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I Yleinen osa
1. Yleinen taloudellinen tilanne
Talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Maailmantalouden kasvu on hidastunut kuluvana vuonna suhdannekierron,
Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppakonfliktin sekä Brexitiin liittyvän epävarmuuden takia.
Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,0 prosenttiin. Viennin kasvu jatkuu maltillisella uralla
seuraten vientikysynnän kehitystä. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat
maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin. Kotimainen kysyntä ylläpitää
talouskasvua tulevina vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu varsinkin ensi vuonna.
Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022–2023 talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin johtuen talouden rakenteellisista tekijöistä. Hidastuvan talouskasvun seurauksena työllisyyden
koheneminen jää vähäiseksi. Työllisten määrä nousee 0,9 % vuonna 2019, joskin suuri osa tämän vuoden kasvusta tulee perintönä viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä ja alkuvuonna
2019 työllisyys ei ole enää parantunut. Koko vuoden 2019 työllisyysasteen ennakoidaan nousevan 72,5 prosenttiin. Ennuste koko vuoden 2019 työttömyysasteeksi on 6,5 %. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua.
Työttömyysasteen laskiessa ja työvoimakapeikkojen lisääntyessä ansiotason nousun arvioidaan lähestyvän lähivuosina 2000-luvun keskimääräistä, noin kolmen prosentin vuosittaista
kasvuvauhtia. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä.

2. Julkisen talouden tilanne
Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen
kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ensimmäinen kuntatalousohjelma julkaistiin syksyllä
2019. Ohjelma kattaa koko vaalikauden vuoteen 2023 saakka. Kuntatalousohjelma syventää
julkisen talouden suunnitelman kuntataloutta koskevaa arviointia. Ohjelman tarkoituksena
on arvioida kuntatalouden tilaa ja kuntien mahdollisuuksia selvitä peruspalvelujen järjestämisestä talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnitelman mukaisilla toimenpiteillä. Kuntatalousohjelman painopiste on kuntatalouden kehitysnäkymien ja hallituksen kuntatalouteen
vaikuttavien toimenpiteiden tarkastelussa. Toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan koko kuntatalouden lisäksi kuntakokoryhmittäin sekä rahoitusperiaatteen toteutumisen näkökulmasta.
3

Kuntatalousohjelman valmistelussa on huomioitu pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden vaikutukset kuntatalouteen siltä osin, kuin toimenpiteet sisältyvät valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2020 ja julkisen talouden suunnitelmaan. Ohjelma sisältää siten vain ne hallitusohjelman toimenpiteet, jotka ovat tarkentuneet
riittävissä määrin. Osa hallituksen valmistelemien toimenpiteiden vaikutuksista tarkentuu
vasta hallituskauden edetessä, ja ne huomioidaan myöhemmin hallituskauden aikana valmisteltavissa kuntatalousohjelmissa.
Kuntatalous heikentyi vuonna 2018. Heikkenemisen taustalla oli kuntatalouden toimintamenojen kasvun nopeutuminen ja investointien kasvu erityisesti kunnissa. Talouden ja työllisyyden hyvästä kehityksestä huolimatta kuntien verotulot kääntyivät laskuun muun muassa ennakoituja korkeampien veronpalautusten vuoksi. Kuntien tulopohjaa heikensi myös valtionosuuksien väheneminen. Tilastokeskuksen julkaisemien neljännesvuositilastojen perusteella
kuntatalouden menojen kasvu jatkuu vuonna 2019. Samanaikaisesti toimintatulojen kasvu on
maltillista ja verotulojen kasvu jää odotettua vaimeammaksi. Verotulojen kertymään on kuluvana vuonna vaikuttaneet useat tekijät, joiden ennustaminen ja ennakointi on ollut hankalaa.
Kuluvana vuonna veroennustetta alentaa suhdannenäkymien heikentymisen lisäksi verotuksen järjestelmämuutokset: ennakkopidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin käyttöönotto. Kuntatalouden tuloksen arvioidaan heikkenevän kuluvana vuonna selvästi, kun vielä kevään kuntatalousohjelmassa sen arvioitiin hieman paranevan edellisvuodesta. Kuntatalouden
näkymiä heikentävät myös väestörakenteen muutoksesta aiheutuva kasvava menopaine ja
suhdannetilanteen heikkeneminen. Mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti
pienimmissä kunnissa usein jo pitkälti käytetty, joten kunnallisveroprosentteihin kohdistuu
lähivuosina huomattavaa korotuspainetta ja kuntatalouden velkaantuminen uhkaa kasvaa.

