiivistämällä. Tie-

donkulkua ja –hallintaa on parannettu perustamalla palvelukeskusten sihteerien yhteinen sihteeriryhmä, 

jonka jäsenet jakavat keskenään ajatuksia parhaista käytännöistä ja sopivat yhtenäisiä linjauksia esimerkiksi 

asianhallintajärjestelmän kirjaamiskäytäntöihin ym. Sihteeriryhmän avulla myös henkilöriski pienenee ja 

tiedottaminen ulospäin paranee. 

 

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. Toi-

mintojen ja ohjelmistojen hoitaminen seudullisesti on kustannustehokasta. Yhteiset tietojärjestelmät hel-

pottavat yhteistyötä kuntien välillä eri toimialoilla. Vuonna 2019 aloitettiin seudullinen laaja taloushallinnon 

järjestelmäuudistus, jonka aikana uusitaan elinkaarensa päässä olleet taloushallinnon järjestelmät ja val-

mistaudutaan Kuntatieto-ohjelman mukaiseen automaattisen raportoinnin käyttöönottoon. 

Seudullinen tietohallinnon johtokunta on uuden yhteistyösopimuksen mukainen tietohallintoasioita käsitte-

levä toimielin, jossa on jäseniä kaikista kolmesta kunnasta: Akaasta, Urjalasta ja Valkeakoskelta. Urjalan 

edustaja johtokunnassa on kunnanhallituksen päätöksellä hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi. Johtokunnan 

työskentely on alkanut uuden sopimuskauden alussa 1.1.2020. 

Saavutettavuusdirektiivin ja tiedonhallintalain edellyttämiin toimenpiteisiin on alettu valmistautua syksyllä 

2019. Kunnan uusien kotisivujen kilpailuttaminen toteutetaan alkuvuodesta 2020 niin, että uusien vaati-

musten mukainen sivusto on käytössä lokakuussa 2020.  

 

Vakuutukset 

Vakuutukset ovat keskeinen tapa suojautua riskien realisoitumisen vaikutuksilta. Kunnan vakuutusten hoi-

dossa hyödynnetään meklaripalvelua. Vakuutuspalvelut kilpailutettiin vuonna 2017 ja vuoden 2018 alusta 

kunnan vakuutukset on hoitanut vakuutusyhtiö Protector Vakuutus. Vakuutukset ovat aiempaa kattavam-

mat sisältäen hallinnon vastuuvakuutuksen normaalin toiminnan vastuuvakuutusten lisäksi. Vakuutusasi-

oista järjestetään seurantapalaveri meklarin kanssa vähintään kerran vuodessa.  
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Taloudelliset riskit 

Suurimmat taloudelliset riskit ja epävarmuustekijät liittyvät terveydenhuollon kustannusten hallitsematto-

muus, erityisesti erikoissairaanhoidon osalta, sekä valtionhallinnosta tuleviin kuntien rahoitukseen vaikutta-

viin päätöksiin. Vuonna 2019 toteutettiin laaja verokorttiuudistus sekä otettiin käyttöön tulorekisterijärjes-

telmä, minkä vuoksi kuntien verokertymät jäivät merkittävästi arvioiduista. Urjalassa tuloverokertymä jäi yli 

800 000 alle talousarvion. 

 

Ympäristötekijät 

Akaan kaupungin ja Urjalan kunnan alueella on vireillä tutkinta törkeästä ympäristön turmelurikoksesta. 

Kyseessä on maaperän pilaantuminen ja roskaaminen hyvin laajoilla, toisistaan erillisillä alueilla, joista kaksi 

sijaitsee Urjalan kunnan alueella. Asian käsittely on Pirkanmaan käräjäoikeudessa kesken. Käsittely on ilmoi-

tettu tapahtuvaksi huhtikuussa 2020. Ympäristöriskin lisäksi kuntien osalta kyseeseen saattaa tulla Ympäris-

tönsuojelulain (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 epävar-

muustekijät tiedostetaan ja riskien realisoitumisten vaikutuksia pyritään minimoimaan. Sisäinen poikkihal-

linnollinen 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 2019 lopulla oli 267 asuntoa. Asuntojen käyttöaste oli 91,5 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 88,53 

%.  Kiinteistöjen pinta-ala on 14 895,5 m2. Yhtiön osakepääoman, 435 774,91 euroa, omistaa kokonaan Ur-

jalan kunta (osakkeet 1 -  2591). Vuosi 2019 oli yhtiön 45. toimintavuosi ja Urjalan Talot –nimisenä 19. toi-

mintavuosi. Urjalan Talojen toimitusjohtaja vaihtui 1.2.2019. 

 

Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä 

Konsernin osalta suuria muutoksia ei vuoden aikana tapahtunut. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on mukana 

kaikkien maakunnan kuntien yhteisen soteratkaisun valmistelussa. Sairaanhoitopiirin johtaja vaihtui vuonna 

2019.  

Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt oy:n toteuttaman uuden yhteisen vuodeosaston rakentaminen Valkea-

koskelle on edennyt suunnitellusti ja osaston käyttöönotto tapahtuu keväällä 2020. Urjalan osuus Etelä-

Pirkanmaan palvelukiinteistölle myönnetyn lainan takauksesta on 2,25 miljoonaa euroa. 
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Konsernivalvonnan ja –ohjauksen järjestäminen 

Kuntalain mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräys-

valta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kunnan toiminta käsit-

tää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omis-

tukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. 

Urjalan kunnan konserniohje on hyväksytty valtuustossa 19.5.2017 ja se on astunut voimaan 1.6.2017. Kon-

serniohje 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 laskemi-

seen tarvittavat tiedot.  
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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 hal-

linta, -johtaminen ja kehittämispolkujen hahmottaminen helpottuvat. 

Hyvä henkilöstövoimavarojen johtaminen tukee kunnan perustehtävän hoitamista, eli kuntalaisten palvelu-

tarpeiden toteuttamista. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö on jokaisen organisaation keskeinen 

voimavara. Yhteiskunnan alati kiihtyvä muutostahti edellyttää notkeutta myös kunnalta ja valmiutta jatku-

vaan työprosessien ja oman osaamisen kehittämistä 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 henkilöstöstrate-

gian pohjalta. Henkilöstöstrategian päivittämistä pohditaan keväällä 2020 kunnan strategiapäivityksen yh-

teydessä.    

Henkilöstömenot vuonna 2019 olivat 8 001 404 euroa eli noin 220 000 euroa (3 %) enemmän kuin edelli-

senä vuonna.  

Oheisesta taulukosta selviää kunnan henkilöstön määrä, työsuhteiden laatu sekä työsuhteiden määrän ke-

hitys toimialoittain viime vuosilta: 

 

  
Hallinto-       

keskus 

Perusturva-   

keskus 

Sivistyspal-

velukeskus 

Tekninen 

palvelukes-

kus 

Yhteensä 

Vakinaiset           

2019 22 11 94 19 146 

2018 21 43 64 21 149 

2017 29 43 58 21 151 

2015 31 44 56 23 154 

2014 33 45 61 22 161 

2013 33 47 62 19 161 

2012 32 48 61 22 163 

2011 32 46 61 22 161 

Määräaikai-

set 
          

2019 2 4 30 1 37 

2018 6 8 16 3 33 
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2017 4 10 68 1 26 

2016 8 7 10 1 26 

2015 6 8 9 0 23 

2014 7 7 18 0 32 

2013 6 6 14 1 20 

2012 1 12 10 2 25 

2011 2 12 15 2 31 

Työllistetyt           

2019 5 1 0 0 6 

2018 0 3 1 0 4 

2017 0 7 1 0 8 

2016 0 6 0 0 6 

2015 0 5 0 0 5 

2014 0 6 1 0 7 

2013 0 14 1 0 15 

2012 1 11 1 0 13 

2011 0 8 0 0 8 

Yhteensä           

2019 29 16 124 20 189 

2018 33 53 76 23 185 

2017 33 57 69 22 181 

2016 37 56 68 22 183 

2015 37 57 65 23 182 

2014 40 58 80 22 200 

2013 39 67 77 20 203 

2012 34 71 72 24 201 

2011 34 66 76 24 200 
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Sukupuolijakauma 

Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma 31.12.2019 käy ilmi oheisesta taulukosta. Henkilökunta on perin-

teisesti ollut hyvin naisvaltaista, edelleen lähes 78 % henkilökunnasta on naisia. Miesten määrä on vähenty-

nyt edellisvuodesta kolmella ja naisten määrä pysynyt samana. 

 

  
Hallinto-       

keskus 

Perusturva-   

keskus 

Sivistyspal-

velukeskus 

Tekninen 

palvelukes-

kus 

Yhteensä % 

Naiset 21 9 78 5 113 77,40 

Miehet 1 2 16 14 33 22,60 

Yhteensä 22 11 94 19 146  

 

 

Ikärakenne 

Seuraavassa taulukossa kuvataan vakinaisen henkilöstön ikärakennetta palvelukeskuksittain. Vakinaisen 

henkilöstön keski-ikä on 45,93 vuotta, joka tarkoittaa noin 2 %-yksikön laskua vuoden takaiseen, jolloin 

keski-ikä oli 47,91 vuotta. Suurimman ikäryhmän muodostavat yli 50-vuotiaat, joita on 33,6 % vakinaisesta 

henkilöstöstä. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 49,7 %.   

 

  
Hallintokes-

kus 

Perusturva-   

keskus 

Sivistyspal-

velukeskus 

Tekninen 

palvelukes-

kus 

Yhteensä % 

 alle 30 0 0 6 1 7 4,8 % 

30 – 39 3 2 21 1 27 18,5 % 

40 – 49 4 5 30 2 41 28,1 % 

50 – 59 10 2 26 11 49 33,6 % 

60 -  64 3 2 11 4 20 13,7 % 

65 - 2 0 0 0 2 1,4 % 

yht. 22 11 94 19 146 100,0 % 

keski-ikä 51,93 v. 47,68 v. 45,83 v. 52,42 v. 45,93 v.  

 

 

  



 

 23 

 
Palvelussuhteen kesto 

Kunnan palveluksessa on perinteisesti viihdytty hyvin. Yli 10 vuotta kestäneitä palvelussuhteita on yli 51 % 

palvelussuhteista ja yli 20 vuotta kestäneitäkin lähes 25 % kaikista palvelussuhteista.  

 

  
Hallintokes-

kus 

Perusturva-   

keskus 

Sivistyspal-

velukeskus 

Tekninen 

palvelukes-

kus 

Yhteensä % 

alle 2v 4 1 14 6 25 17,1 % 

   2 - 4  3 1 9 4 17 11,6 % 

   5 - 9 2 4 21 2 29 19,9 % 

 10 - 14 0 0 20 0 20 13,7 % 

 15 - 19 3 4 11 1 19 13,0 % 

 20 - 24 1 1 5 3 10 6,9 % 

 25 - 29 3 0 4 0 7 4,8 % 

30- 6 0 10 3 19 13,0 % 

Yhteensä 22 11 94 19 146 100,0 % 

Keskiarvo 16,40 v. 11,09 v. 12,27 v. 10,79 v. 18,73v   

 

 

Tapaturmat ja ammattitaudit 

Vakinaiselle henkilöstölle sattui kaksi työtapaturmaa vuonna 2019, kuten vuonna 2018. Oheisesta taulu-

kosta selviää tapaturmista aiheutuneet sairauspäivät, palkkakulut ja turmista saadut vakuutuskorvaukset. 

 

  Henkilö lkm 
Tapaturma-     

päivät 

Tapaturma-

ajan  palkka  

Vakuutus-  

yhtiön kor-

vaus € 

Hallintokeskus 0 0 0 0 

Perusturvakeskus 1 13 1 336 1 110 

Sivistyspalvelukeskus 1 9 1 165 892 

Tekninen palvelukes-

kus 
0 0 0 0 

Yhteensä 2 22 2 501 2 002 



 

 24 

 
Sairastavuus 

Vakinaisen henkilökunnan sairastavuus ilmenee oheisesta taulukosta. Vuoteen 2018 verrattuna sairauspäi-

vät ovat vähentyneet 72 päivällä. Vuonna 2017 sairauspäiviä oli 2976, vuonna 2018 päiviä oli 2002 ja 

vuonna 2019 päiviä oli 1930. Suunta on ollut laskeva usean vuoden ajan. Sairauspäiviä vakinaista työnteki-

jää kohden vuonna 2019 oli 13,2, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 13,4. Kunta panostaa työnteki-

jöidensä työkyvyn ylläpitämiseen panostamalla sairauksien ennaltaehkäisyyn tarjoamalla laajat työterveys-

huollon palvelut. Työterveyshuollon suorat kustannukset vuonna 2019 olivat noin 96 000 euroa, joka on 

noin 660 euroa vakituista työntekijää kohden. Yleinen arvio sairauspäivän laskennallisesta kustannuksesta 

työnantajalle on noin 350 euroa, joten työhyvinvointiin satsaaminen on oikeastaan säästämistä.  

  

 

Vakinainen 

henkilöstö 

Henkilö lkm 
Sairauspäi-

vät 

Sairauspäi-

vät henki-

löä kohden 

Sairausajan 

palkka 

Kelan kor-

vaus € 

Hallintokeskus 22 17 624 36,7 51 884 23583 

Perusturvakeskus 11 6 482 80,3 39 177 2034 

Sivistyspalvelukeskus 94 30 624 20,8 68 963 38901 

Tekninen palvelukes-

kus 
19 13 200 15,4 26 900 8533 

Yhteensä 146 66 1930 29,2 186 924 73 052 

 

 

Koulutukseen osallistuminen  

Kunnan henkilöstön koulutukseen käyttämät työpäivät lisääntyivät 91 päivällä vuodesta n 2018 eli noin 32 

%. Aktiivisimmin koulutuksissa käytiin hallintokeskuksesta, koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 4 päivää/hen-

kilö. Henkilöstövaihdokset ja taloushallinnon järjestelmäuudistus lisäsivät hallintokeskuksen koulutustar-

vetta merkittävästi. Vähiten koulutuksissa kävi teknisen palvelukeskuksen henkilöstö, joilla koulutuspäiviä 

kertyi 1,53 päivää/henkilö. 

  
Vakinainen 

henkilöstö 

Henkilöluku-

määrä 

Koulutuspäi-

vien luku-

määrä 

Päivät/ työn-

tekijä 
Koulutusajan 

palkka 

Hallintokeskus 22 22 88 4 9 535 

Perusturvakeskus 11 4 11 2,75 985 

Sivistyspalvelukeskus 94 89 245 2,75 24 284 

Tekninen palvelukes-

kus 
19 19 29 1,53 2 939 

Yhteensä 146 140 373  37 743 
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Henkilöstömenot 

Henkilöstömenot kasvoivat vuodesta 2018 noin 3 %. Kasvu aiheutui pääasiassa valtakunnallisista sopimus-

korotuksista, joita tehtiin vuoden aikana kaksi: tammi- ja huhtikuun alussa. Talousarviossa oli varauduttu 

2,3 %:n korotuksiin. Henkilöstökuluihin varattua määrärahaa tarkastettiin talousarviomuutosten yhtey-

dessä. Lopulta henkilöstömääräraha alitettiin noin 270 000 eurolla.  

  2015 2016 2017 2018 2019 

Palkat 6 001 402 6 100 657 6 092 019 5 991 036 6 175 120 

Sosiaaliturvamaksut 271 563 334 715 264 859 186 857 147 389 

Eläkevakuutusmak-

sut 
1 936 237 1 811 514 1 719 208 1 614 855 

1 678 894 

Yhteensä 8 209 585 8246886 8078103 7 792 748 8 001 403 

Muutos-€ -224 656 37 301 -168783 -285 355 208 655 

Muutos-% -2,7 0,5 -2,06 -3,53 3 % 

 

 

Eläkkeelle jääminen 

Vakinaisesta henkilöstöstä vanhuuseläkkeelle vuonna 2019 jäi 6 henkilöä. Vuonna 2018 vanhuuseläkkeelle 

jäi 7 ja vuonna 2017 jäi 5 henkilöä. Kevan eläkepoistuma-arvion mukaan vanhuuseläkkeelle jääviä olisi 

vuonna 2019 ollut 11. 

    

 Eläketapahtumat (vaki-

tuinen henkilöstö) 

Hallintokes-

kus 

Perustur-

vakeskus 

Sivistyspal-

velukeskus 

Tekninen 

palvelukes-

kus 

Yhteensä 

Vanhuuseläke 2 1 2 1 6 

Työkyvyttömyyseläke 0 0 0 0 0 

Osatyökyvyttömyys-

eläke 
0 0 0 0 0 

Kuntoutustuki 0 0 0 0 0 

Osa-aikaeläke 0 0 0 0 0 

Yhteensä 2 1 2 1 6 
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Eläkepoistuma-arvio (Keva) 

   

Vuosi 
Vanhuus-

eläke 

Työkyvyttö-

myyseläke 

Eläkepois-

tuma yht. 

Eläkepois-

tuma 

2015 11 3 14 4,9 

2016 8 3 11 3,8 

2017 6 3 9 3,1 

2018 8 3 10 3,5 

2019 8 3 11 3,6 

2020 8 2 10 3,4 

2021 8 2 10 3,5 

2022 11 2 13 4,5 

2023 4 2 6 1,9 

2024 8 2 10 3,3 

2025 4 2 6 2 

2026 4 2 6 2 

2027 4 2 6 2 

2028 6 2 7 2,5 

2029 6 1 6 2,6 

2030 7 1 9 2,9 
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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. Kun-

nan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar-

peellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen jär-

jestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mu-

kaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 

Keskusvaalilautakunta toimittaa kuntavaalit, valtiolliset vaalit ja Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (eu-

roparlamenttivaalit). Kunnassa on yksi äänestysalue. 

 

1110 Vaalit 

  

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

TA 2019 
muutos-
ten jäl-
keen 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

1110 VAALIT 
      

TOIMINTATUOTOT 25 300 0 25 300 17 202 67,99% 8 098 

TOIMINTAKULUT -21 650 0 -21 650 -10 097 46,64% -11 553 

TOIMINTAKATE 3 650 0 3 650 7 105 194,66% -3 455 
 

Toiminta vuonna 2019 

Vuonna 2019 keskusvaalilautakunta toimitti eduskunta- ja europarlamenttivaalit.  
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2000 TARKASTUSLAUTAKUNTA 
Toimielimen alaiset tulosalueet: 
2110 Tarkastuspalvelut 
 

2110 Tarkastuspalvelut 

 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

2110 TARKASTUSPALVELUT 
      

TOIMINTAKULUT -16 480 0 -16 480 -13 108 79,54% -3 372 

TOIMINTAKATE -16 480 0 -16 480 -13 108 79,54% -3 372 
  

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 toteutu-

neet. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös arvioida kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tu-

loksellisuutta sekä resurssien käytön tehokkuutta. Varsinaisen tilintarkastuksen suorittaa JHT-tilintarkas-

taja. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikerto-

muksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yh-

teydessä.  

 

Toiminta vuonna 2019 

Tarkastuslautakunta kokoontui 11 kertaa vuonna 2019.  
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3000 VALTUUSTO 
Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi 

Toimielimen alaiset tulosalueet: 
3110 Valtuusto 
 

3110 Valtuusto 

 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

3110 VALTUUSTO 
      

TOIMINTAKULUT -24 300 0 -24 300 -30 416 125,17% 6 116 

TOIMINTAKATE -24 300 0 -24 300 -30 416 125,17% 6 116 
 

Toimielimen perustehtävä 

Kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto. Kuntalaissa korostetaan valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvas-

tuuta kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakon-

sernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seu-

rannan järjestämisestä. Valtuusto tekee päätökset kaikissa laissa mainituissa kunnan kannalta tärkeissä asi-

oissa. Kuntalain 14 §:ään on koottu asioita, joissa valtuuston edellytetään käyttävän kunnan päätösvaltaa. 

Säännös antaa kokonaiskuvan valtuuston tehtävistä. Sitä täydentävät lain muut säännökset, joissa sääde-

tään valtuustolle kuuluvista yksittäisistä tehtävistä 

 

Toiminta vuonna 2019 

Valtuusto kokoontui 6 kertaa vuonna 2019. Valtuusto hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintaker-

tomuksen sekä myönsi vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille 

sekä asetti kunnanhallituksen ajalle 1.6.2019 – 31.5.2021. Valtuusto käsitteli ja hyväksyi kaksi määräraha-

muutosta vuoden 2019 talousarvioon. Valtuusto myönsi omavelkaisen takauksen Menosten kyläyhdistys 

ry:lle Menosten kylätalon peruskorjauksen toteuttamiseksi, Urjalan Talot Oy:lle Patterinmäentie 12 asunto-

jen parannuksiin sekä Kampparin yksityistien tiekunnalle Tarpianjoen ylittävän sillan parannukseen.  

Valtuusto päätti liittymisestä Savuton kunta –ohjelmaan ja kuntaa kohti hiilineutraaliutta vievään HINKU-

hankkeeseen. Helmikuussa valtuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen, joka kuitenkin myöhemmin hallinto-

oikeudessa kumottiin. Valtuusto teki päätöksen Kolkanjoen teollisuusalueen yritystonttien tasaamisesta 

sekä tonttien myyntihinnoista. Lisäksi valtuusto päätti nuorille tarjottavasta ilmaisesta ehkäisystä ja työlli-

syyspalveluiden hallinnonalan siirrosta kunnanhallituksen alaisuuteen. 

Valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion sekä vuosien 2021 – 2022 taloussuunnitelman.  Valtuusto 

aloitti kunnan strategian päivitystyön. 
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4000 KUNNANHALLITUS 
Toimielimen alaiset tulosalueet: 
4110 Kunnanhallitus 
4111 Hallintokeskus 
4410 Elinkeinopalvelut 
 

4110 Kunnanhallitus 

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Maijala 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

4110 KUNNANHALLITUS 
      

TOIMINTATUOTOT 0 0 0 16 665 
 

-16 665 

TOIMINTAKULUT -352 106 0 -352 106 -365 864 103,91% 13 758 

TOIMINTAKATE -352 106 0 -352 106 -349 199 99,17% -2 907 

 

Tulosalueen perustehtävä 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä val-

tuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen tulee 

myös valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Lisäksi kunnanhallituksen tulee edus-

taa kuntaa työnantajana, vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä huo-

lehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.  

Toiminta vuonna 2019 

Kunnanhallitus hyväksyi Urjalan kunnan puolesta allekirjoitettavaksi yhteistyösopimuksen työllistymistä 

edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Etelä-Pirkanmaalla. Kunnanhallitus valitsi aloittavan yrittäjän 

neuvontapalvelun tuottajaksi Tampereen Kaupunkiseudun Yrityspalvelut Oy:n Ensimetri – palvelun.  

Kunnanhallitus päätti, että Urjalan kunta sitoutuu taloushallinnon tietojärjestelmäkokonaisuuden päivittä-

miseen ja valtuutti Valkeakosken kaupungin vastuukuntana käynnistämään hankinnan.  

Kunnanhallitus hyväksyi Pirkanmaan ELY – keskukselle lausunnon Urjalan kunnan puolesta pääsijaintikun-

naltaan Urjalan pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta. Kunnanhallitus hyväksyi lausun-

non Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle jätteiden pitkän aikajänteen hyödyntämisen ratkaisusta eli jätevoima-

laitosratkaisusta. Kunnanhallitus hyväksyi Forssan kaupungin jätelautakunnalle lausunnon jätteenkuljetus-

järjestelmästä sekä lausunnon ehdotuksesta jätetaksaksi vuodelle 2020.  

Kunnanhallitus perusti kuntaan toimikaudekseen vanhusneuvoston, sisäilmatyöryhmän, hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistämisen työryhmän, ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä vastaavan työryhmän ja liikennetur-

vallisuustyöryhmän sekä nimesi työryhmiin jäsenet. Kunnanhallitus asetti myös työllisyystyöryhmän laati-

maan Urjalan kunnan työllisyysohjelmaa sekä nimesi työryhmään jäsenet.  
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Kunnanhallitus hyväksyi raportin ”Suositus liityntäpysäköinnin kustannusjaon periaatteista Pirkanmaalla” 

sekä päätti Urjalan kunnan taajamien välisen joukkoliikenteen hankinnasta kilpailutuksen tuloksena. Kun-

nanhallitus päätti julistaa Urjalan kunnan savuttomaksi työnantajaksi 1.9.2019 alkaen. Kunnanhallitus to-

tesi, että tämän jälkeen tupakointi ja muu tupakkatuotteiden käyttö on kielletty työaikana Urjalan kunnan 

työpisteissä.  

Lausunnossaan Pirkanmaan ELY – keskukselle Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019 – 

2023 kunnanhallitus kiinnitti huomiota perusväylänpidon rahoituksen riittämättömyyteen Pirkanmaalla, 

riista-aidan uudistamiseen ja laajentamiseen valtatiellä 9 välillä Nuutajärvi-Urjala-Kylmäkoski sekä Lehmus-

suon eritasoliittymän/ sillan päällystystarpeeseen. Maankäytön osalta kunnanhallitus asetti korttelin 28 ja 

puistoalueiden asemakaavan ja asemakaavamuutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyysi ehdotuksesta 

lausunnot. Samoin kunnanhallitus asetti Huhdin Kangasniemen asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti 

nähtäville ja pyysi ehdotuksesta lausunnot.  

Kunnanhallitus päätti, että Urjalan kunta osallistuu Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihakuun 

2026 vuosina 2019 – 2020 sekä hyväksyi Urjalan kunnan puolesta sopimuksen Tampere Euroopan kulttuuri-

pääkaupungiksi 2026 hankkeen yhteistyöstä. Samoin kunnanhallitus päätti, että Urjalan kunta osallistuu 

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven järviketjun säännöstelyn selvitysten osan 2 kustannuksiin vuonna 2020 yh-

dessä Pirkanmaan ELY – keskuksen kanssa.  

Työllisyyden hoidon osalta kunnanhallitus päätti, että Urjalan kunta hakee valtakunnalliseen työllisyyden 

kuntakokeiluun osana Pirkanmaan yhteistä hakemusta, sekä hyväksyi kuntakokeilua koskevan aiesopimuk-

sen. Pirkanmaan lentoliikenteen kehittämisen osalta kunnanhallitus päätti, ettei Urjalan kunta osallistu Pir-

kanmaan saavutettavuuden kehittämiseen vuosina 2020 – 2022.  

Kunnanhallitus suhtautui myönteisesti johtavan ylilääkärin esitykseen uuden lääkärin viran perustamisesta 

Urjalan terveysasemalle, ja varasi tarkoitukseen määrärahan vuoden 2020 talousarvioon. Kunnanhallitus 

hyväksyi kunnan turvallisuussuunnitelman sekä kunnan hyvinvointisuunnitelman vuodelle 2020.  

Kunnanhallitus päätti myydä Laukeelasta asemakaavan mukaisen tontin kerrostalon rakentamista varten 

Akaan Muuraus ja Laatoitus Oy:lle.  

 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutuminen 

talouden tasapaino tilikauden tulos  

edunvalvonta maakuntauudis-

tuksessa 

edustus ja osallistuminen valmis-

televiin työryhmiin 
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4111 Hallintokeskus 

Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi 

Tulosaleen alaiset tulosyksiköt: 
4112 Hallintopalvelut 
4113 Muut palvelut 
4114 Siivous- ja ruokapalvelut  
4210 Henkilöstöhallinto 
4310 Taloushallinto 
 

  Alkuperäi-
nen 
talousarvio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousarvio 
muutosten 
j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

4111 HALLINTOKESKUS 
      

TOIMINTATUOTOT 58 000 10 000 68 000 93 442 137,41% -25 442 

TOIMINTAKULUT -1 344 713 -103 270 -1 447 983 -1 415 923 97,79% -32 060 

TOIMINTAKATE -1 286 713 -93 270 -1 379 983 -1 322 481 95,83% -57 502 
 

Tulosalueen perustehtävä 

Kunnanhallituksen alaisena tulosalueena hallintokeskus hoitaa keskitettyjä yleishallinnon tehtäviä ja tuot-

taa tukipalveluja muille tulosalueille. Hallintopalvelut-tulosyksikön vastuulle kuuluu valtuuston ja kunnan-

hallituksen asioiden valmistelu, sihteeritehtävät ja päätösten täytäntöönpano. Hallintopalveluihin kuuluu 

myös asiakirja- ja arkistoasiat. Lisäksi hallintopalvelu vastaa ja huolehtii omalta osaltaan tietohallinnosta, 

kunnan tiedotuksesta ja asiakaspalvelutehtävistä.  