3. Urjalan yleiset ja taloudelliset lähtökohdat
3.1 Urjalan kunnan strategia
Valtuusto on hyväksynyt kunnan nykyisen strategian 20.6.2016 (§ 15). Strategiassa Urjalan
kunnan visioksi on määritelty: ”Koti pohjantähden alla”.
Strategisiksi päämääriksi on määritelty seuraavat neljä asiakokonaisuutta:
1. Yritysten toimintamahdollisuuksia ja alueen kasvua edistetään.
- Tuotamme ammattitaitoiset elinkeinopalvelut yritysten tarpeisiin
- Lisäämme tunnettavuutta ja hyödynnämme sijaintia
- Rakennamme kuntakeskuksemme eläväksi ja tiiviiksi
- Mahdollistamme työssäkäyntiä ja asiointia toimivilla liikenneyhteyksillä
2. Kuntalaisten hyvinvointia tuetaan oikea-aikaisilla palveluilla
- Tarjoamme lapsiperheille toimivat palvelut ja tuemme kuntalaisten hyvinvointia
- Järjestämme palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti
- Lisäämme edellytyksiä työllisyydelle
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3. Vakaalla taloudella mahdollistetaan palvelut ja itsenäisyys
- Varmistamme kuntakonsernin talouden tasapainon
- Parannamme jatkuvasti tuottavuutta
4. Asukaslähtöisesti ja tavoitteellisesti toimiva kunta
- Kehitämme kunnan ja kuntalaisten toimivaa vuorovaikutusta
- Tehostamme kunnan toiminnan vaikuttavuutta
- Luomme edellytykset henkilöstön hyvinvoinnille, sitoutumiselle ja osaamisen
kehittämiseen.
Kuntalain 37§:n mukaan kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Urjalan valtuusto on aloittanut strategian päivitystyön syksyllä 2019. Strategiatyö
etenee siten, että päivitetty strategia tulee valtuuston hyväksyttäväksi kesäkuussa 2020.
3.2 Väestökehitys ja työllisyys
Urjalan kunnan asukasluku vuoden 2018 lopussa oli 4793. Tilastokeskuksen ennakkotiedon
mukaan väkiluku syyskuun lopussa oli 4721 eli vähennystä vuoden vaihteesta olisi 72 henkilöä. Kokonaisnettomuutolla tarkasteltuna muutos on maltillisempi -31 henkilöä.
Väestö Urjalassa vähenee ja ikääntyy. Yli 65-vuotiaita kunnan väestöstä on 31,7 %. Ennuste
väestöllisestä huoltosuhteesta vuoden 2019 lopussa on 84,2. Vuoden 2018 lopussa vastaava luku oli 82,6. Väestöllinen huoltosuhde tarkoittaa ei-työikäisten ja työikäisten määrien suhdetta eli kuinka monta ei-työikäistä kuntalaista on kutakin työikäistä kohti.
Työvoimahallinnon syyskuun lopun työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Urjalassa 8,9 %. Määrällisesti tämä on 177 työtöntä kun vuotta
aikaisemmin työttömiä oli 195. Koko Pirkanmaan työttömyysaste oli 8,8 %, Urjalaa korkeampi työttömyysaste oli vain Tampereella 10,8 %. Työllisyyskehityksen seuranta ja työllisyyttä edistävien toimenpiteiden toteuttaminen on yksi erityisen tärkeistä tehtävistä kunnalla.
3.3 Seutuyhteistyö Etelä-Pirkanmaalla
Akaan ja Valkeakosken kaupungit sekä Urjalan kunta muodostavat Etelä-Pirkanmaan seutukunnan. Nämä kunnat ovat jo pitkään tehneet seudullista yhteistyötä. Viimeisten vuosien
aikana seutuyhteistyö on muuttunut väljempään suuntaan. Yhteisestä seutujohtajasta ja
kehitysyhtiöstä on luovuttu. Nykyisin yhteisten asioiden valmistelu tapahtuu kuntajohtajakokouksessa, johon osallistuvat myös kunnanhallitusten puheenjohtajat. Kuntajohtajakokouksiin osallistuvat myös Pälkäneen kunnan edustajat.
Elinkeinoelämän kehittämiseen liittyen näillä kunnilla on yhteinen rahoitusneuvoja. Yhdessä Pälkäneen kanssa nämä kunnat ovat allekirjoittaneet yhteispalvelusopimuksen seudullisten yrityspalvelujen järjestämisestä Pirkanmaan ELY – keskuksen ja Pirkanmaan TE –
toimiston kanssa. Vuodelle 2020 Urjalan kunta varaa hankerahoitukseen 4 euroa/asukas
sisältäen rahoituksen käynnissä oleville ja alkaville hankkeille (2 euroa/asukas) sekä rahoituksen Pirkan Helmi ry:lle (2 euroa/asukas).
5

Etelä-Pirkanmaan kunnilla on yhteinen tietohallinto sisältäen myös puhelinjärjestelmän.
Kuntakeskusten välille on rakennettu nopea valokuituverkko, mikä mahdollistaa seutukunnan tietohallinnon keskittymisen Valkeakosken tietohallintoon. Syyskuussa 2018 Akaan,
Urjalan ja Valkeakosken kunnat päättivät, että yhteinen tietohallinto järjestetään vastuukuntamallin pohjalta Valkeakosken kaupungin toimiessa vastuukuntana yhteisen johtokunnan avulla. Samoin talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyötä kehitetään yhtenäisillä tietojärjestelmäratkaisuilla nykymallin pohjalta. Seutukunnan yhteinen ympäristönsuojeluyksikkö toimii Valkeakoskella. Ympäristöterveydenhuollon palvelut nämä kunnat hankkivat
yhteistoiminta-alueelta, jonka vastuukuntana toimii Tampereen kaupunki.
Etelä-Pirkanmaan seudun kunnat muodostavat oman tilaajarenkaan tilatessaan erikoissairaanhoidon palveluita Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Lisäksi Akaa ja Urjala ovat allekirjoittaneet yhteistoimintasopimuksen, jolla Akaan kaupunki vastuukuntana järjestää perusterveydenhuollon, vanhushuollon, vammaishuollon ja perhekeskuksen palvelut Urjalan kunnalle. Toimintaa johtaa yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta, jossa on jäseniä molemmista kunnista. Urjalan perusturvajohtaja työskentelee myös Akaan perusturvajohtajana vuodet 2019 – 2020.
Terveydenhuollon uudisrakennuksena Akaan ja Valkeakosken kaupungit sekä Urjalan kunta
rakentavat yhteisen terveyskeskusvuodeosaston (80 sairaansijaa) Tays Valkeakosken sairaalan yhteyteen. Perustettu kiinteistöosakeyhtiö Etelä-Pirkanmaan Palvelukiinteistöt Oy
käynnisti maanrakennustyöt toukokuussa 2018 sekä varsinaiset rakennustyöt lokakuussa
2018. Uudisrakennus valmistuu maaliskuun lopussa 2020 tilaajan käyttöön.
Vähentääkseen työttömyyttä Akaan, Urjalan ja Valkeakosken alueilla kunnat ovat käynnistäneet Työtie – hankkeen yhdessä UrAVa ry:n kanssa. Hanke toteutetaan vuosina 2018 –
2020. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä työttömien työnhakijoiden liukumisen yli 300 työmarkkinatukipäivälle. Hanke tarjoaa yrityksille rekrytointiapua sekä auttaa löytämään motivoituneita ja työelämätaitoja hallitsevia työnhakijoita.