Muut palvelut -tulosyksikköön kuuluu joukkoliikenne, vakuutukset, löytöeläinpalvelu sekä kunnan osuus 

verotuskustannuksiin. Joukkoliikennettä pyritään järjestämään siten, että kunnassa on toimivat joukkolii-

kenneyhteydet kunnan sisällä ja tärkeimpiin asiointisuuntiin. 

Siivous- ja ruokapalveluyksikköön kuuluu siivous- ja ruokapalveluiden hallinto, yhtenäiskoulun tuotantokeit-

tiö ja siivouspalvelut. Siivous- ja ruokapalveluyksikön toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaita, terveelli-

siä ja maukkaita aterioita ravitsemussuositusten mukaisesti ensisijaisesti kunnan omille yksiköille sekä huo-

lehtia kunnan kiinteistöjen siisteydestä. 

Henkilöstöhallinnon keskeisin tehtävä on palkoista huolehtiminen, niiden laskeminen, maksaminen ja hal-

linnointi. Lisäksi henkilöstöhallinto avustaa palvelukeskuksia henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa sekä 

hoitaa ja koordinoi Urjalan kunnalle työnantajana kuuluvia tehtäviä. Tällaisia ovat mm. virka- ja työehtoso-

pimusasiat, sopimusten tulkinta, työsuojelu- ja työterveysasiat sekä kouluttaminen ja muut työkyvyn ylläpi-

toon liittyvät toimet. 

Taloushallinnon tulosyksikössä johdetaan kunnan taloussuunnittelua ja -kehittämistä, taloudenhoidon 

koordinointia ja ohjausta, rahatehtäviä, kirjanpidollisia laskentatehtäviä, perintätehtäviä sekä taloustilas-

tointia.  
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Toiminta vuonna 2019 

Hallintokeskuksessa tapahtui henkilöstövaihdos pitkäaikaisen palvelusihteerin eläköidyttyä elokuun alussa. 

Muutoksen myötä vakanssi muutettiin hallintosihteerin toimeksi ja tehtävänkuvaa päivitettiin. Syksyllä pe-

rehdytettiin uutta hallintosihteeriä. Hallintokeskuksen henkilöstö osallistui kevään vaalien toteuttamiseen 

vaalitoimitsijoina. Seudullinen tietohallintosopimus valmisteltiin yhteistyössä Akaan ja Valkeakosken 

kanssa. Kunnan tulostinlaitekanta optimoitiin nykytarvetta vastaavaksi. Lisäksi aloitettiin kunnan uusien, 

tiedonhallintalain mukaisten, verkkosivujen hankinnan valmistelu. 

Joukkoliikenteessä aloitettiin kokeilu kahdella reitillä; Nuutajärvi – Laukeela ja Huhti – Laukeela, toteutta-

vasta asiointiliikenteestä arkisin. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä koulukuljetuksia hoitavan Liikenne Met-

täsen kanssa. 

Ruokahuollon ja siivouspalvelun osalta vuosi haastava. Varhaiskasvatuksen lisääntynyt lapsimäärä aiheutti 

lisätilan tarvetta kasvattaen painetta myös siivouksessa. Sijaisten saamisen vaikeus aiheutti ajoittain muu-

toksia yksiköiden työjärjestelyissä edellyttäen siivouspalveluhenkilöstöltä joustoa, mukautumista ja eri yksi-

köiden välillä siirtyilyä. Lisääntynyt lapsimäärä sekä kasvaneet elintarvikekustannukset nostivat ruokahuol-

lon elintarvikekustannuksia kokonaisuutena ja valtuuston myöntämästä lisämäärärahasta huolimatta elin-

tarvikekustannukset ylittivät talousarvion reilulla 10 000 eurolla. Lähituotteiden tarjonnan supistumisen ja 

lähiruokatoimittajan konkurssin vuoksi lähiruuan lisääminen ei onnistunut tavoitellusti. 

Henkilöstöhallinnossa otettiin käyttöön tulorekisteri palkkatietojen ilmoittamisessa. Henkilöstöhallinnossa 

valmistauduttiin myös pitkäaikaisen palkkakirjanpitäjän eläköitymiseen perehdyttämällä seuraajaa syksyllä. 

Lisäksi esimiehille järjestettiin Populus-henkilöstöjärjestelmäkoulutus, sovittiin yhteisistä käytännöistä jär-

jestelmään kirjaamisessa ja valmisteltiin perehdytysjärjestelmä Intron käyttöönottoa. Esimiestyön tuke-

miseksi toteutettiin esimiesten valmennusryhmä, joka kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Valmennus-

ryhmän teemoina olivat johtamiseen, esimiehen rooliin ja työssä jaksamiseen liittyvät aiheet. Syksyllä kun-

nanhallitus käynnisti palkkausjärjestelmän kehittämisprosessin nimeämällä palkkaryhmän sekä määrittele-

mällä prosessin reunaehdot ja aikataulutavoitteet vuodelle 2020. 

Työsuojelutoimikunta laati kunnan yleisen turvallisuussuunnitelman, kartoitti ja päivitti kunnan yksiköiden 

ensiaputarvikkeiston sekä henkilöstön ensiaputaidot. Lisäksi työsuojelutoimikunta aloitti turvakävelyt 

useimmissa kunnan yksiköissä ja toteutti kunnantalolla poistumisharjoituksen. 

Taloushallinnossa suunniteltiin ja aloitettiin laajan seudullisen taloushallinnon järjestelmäuudistuksen to-

teutus. Etelä-Pirkanmaan Kuntamalliksi nimetyn järjestelmäuudistuksen taustalla olivat yhtäältä elinkaa-

rensa päässä olleet ohjelmistot sekä vuoden 2021 alusta alkavaan valtionhallinnon automatisoituun talous-

raportointiin valmistautuminen. Uudistus alkoi organisaatiohierarkioiden ja tilikarttojen päivittämisellä sekä 

budjetointijärjestelmän käyttöönotolla. Vuoden 2020 talousarvio laadittiin uudella järjestelmällä uusiin ra-

kenteisiin. Maksuliikenne-, kirjanpito- ja laskutusjärjestelmät uusitaan niin, että kaikki uudet järjestelmät 

ovat käytössä vuoden 2020 aikana. 

 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutuminen 

Hyvinvoiva henkilöstö Sairauspoissaoloseuranta, tavoite 

10 pv/vak. työntekijä 

Työkykyjohtamisen käytäntöjen 

kehittäminen, työhyvinvointia 
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Työhyvinvointiedun käyttö% (e-

Passi 60 €/työntekijä/v.) 

Työtyytyväisyyden seuranta 

tukevat ratkaisut > toteutunut 

osittain 

E-passin käyttö lisääntynyt > to-

teutunut 

Työtyytyväisyyskysely > toteu-

tetaan vuonna 2020 

Asiantunteva ja osaava henki-

löstö 

Koulutusaktiivisuus (pv/työntekijä) 

 

Ajantasainen osaamistaso 

Koulutuksen tukeminen (2 

pv/kk/työntekijä) > toteutunut; 

koulutuspv/työntekijä 2,6  

EA-koulutukset, some-koulutus 

viestijöille > toteutunut 

Lähiruuan käytön lisääminen 

 

Hankintaseuranta Tavoite 15 % raaka-aineista > ei 

toteutunut; toteuma 8 % raaka-

ainekustannuksista 

Valikoiman laajentaminen koulu-

laisten välipalalla pitkinä koulu-

päivinä 

 

Maaseutuviraston tuen hakemi-

nen/saaminen vuodelle 2019 

Käytetään elintarvikebudjettia, 

mikäli tukea ei myönnetä > to-

teutui; tuki saatiin 

 

 

4410 Elinkeinopalvelut 

Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Satu Sarin 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

4410 ELINKEINOPALVELUT 
      

TOIMINTATUOTOT 5 500 7 500 13 000 12 332 94,86% 668 

TOIMINTAKULUT -255 528 -15 000 -270 528 -238 679 88,23% -31 849 

TOIMINTAKATE -250 028 -7 500 -257 528 -226 347 87,89% -31 181 

 

Tulosalueen perustehtävä 

Elinkeinopalveluiden tehtävänä on tukea urjalalaisten yritysten menestymistä ja lisätä kunnan elinvoimai-

suutta. Elinkeinopalvelut vastaa yritysyhteyksistä, yritysneuvonnasta, toimialojen kehittymisen mahdollista-

misesta 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.  
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Toiminta vuonna 2019 

Elinvoimaohjelmaa toteutettiin suunnitellusti. Valokuituverkon rakentuminen toteutui lähes tavoitteen mu-

kaisesti ja sen käyttäjille markkinoimiseksi tehtiin yhteistyötä toimittajan kanssa. Yritysten verkostoitumisen 

lisäämiseksi aloitettiin yhdessä matkailualan toimijoiden kanssa VisitUrjala-konseptin rakentaminen, mikä 

jatkuu vuodelle 2020.  

Tunnettuuden ja näkyvyyden kasvattamisen tehokkaana välineenä lisättiin kunnan somekanavien käyttöä. 

Kuntamarkkinoinnin uudistetun graafisen ilmeen käyttöön ottoa jatkettiin määrärahojen puitteissa.  

Elinkeinopalvelut-tulosalue pysyi talousarviossa. VisitUrjala-konseptin kehittämistyössä ja kotisivu-uudistuk-

sen kilpailutuksen valmistelussa hyödynnettiin lisäresurssin palkkaamisessa valtion palkkatukea. 

 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutuminen 

Yritystoiminnan jatkamisen, ke-

hittymisen ja kasvun tukeminen 

Yritysten määrä Ammattitaitoiset elinkeinopal-

velut 

Tunnettuuden ja näkyvyyden li-

sääminen 

Näkyvyyden ja tunnettuuden 

kasvu 

Kuntamarkkinoinnin toimenpi-

teet 

Toimivat tietoliikenneyhteydet Valokuituverkon toteutuminen Valokuituverkon rakentuminen 

 

Tunnusluvut 

 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

Yritysten määrä / tuhat asu-

kasta 

80,8 78,8 77,7* 78,4* 79,5* 

Uusien yritysten netto-pe-

rustanta 

+8 -16 +3 +2 -16 

Valokuituverkon toteutu-

misaste 

.. .. .. n. 50 % 60 % 

Urjalan Facebook-sivujen 

seuraajat 

.. .. n. 1300 1701 1828 

 

*arvio 
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6000 PERUSTURVALAUTAKUNTA 
Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila 

Toimielimen alaiset tulosalueet: 
6110 Sosiaalityö 
6120 Vanhustenhuolto 
6130 Vammaispalvelut 
6151 Työllisyydenhoito 
6170 Terveydenhuolto 
6190 Toimeentuloturva 
 

Toimielimen perustehtävä 

Perusturvalautakunnan tehtävänä on laadukkailla ja saatavilla olevilla palveluilla ylläpitää ja edistää kunta-

laisten 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 2019  

Perusturvalautakunta on kokoontunut vuoden 2019 aikana kolme kertaa. Perusturvajohtaja toimi koko vuo-

den sekä Urjalan kunnan (työajasta ja kustannuksista 25 %) että Akaan kaupungin (työajasta ja kustannuk-

sista 75 %) perusturvajohtajana. Sopimus on voimassa 31.12.2020 saakka. Valtakunnallinen sote-uudistus 

on uuden Rinteen/Marinin hallitusohjelman myötä jälleen valmistelussa. Sen voimaantulosta ei ole tois-

taiseksi tietoa.  Pirkanmaalla on aloitettu uudistukseen valmistautuminen kuntavetoisesti sote-johtajien 

tuella.  

Perusturvakeskuksen talousarvion mukaisista ulkoisen toimintakatteen toteuma oli 98,2 % eli toimintakate 

oli 347.550 euroa alle arvioidun. Toimintakate väheni edellisvuodesta 191.194 euroa. Kaikki tulosalueet alit-

tivat talousarvionsa. Työllisyydenhoito ja vanhustenhuolto alittivat myös edellisen vuoden toteuman.  

 

6110 Sosiaalityö 

Vastuuhenkilö: perhepalveluiden koordinaattori Rina Reini-Laaksonen 

Tulosalueen alaiset tulosyksiköt: 
6110 Sosiaalityö 
 

  Alkuperäi-
nen 
talousarvio 

Talousar-
vio- 
muutokset 

Talousarvio 
muutosten j. 

Toteutuma Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

6110 SOSIAALITYÖ 
      

TOIMINTATUOTOT 100 000 5 000 105 000 156 984 149,51% -51 984 

TOIMINTAKULUT -1 342 720 -135 000 -1 477 720 -1 457 121 98,61% -20 599 

TOIMINTAKATE -1 242 720 -130 000 -1 372 720 -1 300 137 94,71% -72 583 
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Tulosalueen perustehtävä 

Urjalan sosiaalityö on sosiaalihuoltolain 15 §:n mukaista sosiaalipalvelua. Lain mukaan sosiaalityöllä tarkoi-

tetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava sosi-

aalisen 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 yhteisö-

jen sosiaalista eheyttä. 

 

Toiminta vuonna 2019 

Sosiaalitoimessa työskenteli vuoden 2019 aikana sosiaalityöntekijä, perhepalveluiden koordinaattori, kolme 

sosiaaliohjaajaa ennaltaehkäisevässä, tehostetussa ja sosiaalihuollon mukaisessa perhetyössä. Uutena mu-

kaan otettiin perhetyötä tarvittaessa tekemään kunnassa toimiva päihde- ja mielenterveystyön sosiaalioh-

jaaja. Urjala on Pirkanmaan kuntien tavoin käyttänyt palvelutuotannossa paikallisessa LAPE-hankkeessa ke-

hitettyä systeemisen mallin menetelmää. Työskentelyssä ovat olleet mukana kaikki perhepalveluiden työn-

tekijät sekä perheterapeutti Taysista. 

Perhetyön asiakkaana oli vuoden 2019 aikana yhteensä 158 lasta, tehostetussa perhetyössä 50 lasta, sosi-

aalihuollon mukaisessa perhetyössä 108, joista ennaltaehkäisevässä 24 lasta. Kotiapua on annettu kahdek-

saan perheeseen. Vuoden 2019 aikana oli perhepalveluiden avohuollon asiakkaana yhteensä 108 lasta. Las-

tensuojeluilmoituksia ja sosiaalihuoltolain mukaisia ilmoituksia vastaanotettiin yhteensä 92. Ilmoitusten 

määrä laski hiukan vuodesta 2018. Akaan perhekeskusta käytettiin vain muutamien asiakasperheiden tilan-

teissa vuoden 2019 aikana, koska ensisijaisesti Urjala käyttää omaa lasten ja nuorten psykologin palveluja.  

Vuoden 2019 aikana huostaan otettuna oli 14 lasta, joista yksi oli vuoden lopussa sijoitettuna omaan kotiin. 

Avohuollon sijoituksia tehtiin vuoden aikana neljä ja kiireellisiä sijoituksia kahdeksan, joista suurin osa 

muuttui huostaanotoiksi vuoden 2019 aikana. Lastensuojelun määrärahoja lisättiin vuoden aikana, koska 

kokonaistilanne oli kunnassa erittäin haastava. Lastensuojelun kustannukset lisääntyivät edellisvuodesta 

reilut 200.000 euroa.  

Vuonna 2019 aikuishuoli-ilmoituksia tuli sosiaalitoimeen 45. Vuonna 2019 tuetun asumisen ohjaajan toi-

menkuvaan on kuulunut tuetun asumisen ohjaus, päihdetyö, mielenterveystyö sekä maahanmuuttotyö. 

Asiakkaita vuonna 2019 oli yhteensä 56, joista suurin osa eli 35 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 

pysynyt jotakuinkin samana edellisvuoteen nähden. 

Päihdehuollon asiakkaina asumispalveluyksiköissä on ollut vuonna 2019 yksi ja mielenterveysongelmaisten 

palvelu- ja tukiasunnoissa seitsemän asiakasta. Talousarvion toteuma päihdehuollossa ja mielenterveys-

työssä alitettiin vuonna 2019. Sotaveteraanien kuntouksen tulot kasvoivat, kun heidän asumispalvelut kor-

vataan kunnille.  

Toukokuussa 2018 käynnistettiin nuorten Narikka (starttipaja) yhteistyössä SOKU-hankkeen (sosiaalisen 

kuntoutuksen hanke) ja nuorisotyön kanssa. Joulukuun 2018 alussa sosiaalitoimelle siirtyi SOKU-hankkeen 

päättymisen myötä myös aikuisten sosiaalinen kuntoutus ja sen mukana Narikka-kahvilatoiminta. Nuorten 

Narikka siirtyi loppuvuodesta 2019 sivistyspalveluiden hallinnon alle. Sosiaalitoimen aikuisten Narikkakahvi-
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lassa kävi perjantaisin noin 20-30 henkilöä. Narikkatoiminta on ollut erittäin suosittua. Narikka-päivien ve-

tovastuu on sosiaalitoimen työntekijöillä, mutta Narikassa on lisäksi usein vierailija kertomassa eri aihealu-

eista, jotka kuntoutujia kiinnostaa ja hyödyttää. 

Vuoden 2019 aikana on toiminut myös ennaltaehkäisevä päihdetyöryhmä, jossa jäseninä ovat sosiaalitoi-

men henkilökuntaa, terveyskeskuslääkäri ja sairaanhoitaja, yhtenäiskoulun terveydenhoitaja, nuorisotoi-

men edustaja ja paikallisten yritysten edustajia. Syksyllä lääkäri ei pystynyt osallistukaan työryhmän toimin-

taan. Työryhmää laajennettiin samalla siten, että ryhmässä on edustus myös varhaiskasvatuksesta sekä hy-

vinvointikoordinaattori. Päihdetilanne on huolestuttava Urjalassa ja ko. työryhmä tukee hyvin yhteistä tah-

totilaa saada kunnassa päihdeongelmia vähenemään. 

 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutuminen 

Asiakaslähtöisyyden ja tiedon 

tuottamisen lisääminen asiakas-

työssä. 

Asiakastyön arviointi. Asiakaspalautetta on kerätty 

suullisesti ja vuonna 2020 to-

teutetaan kirjallinen asiakasky-

sely.  

Varhaisen tuen tarjoaminen ja 

kuntalaisten tukeminen arjessa. 

Asiakasperheiden määrä perhe-

keskuksessa (SHL-palveluissa). 

 

Asiakasperheiden määrä lasten-

suojelussa. 

 

 

Määrä lisääntynyt 2019 aikana. 

 

 

Määrä vähentynyt 2019 aikana. 

 

 

 

Tunnusluvut 

 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

Sijaishuoltoon sijoitetut 

(huostaan otetut)  

7 7 9 9 7 14 

Päihdehuollon asumis-

palveluasiakkaat 

3 2 2 1 3 1 

muut asumispalvelu-

asiakkaat 

9 8 8 8 7 7 
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6120 Vanhustenhuolto 

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila 

Tulosalueen alaiset tulosyksiköt: 
6122 Vanhustenhuolto 
 

  Alkuperäi-
nen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutokset 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

6120 VANHUSTEN-
HUOLTO 

     
  

TOIMINTATUOTOT 1 525 000 805 000 2 330 000 2 384 410 102,34% -54 410 

TOIMINTAKULUT -6 661 548 -575 000 -7 236 548 -7 169 449 99,07% -67 099 

TOIMINTAKATE -5 136 548 230 000 -4 906 548 -4 785 039 97,52% -121 509 

 

Tulosalueen perustehtävä 

Vanhuspalvelujen 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 sairaan-

hoidollisia palveluja tuottava toimija, jonka henkilökunnalla on monipuolinen osaaminen ja ammattitaito. 

Kotiin annettavien tukipalveluiden kuten ateria-, kauppa-, ja turvapalvelujen avulla tuetaan kotona asu-

mista. Vanhusten kotona asumista edistää myös päiväkeskustoiminta. 

Toiminta vuonna 2019 

Yhteistoiminta-alue osallistui Voimaa vanhuuteen -hankkeeseen vuosina 2016-2019. Hankkeen avulla on 

tuettu ikäihmisten kotona asumista mm. vertaiskuntouttajien ja kotikuntoutuksen avulla. Vuoden aikana on 

valmistauduttu vuonna 2020 aikana vanhuspalveluissa käyttöön otettavaan asiakkaan toimintakyvyn arvi-

ointiin tarkoitettuun RAI-arviointijärjestelmään. Käyttöönotto tapahtuu ensin kotihoidossa ja asiakasoh-

jauksessa ja myöhemmin syksyllä järjestelmä otetaan käyttöön myös asumispalveluissa. Tavoitteena on 

saada järjestelmän avulla tietoa henkilöiden omista voimavaroista ja toimintakyvyn vajeet. Järjestelmä an-

taa myös työvälineet tulevaan iäkkäiden palveluiden suunnitteluun ja resursointiin.  

Ikäneuvohankkeen kautta kehittynyt asiakasohjausmalli on muotoutunut pysyväksi palveluksi. Asiakasoh-

jaajat kartoittavat ikäihmisen palvelutarpeen ja toimivat ns. palvelun tilaajina kotihoidolta. Ikäihmisten ylei-

nen neuvonta on keskitetty Pirkanmaan yhteiseen neuvontanumeroon. Ikäihmisten matalan kynnyksen 

kohtaamispaikka lähitorin toimintaa jatkettiin Urjalassa perjantaisin. Perhehoitoa on pyritty lisäämään eri-

tyisesti omaishoidon vapaiden aikaisena palvelumuotona. Haasteena on ollut kuitenkin perhehoitajien saa-

minen yhteistoiminta-alueelle. Kansa-hankkeen kirjaamisvalmennus toteutettiin vanhuspalveluissa kevään 

ja syksyn aikana.  

Kotiin vietävien palveluiden tehostaminen ja kehittäminen on ollut keskeistä toimintakaudella. Kotikuntou-

tusta on kehitetty edelleen. Tavoitteena on tunnistaa kotihoidon asiakkaat, joiden toimintakyky on laskenut 

ja jotka ovat riskissä ajautua ennen aikaisesti tehostettuun palveluasumiseen. Kotiutustiimin käynnistämis-

prosessi aloitettiin loppuvuodesta 2019.  
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Urjalassa palvelutalo Reikonlinnan toiminta siirtyi Esperi Care:lle 1.2.2019 alkaen. 1.3.2019 alkaen vanhus-

palveluasukkaat ovat saaneet palveluja palvelusetelillä. Siten molemmissa Urjalassa sijaitsevissa yksiköissä 

(Attendo Airanne ja Esperi Reikonlinna) asiakas saa palveluihinsa palvelusetelin.    

Vanhustenhuollon tulosalue alitti määrärahavarauksensa. Merkittävin muutos muodostui palveluseteleistä. 

Esperi Reikonlinnan vuorokausihinta ilman Akaan hallinnollisia vyörytyksiä oli 95,21 euroa. Vastaava Rei-

konlinnan vuorokausihinta edellisvuonna oli 104,04 euroa.  Omaishoidontuki lisääntyi vuoden aikana noin 

40.000 eurolla (21%). Muutoin toimintakuluissa ei ollut merkittäviä eroja vuoteen 2018 verrattuna.  

 

 

6130 Vammaispalvelut 

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila 

Tulosalueen alaiset tulosyksiköt: 
6130 Vammaispalvelut 
 

  Alkuperäi-
nen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutokset 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

6130 VAMMAISPALVE-
LUT 

      

TOIMINTAKULUT -1 175 784 -200 000 -1 375 784 -1 356 908 98,63% -18 876 

TOIMINTAKATE -1 175 784 -200 000 -1 375 784 -1 356 908 98,63% -18 876 

 

Tulosalueen perustehtävä 

Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon tarkoituksena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja toimintaky-

kyä. Vammaispalveluna annetaan tarvittaessa mm. kuljetuspalveluja, asumispalveluja ja apuvälineitä sekä 

avustuksia asunnon muutostöihin asiakkaan arjen sujuvuuden edistämiseksi. 

 

Toiminta vuonna 2019  

Kehitysvammaisille asiakkaille pyritään järjestämään tukipalveluita omassa kodissa asumiseen, tarjotaan 

palveluasumista tai laitoshoitoa sitä tarvitseville. Toimintakeskus Resiinassa järjestetään kehitysvammais-

ten työ- ja päivätoiminta. Kehitysvammaisten perhehoidon lisäämisen kehittämistä jatkettiin. Tavoitteena 

tilapäisen perhehoidon lisäämiselle kehitysvammaisille lapsille on vähentää ostopalvelun käyttöä ja saada 

tätä kautta menovähennyksiä. Henkilökohtaisen avun saajien määrä on noussut ja palveluntarve on lisään-

tynyt, mikä näkyy annettavien tuntimäärien kasvussa. Yhä useammalle on täytynyt henkilökohtainen apu 

toteuttaa ostopalveluna työnantajamallin sijaan. Palvelua on täytynyt ostaa yhä enemmän yksittäisiltä 

hoiva-avun tuottajilta. Pirkanmaan yhteinen henkilökohtaisen avun keskuksen käynnistymisen suunnittelu 

alkoi yksikön toiminnan järjestämiseksi yhteistoimintana 1.1.2020 alkaen. Asiakkaan kotikunta/yhteistoi-

minta-alue vastaa kuitenkin edelleen palveluntarpeen arvioinnista ja päätöksenteosta.  
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Vammaispalvelujen osalta talousarvio ylitettiin noin 20.000 eurolla Akaan avohuollon palvelujen että sai-

raanhoitopiirin pääasiassa laitospalvelujen osalta. Kehitysvammaisten palveluissa muu kehitysvamma-

huolto on lisääntynyt merkittävästi edellisvuodesta, kun Reikonlinnassa asuvien kehitysvammaisten asumis-

palvelut laskutetaan erikseen eikä osana vanhuspalvelujen laskutusta. Lisäksi kustannuksia on lisänneet uu-

tena palveluna kesähoidon järjestäminen Resiinassa sekä yksittäiset lasten tilapäishoitojen järjestämiset 

Tulppaanikodissa. Vaikeavammaisten palveluissa erityisesti palveluasuminen ja avustuspalvelut ovat lisään-

tyneet. Sen sijaan kuljetuspalvelut ovat vähentyneet.  

 

 

6151 Työllisyydenhoito 

Vastuuhenkilö: työllisyyspäällikkö Suvi Kainu  

Tulosalueen alaiset tulosyksiköt: 
6151 Työllisyydenhoito 
 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

6151 TYÖLLISYYDENHOITO 
      

TOIMINTATUOTOT 108 500 0 108 500 74 392 68,56% 34 108 

TOIMINTAKULUT -509 363 0 -509 363 -439 377 86,26% -69 986 

TOIMINTAKATE -400 863 0 -400 863 -364 985 91,05% -35 878 
 

Tulosalueen perustehtävä 

Työllisyydenhoidon tavoitteena on parantaa aktiivitoimintaan osallistuvien työllistymisen mahdollisuuksia, 

arjen hallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Työllisyydenhoidon eri toiminnoilla pyritään ehkäisemään syrjäy-

tymistä yhteiskunnasta sekä kannustaa ja motivoida kouluttautumista ja työllistymistä. Kunnan työllisyy-

denhoitoa suunnataan pääasiassa heikossa työmarkkina-asemassa oleviin, joiden oman tilanteensa paran-

taminen on erityisen vaikeaa ilman kunnan tukea.  

Työllisyydenhoidon tavoitteena on kehittää asiakkaille tarjottavia palveluita sekä ohjata asiakkaita jousta-

vasti 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.  

 

Toiminta vuonna 2019 

Työttömien määrä on koko Pirkanmaan alueella ollut merkittävästi laskusuuntainen vuoden aikana. Urja-

lassa tilanne on parempi verrattuna vuoteen 2018 työttömyysprosentin ollessa joulukuun lopussa 9,6 % 

työttömien määrän ollessa 190 (edellisvuonna 212). Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty eri toi-

mialoilla, yhdistyksissä ja seurakunnalla. Työtoiminnassa erityisesti vaikeasti työllistyvien ja siten päivän vii-
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kossa osallistuvien osuus on lisääntynyt, mikä vaikutti mm. valtiolta saatavan korvausten määrän vähene-

miseen. Lisäksi korkeasta aktivointiasteesta huolimatta kunnan työmarkkinatuki maksut lisääntyivät edellis-

vuodesta ja ylittivät talousarvioon varatut määrärahat. Myös työllisyyden kuntahankkeiden määrärahat ylit-

tyivät, kun Valkeakosken kaupunki laskutti vuoden lopussa 2018 päättyneen Soku-hankkeen lopullisia kun-

tarahoitusosuuksia maaliskuussa 2019. Työllisyydenhoidossa palkkatukityöntekijöiden palkkamenot on 

vuonna 2019 maksettu pääasiassa palkatun työpanoksen kustannuspaikalta, joten työllistämiseen varatut 

määrärahat alittuivat.  

Kunnanhallitus päätti keväällä asettaa työllisyystyöryhmän, jonka tehtävänä oli Urjalan kunnan työllisyysoh-

jelman laatiminen. Urjalan strategiaan sisältyvä strateginen päämäärä ”Kuntalaisten hyvinvointia tuetaan 

oikea-aikaisilla palveluilla” sisältää työllisyyden edellytysten lisäämisen tavoitteen. Toimenpiteiksi on kir-

jattu: aktiivinen ja monipuolinen työllisyyspolitiikka, elinkeinopalveluiden ja työllisyydenhoidon yhteistyön 

kehittäminen sekä lisätään nuorten kesätyöllistymistä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Lisäksi strategi-

assa on toimenpiteeksi kirjattu se, että osaavan työvoiman saaminen turvataan. Työryhmän työskentelyssä 

nostettiin esiin palvelujen suunnittelussa kolmen kärki: nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja yritys- ja yhdistysyh-

teistyö. Tavoitteiksi asetettiin nuorten elämänhallinnan, työllistymisen edellytyksien ja työllistymisen edis-

täminen, pitkäaikaistyöttömien elämänhallinnan, työllistymisen edellytyksien ja työllistymisen edistäminen 

sekä työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaamisen edistäminen. Tavoitteet ovat voimassa siihen asti, kun 

uusi elinvoima- ja työllisyysohjelma laaditaan kuntastrategian valmistumisen jälkeen.    

 

 

6170 Terveydenhuolto 

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila 

Tulosalueen alaiset tulosyksiköt: 
6170 Erikoissairaanhoito  
6171 Perusterveydenhuolto 
6182 Mielenterveystyö 
 

  Alkuperäi-
nen 
talousarvio 

Talousar-
vio- 
muutokset 

Talousarvio 
muutosten 
j. 

Toteutuma Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

6170 TERVEYDEN-
HUOLTO 

      

TOIMINTAKULUT -11 736 069 130 000 -11 606 069 -11 617 834 100,1% 11 765 

TOIMINTAKATE -11 736 069 130 000 -11 606 069 -11 617 834 100,1% 11 765 

 

Tulosalueen perustehtävä 

Terveydenhuollon tavoitteena on ennaltaehkäistä ja hoitaa sairauksia, ylläpitää ja edesauttaa kuntalaisten 

terveyttä ja toimintakykyä sekä kaventaa ihmisten välisiä terveyseroja. Akaan kaupunki isäntäkuntana jär-

jestää kansanterveyslain mukaiset terveydenhuollon palveluja Urjalan terveyskeskuksessa. Perusterveyden-

huollon tuottamia palveluita tukevat erikoissairaanhoidon palvelut, jotka pääosin tuotetaan Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirissä. Mielenterveyden avohoitopalvelut ostetaan Valkeakosken kaupungilta. 
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Toiminta vuonna 2019  

Perusterveydenhuollon päivystyspalvelut järjestetään arkisin klo 8-16 Toijalan ja Urjalan terveysasemilla ja 

suun terveydenhuollon päivystyspalvelut kullakin terveysasemalla. Perusterveydenhuollon ilta- ja viikonlop-

pupäivystys toimii Tays Valkeakosken sairaalassa. Pirkanmaan kuntien yhteinen suun terveydenhuollon 

arki-ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys toimii TAYS:n ensiavun, Acutan, tiloissa. Syksyllä Urjalan päivys-

tyspalvelut siirrettiin hetkeksi Toijalaan lääkärivajeen vuoksi, mutta ne palautuivat loppuvuonna takaisin.   

Potilassegmentoinnin kehitystä oli tarkoitus jatkaa lisäämällä sähköisiä palveluita samalla parantaen poti-

lasohjausta kiirevastaanotoille (päivystyspalvelut ja walk-in–palvelut) ja ajanvarausvastaanotoille, mutta 

uusia sähköisiä palveluita ei vuoden 2019 aikana saatu käyttöön. Marraskuussa 2018 käyttöön otettu Klinik 

Pro, digitaalinen hoidon tarpeen arviointi – ja asiointijärjestelmä vastaanotoille, neuvoloihin ja fysioterapi-

aan oli asiakkaiden käytössä, mutta sen aktiivista käyttöä on vielä varaa tehostaa, vaikka sen käyttö onkin 

lisääntynyt. Suun terveydenhuolto otti Klinik Pro järjestelmän käyttöön 21.1.2020. Potilastietojärjestelmä 

Pegasoksen osalta aloitettiin valmistelut alueen Pegasos-kuntien yhteisen Alue-Pegasos –järjestelmän saa-

miseksi käyttöön vuoden 2020 aikana. Järjestelmä rakennetaan Tampereen järjestelmän pohjalle, jolloin 

Tampereen työmäärä suurimpana toimijana hieman vähenee.   

Terveyskeskussairaalan osalta pyrittiin vastaamaan sekä kaupungin talouden tasapainottamistarpeeseen, 

että myös Valkeakosken terveydenhuollon kampukselle rakennettavan tilaajarenkaan yhteisen terveyskes-

kussairaalan vuodepaikkojen vähenemiseen vähentämällä paikkoja molemmilta osastoilta.                                                                                                                                                                                                              

Urjalan osastolla 6.1.2019 asti oli 28 sairaansijaa ja loppuvuonna sairaansijoja oli 22. Toijalan osastolla oli 

1.3.2019 asti 32 sairaansijaa ja loppuvuonna 24 sairaansijaa. Samalla Urjalasta lakkautettiin 2 sairaanhoita-

jan ja yksi lähihoitajan vakanssi ja Toijalasta kaksi lähihoitajan vakanssia. Kaikki vakanssit olivat avoimia va-

kansseja, joten henkilöstöä ei tarvinnut irtisanoa toimenpiteen vuoksi. 

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotot aikuisväestölle käynnistettiin vakanssin täytön myötä kesällä 2019. 

Toimipaikka on Toijalan terveysasemalla mutta myös Urjalan terveysasemalla on vastaanottoa tarvittaessa. 

Terveyskeskuslääkäreiden rekrytointitilanne Akaan vastuukunta-alueella kokonaisuutena niin virkojen kuin 

sijaisten suhteen on vielä hyvä.  Keskeisin rekrytoinnin valtti on nuoriin lääkäreihin ja hammaslääkäreihin 

panostus perehdytyksen, tutoroinnin, seniorikonsultaatioiden ja koulutuksen muodossa. Tällä tavalla työ-

paikan hyvästä maineesta ja osaamista edistävästä työnantajaimagosta pidetään jatkuvaa huolta. Siten väl-

tytään myös palkkaamasta vuokralääkäreitä ja kokonaisuudessaan saavutetaan matalampi kustannustaso. 

Kokonaan tavoitteeseen ei hammaslääkäreiden osalta päästy, sillä Akaan terveyskeskuksessa oli v. 2019 

kaksi hammaslääkärin vakanssia täyttämättä Urjalan terveysasemalla ja Akaassa jäi yksi hammaslääkäri 

eläkkeelle vuoden lopulla ja myöskään tätä vakanssia ei ole saatu täytettyä. Täyttämättömät vakanssit hoi-

dettiin 2,5 ostopalveluhammaslääkärillä. 

Akaan tuottaman perusterveydenhuollon osalta kustannukset alittivat hieman talousarvion. Kustannukset 

kuitenkin kasvoivat vuodesta 2018 reilulla 380.000 euroalla. Suurimpia lisäyksiä olivat vuodeosastohoito 

(168.000 euroa), lääkärinvastaanotto (80.000 euroa) sekä hammashuolto (vajaa 60.000 euroa).  

Erikoissairaanhoidossa palvelujen toteuma on ollut koko vuoden lähes talousarvion mukainen. Palveluti-

lauksen toteuma vuodelta 2019 oli 98 %.  Lopulliseen laskutukseen sisältyvät em. palvelutilauksen lisäksi 

myös kehitysvammahuollon palvelut. Kaikkien näiden laskutus yhteensä on vuodelta 2019 ollut 7,3 miljoo-

naa euroa (vuonna 2018 oli 6,7 miljoonaa euroa ja vuonna 2017 oli 7,4 miljoonaa euroa).  Merkittävimpiä 

lisäyksiä edellisvuoteen verrattuna oli lastentaudeilla, gastroenterologialla ja syövänhoidossa.  
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6190 Toimeentuloturva 

Vastuuhenkilö: perhepalveluiden koordinaattori Rina Reini-Laaksonen 

Tulosalueen alaiset tulosyksiköt: 
6190 Toimeentuloturva 
 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

6190 TOIMEENTULOTURVA 
      

TOIMINTATUOTOT 51 000 0 51 000 81 498 159,8% -30 498 

TOIMINTAKULUT -133 000 0 -133 000 -103 307 77,67% -29 693 

TOIMINTAKATE -82 000 0 -82 000 -21 809 26,6% -60 191 

 

Tulosalueen perustehtävä 

Toimeentuloturvan on tarkoitus turvata yksilöiden ja perheiden riittävä toimeentulo ja edistää itsenäistä 

selviytymistä. Taloudellisella tuella pyritään takaamaan jokaiselle mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään ja 

yhteiskunnan täysivaltaiseen jäsenyyteen. Perustoimeentulotuen siirryttyä Kelaan, sosiaalitoimi käsittelee 

ennaltaehkäisevät ja täydentävät toimeentulotukihakemukset. 

 

Toiminta vuonna 2019 

Ennaltaehkäisevää toimeentulotukea saaneiden talouksien määrä oli 45 eli vuositasolla edellisvuoden kal-

tainen. Täydentävää toimeentulotukien saavien määrä on 38 eli hakijoiden määrä väheni. Varatut määrära-

hat olivat riittävät. 

Maahanmuuttajille toimeentulotukea myönnettiin Suomeen tulon jälkeen 7 kuukautta sosiaalitoimesta, 

koska kela ei voinut ennen henkilöasiakirjoja myöntää toimeentulotukea. Asiakirjojen puuttumisen syynä 

oli maahanmuuttoviraston ja maistraatin prosessien viivästymiset. Nämä tuet korvattiin kunnalle täysimää-

räisenä. Maahanmuuttajien kotouttamissuunnitelman toteuttamiseen tarvittavat tulkit, taksit, erikoissai-

raanhoito vuonna 2019 myönnettiin sosiaalitoimesta, ja myös nämä kulut korvattiin kunnalle. Sen lisäksi 

perheistä maksettiin valtion laskennallinen korvaus kuukausittain kunnalle. Maksu muodostui perheen-

jäsenten lukumäärästä ja iästä. Vuoden 2019 aikana kaksi kiintiöpakolaisperhettä muutti kunnasta pois.  

 

Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

ennaltaehkäisevät 

toimeentulotuki 

(taloudet) 

 

77 70 75 83 45 45 
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täydentävä toi-

meentulotuki (ta-

loudet) 

87 72 82 63 61 38 

maahanmuutta-

jien toimeentulo-

tuki   (taloudet) 

0 0 0 2 2 3 
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7000 SIVISTYSLAUTAKUNTA 
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Juha Salo 

Toimielimen alaiset tulosalueet: 
7110 Sivistystoimisto 
7115 Varhaiskasvatus 
7120 Peruskoulutus 
7130 Toisen asteen koulutus 
7140 Aikuiskoulutus 
7150 Nuorisotyö 
7160 Liikuntatoimi 
7170 Kirjasto- ja tietopalvelu 
7180 Kulttuuritoimi 
 

7110 Sivistystoimisto 

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Juha Salo 

Tulosalueen alaiset tulosyksiköt: 
7110 Sivistystoimisto 
 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

7110 SIVISTYSTOIMISTO 
      

TOIMINTATUOTOT 0 0 0 2 769 
 

-2 769 

TOIMINTAKULUT -347 418 0 -347 418 -355 981 102,46% 8 563 

TOIMINTAKATE -347 418 0 -347 418 -353 212 101,67% 5 794 

 

Tulosalueen perustehtävä 

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on vastata sivistyspalvelukeskuksen kansliapalveluista sekä koulujen, 

varhaiskasvatuksen, Nuorten Ykspajan, etsivän nuorisotyön, nuorisotyön liikuntatoimen, kirjasto- ja tieto-

palvelun 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 palveluiden kehittämisestä. 

 

Toiminta vuonna 2019 

Päivitettiin perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 todistuspohjat. 

Kirjastonjohtajan osalta oli työaikakokeilu, jossa johtajan työpanos jaettiin määräaikaisen kokeilun ajan 

13.3.-30.10.2019 puoliksi Urjalan ja Punkalaitumen kuntien kesken. 
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A1 kielen opetuksen varhentamisesta ensimmäiselle luokalle tehtiin päätös aloittaa varhennus jo syysluku-

kauden 209 alusta alkaen. 

Päätettiin aloittaa A2 kielen opetus 4. luokalla lukuvuonna 2020-2021. Kielistä tarjotaan saksan ja ranskan 

kielen opiskelumahdollisuutta. 

Poistetiin pääsymaksut Väinö Linnan reitiltä. 

Varhaiskasvatuksen nimikkeet muutettiin varhaiskasvatuslain mukaisiksi esiopetuksessa. 

Päivitettiin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma. 

Esikoulu sai yhdelle ryhmälle toimintatilat Aseman koulun rivitalosta 

Kuraattori Essi Anttila oli työvapaalla 29.4.2019-30.9.2019. Hän työskenteli rikosseuraamusvirastossa.  Ku-

raattorin sijaisena toimi Mari Juntunen ajalla 1.8.2019-30.9.2019. 

 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutuminen 

Tavoitteena on saada asteikolla 

1—5 mitattuna perusopetuksen 

eri osa-alueiden osalta vähintään 

tulos 4 

Perusopetuspalveluista laadittava 

kysely 

Kysely toteutettiin keväällä 

2019. Arvioinnin informatiivi-

syyttä mittaavan  kysymyksen  

kuntakohtainen tulos oli 3,8. 

Muiden kysymysten tulos oli 

vähintään 4.0. 

 

 

7115 Varhaiskasvatus 

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Rajoo 

Tulosalueen alaiset tulosyksiköt: 
7115 Päiväkodit 
7116 Perhepäivähoito 
7117 Lasten kotihoito 
7118 Esiopetus 
 

  Alkuperäinen 
talousarvio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousarvio 
muutosten 
j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

7115 VARHAISKASVA-
TUS 

      

TOIMINTATUOTOT 151 578 17 000 168 578 193 390 114,72% -24 812 

TOIMINTAKULUT -1 652 757 -34 000 -1 686 757 -1 636 764 97,04% -49 993 

TOIMINTAKATE -1 501 179 -17 000 -1 518 179 -1 443 373 95,07% -74 806 
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Tulosalueen perustehtävä 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoi-

don muodostamaa kokonaisuuta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena 

on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia varhaiskasvatussuunnitelman ta-

voitteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen 

kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.  

 

Toiminta vuonna 2019 

Vuosi 2019 jää historiaan muutosten vuotena. Urjalassa koettiin ensimmäisen kerran tilanne, että varhais-

kasvatuspaikkoja ei ollut vapaana kaikille hakijoille ja henkilökunnan rekrytointi sekä lisätilojen järjestämi-

nen olivat koko vuoden työn alla. Kukaan lapsista ei jäänyt kokonaan ilman hoitopaikkaa, mutta odotusaika 

varhaiskasvatukseen venytettiin lähelle lain sallimaa 4 kuukautta silloin kun kyseessä ei ollut äkillinen työl-

listyminen. Päiväkodissa myös sovittiin läsnäolopäivät sellaisille lapsille, joiden huoltaja / huoltajat olivat 

kotona. Tällöin kaksi lasta vuorotteli samalla päiväkotipaikalla ja ryhmäkoko pysyi lain sallimissa rajoissa. 

Loppuvuodesta sama järjestely tehtiin väliaikaisesti myös yhdellä perhepäivähoitajalla. Joulukuussa Ase-

malle perustettiin ryhmäperhepäivähoitokoti kahdeksalle lapselle. Tämä toteutettiin siten että perhepäivä-

hoitajan kotiin sijoitettiin toinen työntekijä.  

Vuoden 2018 lopussa päiväkodissa oli 95 lasta ja perhepäivähoidossa 34. Vuotta myöhemmin päiväkodin 

lapsimäärä oli 111, perhepäivähoidossa 19 sekä ryhmiksessä 7 lasta. Alle 3-v. oli päiväkodissa vuoden lo-

pussa 25, kertoimella 2 laskettuna heille varattiin 50 paikkaa. Lasten määrä väheni perhepäivähoidossa, sillä 

4 hoitajaa lopetti työnsä kesän aikana. Tilalle saatiin palkattua kaksi hoitajaa, toinen kirkonkylään ja toinen 

Halkivahaan. Heistä toinen kuitenkin purki työsopimuksensa koeajalla. Myös päiväkotiin saatiin lisää määrä-

aikaista henkilökuntaa ja viidennen ryhmän vakiinnuttua aloitettiin lisätilojen etsintä uutta lapsiryhmää var-

ten. Syksyn aikana tekninen palvelukeskus kunnosti huoneiston Aseman koulun viereisestä rivitalosta ensin 

esiopetusryhmälle ja sen jälkeen päiväkotiryhmälle.  

Tunnusluvuista on luettavissa, että lasten läsnäolopäivät vähenivät huomattavasti. Yhtenä syynä oli osa-

aikaisten hoitosopimusten lisääntyminen. Perhepäivähoitoon sijoitettiin kokopäiväistä hoitoa tarvitsevat 

lapset ja päiväkotiin epäsäännöllisesti tai minimitunneilla olevat lapset. Muutos oli suunniteltu ja sen avulla 

pyrittiin nostamaan toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta.  Kunta Maisema-niminen yritys teki selvityk-

sen kunnan palveluista. Siinä yhteydessä selvisi, että varhaiskasvatuspalveluita tuotetaan Urjalassa erittäin 

edullisesti ja tehokkaasti. 

Esiopetuksen asemaa osana varhaiskasvatusta on vahvistettu. Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma kos-

kee myös esiopetusikäisiä lapsia aamu- ja iltapäivähoidon osalta. Henkilöstön nimikkeet ja henkilöstöra-

kenne on muutettu vastaamaan varhaiskasvatuslainsäädäntöä. Yhteistyötä on kehitetty paitsi esiopetusyk-

siköiden välillä, niin myös päiväkodin ja lähikoulun kanssa. 

 Päiväkodin tulevaisuustyöryhmä jätti raporttinsa kesäkuun valtuustoon. Päiväkodin saneeraus ja 

laajennus on alkamassa v. 2020. 

 Varhaiskasvatuksen tietovaranto, Varda, on otettu käyttöön ja varhaiskasvatuksen järjestelmä sekä 

toimintatavat on muutettu opetushallituksen ohjeistusten mukaan. 

 Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on lisääntynyt merkittävästi. Kun mukaan lasketaan os-

topalvelun kautta varhaiskasvatuksessa olevat lapset, on osuus 76 % ikäryhmästä. 
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 Vuorohoito laajeni ajallisesti klo 5. -23.15 välille. Yöhoitoa ei ole järjestetty, pyhähoitoa kyllä. Vuo-

rohoitoa käytti 31.12.2019 39 lasta.  

 Asiakaspalveluiden ostot lisääntyivät toisella vuosipuolikkaalla ennakoimattomasti. Lastensuojelun 

sijoittaessa kolme varhaiskasvatusikäistä lasta toiseen kuntaan, oli siitä seurauksena se, että mak-

soimme heidän varhaiskasvatuksensa. Näin lasten määrä ostopalvelussa tuplaantui ja kustannukset 

kasvoivat yli kaksinkertaiseksi ennalta arvioidusta.  

 Tulosalueen asiakasmaksukertymä kasvoi alkuperäisestä arviosta +8934 euroa. Vähennystä vuo-

desta 2018 on 1123 euroa.  

 30 % päivähoitoikäisistä lapsista oli 0-maksuluokassa. Osuus on laskenut parissa vuodessa. 

 Lasten kotihoidontuki toteutui 93,7 %:sti, ollen 173 000 €.  V. 2018 toteuma oli 180 862 €. 

 Varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintakate (ulkoinen) oli 1 444 018 euroa (95,1%) ja toimintaku-

lut 1 637 408 € (97,1%). Toimintakulut ovat pienentyneet vuodesta 2018 157 877 € ja toimintakate 

101 917 €. 

 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutuminen 

Lasten jatkuva havainnointi ja 

dokumentointi varhaiskasvatuk-

sessa. Koskee päiväkotia ja per-

hepäivähoitoa. 

Havainnointilomakkeeseen kirjaus 

ja yksi lapsen tuotos tai toimintaa 

kuvaava materiaali dokumentoi-

daan vähintään kerran kuukau-

dessa.   

  

Tavoite on toteutunut. Lasten 

kasvua ja kehitystä pystytään 

seuraamaan paremmin ja sitä 

kautta toteutetaan laadukasta 

varhaiskasvatusta ja kehitetään 

toimintaa. 

 

Perhepäivähoidon toiminnalli-

sesti ja taloudellisesti tehokas 

käyttöaste nousee. 

Kaikilla uusilla perhepäivähoidon 

asiakkailla on käytössä kaksi ylintä 

tuntivälystä, 126 h - yli 147 tuntia 

kuukaudessa. 

Perhepäivähoidon käyttöas-

tetta on pystytty tehostamaan. 

Perhepäivähoitopaikat olivat 

täynnä ja tehokkaassa käytössä 

koko vuoden.  

Esiopetusyksiköt kehittävät yksi-

köiden välistä yhteistyötä ja yh-

teisiä käytänteitä. 

Yhteiset tapaamiset ja tapahtu-

mat on pidetty sekä osallistumi-

nen lapsille ja huoltajille on mah-

dollistettu. 

Esiopetuksen yhteistyökokouk-

set ovat toteutuneet. Lapsille ja  

perheille on järjestetty tapah-

tumia, pajatyöskentelyä, van-

hempain iltoja sekä yhteistä 

toimintaa kaikille esioppilaille. 

Koko varhaiskasvatuksessa osalli-

suuspedagogiikan osaamisen li-

sääminen. 

Yhteinen koulutuspäivä ja Osalli-

suuspedagogiikka Urjalan varhais-

kasvatuksessa –toimintamallin ku-

vaus on tehty kirjallisena 

Koulutus 19.1. Aiheena osalli-

suus ja yhteisöllisyys. Toiminta-

malli kirjattiin yhdessä henki-

löstön kanssa. Huoltajia on 
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kuultu kyselyillä ja yhteisiä ta-

pahtumia järjestämällä. 

 

Tunnusluvut  

 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

Läsnäolopäivät varhaiskasvatuk-

sessa pk+ pph 

18 451 19382 19008 21300 17352 

Minimi hoitoaikasopimuksella (84 

h/kk) olevien lasten määrä  

  pph 6  

pk 20 

pph 0 

pk 17 

pph 0 

pk 18 

Varhaiskasvatuksessa olevien 1-5-

vuotiaiden osuus (%) koko ikäryh-

mästä 

58 65 66 64 72,5 

Esioppilaiden määrä 35 54 34 42 47 

 

 

7120 Peruskoulutus 

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Juha Salo 

Tulosalueen alaiset tulosyksiköt 
7120 Peruskoulutus 
 

  Alkuperäi-
nen 
talousarvio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousarvio 
muutosten 
j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

7120 PERUSKOULUTUS 
      

TOIMINTATUOTOT 715 623 0 715 623 726 193 101,48% -10 570 

TOIMINTAKULUT -3 639 447 0 -3 639 447 -3 652 318 100,35% 12 871 

TOIMINTAKATE -2 923 824 0 -2 923 824 -2 926 125 100,08% 2 301 
 

Tulosalueen perustehtävä 

Perusopetuslain (628/1998) ja perusopetusasetuksen (852/1998) säätelemän peruskouluopetuksen järjes-

täminen.  

Perusopetuslain (628/1998) 48 a §:n mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja 

koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoi-

minnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäyty-

mistä ja lisätä osallisuutta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet 
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osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä, ammatti-

taitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa. 

 

Toiminta vuonna 2019 

Aseman koulu 

Toimintakertomusvuoden 2019 syyslukukauden toimi luokanopettaja Eeva-Maija Sinkkosen virkavapaan 

sijaisena lo, fm Tiina Kaapu. Muita muutoksia ei henkilöstössä ole ollut. 

Henkilöstö kouluttautui aktiivisesti ja koulutuksen anti jaettiin työpaikalla. Osa käytänteistä siirtyi aktii-

viseksi osaksi arkea. Esimerkiksi Turre, tunne- ja turvataitokasvatus otettiin osaksi oppitunteja. Arvioinnin 

kehittäminen jatkui kirjaamalla vuosiluokittain arviointikäytänteet ja –tavat. 

Joustavat opetusmenetelmät ovat käytössä. 

Kerhotoiminta oli edelleen aktiivista. Uusia kerhoja syksyllä 2019 olivat Talent- ja koodauskerho. 

Koululaisten ja heidän perheidensä hyvinvointia tuettiin mm tunne- ja turvataitokasvatuksella sekä koko 

koulun yhteisen vanhempainillan kautta. Vanhempainillassa kierrettiin koulun omalla logolla varustetun 

ämpärin kanssa poimimassa Elämän eväitä ja hyvinvoinnin aakkosia. 

Kevään 2019 monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa toteutettiin kaksipäiväinen Kaupunkileikkipäivä, jolloin 

koko koulu muuttui oppilaiden toteuttamiksi ja ylläpitämiksi yrityksiksi. 

Kouluvuotta rytmittivät lukuisat tapahtumat mm. Talent- showt, 112-päivä, Asemafestarit ja huipennuk-

sena joulujuhla koulun läheisellä pururadalla. Juhlaan oli avoin kutsu koko kylälle. 

Oppilaskunta ideoi ja toteutti monta tapahtumaa. 

Vanhempainyhdistys tuki aktiivisesti koulun toimintaa. 

Koulutilojen suhteen tapahtui myönteinen muutos: syksyllä 2019 esiopetus muutti rivitaloon, jonka seu-

rauksena erityisopettaja sai työskentelytilan, käsityöluokat voitiin muuttaa toimimaan vierekkäin sekä mu-

siikinopetus ja koulukirjasto saivat toimivammat tilat. 

 

Urjalan yhtenäiskoulu 

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen ja se tuli koko peruskoulun osalta voimaan luku-

vuoden 2019-2020 alkaessa. Uusi opetussuunnitelma korostaa edellistä enemmän sosiaalista oppimista, 

oppilaan omaa aktiivisuutta ja opetuksen sekä oppimisen arvioinnin monipuolisuutta.  

Lukuvuosisuunnitelman mukaisesti tehtiin retkiä, järjestettiin liikuntapäiviä ja keskityttiin perustyöhön eli 

oppituntien pitämiseen. Kris ry kävi koululla antamassa päihdevalistusta huumeista. Sopraano Johanna Al-

mark ja Ahaa-teatteri kävivät keväällä esiintymässä peruskoululaisille.  

Liikkuva koulu-hankkeen hengessä vietimme Liikkuva koulu -päivää ja koululla vierailivat golf-kouluttajat 

antamassa opetusta haastavaan lajiin.  

Lukuviikkoa vietettiin loppukeväällä kirjanvaihtotorin, yhdessä lukemisen, koulun ulkopuolelle tehtyjen lu-

kuvierailujen ja hiljaisen lukuhetken merkeissä. 
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Ruotsinkielisiä vierailijoita kävi koulullamme keväällä sekä syksyllä. Näin kaikki ruotsin kieltä opiskelevat 

pääsivät kuulemaan äidinkielenä puhuttua ruotsin kieltä. 

5B-luokka pääsi loppukeväällä vierailulle Särkänniemeen, se voitti kilpailun, jossa piti tehdä onnitteluvideo 

merkkipäivää juhlivalle Särkänniemelle. 

Koululle hankittiin i Padien vaihdon yhteydessä Chromebookeja. Tällä tavoin saimme kouluun lisää koneita 

opetuskäyttöön ja kokemuksia Choremebookeista.  