3.4 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita on pyritty uudistamaan valtiojohtoisesti 14
vuoden ajan. Hallituskaudesta toiseen toistuva hallintoreformien tulva on ollut pitkä. Tämä
on ollut erityisen raskasta kuntakentälle ja valmistelijoille. Palvelurakenteen uudistamisen
tarve on kuitenkin koko ajan ollut ilmeinen. Viimeksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen
koko hallituskauden valmistelema maakunta- ja sote – uudistus kaatui 8.3.2019.
Toukokuussa 2019 Pirkanmaan sote – uudistuksen ohjausryhmä päätti, että Pirkanmaan
kunnat käynnistävät yhteisen sote – uudistuksen valmistelutyön. Ohjausryhmään kuuluu
Pirkanmaan jokaisesta kunnasta valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja. Valmistelun askelmerkeistä päätettiin, että suunnittelun keskiössä
on palvelukokonaisuuksien ja – ketjujen asiakaslähtöinen toteutus. Valmistelu käynnistyi
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hyvin nopeasti selvityshenkilön johdolla. Selvityshenkilöksi nimettiin edellisen valmistelun
sote – muutosjohtaja Jaakko Herrala. Selvityshenkilön kustannukset päätettiin jakaa väestömäärien suhteessa.
Pääministeri Antti Rinteen uuden hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus käynnistää
sote – uudistuksen valmistelun. Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien
valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa
suuremmille itsehallinnollisille alueille. Pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia maakuntia on 18.
Hallitusohjelman mukaan itsehallinnolliset alueet mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen
monialaisiin maakuntiin. Tämä valmistellaan parlamentaarisesti vuoden 2020 loppuun
mennessä. Työssä selvitetään, mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta siirretään
maakunnille. Parlamentaarisen työn valmistuttua hallitus valmistelee lainsäädännön. Tämän hetken arvioiden mukaan itsehallinnolliset alueet/ maakunnat aloittavat aikaisintaan
vuonna 2023. Kunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä kuntalaisille
vielä usean vuoden ajan.
3.5 HINKU – hiilineutraali Suomi
Hinku – verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden
verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat,
ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku – verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Tavoitteena on vähentää 80 % vuoden 2007 hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2030
mennessä.
Pirkanmaan kunnat ovat liittyneet aktiivisesti mukaan. Hämeenkyrö, Lempäälä ja Vesilahti
ehtivät ensimmäisinä. Akaa, Kangasala, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Tampere, Urjala, Valkeakoski sekä Ylöjärvi liittyivät vuonna 2019. Pirkanmaan maakunta on hyväksytty ensimmäisten maakuntien joukossa mukaan valtakunnalliseen hiilineutraaliutta
tavoittelevien maakuntien Hinku – verkostoon.
Valtuuston päätöksellä 9.9.2019 Urjalan kunta on sitoutunut tavoittelemaan koko alueensa
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030
mennessä.
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3.6 Kunnan talouden suunta vuonna 2020
Tulot
Kunnan toimintatuotot kasvavat kuluvaan vuoteen nähden noin 2,5 %. Tuotot ovat noin 5,1
miljoonaa euroa. Tuottojen kasvu selittyy pääasiassa perusturvan alaisen vanhustenhuollon
tehostetun asumisen palvelusetelin kirjaamiskäytännöllä.
Menot
Toimintakulut ovat vuonna 2020 noin 35 miljoonaa euroa. Kasvua kuluvaan vuoteen nähden on 2 %. Rakennuslautakuntaa lukuun ottamatta kulut kasvavat kaikilla toimielimillä.
Prosentuaalisesti suurin kasvu 9 % on teknisen lautakunnan toimialalla. Perusturvalautakunnan kulujen kasvu on euromääräisesti suurin, lähes miljoona euroa.
Verotulot
Verotuloarvio perustuu Kuntaliiton lokakuussa 2019 julkaisemaan veroennustekehikkoon.
Verotuksessa vuonna 2019 toteutettujen uudistusten aiheuttaman kertymävajeen arvioidaan korjaantuvan vuoden 2020 aikana mutta ennakkoverojen kertymän oletetaan olevan
alhaisemmat edelleen vuonna 2020. Veroennusteessa on huomioitu Verohallinnon ennakkotiedot verovuoden 2018 verotuksesta sekä veroperustemuutokset vuodelle 2020 hallituksen talousarvioesityksen mukaisina. Veroennusteessa on huomioitu myös Tilastokeskuksen syyskuussa 2019 julkaisema väestöennuste. Väestötiedoilla on vaikutusta tulevien
vuosien ansiotuloihin ja jako-osuuksiin.
Valtuusto on vahvistanut vuoden 2020 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit kokouksessaan
marraskuussa. Veroprosentit pysyvät vuoden 2019 tasolla vuonna 2020. Näillä tiedoilla veroja arvioidaan kertyvän noin 16,2 miljoonaa euroa vuonna 2020. Laskua vuoteen 2019
verrattuna on 1 %.
Valtionosuudet
Valtionosuuksien määrä perustuu Kuntaliiton lokakuussa julkaisemaan ennakolliseen valtionosuuslaskelmaan, jossa on huomioitu valtion vuoden 2020 talousarvioesityksessä määritellyt muutokset valtionosuusperusteissa. Ennakkolaskelman mukaan kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,09 prosenttiyksikköä vuonna 2020. Peruspalvelujen
valtionosuuden kasvu johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneen kilpailukykysopimuksen
vaikutuksen lakkaamisesta. Myös kilpailukykysopimukseen sisältynyt lomarahojen leikkaus
sekä Juha Sipilän hallituksen määräaikainen indeksikorotusten jäädytys päättyy. Lisäksi valtion ja kuntien välistä kustannusjakoa tarkistetaan kuntien eduksi sekä kompensoidaan verotulomenetyksiä viimeisiltä vuosilta.
Urjalan kunnan valtionosuudet ja veromenetysten kompensaatiot vuonna 2020 ovat noin
14,7 miljoonaa euroa. Kasvua kuluvaan vuoteen nähden on 7,2 %. Lopulliset päätökset kuntien valtionosuuksista vuodelle 2020 tehdään joulukuun 2019 lopussa.
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Rahoitus
Rahoituslaskelmassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Rahoituslaskelma kertoo kunnan maksuvalmiudesta sekä siitä miten tulevan vuoden toiminta ja investoinnit suunnitellaan rahoitettavan. Kuluvana vuonna ei ole otettu lisää pitkäaikaista lainaa mutta investointien kasvun vuoksi vuonna 2020 lisää lainaa tullaan tarvitsemaan 1,5
miljoonaa euroa.
Toimintakate, vuosikate, poistot ja tulos
Toimintakate heikkenee reilulla puolella miljoonalla eurolla eli 2 % vuonna 2020.
Vuosikate vuonna 2020 on noin 960 000 euroa eli 565 000 euroa enemmän kuin kuluvana
vuonna. Vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna vuosikate tosin heikkenee 1,1 miljoonaa
euroa. Vuosikate on tärkeä kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä, koska se
osoittaa sen tulorahoituksen, joka kunnalla toimintamenojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin, lainojen lyhennyksiin ja poistoihin. Tulorahoituksen
voidaan katsoa olevan riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen
suuruinen. Poistot tulevat olemaan noin 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2020, joten tähän tavoitteeseen ei vuoden 2020 talousarviossa päästä.
Tilikauden tulos vuonna 2020 on talousarvion perusteella 530 637 euroa alijäämäinen.
Investoinnit
Investointeihin varataan 2 020 000 euroa vuodelle 2020. Tarkempi erittely investoinneista
löytyy talousarvion investointiosasta.

4. Kuntakonserni
Valtuuston hyväksymä konserniohje on ollut voimassa 1.6.2017 alkaen.
Kunnan omistusosuus eri kuntayhtymissä on:
 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1,12 %
 Koulutuskeskus Tavastia 0,9 %
 Pirkanmaan liitto 1,12 %
 Forssan ammatti-instituutti 5,88 %
 Valkeakosken seudun ammatillisen koulutuksen ky 1,072 %

Kunnan osuus muissa yhteisöissä:
 Kiinteistö oy Urjalan virasto- ja liikekeskus 40,29 %
 Kiinteistö oy Laukeelan keskus 23,87 %
 Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt oy 15,00 %
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4.1 Urjalan Talot Oy
Kunnan ainoa 100-prosenttisesti omistama tytäryhteisö on Urjalan Talot Oy.
Urjalan Talot Oy:n toiminnan tavoitteet
Urjalan Talot Oy tuottaa ja ylläpitää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja vastatakseen Urjalalaisten muuttuviin asuntotarpeisiin, asukasvalinnoissa noudatetaan tarveharkintaa.
Toiminnan tueksi myydään kiinteistöhuolto-, korjaus- ja siivouspalveluita. Vuokraustoimintaa tehdään omakustannusperiaatteella ja toiminnantulos pyritään saamaan positiiviseksi.
Toimintaympäristön muutokset
Suurten kaupunkien vetovoima näkyy nuorten muuttoliikkeessä meidänkin asiakaskunnassa muuttotappiona ja samanaikaisesti vanhempien ikäryhmien muutto lähemmäs Urjalan keskustan palveluita muuttovoittona, nämä trendit tasoittavat toistensa vaikutusta ja
Urjalan vuokra-asuntojen kysynnän odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla lähitulevaisuudessa.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Kannattavuuden kehittäminen kohti kestävää
tasoa.
Asiakastyytyväisyyden
ja yrityksen maineen
parantaminen.
Yhteistoiminnan parantaminen kunnan
kanssa.

Liiketoiminnan tulos. Tehokkuuden lisääminen, säästöt.
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos, palvelumyynnin kehitys.
Kysely yhteistyökumppaneille kunnassa, konsernituottojen kehitys.

Asiakaspalvelun parantaminen
ja seuranta.
yhteistyöpalaverien pitäminen
ja suunnitelmien tehokas toteuttaminen