Kouluvuoden päättyessä lauantaina 1.6.2019 kaikki 9. luokan oppilaat saivat päättötodistuksen ja yhteis-

haussa 1. hakutoiveensa mukaisen opiskelupaikan. 

Pitkäaikainen ranskan- ja englanninkielen opettaja Helvi Reponen jäi eläkkeelle lukuvuoden 2018-2019 

päättyessä. Syksyllä yläkoulun apulaisrehtori vaihtui Minna Valkaman palatessa virkavapaaltaan.  

Itsenäisyyspäivää juhlistettiin koko koulun voimin 5.12.2019. Alaluokat järjestivät huoltajille joulujuhlan 

19.12., johon jokainen luokka tai luokka-aste valmisteli oman ohjelmanumeronsa.  Syyslukukausi päättyi 

viimevuotiseen tapaan kauneimpien joululaulujen parissa Urjalan kirkossa 20.12.2019. 

Loppuvuodesta koulunkäynninohjaaja Merja Santalahti jäi eläkkeelle.  

 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutuminen 

Jatko-opiskelupaikka mahdolli-

simman monelle. 

Peruskoulunsa päättävistä oppi-

laista 95 % saa jatko-opiskelupai-

kan 

Kaikki perusopetuksen päättä-

neet saivat jatko-opintopaikan. 

Päättötodistus kaikille koulun-

käyntikuntoisille 9. luokkalaisille.  

Saavutettujen päättötodistusten 

määrä. 

Toteutettiin oppilaan yksilöllis-

ten tarpeiden mukaista ope-

tusta ja ohjauksellista tukea an-

nettiin kaikilla luokka-asteilla. 

Koululaisten ja heidän per-

heidensä hyvinvointia tuetaan.  

Järjestettyjen tapahtumien 

määrä.  

Järjestettiin 1—2 vanhem-

muutta tukevaa tilaisuutta ke-

vät- ja syyslukukaudella.   

Koululaisten aamu- ja iltapäivä-

toiminnassa tarjotaan mahdolli-

suus päivittäin ohjattuun liikun-

tatuokioon.  

Osallistujien merkinnät liikuntaka-

lenteriin, pidettyjen tuokioiden 

jälkeen.  

Päivittäin, ennen välipalaa, on 

pidetty ohjattu liikunnallinen 

tuokio joko sisä- tai ulkoti-

loissa. 

 

Tunnusluvut 

 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

Opetustunnit vt/oppilas      
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* vuosiluokat 1—6 1,51 1,64 1,51 1,53 1,61 

* vuosiluokat 7—9 2,23 2,52 2,5 2,46 2,42 

* pienryhmä, Kirkonkylä 3,89 - - - - 

* pienryhmä, Huhdin koulu 2,6 - - - - 

Käyttömenot €/oppilas 8.812 9.122 8.252 8.916 selvitetään 

myöhem-

min 

Oppilasmäärä yhteensä 

(20.9.) 

     

* vuosiluokat 1—6 281 272 314 282 267 

* vuosiluokat 7—9 144 140 139 152 163 

Aamu- ja iltapäivätoimin-

taan osallistujien määrä 

40 31 39 37 36 

 

 

7130 Toisen asteen koulutus 

Vastuuhenkilö: Juha Salo 

Tulosaleen alaiset tulosyksiköt 
7130 Toisen asteen koulutus 
 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

7130 TOISEN ASTEEN KOULU-
TUS 

      

TOIMINTATUOTOT 8 515 27 467 35 982 11 150 30,99% 24 832 

TOIMINTAKULUT -524 144 0 -524 144 -536 819 102,42% 12 675 

TOIMINTAKATE -515 629 27 467 -488 162 -525 669 107,68% 37 507 
 

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. 
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Toiminta vuonna 2019 

Sähköiset yo-kirjoitukset sujuivat ongelmitta. Niihin on harjoiteltu sähköisten kurssikokeiden muodossa ja 

niiden tekeminen on opiskelijoille jo tuttua. 

Lukuvuosi päätettiin ylioppilasjuhliin lauantaina 1.6.2019. Valkolakin sai 17 opiskelijaa. 

Lukion opetussuunnitelma muuttuu ja sen valmistelutyö aloitettiin syksyllä 2019. Uusi LOPS otetaan käyt-

töön syksyllä 2021. 

Väinö Linna lukio pääsi mukaan Erasmus+ -hankkeeseen joka käynnistyi syksyllä 2019. Kumppanuuslukiot 

ovat Saksasta, Portugalista ja Tsekistä, hankkeeseen osallistuu sekä opettajia ja opiskelijoita.  

Keväällä järjestettiin lukion 1.-luokkalaisille Amazing business race –kilpailu, jonka puitteissa opiskelijat kier-

sivät Urjalassa tutustumassa ja kisaten eri yritysten järjestämissä tehtävissä. Samaan aikaan lukion 2.-luok-

kalaiset osallistuivat opetussuunnitelman mukaiseen Työelämä tutuksi-päivään. 

Toukokuussa Historiaa ja kulttuuria Berliinissä –kurssin opiskelijat matkustivat viikoksi Berliiniin. 

Elokuussa lukion aloitti 24 uutta opiskelijaa.  

Itsenäisyyspäivää juhlistettiin koko koulun voimin 5.12.2019 ja syyslukukausi päättyi kauneimpien joululau-

lujen parissa Urjalan kirkossa 20.12.2019. 

 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutus 

Väinö Linnan lukio on Urjalassa 

perusopetuksen suorittaneille 

vetovoimainen jatko-opiskelu-

paikka.  

Väinö Linnan lukion valitsee aina-

kin 85 % lukio-opintoihin suuntau-

tuvista Urjalassa peruskoulunsa 

suorittaneista.  

Lukion toimintaa pidettiin esillä 

ja lukio oli aktiivinen osa yhtei-

söä. Kehitettiin jo olemassa 

olevia vahvuuksia ja kohden-

nettiin voimavaroja asioihin, 

joissa on parannettavaa.  

Opetus on vaikuttavaa (opetuk-

sen yleinen taso on hyvä ja se 

kohdennetaan oikein). 

Valtakunnalliset yo- kirjoitusten 

keskiarvot.  

Yo-kirjoitusten tuloksissa saa-

vutettiin valtakunnallinen kes-

kitaso.  

 

Tunnusluvut 

 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

Opetustuntia vkt/Väinö Lin-

nan lukion opiskelija 

1,98 1,94 1,99 1,98 1,79 

Käyttömenot/Väinö Linnan 

lukion opiskelija (brutto, alv 

0 %) 

10.463 10.747 10.102 9.696 selvitetään 

myöhem-

min 
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Opiskelijamäärä (20.1. ja 

20.9. tilanteen painotettu 

keskiarvo)  

68 71,08 70,1 70,91 72,7 

 

 

7140 Aikuiskoulutus 

Vastuuhenkilö: Juha Salo 

Tulosaleen alaiset tulosyksiköt 
7140 Aikuiskoulutus 
 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

7140 AIKUISKOULUTUS 
      

TOIMINTAKULUT -41 576 0 -41 576 -44 610 107,3% 3 034 

TOIMINTAKATE -41 576 0 -41 576 -44 610 107,3% 3 034 
 

Tulosalueen perustehtävä 

Kansalaisopistopalvelut järjestetään seudullisena kokonaisuutena. Urjalassa järjestetään paikallisesti tärke-

äksi koetut opintopiirit. 

 

Toiminta vuonna 2019 

Valkeakoski opiston opetukseen varattiin 2 000 tuntia opetusta Urjalassa. Lähes kaikki suunnitellut opinto-

piirit toteutuivat ja vuoden aikana perustettiin uusiakin ryhmiä. Opetusta suunniteltiin seudullisessa ohjaus-

ryhmässä, sekä opiston henkilökuntaa jalkautui Urjalan kunnantalolle sivistyspalvelukeskuksen henkilöstön 

kanssa yhteispalaverissa suunnittelemaan tulevan lukuvuoden opetusta. Tavoitteena on välttää päällekkäi-

siä toimintoja ja monipuolistaa Urjalan harrastustarjontaa.  Perusopetuksen kanssa jatkettiin yhteistyötä 

koulujen kerhotoiminnassa. Opisto piti peruskoululaisten kuvataidekerho, joka rahoitettiin koulun kerhotoi-

mintahankkeella sekä jatkettiin luentoja taidemaalareiden tuotannosta yhtenäiskoulun auditoriossa. 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutus 

Toiminta vaikuttaa kuntalaisten 

hyvinvointiin ja terveyteen. 

Toteutetaan kuntalaisten toivo-

mia kursseja.  

Opisto osallisti kuntalaisia, ky-

symällä kuntalaisten toiveita 

kurssitarjonnasta. 

Kurssitarjontaa uudistuu vuosit-

tain.  

Seurataan uusien kurssien mää-

rää.  

Tarjottiin muutamia uusia kurs-

seja.  
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7150 Nuorisotyö 

Vastuuhenkilöt: perusnuorisotyön ja nuorisovaltuuston osalta nuoriso- ja liikuntaohjaaja Marjo Niittymäki. 

Nuorten Ykspaja -toiminnan osalta nuorisoneuvoja Tiina Juutilainen. Etsivän nuorisotyön osalta Markus Lo-

hermaa. 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

7150 NUORISOTYÖ 
      

TOIMINTATUOTOT 58 800 0 58 800 58 376 99,28% 424 

TOIMINTAKULUT -164 424 0 -164 424 -161 427 98,18% -2 997 

TOIMINTAKATE -105 624 0 -105 624 -103 051 97,56% -2 573 
 

Tulosalueen perustehtävä 

Perusnuorisotyö 

 

Nuorisolain 2 §:n mukaan kunnan nuorisotyön tehtävänä on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamis-

mahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, 

yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa 

kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista 

sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. 

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat: yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, 

kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteis-

työ. 

Nuorten Ykspaja 

Nuorten Ykspaja toimii osana Urjalan kunnan nuorisotyötä, johon aluehallintavirastosta haetaan vuosittain 

valtionavustusta. Kyseessä on nuorten seinätön työpaja, joka on tarkoitettu alle 29-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. Yksilövalmennuksen lisäksi nuori 

valmentautuu tekemällä työtä tai työtoimintaa omien edellytystensä mukaan. Työpajalla tehdään nuorelle 

henkilökohtainen valmennussuunnitelma yhdessä nuoren kanssa, sekä toimitaan yhteistyössä monialai-

sesti.  

Etsivä nuorisotyö 

Nuorisolain 7 b § mukaan etsivän nuorisotyön ensisijainen tehtävä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria sellais-

ten 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 ha-

luaa. Nuoren kanssa etsitään ratkaisuja pulmiin ja kysymyksiin, sekä autetaan nuorta saavuttamaan tarvit-

semansa palvelut. 
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Nuorisovaltuusto 

Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhal-

lituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimin-

taedellytyksistä. 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 osallistu-

misesta ja kuulemisesta säädetään myös nuorisolain 8 §:ssä. 

Urjalan nuorisovaltuustolla on edustajat läsnäolo- ja puheoikeudella valtuustossa, kunnanhallituksessa, si-

vistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa.  

 

Toiminta vuonna 2019 

 

Perusnuorisotyö 

Nuorten avoimia ovia pidettiin Majakalla keskiviikkoisin klo 14.30–18.00 kevätkaudella 20 kertaa ja syyskau-

della 18 kertaa. Ohjaajina toimi nuoriso- ja liikuntaohjaaja Marjo Niittymäki työparinaan keväällä Janita 

Komu ja syksyllä Elina Nurminen. Majakan perjantai-iltoja pidettiin klo 17.00-21.00 kevätkaudella 19 kertaa 

ja syyskaudella 13 kertaa. Ohjaajina toimivat iltaohjaajat Susanna Karhu ja Eija Vaittinen sekä kerran kuussa 

nuoriso- ja liikuntaohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Majakan kävijät muodostivat tilatoimikunnan, joka 

kokoontui tarpeen mukaan keskiviikkoisin suunnittelemaan toteutettavaa ohjelmaa. 

Tammikuussa järjestettiin nuorisotyöntekijöiden ja yritysten yhteistyönä kesätyöinfo. Mun Valinnat –päih-

devalistusviikko kaikille viidesluokkalaisille järjestettiin helmikuun alussa yhteistyössä koulun, sosiaalitoi-

men ja terveydenhuollon työntekijöiden kanssa.  

Nuoriso- ja liikuntaohjaaja oli Somereportterit-ryhmän kanssa Nuori Kulttuuri Pirkanmaan aluefestareilla 

sekä valtakunnallisessa tapahtumassa Jyväskylässä vapaaehtoistöissä. Kesälomalla järjestettiin toistamiseen 

nuorten kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri sekä retki Tampereelle kaupunkiseikkailuun.  

Syyskuun puolessa välissä oli 4H-yhdistyksen koordinoima Perheiden Metsäpäivä, jossa nuorisotoimi oli 

mukana omalla rastillaan. Syyslomaviikolla järjestettiin yhdessä liikuntatoimen kanssa liikuntahallilla temp-

pupäivä sekä retki Särkänniemeen karmivaan karnevaaliin. Marraskuussa osana Pirkanmaan nuorten Kult-

Tour-viikkoja järjestettiin joka keskiviikko nuorisotila Majakalla kulttuuriin liittyviä toimintoja: halloween, 

luonnonkosmetiikkapaja, Lastenoikeuksienviikon teemapäivä sekä glittermeikkausta. Tämän lisäksi viikko-

jen aikana järjestettiin Majakka Open Stage –tapahtuma. 

Nuoriso- ja liikuntaohjaaja Pirkanmaan seutukunnalla toimiviin Kulttuuriseen nuorisotyöryhmään sekä Osal-

lisuuden ammattilaisiin. Urjalan kunta ja sen nuoriso- ja liikuntaohjaaja toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal-

lintoviraston alueelta pienten kuntien edustajana Kansalliseen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuunaan. 

Nuorisotoimi jakoi nuorisojärjestöille avustusta yhteensä 11 500 €. Lisäksi nuorisotila Majakka on ollut yh-

distysten vapaassa ja maksuttomassa käytössä alle 18-vuotiaiden toiminnan osalta. Nuoriso- ja liikuntaoh-

jaaja kouluttautui lähiesimiehen ammattitutkintoon. 
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Nuorten Ykspaja 

Aluehallintovirasto myönsi Urjalaan valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan 30 000 €.  

Vuonna 2019 Nuorten Ykspajan toiminnassa oli mukana yhteensä 26 nuorta (naisia 14 ja miehiä 12). Nuo-

rista n. 46 % oli mukana kuntouttavassa työtoiminnassa, n. 19 % työkokeilussa ja n. 19 % opinnoissa. Mui-

hin palveluiden ohjautui n. 16 %. Vuonna 2018 ohjauksessa olleista nuorista 86 % on sijoittunut myöntei-

sesti vuosi tehostetun ohjauksen päättymisen jälkeen. Laskelmassa ei ole huomioitu yhtä nuorta, jota ei ta-

voitettu. Keskeisimpiä ohjaustahoja ovat olleet te-toimisto, sosiaali- ja terveystoimi ja 2. asteen oppilaitos. 

Lähes puolet nuorista ohjautui palveluun suoraan itse hakeutuen, vanhempien toimesta tai kaverin kautta. 

Tiedot on saatu ParTy-tilastointiohjelmasta. 

Nuorten Ykspaja keräsi asiakaspalautteen sähköistä Webropol-ohjelmaa hyödyntäen. Asiakaskyselyyn vas-

tasi 42 % Ykspajan asiakkaista. Vastaajista n. 91 % totesi, että Ykspajan parasta antia ovat olleet keskustelut 

nuorisoneuvojan kanssa ja n. 45 % valitsi Työkokeilun/ kuntouttavan työtoiminnan. Muutamat vastasivat 

tutustumiskäyntien ja oman elämän suunnittelun tärkeäksi.  Vastaajista kaikki olivat sitä mieltä, että Ykspa-

jan toiminta on ollut heille erittäin hyödyllistä (82 %) tai melko paljon hyödyllistä (18 %).  

 

Etsivä nuorisotyö 

Aluehallintovirasto myönsi Urjalaan valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön 27 500 €. 

Vuonna 2019 etsivän nuorisotyöntekijän tilastoissa oli 40 nuorta. Joista 27 nuoren kanssa yhteistyö oli päät-

tynyt. Etsivän nuorisotyöntekijä kanssa aktiivisesti yhteydessä oli 13 nuorta. Luvut perustuvat Parent-tilas-

tointi järjestelmään, johon etsivä nuorisotyöntekijä tilastoi asiakkuuksiaan.   

Tulevaisuustyöskentely sekä etsivän tuki ja tsemppaus on ollut tärkeä osa työtä. Nuoria on ohjattu eteen-

päin erilaisiin toimenpiteisiin. Osa on jatkanut tai aloittanut opinnot ja osa sijoittunut työllisyyttä ja hyvin-

vointia edistäviin palveluihin. Etsivä nuorisotyö on toiminut osana erilaisia verkostoja ja tehnyt tiivistä kou-

luyhteistyötä. Etsivä nuorisotyö on pitkäjänteistä nuorisotyötä, joten rinnalla kulkeminen ja etsivän tuki 

ovat tärkeä osa työtä.  

Seutuyhteistyönä toteutettiin kiusaamista kokeneiden aikuisten ryhmä, joka toimi Akaan ja Urjalan etsivän 

nuorisontyön yhteisenä hankkeena. Ryhmän oli tarkoitus alkaa vuoden 2019 lopulla mutta ohjaajien aika-

taulujen sovittamisesta johtuen ryhmä alkoi vasta tammikuussa 2020. Vuonna 2019 etsivä nuorisotyönte-

kijä on alkanut toimia yhtenä perjantaina kuukaudessa nuorisotila majakalla ohjaajana. Tällä on pyritty tuo-

maan etsivän nuorisotyön palvelua sekä tunnettavuutta alle 16-vuotiaiden tietoon.  

 

Etsivä nuorisotyö ja Nuorten Ykspaja 

Yhteistyössä nuorisotoimessa toteutettiin vuoden 2019 aikana kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri sosiaali-

sen vahvistamisen menetelmänä. Nuoria saapui viidestä eri maasta ja paikallisia urjalalaisia nuoria.  

Kesätyöinfo nuorille järjestettiin toista kertaa urjalalaisten nuorten työllistymisen parantamiseksi.  

Nuorten Narikka- ryhmä kokoontui kaksi kertaa viikossa keväällä, kun sosiaalitoimi oli mukana toiminnassa. 

Syksyllä sosiaalitoimen jäädessä pois, Nuorten Narikka kokoontui kerran viikossa ohjaajina nuorisoneuvoja 

ja etsivä nuorisotyöntekijä. Nuorten Narikan teemoina olivat mm. kiinnostuksen kohteet, arjentaidot ja hy-

vinvointi, vahvuudet ja itsetunto, tunne, asenne ja motivaatio, sekä jatkosuunnitelmat.  
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Nuorisovaltuusto 

Nuorisovaltuuston kokouksia järjestettiin vuoden aikana 10 kpl. Nuorisovaltuuston toimintakausi vaihtui 

1.6.2019 ja puolet edellisen kauden osallistujista jatkoi vielä uudelle toimintakaudelle. 

Tämän lisäksi erilaiset valmistelutyöryhmät kokoontuivat tarpeen mukaan.  Nuorisovaltuustoon edustajia 

osallistui Pirkanmaan Nuorisofoorumeihin 11.5. Tampereella ja 16.11. Ylöjärvellä, joissa pääsivät tutustu-

maan ja kouluttautumaan muiden seutukunnan nuorisovaltuustolaisten kanssa.  

Nuorisovaltuusto piti 9.9. oman vapaamuotoisen kehittämisillan, jossa pohdittiin toiminnan kehittämistä 

ajan kanssa ja avoimin mielin. Urjalan nuorisovaltuustolla on jäsen myös Pirkanmaan maakunnallisessa 

nuorisotyöryhmässä sekä Urjalan kunnan viestinnänkehittämistyöryhmässä. 

Nuorisovaltuusto lahjoitti stipendin jaettavaksi kevätjuhlassa yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostu-

neelle 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 suunnit-

teluun, toteutukseen ja arvioin-

tiin.  

Järjestetään 8 tilakokousta/toi-

mintavuosi. 

Majakalla järjestettiin tilakokous 

vuoden aikana kuusi kertaa. 

Ykspajan nuorista 80 % sijoittuu 

myönteisesti joko koulutuk-

seen, työelämään, muuhun oh-

jattuun toimintaa tai muualle 

(äitiysloma/ armeija). 

 

Party-tilastointimittari.  Vuonna 2019 seurantaan siirtyi 

16 nuorta, joista kaikki sijoittui-

vat myönteisesti 100 %:sti.  

Nuori on tyytyväinen toimin-

taan ja saamaansa ohjaukseen 

Ykspajassa. Suoritetussa asia-

kaspalautteessa tavoitteena on 

saavuttaa arvosana 4.  

Asiakaspalautteen yhteydessä 

nuoret arvioivat toimintaa as-

teikolla 1–5. 

Suoritetussa kyselyssä tyytyväi-

syyttä Ykspajan toimintaan ja oh-

jaukseen on arvioitu ka. nume-

rolla 4,8.  

Etsivän nuorisotyön tavoitteena 

on tavoittaa 90 % työntekijälle 

ilmoitetuista nuorista. Etsivä 

nuorisotyöntekijä pyrkii tuke-

maan sekä ohjaamaan nuoria 

oikeiden palveluiden piiriin jos 

asiakas niin haluaa. 

Parent- tilastointimittari Vuonna 2019 lopussa etsivän 

nuorisotyöntekijän ohjauksessa 

oli aktiivisesti 13 nuorta. 
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Nuori on tyytyväinen toimin-

taan ja saamaansa ohjaukseen. 

Etsivän nuorisotyön palaut-

teessa on tavoitteena saavuttaa 

arvosanaksi 4. 

Sovarilla asiakkaat arvioivat pal-

veluiden vaikuttavuutta as-

teikolla 1-5. 

Etsivä nuorisotyöntekijä on suo-

rittanut valtakunnallisesti etsi-

vien käytössä olevan SOVARI-vai-

kuttavuusmittari kyselyn vuoden 

2019 lopussa. Etsivä nuoriso-

työntekijä saa kyselyn tulokset 

maaliskuussa 2020. Tästä syystä 

etsivän nuorisotyön tyytyväi-

syyttä sekä vaikuttavuutta ei 

pysty tällä hetkellä arvioimaan.  

 

Tunnusluvut 

 

Tunnusluvut perusnuoriso-

työn osalta 
TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

Majakan avoin toiminta ta-

voittaa 20 nuorta/keskiviikko 
4 14 18 20 20 

 

Tunnusluvut Nuorten Ykspa-

jan osalta 
TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

Toimintaan ohjautuu 10 uutta 

15–28 -vuotiasta nuorta/ 

vuosi. 

20 17 18 10 11 

 

Tunnusluvut etsivän nuoriso-

työn osalta 
TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

Toimintaan ohjautuu 10 uutta 

17–28  -vuotiasta 

nuorta/vuosi jo mukana ole-

vien nuorten lisäksi. 

  10 16 13 

 

Tunnusluvut Nuorisovaltuus-

ton osalta 
TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

Nuorisovaltuuston kokouksiin 

osallistuu jäsenistä vähintään 

10 nuorta/nuorisovaltuuston 

kokous 

  10 10 10 

 



 

 61 

 

7160 Liikuntatoimi 

Vastuuhenkilö: liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori Heidi Jalli, sijaisena Marjo Jäärni 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

7160 LIIKUNTATOIMI 
      

TOIMINTATUOTOT 43 000 0 43 000 68 669 159,69% -25 669 

TOIMINTAKULUT -110 791 0 -110 791 -121 714 109,86% 10 923 

TOIMINTAKATE -67 791 0 -67 791 -53 045 78,25% -14 746 
 

Tulosalueen perustehtävä 

Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alu-

eellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikunta-

paikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. 

 

Toiminta vuonna 2019 

Heidi Jalli jatkoi liikunta- ja hyvinvointikoordinaattorina 85 % työajalla. Heidi Jalli jäi äitiyslomalle 6.7. alkaen 

ja sijaisena aloitti Marjo Jäärni 1.8. alkaen kokoaikaisena työntekijänä.  

 

Kuntosaliavaimia ostettiin vuoden 2019 aikana yhteensä 202 kuntosalin käyttövuotta (yksi käyttövuosi on 

esim. 4 x 3 kk avain). Kuntosalilla järjestettiin avoimet ovet 25.2. Syksyllä avoimet ovet kuntosalilla järjestet-

tiin 5.11. ja 8.11. Unelmien liikuntapäivänä 10.5. kunnan fysioterapeutit pitivät avoimet ovet kuntosalilla.  

Kesäkauden osalta liikuntahallilta ei juuri vuoroja varattu, mutta lukuvuodelle 2019-2020 käyttäjiä taas löy-

tyi. 

Liikuntatoimi osti jäähallivuoroja 66 h kevääksi ja 66 h syksyksi. Näitä vuoroja tarjottiin Urjalan kouluihin, 

päiväkotiin, esikoululaisille ja perhepäivähoitajille. Lisäksi liikuntatoimi käyttää vuoroja tarjoten kuntalaisille 

avoimia ja ilmaisia yleisöluisteluaikoja. Vuoroja käytettiin kevään aikana vain 35, joista 27 tuntia oli liikunta-

toimen yleisöluisteluaikoja. Koska sääolosuhteet olivat hyvät ja ryhmät pääsivät ulkojäille, eivät he tarvin-

neet jäähallivuoroja. Syksyn aikana jäähallivuoroja käytettiin yhteensä 51 tuntia, joista 30 tuntia oli liikunta-

toimen yleisöluisteluaikoja. 

Viikoittaisia Vesihelmiretkiä tehtiin kevään 2019 aikana 16 kertaa. Koska Vesihelmiretkien suosio on hiipu-

nut, liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori teetti kyselyn uintiretkiin osallistuville keväällä 2019. Tarkoituk-

sena oli selvittää, olisiko ajankohdan tai retkikohteen muutos tarpeen. Kyselyyn vastanneilta saatiin kuiten-

kin niin yhdenmukainen ja perusteltu vastaus, että sivistyslautakunta päätti jatkaa Vesihelmiretkiä vanhaan 

malliin. Syksyn 2019 aikana Vesihelmiretkiä tehtiin 13 kertaa. Aiemmin tehty kysely vaikutti kävijämääriin 

niin, että kävijöitä oli syksyllä enemmän. 

Uimakoulut järjestettiin Loimaan Vesihovissa 10.6.–14.6. Alkeisuimakouluun osallistui 9 lasta ja alkeisjatko-

ryhmään 12 lasta, kun maksimi ryhmäkoko oli 12 lasta / ryhmä. Liikuntatoimi maksoi kuljetuksen Vesihoviin 
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ja uimaopetuksesta vastasi Vesihovin uimaopettaja. Nuoriso- ja liikuntatoimen kesätyöntekijä Aada Savolai-

nen toimi uimakouluissa apuohjaajana. Matkanjohtajana retkillä toimi Saara Isohuhta. 

Varsinaista seurapalaveria ei keväällä 2019 järjestetty, mutta 9.4. pidettiin Unelmien liikuntapäivän suunnit-

telupalaveri, jonne toivottiin edustajia laajasti paikallisista yhdistyksistä. Palaverissa oli yht. 19 osallistujaa. 

Lisäksi 27.5. järjestettiin urheilukentän käyttäjien palaveri, jossa Heidi Jallin ja kentänhoitaja Mika Nummi-

sen lisäksi oli kuusi edustajaa UrjUsta ja UrPsista. 

 

Muu toiminta 

Liikuntatoimi tuki seuroja avustuksin sekä ilmaisin (kategorian 1 ryhmät) että -50 % hintaisin (kategorian 2 

ryhmät) salivuoroin. Täydet salitaksat maksoivat ulkopaikkakuntalaiset, yksityiset käyttäjät sekä yritysten 

ryhmät. Liikuntatoimen avustuksia seuroille jaettiin yhteensä 15 000 €.  Kunnan vanha kuntosali (entinen 

uimahalli) olii yhdistysten käytössä ilmaisena. Urheilukenttä ja tenniskenttä olivat kuntalaisten vapaassa 

käytössä varattujen aikojen ulkopuolella. 

Liikuntatoimi järjesti hiihtolomalla lasketteluretken Himokselle. Valtakunnallista Unelmien liikuntapäivää 

vietettiin 10.5. ja Urjala osallistui tempaukseen nyt neljättä kertaa järjestäen Urjalan hyvinvointipäivän. Ta-

pahtumapäivänä liikuntatoimi järjesti laajalla yhteistyöllä ohjelmaa kaikenikäisille. Toriosuus tapahtumasta 

oli suunnattu varttuneemmalle väelle ja iltatapahtuma enemmän lapsiperheille ja nuorille. Illan veto-

naulana toimi Hopsis-liikkuva leikkimaa, jonka paikalle mahdollisti kunnan lisäksi kuusi yritystä.  

Osana Voimaa vanhuuteen- ohjelmaa liikuntatoimi järjesti kotihoidon kanssa iäkkäiden toimintakyvyn seu-

rantamittauspäivän 15.1. yhtenäiskoululla, jolloin noin 60 ikäihmistä kävi tekemässä toimintakyvyn mittauk-

sia (SPPB-testit sekä verenpaineen ja puristusvoiman mittaukset). Mittauspäivän yhteyteen järjestettiin 

myös ravitsemusterapeutti Marjukka Lauhkosen ikäihmisille suunnattu ravitsemusluento. Luennolla oli kuu-

lijoita noin 35 henkilöä. Syksyllä järjestettiin ikäihmisille suunnattu luontoretki sekä Voimaa Vanhuuteen- 

juhlatilaisuus, joka keräsi noin 100 ihmistä. 

 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutuminen 

Vuoden 2019 aikana ostetaan 

yhteensä vähintään 100 kuntosa-

lin käyttövuotta. 

Ostettujen kuntosaliavainten 

määrä lasketaan yhteen käyttö-

vuosiksi. Esimerkiksi 4 x 3 kk tai 2 

x 6 kk kuntosaliavain = 1 käyttö-

vuosi. 

Ostetaanko kuntosaliavaimiin 

käyttöoikeutta vähintään 100 

käyttövuoden verran.  

Käyttövuosia ostettiin kirjaston 

kirjanpidon mukaan yhteensä 

202. 

Kuntosalilla järjestettiin vuo-

den aikana 4 kertaa avoimet 

ovet.  

 

Liikuntaan liittyvien hyte-kertoi-

mien toteutuminen.  

Kuinka moni liikuntaan liittyvä 

hyte-kerroin toteutuu? Tavoite on 

9/10.  

 

HYTE-kertoimien piti tulla voi-

maan vuonna 2020, mutta 

sote-uudistuksen kaaduttua 

kertoimet tulevat vaikutta-

maan valtionosuuksiin vasta 
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Yksi jää pois, koska enää ei voida 

vaikuttaa laajan hyvinvointikerto-

muksen sisältöön, jonka valtuusto 

on hyväksynyt vuonna 2017 koko 

valtuustokaudeksi. 

myöhemmin. HYTE-kertoimet 

tullaan ottamaan huomioon 

laajaa hyvinvointikertomusta 

valmisteltaessa ja tämän jäl-

keen myös vuosittaisessa seu-

rannassa. 

 

Tällä hetkellä indikaattoreista 

toteutuu 5, toteutuu osittain 2 

ja ei toteudu 3. 

 

Tunnusluvut 

 
TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

Vesihelmiretkien osallistu-

jamäärä/kerta 
28 28 28 20 23 

Kuntosaliavainten myynti-

määrä (ostettujen käyttö-

vuosien määrä) 

   191 202 

 

 

 

7170 Kirjasto- ja tietopalvelu 

Vastuuhenkilö: Kirjastonjohtaja Merja Tuovio 

Tulosalueen alaiset tulosyksiköt 
7170 Kirjasto- ja tietopalvelu 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

7170 KIRJASTO- JA TIETOPAL-
VELU 

      

TOIMINTATUOTOT 8 050 37 313 45 363 35 307 77,83% 10 056 

TOIMINTAKULUT -235 408 -4 000 -239 408 -271 029 113,21% 31 621 

TOIMINTAKATE -227 358 33 313 -194 045 -235 722 121,48% 41 677 
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Tulosalueen perustehtävä 

Kirjasto on sivistyksen ja kulttuurin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdolli-

suuksia elämyksiin, tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymi-

seen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto tarjoaa tilan niin oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn 

kuin kansalaistoimintaankin. Kirjaston toiminnan tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikut-

teisten verkkopalvelujen ja niiden sisältöjen kehittymistä. (Laki yleisistä kirjastoista 2§, 6§) 

Kirjastopalveluilla tuotetaan hyvinvointia, iloa, elämyksiä ja tietoa kaikenikäisille kuntalaisille. Kirjastot myös 

ehkäisevät palveluillaan kuntalaisten syrjäytymistä. 

 

Toiminta vuonna 2019 

Lainaustoiminnan ja kokoelmatyön lisäksi kirjasto järjesti erilaisia yleisötilaisuuksia, elokuvanäytöksiä ja las-

tentapahtumia. Koululaisia kävi kirjastonkäytönopetuksissa ja kirjavinkauksissa. Kirjaston henkilökuntaa 

kävi myös kouluilla esittelemässä ja vinkkaamassa kirjaston e-aineistoja ja muuta materiaalia. Syksyllä aloi-

tettiin kirjaston henkilökunnan toimesta dekkarilukupiiri, joka kokoontui loppuvuodesta neljä kertaa. Myös 

aikuisille järjestettiin kirjavinkkaustilaisuuksia. Lastenkulttuuria tarjottiin alle kouluikäisille Lorukylvyn muo-

dossa ja hieman isommille suunnattiin Maukka ja Väykkä –teatteriesitys. Monipuoliset ja kuukausittain 

vaihtuvat näyttelyt ovat olleet myös tärkeä osa kirjaston toimintaa. Kuntosaliavainten myynti jatkui kirjas-

tossa. 

Punkalaitumen kunta osti Urjalan kunnalta 50 % kirjastonjohtajan työpanosta ajalla 11.3.-31.10. Täksi ajaksi 

kirjastoon palkattiin osa-aikainen virkailija 50 % työajalla. 

Valkeakosken, Akaan, Pälkäneen ja Urjalan kirjastojen yhteishanke ”Kirjastot yhteistyössä sosiaalipalvelujen 

kanssa Etelä-Pirkanmaalla” saatiin päätökseen keväällä. Hankkeen työntekijä kävi esittelemässä kirjaston 

aineistoja Lähitorilla sekä Muistikahvilassa. 

Marja-Leena Salon vetämä Kalevala ääneen luettuna -piiri jatkui keväällä kirjaston tiloissa. Ryhmä kokoon-

tui kymmenen kertaa. Myös paikalliset yhdistykset ja muut toimijat pitivät kokouksia sekä muita tilaisuuksia 

kirjaston näyttelytilassa yhteensä 14 kertaa. 

Kirjaston lehtilukusali aukaistiin 2.1.—30.6. ja 2.9.—31.12.2019 välisenä aikana maanantai-, tiistai- ja tors-

taiaamupäivisin klo 10. Lehtilukusalista vastasivat kuntouttavan työtoiminnan henkilöt. Kävijämäärä lehtilu-

kusalin laajennettuna aamupäivän aukioloaikoina oli 922. 

Kirjaston kotipalvelutoimintaa jatkettiin yhteistyössä kuntouttavan työtoiminnan kotityöpajan sekä Urjalan 

kunnan (Urjalan ja Akaan yhteistoiminta-alue) kotipalvelun kanssa. 

Aseman koululle toimitettiin kouluvuoden aikana kaikille luokille sekä esikouluryhmään kuukausittain vaih-

tuvat kirjalaatikot. 

Nettineuvonta jatkui kirjastolla perjantaiaamupäivisin. Nettineuvontaa toteuttivat kuntouttavan työtoimin-

nan henkilöt.  

Aluehallintovirasto myönsi keväällä avustusta kahdelle kirjaston hankkeelle. ”Nopeutta lainaukseen”- hanke 

sai avustusta 15 000 euroa ja ”Kirjasto kaikille” –hanke 3000 euroa. Molemmat avustukset on tarkoitettu 

käytettäväksi vuosien 2019-2020 aikana. ”Nopeutta lainaukseen”-hankkeen avustuksella hankittiin loppu-

vuodesta kirjastoon kaksi lainaus- ja palautusautomaattia, jotka otetaan käyttöön alkuvuodesta 2020. 
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Vakituisen henkilökunnan (3,58 htv) lisäksi vuoden aikana kirjastossa työskenteli kaksi TE-toimiston työko-

keilijaa, yksi TET-harjoittelija sekä neljä kuntouttavan työtoiminnan henkilöä.  

 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutuminen 

Aktiivinen kirjastonkäyttö 

Tavoite: 

13 lainaa / asukas 

7 kirjastokäyntiä / asukas 

Kirjaston lainausluvut, kävijämää-

rät 

 

 

Lainaus kirjastossa 66508 

~ 13,88 lainaa / asukas 

  

Kävijämäärä kirjastossa 37841 

~ 7,90 kirjastokäyntiä / asukas 

 

Lehtilukusalia pidettiin auki pi-

dempään maanantaisin, tiistai-

sin ja torstaisin. Kävijämäärä 

922. 

 

Näyttelyitä järjestettiin 12 kap-

paletta. 

Kokoelman uudistaminen 

Tavoite: 

Vanhentuneen aineiston poisto 

samassa suhteessa hankintoihin 

-> kokoelma uudistuu 

Hankittujen, luetteloitujen ja pois-

tettujen niteiden lukumäärä 

Hankittuja niteitä 2107 kpl ja 

poistettuja niteitä 2465 kpl. Ko-

koelma on uudistunut. 

Monipuolinen ja elävä sisältö ja 

aktiivinen sisällöntuotanto 

Tavoite: 

Kirjaston järjestäminen tapahtu-

mien ja koululaiskäyntien luku-

määrät pyritään pitämään sa-

malla tasolla edellisvuosiin ver-

rattuna 

Tapahtumien ja kävijöiden määrät Kirjastonkäytön opetuksissa ja 

kirjavinkkauksissa kävi vuoden 

aikana 19 koululuokkaa ja yh-

deksän muuta ryhmää.  Päivä-

koti-ikäisille ja kotihoidossa 

oleville lapsille järjestetyissä 

lastentapahtumissa vieraili lop-

puvuodesta yhteensä 78 lasta 

ja 23 aikuista. 

 

Koululuokat kävivät lainaa-

massa kirjastossa yhteensä 43 

kertaa. 
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Yleisötilaisuuksia oli yhteensä 

26 ja niissä vieraili 401 henkeä. 

Tapahtumien ja käyntien mää-

rät ovat samalla tasolla edellis-

vuosiin verrattuna. 

 

 

Tunnusluvut 

 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

Menot/asukas 58,8 59,1 58,89 63,90 61,81 

Kirjastoaineisto kpl/asukas 11,19 11,32 11,47 11,52 11,55 

Kävijämäärä kirjastossa 40271 37658 37722 38149 37841 

Lainoja/asukas 14,56 13,67 13,04 12,83 13,88 

Käynnit/asukas 8,08 7,64 7,76 7,90 7,90 

Kirjaston järjestämät 

tapahtumat 
40 30 38 36 34 

 

 

7180 Kulttuuritoimi 

Vastuuhenkilö: Juha Salo 

Tulosaleen alaiset tulosyksiköt 
7180 Kulttuuritoimi 
 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

7180 KULTTUURITOIMI 
      

TOIMINTATUOTOT 7 500 0 7 500 16 240 216,54% -8 740 

TOIMINTAKULUT -96 876 0 -96 876 -97 682 100,83% 806 

TOIMINTAKATE -89 376 0 -89 376 -81 441 91,12% -7 935 
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Tulosalueen perustehtävä 

Kulttuuritoimen toiminta-ajatuksena on edistää ja luoda mahdollisuuksia kuntalaisille kulttuurin tekemi-

seen ja kokemiseen. 

Kulttuuripalvelut järjestää yhdessä Väinö Linnan seuran kanssa Pentinkulman päivät vuosittain heinä-elo-

kuun vaihteessa. Kulttuuritoimi järjestää ja tukee muiden järjestämiä kulttuuritilaisuuksia, ylläpitää kotiseu-

tumuseota, ylläpitää ja koordinoi Väinö Linnan reitin toimintaa, myöntää kulttuuriavustuksia, huolehtii tie-

dottamisesta ja toimii yhdyssiteenä kunnan sisällä ja ulkopuolella kulttuuria koskevissa asioissa. Urjalan 

kunta päätti osallistua mukaan Tampere 2026 kulttuuripääkaupungiksi hakuun.  

 

Toiminta vuonna 2019 

Pentinkulman päivät pidettiin vuonna 2019 jo 42. kerran. Tapahtumaviikko sijoittui aikavälille 28.7.-

4.8.2019. Vuoden teema oli lihan ilot, jota päivien ohjelmassa käsiteltiin monipuolisesti useasta näkökul-

masta.  Ohjelma sisälsi kirjailijavierailuja, puheita, keskusteluja, musiikki- ja teatteriesityksiä sekä kursseja ja 

seminaareja. Tapahtumassa vieraili vuonna 2019 noin 2000 kirjallisuuden ystävää, tapahtuma onnistui hy-

vin niin ohjelmasisällön, kävijämääränsä kuin talouden puolesta. 

 JÄRJESTÄJÄT 

Tapahtuman järjestivät Väinö Linnan seura ry ja Urjalan kunta.  Yhteistyökumppaneita olivat Hämeen kesä-

yliopisto, Valkeakoski-opisto ja Suomen kirjailijaliitto sekä paikalliset yritykset ja yhdistykset ja vapaaehtoi-

set. Tapahtuman toiminnanjohtajana vuonna 2019 toimi Niina Repo. 

  

OHJELMA 28.7.-4.8.2019 

Tapahtuma alkoi digitaalisilla avajaisilla sunnuntaina 28.7. 2019, jolloin Pentinkulman päivien somekanavilla 

virtasi urjalalaisia rakkaustarinoita, runovideoita sekä kirjailijoiden mietteitä vuoden teemasta eli lihan 

iloista. Projektin toteuttivat toiminnanjohtaja ja projektityöläiset Elina Sallinen ja Laura Jalonen. 

Maanantaina 29.7.2019 poljettiin Venlan perinteinen pyöräretki, joka vei osallistujat ”Pentinkulman” mai-

semiin 

Tiistaina 30.7.2019 Urjalan kirjastolla pidettiin satupaja.   

Keskiviikkona 31.7. 2019 Säätiötalolla oli Ruumis tulessa, eroottisen runon iltamat, joissa muusikko, laulaja 

Mikael Saari esitti kauneimpia rakkauslauluja. Runoilijat Sinikka Vuola ja Tomi Kontio lausuivat kirjoittami-

aan eroottisia, rakkausaiheisia runoja.  

Torstaina 1.8. 2019 Säätiötalolla pidettiin Seniorisoppa -tapahtuma, jossa muusikko, näyttelijä Merja Lari-

vaara tarinoi ja musisoi yhdessä säestäjän kanssa 50 senioreille. Lopuksi vinkattiin ajankohtaisia teoksia ja 

puhuttiin äänikirjoista. Torstaina illalla yhtenäiskoululla pohdittiin kirjailija Laura Lindstedin ja kirjailija-pro-

fessori Jaakko Hämeen-Anttilan sekä professori Sanna Karkulehdon kanssa miten halun saa sanoittaa. Illan 

huipensi Merja Larivaara ja orkesterin konsertti Nainen - aina parhaassa iässä. 

Perjantaina 2.8.2019 kahvila Onnellisessa runousaamiaisella Tomi Pulkkinen Trio esitti täydelle ravinto-

lalle lordi Byronin intohimoisia runoja ja viulumusiikin säestämänä. 
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Kirjatorilla rikoskirjailijat Leena Lehtolainen ja Christian Rönnbacka, kirjailija Kristiina Vuori ja ruokakirjai-

lija Arja Hopsu-Neuvonen kertoivat työstään ja kirjoistaan. heitä haastatteli FT Outi Oja ja kirjailija Terhi 

Rannela. 

Perjantaina ilalla Säätiötalolla Suuressa valheillassa mentalisti-taikuri Pete Poskiparta ja tutkija Anu Oja-

ranta, jotka molemmat ovat kirjoittaneet teokset valheista ja huijaamisesta, keskustelivat kirjailija Niina 

Revon johdolla valheista ja lihan ilojen kääntöpuolesta. Illan päätteeksi nähtiin Poskiparran mentalismiesi-

tys.  

Lauantaina 3.8. 2019 pidettiin upea Kirjan juhla, jossa puhuivat kirjailijat Anna-Leena Härkönen, Riku Kor-

honen ja Karo Hämäläinen lihan iloista kukin omasta näkökulmastaan. Kirjan juhlan päätteeksi nähtiin 

Marja-Leena Koukin ja Mira Kivilän esitys Rosa Liksomin naiset.  

Pentinkulman päivien päätöspäivänä sunnuntaina 4.8.2019 kuultiin Urjalan kirkossa Waltteri Torikan kon-

sertti, joka keräsi kirkon täyteen kuulijoita. 

Sunnuntaina kierrettiin myös perinteinen draamallinen kierros Urjalanseudun matkailuoppaiden kanssa 

”Pentinkulman”maisemassa.  

  

KURSSIT JA SEMINAARIT 

E80-esikoiskirjailijaseminaari keräsi Urjalaan Nuutajärven lasikylään 12 esikoiskirjailijaa. Heidän tutoreinaan 

toimivat kirjallisuuden tutkija, tohtori Maria Laakso, kirjailija, toimittaja Erkka Mykkänen ja kirjailija, kirjoit-

tajakouluttaja Taija Tuominen. Tapahtumapaikka oli Nuutajärven lasikylä.  

Osallistujat valittiin yli kolmenkymmenen seminaariin hakeneen kiinnostavan esikoiskirjailijan joukosta. 

Edustettuna olivat niin pienet kuin suuret kustantamot.  

Osallistujat olivat:  

Sami Aleksi Hakkarainen: Nescitus (Osuuskumma)  

Katja Kärki: Jumalan huone (Bazar)  

Annariitta Linjama: Kädet, joiden kautta olen kulkenut (Kaarinan kaupunki)  

Ilkka Luukkonen: Kongolainen kampa (Otava)  

Paula Nivukoski: Nopeasti piirretyt pilvet (Otava)  

Tuukka Pietarinen: Yksin ja toisin (WSOY)  

Pontus Purokuru: Täysin automatisoitu avaruushomoluksuskommunismi (Kosmos)  

Sisko Savonlahti: Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu (Gummerus)  

Jouni Teittinen: Sydäntasku (Poesia)  

Leo Torvalds: Olin tosiaan onnellinen (Teos)  

Satu Vasantola: En palaa takaisin koskaan, luulen (Tammi)  

Aino Vähäpesola: Onnenkissa (Kosmos)  
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Kirjailijaliiton edustajana paikalla vieraili kirjailija J.P. Koskinen.  

Tapahtumat järjestivät Väinö Linnan seura ja Urjalan kunta yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa. Se-

minaari onnistui hyvin ja sai hyvää palautetta. 

  

AIKUISTEN KIRJOITTAJAKURSSIT 

Tekstistä kirjaksi –työpajassa (to-la) suunniteltiin jälleen oman kaunokirjallisen teoksen julkaisemista. Oh-

jaajina toimivat kirjoittajaohjaaja Niina Hakalahti, kirjallisuudentutkija-kriitikko Sanna Nyqvist ja kustantaja 

Anna-Riikka Carlson (Wsoy) sekä Ntamon kustantaja Jaakko Tuusvuori. Työpaja toteutettiin yhteistyössä 

Hämeen kesäyliopiston kanssa. 

 Luovan kirjoittamisen paja Väinö Linnan maisemissa (la-su) keräsi kirjoittajia ympäri Suomen. Pajassa kehi-

tettiin omaa kirjallista ilmaisua ja kirjallisuuselämän tuntemusta luentojen, kirjoitusharjoitusten ja palaute-

keskustelujen avulla. Ohjaajana toimi kirjailija, sanataideopettaja Niina Hakalahti. Työpaja järjestettiin yh-

teistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa. 

  

LASTEN JA NUORTEN KIRJOITTAJAKURSSIT 

Urjalankylän koulumaassa järjestettiin (to-pe) kirjoittajaleiri 13–17-vuotiaille nuorille yhteistyössä Valkea-

koski-opiston kanssa. Leirillä kirjoitettiin runoja ja tarinoita ja seikkailtiin erilaisten kirjoitustapojen viida-

kossa. Ohjaajana toimi Minna Autio.  

  

LYIJYMYRKYTYS-KIRJOITTAJALEIRI 

Nuorten kirjoittajaleirin veteraanien tapaaminen järjestettiin jo 23. kerran. Se tapahtui Pentinkulman mo-

tellilla 12-13.8.2019. Vetäjänä toimi kirjailija, kirjoittajakouluttaja Taija Tuominen. 

  

NÄKYVYYS 

Tapahtuman ohjelma julkaistiin netissä ja erillisenä ohjelmalehtenä. www.pentinkulmanpaivat.fi 

Tapahtuma näkyi somekanavilla ja sitä mainostettiin Pirkanmaalaisissa lehdissä ja tapahtumakalentereissa. 

Lehdet kirjoittivat erityisesti digitaalisesta avajaistapahtumasta ja itse tapahtumaviikonlopusta. 

 BUDJETIN TOTEUTUMINEN 

Tapahtuma onnistui taloudellisesti hyvin.  Tapahtumaa tuki Taike ja sen rahoittivat Urjalan kunta ja Väinö 

Linnan seura. Tapahtumakohtaisesti kustannuksiin osallistuivat myös yhteistyökumppanit.  

Urjalan kunnan Pentinkulman päivien budjetissa oli erotettavissa yksi tulohuippu, Waltteri Torikan konsertti 

ja vastaavasti menopuolella Torikan konsertin menot olivat sellaisia, joita ei oltu budjetoitu etukäteen. Kon-

sertti oli hyvin tuottoisa.  

Toinen budjetoidusta poikkeava asia oli henkilöstökulujen toteutuminen budjetoitua suurempina.  Tämä 

johtui pääasiassa siitä, että alun perin budjetista oli puuttunut projektisihteerin palkkio ja kun projektisih-

teeriharjoittelija sitten sovitun mukaan palkattiin, näkyivät hänen kulunsa budjetissa ylimääräisinä. Muu-

toin voi sanoa talouden olleen hyvin tasapainossa ja kulujen vastanneen suunniteltuja kuluja.  
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Muu Kulttuuri 

Eino Leinon elämästä tehty dokumenttielokuva esitettiin 29.9.2019 Urjalan yhtenäiskoulun auditoriossa. 

Valoa Urjala tapahtuma järjestettiin1.11.2019 Itsenäisyyden puistosta valotaidetapahtuma keräsi runsaasti 

yleisö katsomaan ja kokemaan a erilaisten työryhmien tekemiä valotaideteoksia.  

Kotiseutumuseo ja Väinö Linnan reitti olivat tavanomaisesti auki. Museon ylläpitoon ei Urjala seura osallis-

tunut seuran resurssien niukkuuden vuoksi. Kesä-elokuun aikana torilla oli kulttuuriteltta erilaisine esiintyji-

neen. Itsenäisyyspäivän juhla pidettiin Urjalan yhtenäiskoulussa, päivässä palkittiin vuoden aikana eritavoin 

asioituneita kuntalaisia. 

 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutus 

Järjestetään kulttuuri tapahtu-

mia ja/tai retkiä kulttuuritapah-

tumiin kuntalaisille.  

Tapahtumien määrä.  Tilaisuuksia ja retkiä järjestet-

tiin tavoitteen mukaisesti.  

Toteutetaan yhteistyössä Väinö 

Linnan seuran kanssa 42. valta-

kunnallisesti kiinnostavat Pentin-

kulman päivät.  

Tavoitetaan tilaisuuksien yleisö-

määrän tavoitetaso. Saadaan val-

takunnallista näkyvyyttä.  

Laadukas ja saavutettava ohjel-

misto sai näkyvyyttä sosiaali-

sessa mediassa ja tapahtuma-

viikonloppu sai hyvin näky-

vyyttä Helsingin Sanomissa.  
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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 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

8110 TEKNINEN TOIMISTO 
      

TOIMINTATUOTOT 0 0 0 73 
 

-73 

TOIMINTAKULUT -209 847 0 -209 847 -197 979 94,34% -11 868 

TOIMINTAKATE -209 847 0 -209 847 -197 906 94,31% -11 941 

 

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 

Uusi liikuntapaikkojen hoitaja sekä rakennustarkastaja aloittivat toimessaan keväällä sekä uusi vesihuolto-

laitoksen hoitaja aloitti toimessaan syksyllä. Osaavan ja sitoutuneen henkilökunnan palkkaaminen tuo 

oman haasteensa rekrytointiin. Rekrytoinneissa on kuitenkin onnistuttu, vaikka hakukierroksia on jouduttu 

tekemään ennakoitua enemmän. Asiakaspalvelu on jatkunut hyvätasoisena. Valtakunnallinen SOTE- ja maa-

kuntauudistushanke lopetettiin alkuvuodesta, joten siihen liittyvät kiinteistöjä koskevat tietopyynnöt ja kat-

selmukset loppuivat myös. Tietojen keräämiseen ja katselmuksiin on käytetty runsaasti työaikaa viimeisen 

parin vuoden aikana, joten toivottavasti kerättyä tietoa pystytään hyödyntämään, kun SOTE-uudistusta jat-

ketaan myöhemmin muodossa tai toisessa. Urjalan kunta päätti ryhtyä nk. Hinku-kunnaksi vuoden lopulla. 

Kun kunta liittyy erilaisiin työryhmiin tai kunnassa perustetaan sisäinen työryhmä, niin useimmiten näissä 

tarvitaan teknisen palvelukeskuksen osaamista. Tarvittavien selvitysten valmistelu ja tekeminen henkilöityy 

tietyille henkilöille ja joilla jo on varsin tiivis työaikataulu. Tehtäviä on kuitenkin vaikea siirtää eteenpäin, 
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koska ko. tietojen hankinta ja käsittely vaatii oman osaamisensa. Työaikaa kuluu näihin paljon, joten resur-

sointi on otettava huomioon liittymispäätöksiä tehtäessä. ICT-kulut jatkoivat kasvamistaan mm. valokuitu-

yhteyden käyttömaksut kasvoivat. 

Tekninen palvelukeskus toteuttaa tehtäviään pienin henkilöresurssein. Tehtävien määrää on sopeutettu 

sellaiseksi, että ne pystyttäisiin käytettävissä olevalla henkilökunnalla toteuttamaan. Esitettyjen investointi-

hankkeiden 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 poh-

jalta, että varauduttaisiin pelkkiin yllätyksiin.  

Muutokset huomioiden kaikki vuodelle 2019 esitetyt investointihankkeet pystyttiin toteuttamaan sekä 

suunnitteluhankkeet aloittamaan. 

 

8120 Yhdyskuntasuunnittelu 

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta 

Tulosyksikön esimies kunnallisteknisen suunnittelun osalta on yhdyskuntatekniikan rakennusmestari Osmo 

Hongisto. Vastuuhenkilö kaavoituksen, aluearkkitehtitoiminnan ja yleiskaavoituksen osalta on aluearkki-

tehti Leena Lahtinen. 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

8120 YHDYSKUNTASUUNNIT-
TELU 

      

TOIMINTATUOTOT 44 000 0 44 000 31 887 72,47% 12 113 

TOIMINTAKULUT -153 571 0 -153 571 -126 326 82,26% -27 245 

TOIMINTAKATE -109 571 0 -109 571 -94 440 86,19% -15 131 

 

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus 

Yhdyskuntasuunnittelu tuottaa ja hankkii Urjalan kunnan kaavoitus- ja kunnallistekniikan suunnittelupalve-

lut. Yhdyskuntasuunnittelun henkilöresursseina ovat kaavoitusasioissa aluearkkitehti Leena Lahtinen ja kaa-

voitusavustaja Sari Vierimaa. Kunnallisteknisessä suunnittelussa henkilöresursseina ovat tekninen johtaja 

Kimmo Virta ja tekninen työnjohtaja Osmo Hongisto. 