5. Talousarvion rakenne, sitovuus, täytäntöönpano ja seuranta
5.1 Rakenne
Kunnan talousarviosta ja –suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta säädetään kuntalaissa. Tämän lisäksi suosituksia talousarvion laatimiseen antaa Kuntaliitto.
Kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on soveltuvin osin voimassa mitä kirjanpitolaissa on säädetty. Tältä osin sitovia ohjeita ja lausuntoja kunnille antaa
kirjanpitolautakunnan kuntajaosto.
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Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla taloussuunnitelmalla. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Suunnitelmavuodet
ovat suuntaa antavia arvioita talouden kehityksestä. Toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja
seurataan käyttötalouden, tuloslaskennan, investointien ja rahoituksen näkökulmista.
Käyttötalousosan avulla valtuusto ohjaa kunnan palvelutoimintaa. Käyttötalousosassa kuvataan toimielinten ja niiden alaisten vastuualueiden perustehtävät ja määritellään valtuustoon
nähden sitovat tavoitteet sekä niiden toteuttamiseen tarvittavat määrärahat ja tuloarviot.
Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot eli
tarvittavat määrärahat ja niiden jaksottuminen investointimenona suunnitelmavuosille sekä
investointeihin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot. Hankkeet ja hankeryhmät voidaan
ryhmitellä tarvittaessa toimielimittäin ja tehtävittäin.
Rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Rahoitusosassa
esitetään näiden yhteenlaskettu muutos, joka kuvaa rahavirtojen vaikutusta kunnan maksuvalmiuteen talousarviovuoden aikana.
Kunnan taloushallinnon järjestelmät ovat uudistumassa. Järjestelmäuudistuksen taustalla on
nykyisten ohjelmien ikä, osa järjestelmistä on jo ylittänyt elinkaarensa eikä niitä tueta järjestelmätoimittajan taholta. Toinen peruste järjestelmäuudistukselle on valmistautuminen Kuntatieto-ohjelman mukaiseen muutokseen, jonka myötä kaikki kunnilta valtiolle ja tilastoihin
tapahtuva talousraportointi automatisoidaan sähköisten järjestelmien avulla.
Vuoden 2020 talousarvio on laadittu uudella budjetointiohjelmalla. Uudistuksen myötä myös
organisaatio- ja kustannuspaikkarakenne on muutettu vastaamaan Kuntatieto-ohjelman mukaista valtakunnallista palvelurakennesuositusta.
Organisaatiohierarkiatasot tulevat vuoden 2020 alusta olemaan (suluissa nykyinen taso):
1) Toimielin (toimielin)
2) Tulosalue (tehtäväalue)
3) Vastuualue (tulosalue)
4) Tulosyksikkö (tulosyksikkö)
5) Kustannuspaikka (kustannuspaikka)
Toiminto ja/tai kohde kirjataan tarvittaessa
Uusi organisaatiorakenne on talousarvion liitteenä 1.
5.2 Sitovuus
Valtuusto määrittelee sen, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnanhallitusta, muita
kunnan toimielimiä ja viranhaltijoita.
Käyttötalousosassa valtuusto myöntää määrärahat ja asettaa toiminnalliset tavoitteet uuden
organisaatiohierarkian mukaan vastuualueittain. Käyttötalousosan tulot ja menot ovat valtuustoon nähden sitovia.
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Talousarvion käyttötalousosa on bruttositova, ellei toisin mainita. Tämä tarkoittaa sitä, että
toimintakulut ja toimintatuotot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina, siis menot menoina ja tulot tuloina. Bruttoperusteinen kirjaamismenettely on perusteltu erityisesti
silloin, kun toiminta rahoitetaan pääosin verorahoituksella sekä silloin, kun toiminnan menot
eivät riipu siihen kohdistuvista tuloista, vaikka tulojen määrä olisi merkittäväkin. Nettositovuutta noudatetaan seuraavilla vastuualueilla: vesilaitos, maa- ja metsätilat sekä siivous- ja
ruokapalvelu. Toimintatuotot ja –kulut käsittävät sekä sisäiset että ulkoiset erät. Vesihuoltolaitos on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö, jonka peruspääomasta kunta perii 0,5 %:n koron.
Käyttötalousosa on kunnanhallitusta ja lautakuntia sitova valtuuston vahvistamalla vastuualuetasolla. Kunnanhallitus ja lautakunnat pystyvät täten tekemään talousarviomuutoksia
vastuualueiden sisällä.
Käyttötalousosa on kunnanjohtajaa ja palvelukeskusten johtajia sitova kunnanhallituksen
vahvistamalla tulosyksikkötasolla. Kunnanjohtaja ja palvelukeskusten johtajat pystyvät täten
tekemään talousarviomuutoksia tulosyksikön sisällä.
Käyttötalousosa on tulosyksiköiden esimiehiä sitova palvelukeskusten johtajien vahvistamalla
kustannuspaikkatasolla. Tulosyksiköiden esimiehet pystyvät siten tekemään talousarviomuutoksia kustannuspaikan sisällä.
Toimielinten ja tulosalueiden palvelusuunnitelmat ovat perustehtävän mukaisia, strategiasta
johdettuja ja ohjeellisesti sitovia. Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia,
mikä tarkoittaa sitä, että niiden toteutumista seurataan edellä mainituilla sitovuustasoilla talousarvion toteutumisseurannan yhteydessä.
5.3 Täytäntöönpano ja seuranta
Kunnanhallitus ja lautakunnat muuttavat käyttösuunnitelmansa valtuuston vahvistaman talousarvion mukaiseksi. Toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa
yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot käyttötalousosan kustannuspaikoille. Käyttösuunnitelman laatimisesta ja talousarvion täytäntöönpanosta
antaa kunnanhallitus erillisen ohjeen sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion.
Talousarvion toteutumista seurataan ja toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle
koko organisaation tasolla kuukausittain ja edellä mainitulla vastuualuetasolla neljännesvuosittain. Valtuustolle talousarvion toteumatilanne viedään tiedoksi kahdesti vuodessa; puolivuotiskatsauksessa ja tilinpäätöksessä. Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisen lisäksi valtuustolle raportoidaan myös sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
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5.4 Määrärahamuutokset talousarviovuoden aikana
Toiminnalle osoitetun määrärahan ylittyminen, tai sen ilmeinen todennäköisyys, edellyttää
palvelukeskuksen johtajalta välittömiä toimenpiteitä. Määrärahan riittävyys pyritään varmistamaan ensisijaisesti toimintaa supistamalla tai sopeuttamalla.
Määrärahan muutosesitys valtuustolle voidaan tehdä talousarviovuoden aikana, jos sopeuttamistoimenpiteet eivät riitä varmistamaan määrärahan riittävyyttä tai mikäli tuloarviot ylittyvät merkittävästi. Muutosesityksessä on eriteltävä perusteet, jotka tarpeen määrärahamuutokseen ovat aiheuttaneet sekä toimenpiteet, jotka määrärahan sopeuttamiseksi on
tehty.
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6. Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, ulkoiset

TP 2018
949 316
733 186
302 413
1 982 295
3 967 210

TA 2019
3 562 354
240 250
376 629
772 705
4 951 938

TA 2020
1 538 968
225 850
300 153
3 011 208
5 076 179

TS 2021
1 538 968
225 850
300 153
3 011 208
5 076 179

TS 2022
1 538 968
225 850
300 153
3 011 208
5 076 179

Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut

-5 997 204
-1 779 582
-7 776 786
-19 977 459
-1 101 705
-1 963 697
-478 682
-31 298 329

-6 220 750
-1 887 086
-8 107 836
-21 390 148
-1 007 920
-3 202 200
-573 268
-34 281 372

-6 280 700
-1 575 293
-7 855 993
-22 002 515
-1 045 000
-3 430 700
-672 590
-35 006 798

-6 280 700
-1 575 893
-7 856 593
-22 002 515
-1 045 000
-3 430 700
-672 590
-35 007 398

-6 280 700
-1 575 893
-7 856 593
-22 002 515
-1 045 000
-3 430 700
-672 590
-35 007 398