 

Keskeiset tapahtumat kaavoitustoiminnassa  

Aluearkkitehtitoiminta jatkui kuntien (Urjala-Vesilahti) välisen sopimuksen mukaisena. Aluearkkitehdin työ-

aika ja palkkakustannukset jakautuivat kuntien kesken, Urjalan osalle 38,5 % ja Vesilahden osalle 61,5 

%.  Kaava-avustajan työpanosta myytiin Vesilahdelle n. kahden viikon tuntien verran. 
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Kaavoituskatsaus valmistui 25.9.2019. Asemakaavoituksessa edettiin vireillä olevien kaavojen ja kaavamuu-

tosten laatimisessa. Ajantasaisen asemakaavan ylläpitoa toteutettiin viemällä eteenpäin vireillä olevia kaa-

vamuutoksia. Asemakaavojen karttayhdistelmää ylläpidettiin karttasovelluksen avulla. Kehitettiin kaikille 

avointa selainpohjaista karttapalvelua edelleen ja lisättiin sinne kartta-aineistoja mm. kunnan yleiskaavat. 

Palvelusta löytyvät myös myytävät tontit. Kunnan osoitekartan päivitystyö valmistui. Kuntanet-ohjelmis-

toon päivitettiin osoiterekisteri. 

Vireillä olevat Kangasniemen asemakaavamuutos sekä Korttelin 28 sekä puistoalueiden asemakaavamuutos 

etenivät ehdotusvaiheeseen ja tulevat hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2020. Korttelin 28 ja puistoalu-

eiden suunnittelualuetta jouduttiin pienentämään oleellisesti maanomistajan vetäydyttyä kaavahank-

keesta. Valmisteltiin kaavamuutoksen käynnistämistä Yhtenäiskoulun ja vanhainkodin alueella. 

Laadittiin huonekortit (materiaalit ja varusteet) kunnantalon putkiremontin yhteydessä tehtyyn wc-tilojen 

uudistukseen. Laadittiin julkisivuvärisuunnitelma Uotilan sivurakennukseen l. työtoimintakeskukseen. 

Laadittiin pyydetyt lausunnot kaavahankkeisiin ja maankäytön lupiin. Annettiin asiakasneuvontaa kaava-, 

kiinteistö- ja maanomistusasioissa. 

 

Tonttien myynnin edistäminen  

Tonttimarkkinointia edesautettiin osallistumalla Asta-messuille sekä Tonttipäivän järjestämiseen ja siellä 

järjestettiin opastuskierros tonteille. Lisäksi järjestettiin kunnan Infoteltta-tapahtuma torilla kesäkuussa. 

Syksyllä valmistuivat uudet info-taulut myytäville tonteille. Ylläpidettiin myytävien tonttien tilastointia. Hoi-

dettiin kahden kunnalla myynnissä olleen kiinteistön markkinointimateriaali ja esittelyt. 

 

Katsaus tonttitarjontaan 

Kunnalla on luovutuskelpoisia ja myytävänä yhteensä 53 kpl kaavoitettuja erillis- ja pientalojen tontteja. 

Lisäksi on tarjolla joitakin palstoitustontteja sekä omakotirakentamiseen sopivia maa-alueita kyläkeskuk-

sissa 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. Kerrosta-

lotontteja kunnalla ei ole.  

Yritystontteja on tarjolla vt 9:n varressa Savikontien alueella 3 kpl, Kolkan pohjoisella alueella 2 kpl ja Ruo-

kolassa 2 kpl. Metallitien yritystontit eivät ole vielä rakentamisvalmiita. 

Omakotirakentamiseen tarkoitettujen tonttien varantoa voidaan pitää riittävänä ottaen huomioon rakenta-

misen määrä kunnassa, niiden sijainti ei vain ole kaikilta osin houkutteleva.  Sen sijaan huomioiden väestön 

ikääntyminen ja esteettömien asuntojen tarve kuntakeskuksessa, on uusien kerrostalo- ja rivitalotonttien 

kaavoittamiselle palvelujen ääressä tarvetta. Samoin julkisten palvelujen uusien yksiköiden sijoittumiseen ei 

juurikaan ole olemassa tonttivarantoa. Yritys- ja toimitilojen rakentamiseen kaavavarantoa on hyvin, tontti-

varantoa parantaa Metallitien tonttien tasauksen valmistuminen lähivuosina. 

Keskeiset tapahtumat kunnallisteknisen suunnittelun osalta 

Huhdin ja jätevedenpuhdistamon välisen vesijohdon ja paineviemärin suunnitelmien tarkentaminen yleis-

suunnitelmatasolta rakennussuunnitelmatasolle aloitettiin. Kolkan katuvalaistuksen suunnitelmiin tehtiin 

tarkennuksia ennen rakennustöiden aloittamista.   
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Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutus Toteutumisvaihe 

Vireillä olevat kaava-

hankkeet etenevät ja 

kunnassa on riittävä 

tonttivaranto kysyntään 

nähden. 

Kaavahankkeiden val-

miusaste ja rakennusval-

miina olevien pientalo- ja 

yritystonttien määrä. 

Kaavahankkeita toteu-

tetaan maankäytön 

suunnitteluhankkeiden 

mukaisesti.  

Muuten edettiin suun-

nitelmien mukaan, 

mutta K28 ja puistoalu-

eiden asemakaava val-

mistuu ennakoitua pie-

nempänä ja myöhem-

pään. 

Tonttien myynnin edis-

täminen. 

Tonttitilastointi ja tontti-

tapahtuma. 

Myytävät tontit kartta-

palvelussa ja tonttita-

pahtuman järjestämi-

nen. 

Toteutui 

 

 

Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Asemakaavat, ha * 806 806 811 811 815 815 

Ranta-asema-kaavat, ha 571 571 584 584 584 584 

Osayleiskaava,  5086 6090 6090 6090 6090 6090 

*asemakaavamuutokset eivät lisää pinta-alaa 

 

 

8130 Yhdyskuntarakentaminen 

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta 

Tulosyksikön esimies: yhdyskuntatekniikan rakennusmestari Osmo Hongisto 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

8130 YHDYSKUNTARAKENTA-
MINEN 

      

TOIMINTATUOTOT 9 000 0 9 000 7 473 83,04% 1 527 

TOIMINTAKULUT -237 375 0 -237 375 -259 856 109,47% 22 481 

TOIMINTAKATE -228 375 0 -228 375 -252 383 110,51% 24 008 
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Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus 

Yhdyskuntarakentaminen tuottaa ja hankkii liikenneväylien, valaistuksen, torin, leikkipaikkojen, urheilu- ja 

ulkoilualueiden sekä puistoalueiden suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut. 

 

Keskeiset tapahtumat toiminnassa 

Alkuvuosi 2019 oli erittäin runsas luminen, jonka vuoksi aurausta ja muita talvihoitotöitä tehtiin huomatta-

van paljon. Vaikka lunta oli paljon, suli se keväällä nopeasti pois, eikä talvi ollut erityisen pitkä. 

Joulukuussa koettiin voimakas, kostea lumimyräkkä, jolloin painavaa lunta satoi muutamassa tunnissa jopa 

15 cm:ä. Tämä aiheutti runsaasti puiden oksien katkeilua. Oksien siivous ja vahingoittuneiden puiden poisto 

katuverkolta, puistoista ja muilta yleisiltä alueilta on edelleen kesken.  

Uudelleen päällystyksiä huonokuntoisille kaduille ja kevyen liikenteen väylille jatkettiin. Toimintavuonna 

päällystettiin uudelleen Peltorinteentien alkupää Punkalaitumentieltä Huoltokujan risteykseen, Vanhainko-

dintien pyörätie ja Porttikiventie. Lisäksi päällystettiin Urjalantielle yhtenäiskoulun kohdalle rakennetun 

linja-autopysäkin murskepintainen luiska pyörätielle. 

Uudelle Puistotiellä olevalle hoivakodille rakennettiin uusi katuyhteys vanhan, huonokuntoisen yhteyden 

tilalle. Rakennustyö toteutettiin urakalla ja urakkaan kuuluivat kaikki työvaiheet pohjarakentamisesta asfal-

tointiin ja viimeistelytöihin. Rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa ja vastaanottotarkastus pidettiin elokuun 

alussa. 

Kolkan alueelle toteutettiin katuvalaistus. Jalustat ja johdotukset tehtiin yhteistyössä Lounean kanssa. Pyl-

väät ja valaisimet hankittiin suoraan toimittajilta, mutta asennustöistä pyydettiin urakkatarjoukset. Valais-

tus tuli toimikuntoon joulukuussa urakka-ajan puitteissa. 

Kolkanjoen teollisuusalueen yritystonttien tasaaminen rakentamiselle sopiviksi aloitettiin toimintavuonna. 

Metsänhoitoyhdistys suoritti alueelle kasvaneen puuston kaatamisen sekä hyötykäytettäviksi kelpaavien 

puiden keruun. Urakkatarjouspyyntö alueen maanrakennustöistä julkaistiin joulukuun lopulla. Varsinainen 

rakennusurakka toteutetaan vuonna 2020.  

Kunnan konekaluston uudistaminen aloitettiin kilpailuttamalla uusi kiinteistönhoitotraktori vanhan Wille 

345:n tilalle. Tarjouskilpailun voittajaksi valikoitui Wille 375. 

Kaikille kunnan leikkikentille tilattiin valtioneuvoston asetuksen mukaiset turvallisuusasiakirjat. Samalla leik-

kikentillä suoritettiin vuositarkastukset. 

Lammiharjun ulkoilualueelle asennettiin yhteistyössä Huhdin kyläyhdistyksen kanssa, vuoden 2018 lopulla 

tilatut ulkokuntoilulaitteet. Muilla ulkoliikuntapaikoilla ei tehty merkittäviä investointeja toimintavuonna. 

Keskusurheilukentällä järjestettiin tasapeliin 1-1 päättynyt U15 – poikien jalkapallon maaottelu Suomen ja 

Pohjois-Irlannin välillä syyskuussa. Laukeelan 5 ja 10 kilometrin metsäreittejä kunnostettiin muutaman vuo-

den tauon jälkeen. Reittejä raivattiin ja ojien yli rakennettiin tarpeen mukaan uusia siltoja. Kunnostustöitä 

jatketaan vielä vuonna 2020. 

Kunnan ylläpitämien laavujen kunnossapitoa tehostettiin ja niillä tehtiin huoltokierros noin kahden kuukau-

den välein. 
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Liikuntapaikkojen hoitajan toimi laitettiin hakuun alkuvuodesta ja uusi liikuntapaikkahoitaja aloitti toimessa 

huhtikuun alussa. Muita henkilöstömuutoksia ei yhdyskuntarakentamisen tulosalueella toimintavuonna ta-

pahtunut.  

 

Valtuuston nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutus Toteutumisvaihe 

Yleisten alueiden viihty-

vyyden parantaminen 

Ulkoliikuntalaitteen ra-

kentaminen. 

Ulkoliikuntalaitteen ra-

kentaminen liikuntatoi-

men suosittamaan paik-

kaan. 

Toteutunut Lammihar-

julle asennettujen ulko-

liikuntalaitteiden 

myötä. 

 

 

TUNNUSLUVUT 2015 2016 2017 2018 2019 

Kunnan hoidossa olevat kaavatiet, km 44,0 45,5 45,5 45,5 45,5 

Kestopäällysteaste, % 76,9 80 80 81 81 

 

 

 

8140 Muu palvelutoiminta 

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

8140  MUU PALVELUTOI-
MINTA 

      

TOIMINTATUOTOT 1 760 0 1 760 774 43,99% 986 

TOIMINTAKULUT -66 024 0 -66 024 -49 449 74,9% -16 575 

TOIMINTAKATE -64 264 0 -64 264 -48 675 75,74% -15 589 

 

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 toi-

mii LHJ:n alueella jätelautakunta, jonka vastuukuntana on Forssa. Urjalan kunnan romuajoneuvoviranomai-

sena toimii rakennustarkastaja. 
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Keskeiset tapahtumat toiminnassa 

Romuajoneuvoja oli vuonna 2019 12 kappaletta. 

 

Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 

Järjestettyyn jätehuoltoon liittyneet kiinteistöt 2950 3000 3000 3000 3000 

 

 

 

8141 Kiinteistöpalvelut 

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta 
Tulosalueen esimies: rakennusmestari Jiri Laine 
 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

8141 KIINTEISTÖPALVELU 
      

TOIMINTATUOTOT 400 730 0 400 730 405 850 101,28% -5 120 

TOIMINTAKULUT -1 247 
471 

-32 500 -1 279 
971 

-1 256 
005 

98,13% -23 966 

TOIMINTAKATE -846 741 -32 500 -879 241 -850 154 96,69% -29 087 

 

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus 

Kiinteistöpalvelut järjestää kunnan eri palvelukeskusten käyttöön tarkoituksenmukaiset toimitilat ja huoleh-

tii kunnan rakennusomaisuuden arvon säilymisestä.  Kiinteistöpalvelu tuottaa ja hankkii kiinteistöjen yllä-

pito- ja hoitopalvelut kunnan omistamissa kiinteistöissä.  Ylläpitopalveluihin kuuluu lämmön, sähkön ja ve-

den 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 2019 jatkui toiminnantäyteisenä.    

Yhtenäiskoululla pidetiin kaksivuotistakuutarkastukset. Kaksivuotistarkastusta varten henkilökunta oli lis-

tannut puutteita ja havaittuja ongelmia. Havaintoja tehtäessä joitakin parannuksia on tehty lisätyönä. Tode-
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tut puutteet on pääsääntöisesti korjattu, joitakin pieniä keskeneräisiä töitä lukuun ottamatta. Käyttöönot-

tovaiheen odotetaan kestävän yleensä noin kolme vuotta. Kulutusseurantaa ja kulutukseen liittyviä kustan-

nuksia on seurattu. Liikuntavälineiden tarkastuksien tekemisen vastuuttaminen ja välineiden kunnossapi-

don kustannusjako kiinteistönhoidon ja käyttäjän kesken tulee tulevaisuudessa selvittää tarkemmin. 

Entinen taksikoppi liitettiin osaksi matkahuollon tiloja. 

Aseman koulun rivitalon kentänpuoleisen päätyasunnon as 6 remontti valmistui keväällä. Yllättävä tarve 

esikoululle ilmaantui samaan aikaan ja päätyasuntoa suunniteltiin otettavan käyttöön tähän tarkoitukseen. 

Muuttojärjestelyjen mahdollistuttua esikoulu voitiin toteuttaa isompaan huoneistoon as 2. Esikoulu pääsi 

muuttamaan näihin tiloihin kesälomakauden jälkeen, mutta tilojen remontointi on vielä mm. ilmanvaihdon 

osalta kesken. 

Myös päivähoidolle ilmaantui yllättäviä tilatarpeita ja muuttojärjestelyiden kautta päästiin Aseman koulun 

rivitalon as 1 saneeraamaan päiväkotikäyttöön. Tilat valmistuivat vuoden lopulla.  

Virkatien päiväkodin tulevaisuutta miettivä työryhmän selvitys valmistui keväällä ja työtä jatkettiin hanke-

suunnittelulla. Hankesuunnitelma valmistui vuoden 2020 talousarvion päätäntävaiheeseen ja hanke on 

otettu vuoden 2020 investointiohjelmaan. Nykyinen rakennus saneerataan päiväkotikäyttöön siltä osin kuin 

sitä ei ole ennen otettu päiväkotikäyttöön. Päiväkodin väistötilavaihtoehtoja selvitettiin ja jatkoneuvottelut 

aloitettiin Attendo Oy:n kanssa joka omistaa Urjalan vanhan vanhainkoti-kiinteistön. 

Terveyskeskuksella hammashoitolan ilmanvaihdon ongelmat aiheuttivat edelleen ongelmia. Ongelmia on 

yritetty poistaa teknisin keinoin mm. poistoilmamoottorien vaihdolla sekä ohjausjärjestelmää parantamalla. 

Myös putkistojen tiiveyksiä on tarkasteltu painekokein. Loppuvuonna ilmanlaatua alettiin tarkastella sisäil-

man laatua reaaliaikaisesti mittaavalla laitteella. Toimenpiteitä jatketaan vuoden 2020 aikana. 

Vuonna 2020 toteutuu terveyskeskuksen vuodeosaston siirtyminen Valkeakoskelle uusiin tiloihin. Tyhjene-

vien tilojen suunnittelu sote-käyttöön aloitettiin. 

Kunnantalon viemärisaneeraus toteutettiin kesän aikana. 

Loppuvuonna tehtiin kunnantalon iv-järjestelmien 5-vuotispuhdistukset. 

Työtoimintakeskuksen maalaus toteutettiin alkukesällä. 

Turhasta kiinteistömassasta luopumista on jatkettu. Kolkan talo myytiin sekä kunnan perintönä saama pieni 

maatila Hakkilasta myytiin. 

Sote- ja maakuntauudistus päättyi toistaiseksi. Uudistustyöhön on käytetty henkilötyövoimaa runsaasti, toi-

vottavasti tehtyä työtä voidaan hyödyntää myöhemmin.  

Kunnan kiinteistöjen energiaseurantaa on jatkettu omatoimisesti. Fiksuvesi vesimittareiden kulutusseuran-

tajärjestelmä otettiin käyttöön kunnan kiinteistöissä. Kiinteistöjen sähköisen hallinnan kulut ovat kasvaneet 

ja tulevat tulevaisuudessa kasvamaan mm. Hinku-kunnan toimenpiteiden vaikutuksesta. 
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Valtuuston nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutus Toteutumisvaihe 

Kiinteistöpäivystys Kunnan omien kiinteis-

töjen päivystyksen alka-

minen kiinteistönhoita-

jilla vuoden 2019 ai-

kana. 

Päivystysjärjestelyistä 

sopiminen.  

Neuvotteluja käyty kiin-

teistönhoitajien kanssa. 

Neuvotteluja jatketaan, 

kun kiinteistönhoitajien 

toimenkuvat saadaan 

tehtyä. 

 

 

 

8152 Maa- ja metsätilat 

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

 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

8150 MAA- JA METSÄTILAT 
      

TOIMINTATUOTOT 149 100 0 149 100 206 382 138,42% -57 282 

TOIMINTAKULUT -32 000 0 -32 000 -30 443 95,13% -1 557 

TOIMINTAKATE 117 100 0 117 100 175 940 150,25% -58 840 

 

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 

Metsää hakattiin hakkuusuunnitelman mukaisesti Metsänhoitoyhdistys Lounais-Häme ry:n toimesta. 
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8160 Vesihuoltolaitos 

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta 

Tulosyksikön esimies: yhdyskuntatekniikan rakennusmestari Osmo Hongisto 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

8160 VESIHUOLTOLAITOS 
      

TOIMINTATUOTOT 617 800 0 617 800 609 442 98,65% 8 358 

TOIMINTAKULUT -534 094 0 -534 094 -441 644 82,69% -92 450 

TOIMINTAKATE 83 706 0 83 706 167 798 200,46% -84 092 
 

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus 

Vesihuoltolaitos tuottaa ja hankkii toiminta-alueellaan sijaitseville kiinteistöille talousveden, käsittelee jäte-

vedenpuhdistamoille tuodun ja johdetun jäteveden. Jäteveden puhdistamisesta syntyvä liete kuivataan ja 

toimitetaan käsittelyyn. Vesihuoltolaitos tuottaa ja hankkii vesi- ja viemäriverkoston, niihin liittyvien raken-

nusten, laitteiden ja koneiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut. 

 

Keskeiset tapahtumat toiminnassa 

Vesilaitoksen toimittama talousvesi oli koko toimintavuoden hyvälaatuista. Tampereen kaupungin ympäris-

töterveyden osasto suoritti tarkastuksen vesilaitoksella joulukuussa. Tarkastuksessa ei havaittu puutteita 

vesilaitoksen toiminnassa. 

Alkuvuosi oli runsasluminen, mutta lumi suli varsin nopeasti pois, eikä se merkittävästi nostanut edellisvuo-

den seurauksena alhaalla ollutta pohjaveden pintaa. Kesäkin oli hyvin vähäsateinen. Vesi kuitenkin riitti, 

eikä sen käyttöä jouduttu rajoittamaan. Syksystä alkaen loppuvuosi oli erittäin sateinen. Runsaiden satei-

den myötä pohjavesi nousi myös vedenottamon pohjavesialueella, joka puolestaan aiheutti rautapitoisuu-

den nousun raakavedessä. Laukeelan vedenottamolla jouduttiin raudan poistamiseksi suodattimien huuh-

telumääriä lisäämään lähtevän veden hyvälaatuisuuden säilyttämiseksi.  

Muutoin vedenottamolla tehtiin toimintavuonna huolto- ja kunnossapitotöitä. Ottamolla oleva painesäiliö 

huollettiin ja säiliölle tehtiin määräaikaistarkastus. Toinen ottamon kompressoreista uusittiin. Alkuvaikeuk-

sien jälkeen kompressori saatiin toimimaan suunnitellusti. Vuoden lopulla puhdistettiin ilmastuskaappi ja 

siellä olevat ilmastuslautaset vaihdettiin uusiin. 

Vesijohtovuodot pysyivät toimintavuonna erittäin vähäisellä tasolla. Vesijohtovuotoja oli vain yksi kappale. 

Tämä kertoo vesijohtoverkoston hyvästä kunnosta ja oikein ajoitetuista huoltotöistä. 

Etäluettavien, tai oikeammin lähiluettavien, vesimittareiden lähetinmoduuleiden toiminta oli heikkoa. Aino-

astaan noin puolet lähetti lukemia. Mittareiden toimittaja lähetti takuuna uusia moduuleita 205 kpl toimi-

mattomien tilalle. Uusien moduuleiden vaihtotyötä ei vielä toimintavuonna ehditty aloittamaan.  

Edellä mainittuun liittyen toimintavuonna selvitettiin tosiasiallisesti etäluettavien mittareiden toimivuutta 

ja kustannuksia.  
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Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevien, mutta vesihuoltolinjoihin liittymättömien, kiinteistöjen liittä-

mistä linjoihin on jatkettu. 

Huhdin jätevedenpumppaamon ja jätevedenpuhdistamon välisessä paineviemärissä oli toimintavuonna 

kolme vuotoa, joista kaksi metsäosuudella ja yksi aivan junaradan varressa. Edellä mainitun paineviemärin 

uusimiseen johtava suunnittelu käynnistettiin keväällä 2019. Rakennustöihin on tarkoitus päästä vuonna 

2020.  

Jätevesiviemäri romahti osittain Vanhainkodintien ja Reikontien risteyksen läheisyydessä aivan toiminta-

vuoden lopussa. Korjaustöiden suorittaminen jäi vuodelle 2020. 

Vuotovesien määrä jätevesiviemäreissä oli toimintavuonna huomattavan suuri johtuen lumen nopeasta su-

lamisesta keväällä ja sateisesta syksystä, jolloin märkä maaperä ei enää imenyt vettä. Vuotovesiprosentti oli 

noussut noin 70 %:iin, kun se keskimäärin on ollut noin 50 %:a. Suomen vesihuoltolaitoksilla keskimäärin 

vuotovesiprosentti on ollut 37 – 47 %. Korjaavana toimenpiteenä on sovittu Kokemäenjoen Vesistön Ve-

siensuojeluyhdistyksen kanssa vuotovesiselvityksen laadinnasta ja työ on aloitettu. 

Vuotovesien suuresta määrästä huolimatta jätevedenkeskuspuhdistamo toimi hyvin vuonna 2019 ja puh-

distustulokset täyttivät sille ympäristöluvassa asetetut vaatimukset. Myös yhdyskuntajätevesiä koskevan 

valtioneuvoston asetuksen (888/2006) vaatimukset täyttyivät kaikilta osin. Jätevedenkeskuspuhdistamon 

toimintaa tarkkaillaan säännöllisesti Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry:n toimesta. Kuivatun 

puhdistamolietteen käsittelyn hoiti sopimuksen mukaisesti Envor Group Oy, jonka kanssa sovittiin sopimuk-

sen option käytöstä vuodelle 2020.  

Vesihuoltolaitoksen pitkäaikainen hoitaja jäi eläkkeelle kesällä. Hänen tilalleen palkattiin uusi vesihuoltolai-

toksen hoitaja, joka aloitti toimessa syksyllä. Loppukesän ja alkusyksyn ajan vesihuoltolaitoksia hoidettiin 

kahden laitoksen hoitajan voimin. Uuden laitoksen hoitajan aloitettua olivat vesihuoltolaitoksen henkilöre-

surssit vuoden 2019 lopulla riittävät mm. päivystyksen pyörittämiseen.   

Uudisrakennuskohteina vuonna 2019 toteutettiin kaksi pienehköä hanketta. Molemmat rakennettiin 

omana työnä. Syyskuussa rakennettiin vesijohtoa ja viettoviemäriä Urjalankylään, Punkalaitumentien var-

relle noin 50 metriä. Marras- ja joulukuussa puolestaan rakennettiin uutta vesijohtoa Kertunvuorentielle 

noin 250 metriä. Urakalla ei toimintavuonna toteutettu yhtään vesihuoltohanketta.   

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:ltä ostettiin noin 50 m³ vettä vuorokaudessa Hakkilan paineenkorottamon 

kautta. Vesi otettiin yöaikaan ja se ohjautui pääosin Uuden-Salmen ja Aseman suuntaan. 

 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutus Toteutumisvaihe 

Keskuspuhdistamon 

ELY-keskuksen lupaeh-

tojen ja tarkastuksen 

mukainen toiminta 

Vuotovesiselvityksen 

toimittaminen ELY-kes-

kukseen. 

Vuotovesiselvityksen 

laadinta aloitettiin kon-

sultin toimesta syksyllä 

2019. 

Vuotovesiselvityksen 

lähtötiedot on toimi-

tettu konsultille. 
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TUNNUSLUVUT 2015 2016 2017 2018 2019 

Vesijohtoverkoston pituus, km 102,7 106,2 106,9 109,4 109,8 

Pumpattu vesimäärä, 1000 m³ 171,1 168,1 168,7 161,2 160,9* 

HS-vedeltä ostettu vesimäärä, 1000 m³    18,2 18,3 

Ottamolta toimitetun veden määrä, 

1000 m³ 
140 140 140,5 142,9 143,4 

Vesimaksu €/kuutio 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

Viemäriverkoston pituus, km 80,5 81,2 82,0 83,5 83,6 

Jätevesimaksu €/kuutio 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 

*Laukeelan vedenottamolta pumpattu vesimäärä, sisältäen huuhteluveden 

 

8170 Pelastustoimi 

Vastuutaho: Pirkanmaan alueellinen pelastuslaitos 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

8170 PELASTUSTOIMI 
      

TOIMINTAKULUT -337 314 0 -337 314 -350 183 103,82% 12 869 

TOIMINTAKATE -337 314 0 -337 314 -350 183 103,82% 12 869 
 

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 2019 pelastuspalvelutehtäviä oli 112 kappaletta (Tilannehuone.fi). Pelastustoimelta kunnan hoidet-

tavaksi siirtyneitä pelastuspalvelutehtävien jälkihoitotehtäviä oli kolme kappaletta. 

 

Tunnusluvut 

 

Tehtävä 2015 2016 2017 2018 2019 

Pelastuspalvelun tehtävät 121 336 92 73 112 



 

 83 

 

9000 RAKENNUSLAUTAKUNTA 
Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja Raimo Nuikka 

Toimielimen alaiset tulosalueet: 
9110 Rakennusvalvonta 
9120 Ympäristönsuojelu 
9111 Yksityistietoimi 
 

9110 Rakennusvalvonta 

 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

9110 RAKENNUSVALVONTA- 
JA NEUVONTA 

      

TOIMINTATUOTOT 30 000 0 30 000 27 295 90,98% 2 706 

TOIMINTAKULUT -86 002 0 -86 002 -97 267 113,1% 11 265 

TOIMINTAKATE -56 002 0 -56 002 -69 972 124,95% 13 970 
  

Tulosalueen perustehtävä 

Rakennuslautakunnan tehtävänä on huolehtia rakennustoiminnan viranomaistehtävistä eli rakennustoimin-

nan 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 2019 

Rakennuslautakunta kokoontui yhteensä 7 kertaa ja suoritti perinteisen ympäristökatselmuksen 14.5.2019, 

jonka pohjalta annettiin muutamia kunnostuskehotuksia. Toimintavuoden keväällä uusi rakennustarkastaja 

aloitti työnsä. Rakennusjärjestyksen päivittäminen saatiin päätökseen vaikkakin lainvoimaa uusi rakennus-

järjestys ei saanut valituksesta johtuen. Rakennuslautakunta päätti myös tänäkin vuonna kuituverkon maa-

kaapeloinnin sijoittamisluvasta Urjalan kunnan alueella, muutamasta poikkeus- ja rakennusluvasta ja yksi-

tyistieavustusten jakamisesta. 

Lupapiste.fi ohjelmisto on lisännyt rakennuslupien käsittelyä sähköisessä muodossa edellisvuoteen verrat-

tuna. Myönnettyjä lupia oli yhteensä 133 kpl jopa 18 kpl enemmän kuin vuonna 2018. Uusi jätevesiasetus ja 

puistomuuntamot lisäsivät toimenpidelupien määrää.  
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Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutuminen 

Rakennus- ja toimenpideluvat kä-

sitellään kuukauden kuluessa vas-

taanotosta 

Keskimääräinen käsittelyaika Kuukauden käsittelyajassa on 

pääsääntöisesti pysytty. 

 

Tunnusluvut 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Myönnetyt rakennusluvat 128 106 108 115 133 

 

 

 

9111 Yksityistietoimi 

 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

9111 YKSITYISTIETOIMI 
      

TOIMINTAKULUT -86 802 0 -86 802 -86 410 99,55% -392 

TOIMINTAKATE -86 802 0 -86 802 -86 410 99,55% -392 
 

Tulosalueen perustehtävä 

Yksityistieavustusten jakaminen. 

 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Tavoite Mittari Toteutuminen 

Yksityistieavustusten käsittely kesäkuun loppuun 

mennessä 

Kalenteri Maksatus heinäkuun alussa 
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9120 Ympäristönsuojelu 

 

  Alkupe-
räinen 
talousar-
vio 

Talousar-
vio- 
muutok-
set 

Talousar-
vio 
muutos-
ten j. 

Toteu-
tuma 

Tot-% TA 
YHT 

Poik-
keama TA 
YHT 

9120 YMPÄRISTÖSUOJELU 
      

TOIMINTAKULUT -35 000 0 -35 000 -26 204 74,87% -8 796 

TOIMINTAKATE -35 000 0 -35 000 -26 204 74,87% -8 796 
 

Akaan kaupunki, Urjalan kunta ja Valkeakosken kaupunki muodostavat seudullisena ympäristönsuojelun 

tehtävistä vastaavan yksikön, jonka isäntäkuntana toimii Valkeakosken kaupunki. Ympäristöterveydenhuol-

lon järjestää Tampereen kaupunki. 
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Verotulot ja valtionosuudet 

 

  
Alkuperäinen 
talousarvio 

TA muu-
tettu 

Talousar-
vio 

muutosten 
jälk. 

Toteutuma Poikkeama 
Edellinen 

vuosi 
vast. ajank. 

VEROTULOT  16 358 000 0 16 358 000 15 516 813 841 188 15 777 498    
Kunnan 
verotulo 

13 792 000 0 13 792 000 12 980 695  811 305 13 357 374 

   
Kiinteistö-
vero 

1 680 000 0 1 680 000 1 636 876  43 124 1 604 918 

   
Osuus yh-
teisöveron 
tuotosta 

886 000 0 886 000 899 402  -13 402 815 206 

      Muut verot 0 0 0 -160  160 0     
            

VALTIONOSUU-
DET  

13 725 095 -354 096 13 370 999 13 593 763 -222 764 13 482 749 

   
Yleinen 
valtion-
osuus 

13 725 095 -354 096 13 370 999 13 385 121  -14 122 13 482 749 

      Verotulo-
menetys-
ten kom-
pensaatio 

0 0 0 208 642  -208 642 0 

 

Tuloveroprosentti    

Vuosi Tuloveroprosentti Kokonaisverotulot m€ Muutos % 

2019 22,00 15,5 -1,9  

2018 21,75 15,8 1,6 

2017 21,50 15,5 -2,7 

2016 22,00 15,9 -4,8 

2015 22,00 16,8 0,8 

2014 22,00 16,7 0,4 

2013 21,50 16,6 9,2 

2012 21,00 15,1 -2,5 

    

Kiinteistöveroprosentit 

Vuosi Yleinen kv-% 
Vakituisen asuinra- 

kennuksen kv-% 
Muun asuinraken-

nuksen kv-% 

2019 1,2 0,65 1,25 

2018 1,2 0,65 1,25 

2017 1,1 0,60 1,25 

2016 1,1 0,65 1,25 

2015 1,2 0,65 1,25 

2014 1,1 0,60 1,2 

2013 1,1 0,55 1,15 

2012 1,0 0,50 1,1 
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Investointien toteumavertailu 

 

Kunnanhallitus TP 2018 TA 2019 
TA 2019 
muut. 

TP2019 Poikkeama 

Maa-alueet           

  Menot -3 000 -30 000 -30 000 -6 000 24 000 

  Tulot 17 900 30 000 30 000 20 100 -9 900 

Valokuituverkko           

  Menot -105 090 0 0 0 0 

  Tulot 0 0 0 0 0 

Taloushallinnon järjestelmäuudis-
tus           

  Menot 0 -120 000 -120 000 -25 379 94 620 

  Tulot 0 0 0 0 0 

Tekninen lautakunta  TP 2018 TA 2019 
TA 2019 
muut. 

TP2019 Poikkeama 

Yhdyskuntarakentaminen           

  Menot -94 000 -260 000 -260 000 -247 541 12 459 

  Tulot 0 0 0 25 000 25 000 

Kiinteistörakentaminen            

  Menot -237 000 -200 000 -245 000 -218 460 26 540 

  Tulot 0 0 0 0 0 

Vesihuolto           

  Menot -160 000 -95 000 -95 000 -11 793 83 207 

  Tulot 0 0 0 0 0 

INVESTOINNIT YHTEENSÄ -581 190 -675 000 -720 000 -464 073 255 926 

 

Kunnanhallituksen investoinnit olivat pienimuotoiset. Kunnanhallitus myi Kolkan talon sekä lunasti yhden 

aiemmin arpajaisvoittona lahjoitetun tontin. Seudulliseen taloushallinnon järjestelmäuudistukseen varau-

duttiin talousarviossa kalliimman vaihtoehdon mukaan, koska lopullinen hankintapäätös tehtiin vasta vuo-

den 2019 talousarvion hyväksymisen jälkeen. Järjestelmäuudistus on edennyt suunnitelman mukaisesti ja 

uudistus jatkuu edelleen vuonna 2020. Kokonaiskustannus tulee jäämään alle arvioidun. 

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 31.1.2019 § 7 yksityiskohtaisen suunnitelman teknisen lauta-

kunnan investoinneista vuodelle 2019. Investointihankkeiden tilannetta käsiteltiin teknisen lautakunnan 

kokouksessa 15.8.2019 § 40, jossa todettiin, että alkuvuosi 2019 toi esiin uusia hankkeita, joihin teknisen 

palvelukeskuksen on täytynyt reagoida. Lisäksi näköpiirissä oli Laukeelan päiväkodin saneeraushankkeen 

sekä Kolkan teollisuusalueen tonttien tasaamishankkeen ottaminen vuoden 2020 investointiohjelmaan. Ko-

kouksessa päätettiin hanke- ja määrärahamuutoksista siten, että Laukeelan päiväkodin saneeraushanke 

otettiin mukaan investointiohjelmaan hankesuunnittelun osalta, Aseman koulun saneerauksen valmistelu 

poistettiin, Kolkan teollisuusalueen tonttien tasaamishanke otettiin mukaan. Päivitetyssä investointihank-

keissa oli mukana myös teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa 16.5.2019 § 30 ilmoittama tarve esi-

opetuksen pikaisesti tarvitsemista tiloista, jotka järjestettiin aseman koulun viereiseen rivitaloon. 
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Teknisen lautakunnan kokouksessa 5.9.2019 § 48 päätettiin, että Yhtenäiskoulun huoltorakennukseen/ko-

nevarastoon varattu määräraha käytetään kunnantalon viemäriverkoston ja hoivakodin katuyhteyden sekä 

tulevan kiinteistötraktorin hankinnan määrärahavajeen täyttämiseen. Lisäksi aivan loppuvuonna ylimääräi-

senä investointihankkeena toteutettiin varhaiskasvatuksella ollut lisätilatarve. Aseman koulun rivitalosta 

vapautunut huoneisto muutettiin päiväkotikäyttöön marras- joulukuussa. 

Urjalan kunnanvaltuusto antoi kokouksessaan 19.12.2018 § 51 sitovat määrärahat seuraavasti; yhdyskunta-

rakentamiseen yhteensä 260 000 euroa, kiinteistörakentamiseen yhteensä 200 000 euroa ja Vesihuoltoon 

95 000 euroa. Kiinteistörakentamiseen oli hyväksytty 45 000 euron lisämääräraha aseman koulun rivitalon 

käyttötarkoitusmuutoksiin. Tekninen lautakunta päättää varojen jakamisesta hankkeille näiden määräraho-

jen puitteissa. Toteutuneet kustannukset ovat seuraavat; yhdyskuntarakentaminen yhteensä 222 541 eu-

roa, kiinteistörakentaminen yhteensä 218 460 euroa ja vesihuolto 11 793 euroa. Vuoden 2019 investointei-

hin käytettiin varoja yhteensä 452 794 euroa. Määrärahat on esitetty arvonlisäverottomina. Tehdyt muu-

tokset huomioiden, kaikki investointiohjelman kohteet toteutuivat ja lisämääräraha huomioiden, annetut 

määrärahat riittivät kohteiden toteuttamiseen.   
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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.-31.12.2019 01.01.-
31.12.2018 

TOIMINTATUOTOT     

 Myyntituotot 3 819 466,13 949 315,50 

 Maksutuotot 341 852,55 733 186,45 

 Tuet ja avustukset 297 363,06 302 412,99 

 Muut tuotot 779 513,09 1 982 295,14 

Toimintatuotto yhteensä 5 238 194,83 3 967 210,08 

TOIMINTAKULUT 
 

  

 Henkilöstökulut 
 

  

  Palkat ja palkkiot -6 175 120,25 -5 997 204,34 

Henkilöstösivukulut 
 

  

  Eläkekulut -1 678 894,49 -1 608 686,67 

  Muut henkilöstökulut -147 389,47 -170 895,11 

Palvelujen ostot -21 306 892,67 -19 977 458,53 

Aineet ja tarvikkeet -1 093 202,66 -1 101 705,29 

Tuet ja avustukset -3 120 629,73 -1 963 697,02 

Muut toimintakulut -496 071,09 -478 682,16 

Toimintakulut yhteensä -34 018 200,36 -31 298 329,12 

TOIMINTAKATE -28 780 005,53 -27 331 119,04 

Verotulot 15 516 972,63 15 777 498,13 

Valtionosuudet 13 593 763,00 13 482 749,00 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 
 

  

Korkotuotot 15 492,91 29 839,21 

Muut rahoitustuotot 60 876,24 216 676,07 

Korkokulut -58 495,67 -63 645,62 

Muut rahoituskulut -355,14 -901,29 

Rahoitustuotot ja -kulut yh-
teensä 

17 518,34 181 968,37 

VUOSIKATE 348 248,44 2 111 096,46 

Poistot ja arvonalentumiset 
 

  

 Poistot käyttöomaisuudesta -1 423 079,31 -1 401 883,28 

 Satunnaiset tuotot 
 

  

 Satunnaiset kulut 
 

  

TILIKAUDEN TULOS -1 074 830,87 709 213,18 

Poistoeron muutos 
 

-100 000,00 

Varausten muutos 100 000,00 300 000,00 

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -974 830,87 909 213,18 
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TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2019 2018 

Toimintatuotot/toimintakulut % 15 13 

Vuosikate-% poistoista 24 151 

Vuosikate, €/asukas 74 440 

Asukasmäärä 4695 4793 

 

TULOSLASKELMA (sisäiset ja ulkoiset) 01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2018 

TOIMINTATUOTOT     

 Myyntituotot 4 619 238,65 1 744 385,69 

 Maksutuotot 373 499,69 767 137,10 

 Tuet ja avustukset 297 363,06 302 412,99 

 Muut tuotot 2 231 444,77 3 284 392,64 

Toimintatuotto yhteensä 7 521 546,17 6 098 328,42 

TOIMINTAKULUT 
 

  

 Henkilöstökulut 
 

  

  Palkat ja palkkiot -6 176 331,43 -5 997 204,34 

Henkilöstösivukulut 
 

  

  Eläkekulut -1 678 894,49 -1 608 686,67 

  Muut henkilöstökulut -147 389,47 -170 895,11 

Palvelujen ostot -22 119 316,00 -20 756 244,79 

Aineet ja tarvikkeet -1 112 981,85 -1 151 426,73 

Tuet ja avustukset -3 120 629,73 -1 963 697,02 

Muut toimintakulut -1 946 008,73 -1 781 292,80 

Toimintakulut yhteensä -36 301 551,70 -33 429 447,46 

TOIMINTAKATE -28 780 005,53 -27 331 119,04 

Verotulot 15 516 972,63 15 777 498,13 

Valtionosuudet 13 593 763,00 13 482 749,00 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 
 

  

Korkotuotot 15 492,91 29 839,21 

Korkotuotot sisäiset 16 183,00 16 183,00 

Muut rahoitustuotot 60 876,24 216 676,07 

Korkokulut -58 495,67 -63 645,62 

Korkokulut sisäiset -16 183,00 -16 183,00 

Muut rahoituskulut -355,14 -901,29 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 17 518,34 181 968,37 

VUOSIKATE 348 248,44 2 111 096,46 

Poistot ja arvonalentumiset 
 

  

  Poistot käyttöomaisuudesta -1 423 079,31 -1 401 883,28 

 Satunnaiset tuotot 
 

  

 Satunnaiset kulut 
 

  

TILIKAUDEN TULOS -1 074 830,87 709 213,18 

Poistoeron muutos 
 

-100 000,00 

Varausten muutos 100 000,00 300 000,00 

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -974 830,87 909 213,18 
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Rahoituslaskelma 

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen 

avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorajoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoi-

minnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden nettomäärä. 

URJALAN KUNTA     

RAHOITUSLASKELMA 01.01.-
31.12.2019 

01.01.-
31.12.2018 

Toiminnan rahavirta     

   Vuosikate 348 248,44 2 111 096,46 

   Satunnaiset erät     

   Tulorahoituksen korjauserät -16 540,00 -11 712,32 

Investointien rahavirta     

Investointi menot -510 642,30 -598 636,91 

   Rahoitusosuudet investointimenoihin 25 000,00 0,00 

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 20 100,00 17 900,00 

Toiminnan ja investointien rahavirta -133 833,86 1 518 647,23 

      

Rahoituksen rahavirta     

Antolainauksen muutokset     

  Antolainasaamisten lisäykset   -5 000,00 

  Antolainasaamisten vähennykset 8 935,36 14 393,84 

Lainakannan muutokset     

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys   1 300 000,00 

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 086 690,00 -1 627 500,00 

  Lyhytaikaisten lainojen muutos     

  Oman pääoman muutokset     

Muut maksuvalmiuden muutokset     

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 102 026,49 -2 917,22 

  Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 

  Saamisten muutos 35 539,66 198 629,06 

  Korottomien velkojen muutos 503 666,14 -1 209 755,62 

Rahoituksen rahavirta -436 522,35 -1 332 149,94 

      

Rahavarojen muutos -570 356,21 186 497,29 

      

Rahavarojen muutos     

Rahavarat 31.12 2 693 022,82 3 263 379,03 

Rahavarat 1.1 3 263 379,03 3 076 881,74 

  -570 356,21 186 497,29    
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RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2019 2018 

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v -7 153 759 -6 020 321 

Investointien tulorahoitus % 71,7 352,7 

Lainanhoitokate 0,36 1,29 

Kassanriittävyys, pv 27,6 35,5 

Asukasmäärä 4695 4793 

 

Tase 

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Taseesta lasket-

tavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. 

URJALAN KUNTA     

TASE 2019 2018 

VASTAAVAA 
 

  

PYSYVÄT VASTAAVAT 
 

  

Aineelliset hyödykkeet 
 

  

    Maa- ja vesialueet 2 499 447,96 2 497 007,96 

    Rakennukset 14 370 451,46 14 892 595,31 

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 777 674,61 5 340 665,95 

    Koneet ja kalusto 99 130,64 34 742,73 

    Ennakkomaksut ja keskeneräiset 241 611,87 164 301,60 

  21 988 316,54 22 929 313,55 

  
 

  

Sijoitukset 
 

  

    Osakkeet ja osuudet 3 645 120,63 3 645 120,63 

    Lainasaamiset konserniyhteisöltä 563 501,22 572 436,58 

    Muut lainasaamiset 0,00   

  4 208 621,85 4 217 557,21 

  
 

  

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 
 

  

     Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 156,03 125 116,03 

  156,03 125 116,03 

  
 

  

VAIHTUVAT VASTAAVAT 
 

  

Vaihto-omaisuus 
 

  

   Aineet ja tarvikkeet 0,00 0,00 

  0,00 0,00 

  
 

  

Saamiset 
 

  

Pitkäaikaiset saamiset 
 

  

     Muut saamiset 55 778,41 59 036,85 

  55 778,41 59 036,85 

  
 

  

Lyhytaikaiset saamiset 
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    Myyntisaamiset 404 719,37 328 899,35 

    Muut saamiset 5 884,36 8 203,23 

    Siirtosaamiset 525 044,67 630 827,04 

  935 648,40 967 929,62 

  
 

  

Rahat ja pankkisaamiset 2 693 022,82 3 263 379,03 

  
 

  

VASTAAVAA YHTEENSÄ 29 881 544,05 31 562 332,29 

 

TASE - URJALAN KUNTA 2019 2018 

VASTATTAVAA     

OMA PÄÄOMA 
 

  

  
 

  

Peruspääoma            14 389 233,03               14 389 233,03    

Edellisten tilikausien alijäämä              1 228 482,54                     319 269,36    

Tilikauden yli-/alijäämä -               974 830,87                     909 213,18    

             14 642 884,70               15 617 715,57    

  
 

  

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 
VARAUKSET 

 
  

Poistoero                                   -                       100 000,00    

Vapaaehtoiset varaukset     

                                    -                       100 000,00    

  
 

  

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 
 

  

    Valtion toimeksiantojen pää-
omat 

 
  

    Lahjoitusrahastojen pääomat                  139 786,90                     162 720,41    

                   139 786,90                     162 720,41    

VIERAS PÄÄOMA 
 

  

Pitkäaikainen 
 

  

    Lainat rahoitus- ja vakuutuslai-
toksilta 

 
  

    Lainat julkisyhteisöiltä            11 204 120,00               12 100 000,00    

    Muut velat/liittymismaksut ja 
muut velat 

                 360 160,81                     359 410,81    

             11 564 280,81               12 459 410,81    

  
 

  

Lyhytaikainen 
 

  

    Lainat rahoitus- ja vakuutuslai-
toksilta 

                                  -       -  

    Lainat julkisyhteisöiltä                  942 940,00                 1 133 750,00    

    Ostovelat              1 273 522,46                     830 450,35    

    Saadut ennakot                                   -                                        -      
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    Muut velat/liittymismaksut ja 
muut velat 

                 141 685,40                     129 523,90    

    Siirtovelat              1 176 443,78                 1 128 761,25    

               3 534 591,64                 3 222 485,50    

  
 

  

VASTATTAVAA YHTEENSÄ            29 881 544,05               31 562 332,29    

 

 

TASEEN TUNNUSLUVUT 2019 2018 

Omavaraisuusaste -% 49,00 49,48 

Suhteellinen velkaantuneisuus -% 43,96 47,20 

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000€ 254 1228 

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 54 256 

Lainakanta 31.12., milj € 13 14 

Lainakanta 31.12., €/asukas 2664 2836 

Lainasaamiset, 1000€ 564 572 

Lainat ja vuokravastuut 31.12 12 621 061 13 634 038 

Velat ja vastuut €/asukas 2 688 2 845 

Asukasmäärä 4695 4793 

 

TULOT € % 

Varsinainen toiminta 
  

Toimintatuotot 5 221 655 15,14 

Verotulot 15 516 973 45,00 

Valtionosuudet 13 593 763 39,43 

Korkotuotot 15 493 0,04 

Muut rahoitustuotot 60 876 0,18 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 16 540 0,05 

Investoinnit 
  

Rahoitusosuudet investointimenoihin 25 000 0,07 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 20 100 0,06 

Rahoitustoiminta 
  

Antolainasaamisten vähennykset 8 935 0,03 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,00 

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 
  

Oman pääoman lisäykset 
  

Kokonaistulot yhteensä 34 479 335 100 

 

MENOT € % 
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Varsinainen toiminta 
 

  

Toimintakulut 34 018 200 95,36 

Valmistusomaan käyttöön 
 

  

Korkokulut 58 496 0,16 

Muut rahoituskulut 355 0,00 

Satunnaiset kulut 
 

  

Tulorahoituksen korjauserät 
 

  

Pakollisten varausten muutos 
 

  

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot 0 0,00 

Investoinnit 
 

  

Käyttöomaisuusinvestoinnit 510 642 1,43 

Rahoitustoiminta 
 

  

Antolainasaamisten lisäykset 0   

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 086 690 3,05 

Lyhytaikaisten lainojen vähennys 
 

  

Oman pääoman vähennykset 
 

  

Kokonaismenot yhteensä 35 674 383 100 
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Konsernitilinpäätös 

URJALAN KUNTAKONSERNI     

TULOSLASKELMA 01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018 

Toimintatuotot 19 184 417 17 477 423 

Toimintakulut -46 896 184 -43 714 925 

  
 

  

Toimintakate -27 711 766 -26 237 501 

  
 

  

Verotulot 15 516 973 15 777 498 

Valtionosuudet 13 593 763 13 482 749 

Rahoitustuotot ja -kulut 
 

  

   Korkotuotot 18 113 16 139 

   Muut rahoitustuotot 55 959 225 162 

   Korkokulut -114 448 -123 371 

   Muut rahoituskulut -53 373 -45 528 

  
 

  

Vuosikate 1 305 220 3 095 147 

  
 

  

Poistot ja arvonalentumiset 
 

  

   Suunnitelman mukaiset pois-
tot 

-2 015 858 -1 981 440 

  
 

  

Satunnaiset erät 0 0 

  
 

  

Tilikauden tulos -710 638 1 113 707 

  
 

  

Tilinpäätössiirrot 0 0 

Tilikauden verot -18 437 -24 991 

Laskennalliset verot -14 529 112 291 

Vähemmistö osuudet -31 873 -36 550 

  
 

  

Tilikauden ali/ylijäämä -775 477 1 164 457 

 

TUNNUSLUVUT 2 019 2 018 

Toimintatuotot/Toimintakulut % 41 40 

Vuosikate/Poistot % 65 156 

Vuosikate, euroa/asukas 278 646 

Asukasmäärä 4 695 4 793 
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URJALAN KUNTAKONSERNIN  
  

RAHOITUSLASKELMA 2019 2018 

Toiminnan rahavirta 
  

   vuosikate 1 305 220 3 095 147 

  satunnaiset erät 0 0 

  Tilikauden verot -18 515 -24 991 

  Tulorahoituksen korjauserät -162 527 61 240 

  
  

Investointien rahavirta 
  

  Investointimenot -1 691 835 -2 132 920 

  Rahoitusosuudet investointimenoihin 32 395 0 

  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 51 621 27 314 

Toiminnan ja investointien rahavirta -483 641 1 025 790 

  
  

Rahoituksen rahavirta 
  

Antolainan muutokset 
  

  Antolainasaamisten lisäys -2 789 -5 000 

  Antolainasaamisten vähennys 10 205 15 663 

Lainakannan muutokset 
  

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 096 802 2 546 053 

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 684 407 -2 101 117 

  Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 419 -14 243 

Oman pääoman muutokset 2 994 -188 278 

Muut maksuvalmiuden muutokset -1 592 
 

  Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 85 564 7 574 

  Vaihto-omaisuuden muutos -7 048 -13 321 

  Saamisten muutos 448 894 -330 262 

  Korottomien velkojen muutos 463 912 -962 434 

Rahoituksen rahavirta 413 954 -1 045 365 

  
  

Rahavarojen muutos -69 687 -19 575 

  
  

Rahavarojen muutos 
  

  Rahavarat 31.12 3 860 654 3 930 066 

  Rahavarat 1.1 3 930 066 3 949 641    

KONSERNIRAHOITUSLASKEMAN TUNNUSLUVUT 2019 2018 

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 
vuodelta, € 

-7 756 298 -5 916 974 

Investointien tulorahoitus % 78,65 145,11 

Lainanhoitokate 0,79 1,45 

Kassanriittävyys 28 30 
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KONSERNITASE VASTAAVAA 2019 2018 

PYSYVÄT VASTAAVAT 
 

  

Aineettomat hyödykkeet 
 

  

     Aineettomat oikeudet 29 057 30 713 

    Muut pitkävaikutteiset menot 237 883 246 298 

    Ennakkomaksut 35 509 3 049 

  302 449 280 060 

Aineelliset hyödykkeet 
 

  

    Maa- ja vesialueet 2 979 024 2 969 459 

    Rakennukset 23 202 293 23 354 756 

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 984 057 5 503 485 

    Koneet ja kalusto 644 694 547 751 

    Muut aineelliset hyödykkeet 7 345 7 183 

    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 093 186 2 068 941 

  33 910 599 34 451 575 

Sijoitukset 
 

  

    Osakkuusyhteisöosuudet 77 324 71 749 

    Muut osakkeet ja osuudet 883 996 880 830 

    Muut lainasaamiset 11 424 12 693 

    Muut saamiset 63 715 60 926 

  1 036 458 1 026 200 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 
 

  

    Valtion toimeksiannot 91 112 110 052 

    Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 994 125 788 

  92 106 235 840 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 
 

  

Vaihto-omaisuus 3 727 16 344 

    Aineet ja tarvikkeet 143 417 127 959 

    Keskeneräiset tuotteet 
 

  

   Muu vaihto-omaisuus 4 207 0 

  151 351 144 303 

Saamiset 
 

  

Pitkäaikaiset saamiset 
 

  

    Laskennalliset verosaamiset 2 341 4 595 

    Muut saamiset 80 210 80 429 

Lyhytaikaiset saamiset 
 

  

   Myyntisaamiset 1 180 530 1 549 710 

   Lainasaamiset 401 013 537 

   Laskennalliset verosaamiset 29 25 

    Muut saamiset 239 287 600 258 

   Siirtosaamiset 628 389 758 016 

  2 531 799 2 993 569 

Rahoitusarvopaperit 
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    Osakkeet ja osuudet 775 682 

    Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 9 465 1 864 

    Joukkovelkakirjasaamiset 36 303 44 993 

    Muut arvopaperit 10 281 9 832 

  56 824 57 371 

Rahat ja pankkisaamiset 3 803 830 3 871 784 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 41 885 415 43 060 701 

 

KONSERNITASE VASTATTAVAA 2019 2018 

OMA PÄÄOMA     

Peruspääoma 14 389 233 14 389 233 

Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 
 

  

Arvonkorotusrahasto 17 589 17 589 

Muut omat rahastot 44 366 44 457 

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 2 058 468 1 025 031 

Tilikauden ylijäämä -775 477 1 164 457 

  15 734 179 16 640 767 

  
 

  

VÄHEMMISTÖOSUUDET 201 685 166 807 

  
 

  

PAKOLLISET VARAUKSET 
 

  

    Muut pakolliset varaukset 315 362 450 828 

  
 

  

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 
 

  

    Valtion toimeksiannot 
 

  

    Lahjoitusrahastojen pääomat 9 615 2 257 

    Muut toimeksiantojen pääomat 261 072 326 600 

  270 687 328 857 

VIERAS PÄÄOMA 
 

  

Pitkäaikainen 
 

  

    Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 651 752 4 197 813 

    Lainat julkisyhteisöiltä 11 221 948 12 104 190 

    Lainat muilta luotonantajilta 2 119 582 2 194 148 

    Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 404 620 413 775 

    Siirtovelat 
 

  

    Laskennalliset verovelat 163 340 151 731 

  18 561 242 19 061 658 

Lyhytaikainen 
 

  

    Joukkovelkakirjalainat 
 

  

    Lainat rahoitu- ja vakuutuslaitoksilta 615 110 521 061 

    Lainat julkisyhteisöiltä 943 707 1 134 517 

    Lainat muilta luotonantajilta 76 370 176 090 

    Saadut ennakot 40 101 33 682 
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    Ostovelat 1 942 280 1 554 972 

    Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 503 710 572 447 

    Siirtovelat 2 653 707 2 392 408 

    Laskennallinen verovelka 27 275 26 607 

  6 802 259 6 411 786 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 41 885 415 43 060 701 

 

 

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT 2019 2018 

Omavaraisuusaste- % 38,1 40,1 

Suhteellinen velkaantuneisuus- % 52 53 

Kertynyt yli/alijäämä 1000€ 1283 2189 

Kertynyt yli/alijäämä €/asukas 273 457 

Konsernin lainakanta 31.12 milj € 20 21 

Konsernin lainakanta  €/asukas 4302 4359 

Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj € 21   

Konsernin lainat ja vuokravastuut, eu-
roa/asukas 4482   

Konsernin lainasaamiset 31.12. 11 424 - 

Kunnan asukasmäärä 4695 4793 
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LIITETIEDOT 

Kunnan liitetiedot 

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät 

Pysyvien vastaavien arvostus 

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankinta-

menoon, vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla 

rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu valtuuston 21.3.2016 § 4 hy-

väksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoisto-

jen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mu-

kaisten 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 mu-

kaisesti hankintamenoon.  