Toimintakate

-27 331 119

-29 329 434

-29 930 619

-29 931 219

-29 931 219

Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja kulut

15 777 498
13 482 749
29 839
216 676
-63 646
-901
181 968

16 358 000
13 370 999
16 000
42 500
-65 000
-550
-7 050

16 188 000
14 708 879
10 500
41 000
-60 000
-550
-9 050

16 188 000
14 708 879
10 500
41 000
-60 000
-550
-9 050

16 188 000
14 708 879
10 500
41 000
-60 000
-550
-9 050

Vuosikate

2 111 096

392 515

957 210

956 610

956 610

Suunnitelman mukaiset poistot
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Satunnaiset tuotot ja kulut

-1 401 883
0
0
0

-1 385 555
0
0
0

-1 487 847
0
0
0

-1 487 847
0
0
0

-1 487 847
0
0
0

709 213

-993 040

-530 637

-531 237

-531 237

-100 000
300 000
909 213

-993 040

-530 637

-531 237

-531 237

2018
12,7
151
440
4793

2019
14,4
28
83
4728

2020
14,5
64
205
4671

2021
14,5
64
207
4618

2022
14,5
64
209
4573

Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot

Tilikauden tulos
poistoeron muutos
varausten muutos
Tilikauden yli/alijäämä

Tavoitteet ja tunnusluvut
Toimintatuotot/toimintamenot
Vuosikate/Poistot %
Vuosikate, €/asukas
Asukasluku
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II Käyttötalousosa
10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Toimielimen alaiset vastuualueet:
1000 Vaalit
Toimielimen perustehtävä
Keskusvaalilautakunta toimittaa kunnallisvaalit, valtiolliset vaalit ja Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit). Kunnassa on yksi äänestysalue. Vuonna 2020 ei toimiteta
vaaleja.

11 TARKASTUSLAUTAKUNTA
Toimielimen alaiset vastuualueet:
1100 Tarkastuspalvelut
1100 TARKASTUSPALVELUT

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Toimintamenot

-13 224

-16 480

-15 200

Toimintakate (Netto)

-13 224

-16 480

-15 200

Tuloarviot ja määrärahat

Toimielimen perustehtävä
Kuntalain mukaisesti kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja JHT-tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon
ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös arvioida kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta sekä resurssien käytön tehokkuutta.
Varsinaisen tilintarkastuksen suorittaa JHT-tilintarkastaja.
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12 VALTUUSTO
Toimielimen alaiset vastuualueet:
1200 Valtuusto
1200 VALTUUSTO

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Toimintamenot

-21 700

-24 300

-40 200

Toimintakate (Netto)

-21 700

-24 300

-40 200

Tuloarviot ja määrärahat

Toimielimen perustehtävä
Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tehtävänä on päättää:
1) kuntastrategiasta;
2) hallintosäännöstä;
3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
12) tilintarkastajien valitsemisesta;
13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.
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13 KUNNANHALLITUS
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Hannu Maijala
Toimielimen alaiset vastuualueet:
1300 Yleishallintopalvelut
sisältää tulosyksiköt:
1300 Yleishallintopalvelut
1310 Tukipalvelut
1320 Elinkeinojen edistäminen
1330 Joukkoliikenne

Toimielimen perustehtävä
Kuntalain 38 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallituksen tehtävänä on:
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Toimintaympäristön muutokset
Keskeiset muutokset liittyvät pääministeri Antti Rinteen uuden hallituksen hallitusohjelmaan ja sen
vaikutuksiin kuntiin. Hallitusohjelman mukaan väliaikaiset valtionosuusleikkaukset kunnille päättyvät vuonna 2020. Lisäksi kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentävät, lisäävät tai laajentavat toimenpiteet sekä kuntatalouteen vaikuttavat veroperustemuutokset kompensoidaan nettomääräisesti.
Kuntien roolia työllisyyden hoidossa vahvistetaan. Urjalan kunta on hakenut yhdessä Pirkanmaan
muiden kuntien kanssa mukaan keväällä 2020 alkavaan työllisyyden kuntakokeiluun, joka kestää
vuoden 2022 loppuun saakka.
Haasteelliset muutokset liittyvät kunnan väestön vähenemiseen ja ikääntymiseen, jotka molemmat
vaikuttavat suoraan kunnan kustannuksiin. Kuntapalveluja käytetään eniten alle 18-vuotiaana sekä
yli 65-vuotiaana. Urjalassa joka kolmas kuntalainen on täyttänyt 65 vuotta, mikä pitää huomioida
kunnan palveluverkossa. Hallitusohjelman mukaisesti on vireillä lakiluonnos, jonka mukaan iäkkäiden ihmisten ympärivuorokautisen hoivan sitova hoitajamitoitus tulisi voimaan elokuussa 2020. Hallitusohjelman mukaan tiukennetaan hoitotakuuta perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon (7 pv) sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Näiden
uudistusten osalta lainvalmistelut ovat vireillä. Uudistusten kustannusvaikutuksista kunnille on keskenään ristiriitaisia arvioita maan hallituksen ja Kuntaliiton kesken.
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Hallitusohjelman mukaan maan hallitus käynnistää sote – uudistuksen valmistelun. Uudistuksessa
kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille.
Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnolliset alueet mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen monialaisiin maakuntiin. Tämä valmistellaan parlamentaarisesti
vuoden 2020 loppuun mennessä. Nykyisen arvion mukaan uudistus tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2023 alussa.
Pirkanmaan kuntapäättäjät päättivät kesällä 2019, että Pirkanmaan sote – uudistamista jatketaan
kuntavetoisesti, koska valtakunnallinen uudistus näyttää siirtyvän vuosilla eteenpäin. Kuntien taloudellinen tilanne edellyttää aktiivista ja etupainotteista uudistamista sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Pirkanmaalla toteutetaan toiminnan uudistaminen ja palvelulupauksen valmistelu edellä. Uudistamisella pyritään tuottavuuden parantamiseen, palveluketjujen virtaviivaistamiseen, henkilöstön riittävyyden ja osaamisen turvaamiseen sekä sote – toimialan digitalisoimiseen.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