Rahoitusomaisuus  

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.  

Johdannaissopimusten käsittely  

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty lai-

nojen suojaamistarkoituksessa. Kunta on sitonut lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopi-

muksilla kiinteään korkoon.  

Avustusten käsittely  

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintahintaan saadut rahoitusavustukset 

on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.  

Tuloslaskelman ja taseen vertailukelpoisuus  

Tilinpäätökset 2018 ja 2019 ovat vertailukelpoisia.  

Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilivuodelta esitettäviin tietoihin 

Oikaisun vastatilinä Edellisten tilikausien yli-/alijäämätili.  

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkityksel-

tään vähäisiä  

Ei tarvetta liitetietoon.  
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Sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennai-

nen.  

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 2019 2018 

Yleishallinto 139 641,14 151 329,02 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 697 284,00 1 857 238,08 

Opetus- ja kulttuuripalvelut 1 112 093,84 616 643,57 

Yhdyskuntapalvelut 1 261 881,37 1 316 377,41 

Muut palvelut 27 294,50 25 622,00 

Toimintatuotot yhteensä 5 238 194,85 3 967 210,08 

 

Verotulojen erittely verrattuna edelliseen vuoteen 2019 2018 

Kunnan tulovero 12 980 695 13 357 374 

Osuus yhteisöveron tuotosta 899 402 815 206 

Kiinteistövero 1 636 876 1 604 918 

Muut verotulot     

Verotulot yhteensä 15 516 973 15 777 498 
   

   

Valtionosuuksien erittely 2019 2018 

Kunnan peruspalveluiden valtionosuus 13 756 499 13 856 568 

      josta verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 4 004 927 4 068 738 

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -371 378 -373 819 

Harkinnanvarainen valtionosuuksien korotus 208 642 - 

Valtionosuudet yhteensä 13 593 763 13 482 749 

 

Palvelujen ostojen erittely 2019 2018 

Asiakaspalvelujen ostot 19 019 934 17 705 040 

Muiden palvelujen ostot 2 286 959 2 272 418 

Kunnan palvelujen ostot yhteensä 21 306 893 19 977 459 
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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: Urjala: 

PYSYVÄT VASTAAVAT Tasapoisto Menojäännös-

poisto 

Suositus Käytössä oleva  

Aineettomat hyödykkeet     

   Kehittämismenot  2 – 5 vuotta* ei suositella 2 v. 2 v 

   Aineettomat oikeudet  5 – 20 vuotta* ei suositella  5 v 

   Liikearvo 2 – 5 vuotta* ei suositella   

   Muut pitkävaikutteiset menot     

        Atk-ohjelmistot 2 – 5 vuotta* ei suositella 2 v. 2 v 

        Muut 2 – 5 vuotta* ei suositella 2 v. 2 v 

Aineelliset hyödykkeet     

   Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa    

   Rakennukset ja rakennelmat     

        Hallinto- ja laitosrakennukset 20 – 50 vuotta 5 % - 10 % 20 v. 30 v. 

        Tehdas- ja tuotantorakennukset 20 – 30 vuotta 10 % - 15 %  20 v. 

        Talousrakennukset 10 – 20 vuotta 15 % - 20 % 10 v. 10 v. 

        Vapaa-ajan rakennukset 20 – 30 vuotta 10 % - 15 %  20 v. 

        Asuinrakennukset 30 – 50 vuotta 5 % - 10 %  30 v. 

   Kiinteät rakenteet ja laitteet     

        Kadut, tiet, torit ja puistot 15 – 20 vuotta 15 % - 20 % 15 % 15 % 

        Sillat, laiturit ja uimalat 10 – 30 vuotta 10 % - 25 % 10 % 10 % 

        Muut maa- ja vesirakenteet 15 – 30 vuotta 10 % - 20 % 10 % 10 % 

        Vedenjakeluverkosto 30 – 40 vuotta 7 % - 10 % 7 % 7 % 

        Kaukolämpöverkko 20 – 30 vuotta 10 % - 15 % 10 % 10 % 

        Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistus 15 – 20 vuotta 15 % - 20 % 15 % 15 % 

Puhelinverkko, keskusasema, alakeskukset 10 – 12 vuotta 20 % - 22 % 20 % 20 % 

        Maakaasuverkko 20 – 25 vuotta 12 % - 15 % 12 % 12 % 

        Muut putki- ja kaapeliverkot 15 – 20 vuotta 15 % - 20 % 15 % 15 % 

Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet  10 – 20 vuotta 15 % - 25 %  15 % 

        Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 15 – 20 vuotta 15 % - 20 % 15 % 15 % 

        Liikenteen ohjauslaitteet 10 – 15 vuotta 20 % - 25 % 20 % 20 % 

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet  10 – 15 vuotta 20 % - 25 % 20 % 20 % 

   Koneet ja kalusto     

        Rautaiset alukset 15 – 20 vuotta 15 % - 20 %  15 v. 

Puiset alukset ja muut uivat työkoneet 8 – 15 vuotta 20 % – 27 %  8 v. 

        Muut kuljetusvälineet 4 – 7  vuotta 25 % - 30 % 4 v. 4 v. 

        Muut liikkuvat työkoneet 5 – 10 vuotta 25 % - 30 %  5 v. 

        Muut raskaat koneet 10 – 15 vuotta 20 % - 25 %  10 v. 

        Muut kevyet koneet 5 – 10 vuotta 25 % - 30 %  10 v. 

Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet 5 – 15 vuotta 20 % - 30 %  5 v. 

        Atk-laitteet 3 – 5 vuotta 30 % - 40 %  5 v. 

        Muut laitteet ja kalusteet 3 – 5 vuotta 30 % - 40 %  7 v. 

   Muut aineelliset hyödykkeet     

        Luonnonvarat käytön mukaan   käytön mukaan 

        Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa   ei poistoaikaa 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa   ei poistoaikaa 

Pysyvien vastaavien sijoitukset 

   Osakkeet ja osuudet 

 

ei poistoaikaa 

   

ei poistoaikaa 
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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 2019 2018 

Myyntivoitot    

  Honkolan koulu I IV                  7 986,31    

  Nuutajoki                  3 726,01    

  Kolkantalo           16 540,00      

             16 540,00                  11 712,32    

      

Muut toimintakulut    

Myyntitappiot    

       

                             -                                   -      
 

Rahoitustuotot ja –kulut 

Peruspääoman korkotuottojen erittely 2019 2018 

Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 42 268,79 42 268,79 

 

Tasetta koskevat liitetiedot 

  
  Osakkeet ja osuudet 

 Pysyvien vas-
taavien sijoi-
tukset 

Osakkeet 
konserniyh-

tiöt 
Osakkeet omistus-

yht. Yhteisöt 
Kuntayhtymä-

osuudet 

Muut osak-
keet ja 

osuudet Yhteensä 

Hankintameno 
1.1 740 210,24 337 907,36 2 169 477,09 397 525,94 3 645 120,63 

Lisäykset      0,00 

Vähennykset      0,00 
Siirrot erien vä-
lillä      0,00 
Hankintameno 
31.12. 740 210,24 337 907,36 2 169 477,09 397 525,94 3 645 120,63 

       0,00 
Arvonalennuk-
set      0,00 
Arvonkorotuk-
set      0,00 
Kirjanpitoarvo 
31.12. 740 210,24 337 907,36 2 169 477,09 397 525,94 3 645 120,63 
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  JVK-, muut laina- ja muut saamiset   

 Pysyvien vastaa-
vien sijoitukset 

JVK-lainasaa-
miset 

Saamiset kon-
serni-yhteisöt 

Saamiset kun-
tayhtymät 

Saamiset muut 
yhteisöt Yhteensä 

Hankintameno 1.1   572 436,58   6 516,85 578 953,43 

Lisäykset      0,00 

Vähennykset   8 935,36  3 258,44 12 193,80 

Siirrot erien välillä      0,00 
Hankintameno 
31.12.   563 501,22  3 258,41 566 759,63 

Arvonalennukset      0,00 

Arvonkorotukset      0,00 
Kirjanpitoarvo 
31.12.   563 501,22   3 258,41 566 759,63 

 

OLENNAISET KUNTAYHTYMÄOSUUKSIEN ARVON MUUTOKSET       

  

Tase-arvo 1.1 
Lisäykset ti-
likaudella 

Vähennykset 
tilikaudella 

Tasearvo 
31.12. 

Kunnan osuus 
kuntayhtymän 

peruspää-
omasta 

Ero 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 688 893,83     
1 688 

893,83 1,12   

Koulutuskeskus Tavastia 131 951,07     131 951,07 0,92   

Pirkanmaan liitto 9 426,85     9 426,85 1,12   

Forssan ammatti-instituutti 275 380,20     275 380,20 5,88   

Valkeakosken seudun koulutus ky 68 825,14     68 825,14 1,072   

 

AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 31.12.2019 KOKO KUNTA  

     

 

Aineettomat hyödyk-
keet Ennakkomaksut ja  

 Aineettomat oikeudet  keskeneräiset hank. Yhteensä 

     
Poistamaton hankintameno 1.1.2019   164 301,60   164 301,60 

Lisäykset tilikauden aikana   130 165,36   130 165,36 

Rahoitusosuudet tilikaudella     
Vähennykset tilikauden aikana   52 855,09   52 855,09 

Siirrot erien välillä     
Tilikauden poisto     
Arvonalennukset ja niiden palautukset     
Poistamaton hankintameno 31.12.2019   241 611,87   241 611,87 

     
Arvonkorotukset     
Kirjanpitoarvo 31.12.2019   241 611,87   241 611,87 

     
Olennaiset lisäpoistot     
Erittely olennaisista lisäpoistoista     
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     Aineettomat ja 

Aineelliset hyödykkeet    Aineelliset 

Maa- Raken- Kiinteät Koneet Yhteensä yhteensä 

alueet nukset rakenteet ja kalusto   

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

6 000,00   136 122,36   208 709,67   82 500,00   433 332,03   563 497,39 

  25 000,00      
3 560,00      3 560,00   56 415,09 

      

 658 266,21   467 311,43   297 501,67   1 423 079,31   1 423 079,31   

      
2 499 447,96   14 370 451,46   3 676 981,45   1 199 823,80   21 746 704,67   21 988 316,54 

      

      
2 499 447,96   14 370 451,46   3 676 981,45   1 199 823,80   21 746 704,67   21 988 316,54 

      
 

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot 

OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ  (tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt) 

Nimi Kotipaikka Kunnan Konser-
nin 

Kuntakonsernin osuus 1000€ 

  omistus-
osuus 

omistus-
osuus 

omasta 
pää-
omasta 

vieraasta 
pääomasta 

tilikauden 
voitosta/ 
tappiosta 

Tytäryhteisöt               

Urjalan Talot Oy Urjala 100 % 100 % 977 4 056 0 

              

Kuntayhtymät             

Pirkanmaan sairaanhoi-
topiirin ky 

Tampere 1,12 % 1,12 % 2 276 6 341 105 

Koulutuskeskus Tavastia Hämeen-
linna 

0,92 % 0,92 % 237 72 -38 

Pirkanmaan liitto Tampere 1.12% 1,12 % 16 70 0 

Lounais-Hämeen koulu-
tuskuntayhtymä 

Forssa 5,88 % 5,88 % 1 101 126 20 

Valkeakosken seudun 
koulutuskuntayhtymä 

Valkeakoski 1,072 % 1,072 % 118 17 -9 

Yhteensä             

              

Osakkuusyhteisöt             

Etelä-Pirkanmaan palve-
lukiinteistöt 

Urjala 15,000 
% 

15,000 
% 

141 1 956 -24 
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Yhdistelemättömät 
osakkuusyhteisöt 

            

Kiinteistö Oy Urjalan Vi-
rasto ja liikekeskus 

Urjala 40,29 % 40,29 % tietoja ei 
saatu 

    

Kiinteistö Oy Laukeelan 
Keskus 

Urjala 23,87 % 23,87 % tietoja ei 
saatu 

    

 

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät     

  2019 2018 

Lyhytaikaiset siirtosaamiset     

Myyntisaamiset 404 719,37 328 899,35 

Arvonlisäverosaamiset 93 446,07 109 462,16 

Siirtosaamiset     

   Tulojäämät     

     Pirkanmaan SH-piirin peruspääoman korko 42 268,79 42 268,79 

    PSPH palautus 160 525,95 76 409,87 

    Coxa 3 420,86   

    Kelan korvaus työterveyshuollosta 48 000,00 40 000,00 

    Akaan kaupunki perusterveydenhuolto   167 221,33 

    Akaan kaupunki vanhus- ja vammaistyö 93 228,00 130 392,00 

    Tampereen kaupunki, pelastustoimi 1 519,00   

    Tampereen kaupunki, ymp.terveydenhuolto 4 539,67   

    Valtionosuus, opetus- ja kulttuuritoimi 14 146,00 7 961,00 

    ELY-keskus, kuntouttava työtoiminta   14 612,14 

    Työttömyysvakuutusmaksut   15 946,05 

    Akaan kaupunki vammaistyö   11 933,70 

    Vesilahden kunta aluearkkitehti 31 772,23   

    Akaan kaupunki perhekeskus 9 555,42   

    Akaan kaupunki työvoiman palvelukeskus 5 238,70   

    Muut tulojäämät 23 268,34 14 620,00 

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 935 648,40 959 726,39 

 

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot - Kunta                                                                                                                                   
Oman pääoman erittely 

2019 2018 

Peruspääoma 1.1. 14 389 233,03 14 389 233,03 

   lisäykset     

   vähennykset     

Peruspääoma 31.12 14 389 233,03 14 389 233,03 

      

Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 1.1. 1 228 482,54 319 269,36 
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Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 31.12. 1 228 482,54 319 269,36 

Tilikauden ali-/ylijäämä -974 830,87 909 213,18 

Oma pääoma yhteensä 14 642 884,70 15 617 715,57 

 

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät   

  kunta 

  2019 2018 

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 1 228 482,54 319 269,36 

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -974 830,87 909 213,18 

Kertynyt poistoero 31.12. 0,00 0,00 

Vapaaehtoiset varaukset 0,00 100 000,00 

Kertynyt poistoero 31.12.     

Kertynyt yli-/alijäämä ja tuloksen käsittelyerät yhteensä 253 651,67 1 328 482,54 

      

Yli 5 vuoden päästä erääntyvät pitkäaikaiset lainat 2019 2018 

Lainat julkisyhteisöiltä 3 532 360,00 3 200 000,00 

      

Muiden velkojen erittely 2019 2018 

Muut velat     

       liittymismaksut 360 160,81 359 410,81 

      sosiaaliturvamaksu 4 071,41 4 541,98 

      ennakonpidätysvelka 137 647,91 119 111,93 

      Muut velat 0,00 5 869,99 

Muut velat yhteensä 501 880,13 488 934,71 

      

      

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 2019 2018 

Lyhytaikaiset siirtovelat     

      lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen  jaksotukset 772 123,23 686 364,16 

      korkojaksotus 4 800,17 5 554,75 

Muut siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät     

   opetushallitus 69 000,00 19 000,00 

   Verot   239 107,60 

   Valkeakosken kaupunki, mielenterveyspalvelut   8 402,61 

   Akaa, perhekeskus   2 596,97 

   Akaa, Perusterveydenhoito 169 195,80   

   Akaa, vammaispalvelut   11 722,77 

   Kurikan kaupunki 9 646,29   

   Muut siirtovelat 151 678,29 5 870,21 

Siirtovelat yhteensä 1 176 443,78 978 619,07 
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VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

  kunta konserni 

  2019 2018 2019 

Leasingvastuut yhteensä 474 001,12 400 287,80 1 413 723,76 

 - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 204 536,34 207 979,17 460665,47 

Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta      
Urjalan Talot Oy:n lainat, joissa Urjalan kunta on takaajana:                                                                                               
Urjalan OP 548843-80333577 (660500e)                                    Kuntarahoitus 
Oyj 11985/06 (550 000 e)                                              Valtiokonttori 1207-
108310 (64870,12e) 1207-115500 (75394,40e)                                                          
Someron säästöpankki (48020,35e) 

1 398 784,87 1 269 100,00 

 
Etelä-Pirkanmaan Palvelukiinteistöt OY                                                          
Kuntarahoitus 19430/19 osuus 15% myönnetty 15 000 000e 

1 950 000,00   

 

    

Muut vastuusitoumukset 2019 2018  

Takaukset muiden puolesta       

Airanteen Energia OY alkuperäinen pääoma 300.000e                                     
jäljellä oleva pääoma 32 125,00 53 555,00   

Nuutajärven Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry alkuperäinen pääoma 30 
000e       

jäljellä oleva pääoma 22 649,39 25 456,93   

Menosten Kyläyhdistys Ry, alkuperäinen pääoma 40000e       

jäljellä oleva pääoma 40 000,00     

Halkivahan vapaaehtoinen palokunta ry, alkuperäinen pääoma 100 000e       

jäljellä oleva pääoma   100 000,00   

Nuutajärven Pruuki Kiinteistöosakeyhtiö, alkuperäinen pääoma       

150 000e       

jäljellä oleva pääoma 133 333,32 100 000,00   

Urjalan 4H yhdistys, alkuperäinen pääoma 10 000e       

jäljellä oleva pääoma 6 842,08 8 947,63   

Urjalan palloseura ry, alkuperäinen pääoma 80 000e       

jäljellä oleva pääoma 34 836,42 78 706,33   

Menosten Kyläyhdistys Ry, alkuperäinen pääoma 20000e       

jäljellä oleva pääoma 20 000,00     

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista      

            Osuus takausvastuista 31.12. 
28 849 
252,00 27 568 407,00  

            Osuus kattamattomista takausvastuista 31.12. - -  
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       Mahdollista vastuuta kattava osuus                                                       ta-
kauskeskuksen rahastosta 31.12 18 981,00 17 711,43  

OP-pohjola, koronvaihtosopimus (kynnyksellinen)6.6.2017 alkamispäivä 
12.6.2020 päättymispvm. 12.6.2045.       

- laskennallinen pääoma 
10 000 
000,00 10 000 000,00  

- käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -2 266 092,10 -591 599,65  

Kunnan maksama korko sopimusajalla on 1,35 %, kun 3 kk euribor on alle 
5,00 % ja kun 3 kk euribor on 5,00 % tai yli, on kunnan maksama korko 3 kk 
euribor - 1,00 %.      

Koronvaihtosopimus on tehty suojaamistarkoituksessa. Koronvaihtosopimus kohdistuu koko lainasalkun suo-
jaamiseen.  

 

  2019 2018 

Huhdin koulun stipendirahasto    

             Saldo 01.01. 1200,09 1 755,81 

             Saldo 31.01. 1489,34 1 200,09 

               Vastuuhenkilö: rehtori Jenni Santaranta    

Erik Lindqvistin muistorahasto    

              Saldo 01.01. 477,47 527,35 

              Saldo 31.12. 427,47 477,47 

               Vastuuhenkilö: rehtori Jenni Santaranta    

Urjalan yläasteen kotitalousopettajien rahasto    

              Saldo 01.01. 946,56 982,79 

              Saldo 31.12.  946,56 

               Vastuuhenkilö: rehtori Jenni Santaranta    

Rehtori Ilma Petäjikön lahjarahasto    

               Saldo 01.01. 1047,17 1146,88 

               Saldo 31.12. 947,17 1047,17 

Kirkonk.ala-ast. Näytelmäkerho Jenni Santaranta    

                Saldo 01.01 4834,21 6262,15 

                Saldo 31.12. 4834,21 4834,21 

                Vastuuhenkilö: rehtori Jenni Santaranta    

Saksan leirikoulu    

                Saldo 01.01 4881,42   

                Saldo 31.12. 5730,82   

                Vastuuhenkilö opettaja: Marja-Riitta Touru    

Huhdin koulun oppilaskunta    

                Saldo 01.01 1563,85   

                Saldo 31.12. 1563,85   

                Vastuuhenkilö opettaja: Miia-Maria Nuutinen    

Huhdin koulun tukarit ja versot    

                Saldo 01.01 386,87   

                Saldo 31.12. 386,87   

                Vastuuhenkilö opettaja: Jyrki Hakasuo    
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Aseman koulu yrittäjätoiminta    

                Saldo 01.01 10900,49 9574,66 

                Saldo 31.12. 9896,8 10900,49 

                Vastuuhenkilö koulunjohtaja Mervi Lumia    

Urjalan perhepäivähoitajat    

                Saldo 01.01. 1514,15 1513,74 

                Saldo 31.12. 1514,15 1514,15 

                Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö Noora Kylliö     

 

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot 31.12. 

Henkilöstö-
määrä  

Hallinto-       
keskus 

Perusturva-   
keskus 

Sivistyspalve- 
lukeskus 

Tekninen palve-
lukeskus 

Yhteensä 

Vakinaiset           

2019 22 11 94 19 146 

2018 21 43 64 21 149 

Määräaikaiset           

2019 2 4 30 1 37 

2018 1 8 11 0 20 

Työllistetyt           

2019 5 1 0 0 6 

2018 2 1 0 0 3 

Yhteensä           

2019 29 16 124 20 189 

2018 24 52 75 21 172 

 

Tilintarkastusyhteisön palkkio, € 2019 2018 

KPMG Oy Ab 6138 6343 

 

HENKILÖSTÖKULUT 2019 2018 

Henkilöstökulut     

   Palkat ja palkkiot 6 175 120,25 5 997 204,34 

   Henkilösivukulut     

     Eläkekulut 1 678 894,49 1 608 686,67 

     Muut henkilösivukulut 147 389,47 170 895,11 

Yhteensä tuloslaskelman mukaan 8 001 404,21 7 776 786,12 

   Henkilöstökuluja aktivoitu taseeseen 10 708,05 13 705,53 

Yhteensä henkilöstökuluja 8 012 112,26 7 790 491,65 
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PUOLUEIDEN PAIKALLISJÄRJESTÖILLE TILITETTY OSUUS LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKI-

OISTA (NS. PUOLUEVERO)  

Saaja 2019 2018 

Keskustan Urjalan kunnallisjärjestö 3547,88 2997,48 

Urjalan Kokoomus 2270,06 2406,94 

Urjalan Perussuomalaiset 228,50 181,00 

Muut puolueet  1806,25 1306,75 

 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoita-

van toimielimen jäsenten ja varajäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajan sekä varapuheenjoh-

tajien ja kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöiden tulee antaa ilmoitus luotta-

mus- 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 tie-

doksi. 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. Tarkastus-

lautakunta käsitteli vuoden aikana sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset/uudet sidonnaisuusilmoituk-

set kokouksessaan 11.11.2019 (§ 43). Valtuusto sai annetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi 16.12.2019 (§ 

36). 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 vastaa-

vasta siirtymäkorvauksesta. 
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Konsernin liitetiedot  

Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän konsernitilin-pää-

töksen laatimisesta 2015.  

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt sekä kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäse-

nenä.  

Konserniyhtiöiden keskinäiset sekä kunnan ja yhtiöiden väliset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vä-

hennetty konsernitilinpäätöksessä.  

Tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vä-

hemmistöosuudet on erotettu.  

Tytäryhtiöiden poisto-oikaisut on tehty konsernitilinpäätökseen.  

Osakkuusyhteisöjen poistoja ei ole oikaistu.  

Kunnan ja kuntayhtymien taseissa olevat poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty konsernitilin-

päätöksessä omaan pääomaan jaettuina edellisten tilikausien ja tilikauden yli-/alijäämiin. 

Tytäryhteisöjen taseissa olevat poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset ovat merkittynä konsernitaseessa ja-

ettuina omaan pääomaan ja laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden yli/alijäämään.  

 

ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 
 

KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN TASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA 

Urjalan kunnan vesilaitos on kirjapidollisesti eriytetty 

Sisäiset ja ulkoiset   01.01.-31.12.2019   01.01.-31.12.2018 

Liikevaihto         

          Vesimaksut  618 787,06  629 393,32 

          Liiketoiminnan muut tulot  8 926,86  11 106,08 

Materiaalit ja palvelut      

         Aineet, tarvikkeet ja tavarat  -144 760,60  -133 050,13 

         Ostot tilikauden aikana  -135 079,87  -113 340,27 

Henkilöstökulut      

          Palkat ja palkkiot  -140 942,04  -130 042,17 

          Henkilösivukulut      

                  Eläkekulut  -24 682,79  -24 119,35 

                  Muut henkilösivukulut  -3 786,45  -4 200,18 

Poistot ja arvonalentumiset      

          Suunnitelman mukaiset poistot  -233 381,43  -227 398,13 

Liiketoiminnan muut kulut  -8 615,44  -7 267,43 

Liikeylijäämä/-alijäämä  -63 534,70  1 081,74 

Rahoitustuotot ja kulut      

          Muut rahoituskulut  -16 183,00  -16 183,00 

Tilikauden yli-/alijäämä   -79 717,70   -15 101,26 
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KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN TASEYKSIKÖN TASELASKELMA 

VASTAAVAA  01.01.-31.12.2019  01.01.-31.12.2018 

PYSYVÄT VASTAAVAT      

Aineelliset hyödykkeet      

       Maa- ja vesialueet  10 612,34  10 612,34 

       Rakennukset  1 254 899,59  1 329 119,69 

       kiinteät rakenteet ja laitteet  1 910 742,08  2 065 838,91 

       ennakkomaksut ja keskeneräiset  11 585,55  5 767,50 

   3 187 839,56  3 411 338,44 

VAIHTUVAT VASTAAVAT      

Saamiset      

Lyhytaikaiset saamiset      

        Myyntisaamiset  39 425,16  37 730,63 

        Lainasaamiset kunnalta      

   39 425,16  37 730,63 

VASTAAVAA YHTEENSÄ  3 227 264,72  3 449 069,07 

       

VASTATTAVAA      

OMA PÄÄOMA      

Peruspääoma  3 236 662,65  3 236 662,65 

         Ed.tilikauden tulos  -1 112 493,43  -1 097 392,17 

         tilikauden alijäämä  -79 717,70  -15 101,26 

   2 044 451,52  2 124 169,22 

VIERAS PÄÄOMA      

Pitkäaikainen      

         Laina kunnalta  1 131 269,31  970 259,90 

         Liittymismaksut ja muut      

        Velat    201 367,18 

Lyhytaikainen      

         Ostovelat  51 543,89  56 246,78 

         Siirtovelat      

         Muut velat    97 025,99 

   1 182 813,20  1 324 899,85 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ   3 227 264,72   3 449 069,07 
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ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 
 

Urjalassa 30.3.2020 

URJALAN KUNNANHALLITUS 

 

 

 

Reijo Kuljuntausta  Jaakko Honkaniemi  Heidi Rytky 
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja  jäsen 

 

 

 

Mervi Laine   Jari Tallbacka   Kari Liehu 
jäsen  jäsen   jäsen 

 

 

 

Paula Virtanen Hannu Maijala 
jäsen  kunnanjohtaja 

 

 

Tilinpäätösmerkintä 

Olemme tänään antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta kertomuksen. 

 

Aika ja paikka ____.____.2020 _____________________ 

KPMG Oy Ab 
tilintarkastusyhteisö 

 

 

Päivi Rintala 
KHT, JHT 
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LUETTELOT JA SELVITYKSET 

Luettelo kirjanpitokirjoista ja aineistoista 

Selvitys kirjanpidon säilytyksestä 

 