talouden tasapaino
edunvalvonta Pirkanmaan
soteuudistuksessa

tilikauden tulos
osallistuminen valmistelevaan
työhön

jatkuva seuranta
valmistelun seuranta ja siitä
tiedottaminen
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1300 Yleishallintopalvelut
Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi
1300 YLEISHALLINTOPALVELUT

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

217 850

172 300

209 750

Toimintamenot

-2 374 394

-2 467 655

-2 589 131

Toimintakate (Netto)

-2 156 543

-2 295 355

-2 379 381

Vastuualueen alaiset tulosyksiköt:
Yleishallintopalvelut
Tukipalvelut
Elinkeinojen edistäminen
Joukkoliikenne
Yleishallintopalvelut-tulosyksikön alaiset palvelut:
Kunnanhallitus
Vanhusneuvosto (vastuuhenkilö: vanhusneuvoston sihteeri Sari Vierimaa)
Nuorisovaltuusto (vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja Marjo Niittymäki)
Hyvinvointikoordinaattori (vastuuhenkilö: ts. liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo Jäärni)
Yleishallintopalvelut-tulosyksikön perustehtävä
Yleishallintopalveluiden perustehtävä on yleishallinnon toimielinten asioiden valmistelu, sihteeritehtävät, päätösten täytäntöönpano ja niistä tiedottaminen.
Vanhusneuvoston perustehtävä
Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen
toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Palvelusuunnitelma
Kuntalain mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen
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väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai
päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Nuorisovaltuuston perustehtävä
Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään
myös nuorisolain 8 §:ssä.
Palvelusuunnitelma
Nuorisolain 2§:n mukaan kunnan nuorisotyön tehtävänä on mm. edistää nuorten osallisuutta ja
vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista.
Toimintaympäristön muutos
Nuorisovaltuusto siirtyy vuoden 2020 alusta hallinnollisesti sivistyslautakunnan alta osaksi kunnanhallituksen yleishallintopalvelut-vastuualuetta.
Hyvinvointikoordinaattorin perustehtävä
Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa.
Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia
sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja
toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kunnan on nimettävä terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho ja kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien eri
tahojen kanssa.
Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava
valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava
laajempi hyvinvointikertomus.
Palvelusuunnitelma
Kunnan liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori tekee laaja-alaista yhteistyötä kunnan eri toimialojen
ja muiden toimijoiden, kuten järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä pyrkii edistämään kuntalaisten
hyvinvointia. Liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori toimii kunnan hyvinvointityöryhmän
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valmistelijana ja sihteerinä sekä hyvinvointikertomuksen, -suunnitelman sekä vuosittaisen –raportin
valmistelijana ja koordinoijana.
Toimintaympäristön muutokset
Liikunta- ja hyvinvointikoordinaattorin sijainen tekee 100 %:sta työaikaa, josta 20 % on laskettu
kuuluvaksi hyvinvointityöhön. Hyvinvointikoordinaattorin työ kohdistuu keskushallinnon
alaisuuteen.

Tukipalvelut
Tukipalvelut-tulosyksikön alaiset palvelut:
1310 Hallintopalvelut (vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi)
1311 Talouspalvelut (vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi)
1312 Henkilöstöpalvelut (vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi)
1313 Ruokahuolto (vastuuhenkilö: ruokahuolto- ja siivouspalvelupäällikkö Päivi Lammi)
1314 Siivouspalvelut (vastuuhenkilö: ruokahuolto- ja siivouspalvelupäällikkö Päivi Lammi)
Tukipalvelut-tulosyksikön perustehtävä
Tukipalvelut-tulosyksikkö tuottaa nimensä mukaisesti keskitettyjä tukipalveluja kunnan eri toimialoille. Toiminta sisältää yhteiset hallintopalvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit sekä ruokahuollon ja siivouspalvelut kunnan yksiköissä.
Palvelusuunnitelma
Keskitettyihin hallintopalveluihin kuuluvat asiakirjahallinta-, arkisto-, tietosuoja- ja vakuutusasiat,
tietohallintoyhteistyön koordinointi, tiedottaminen ja viestintä sekä yleinen asiakaspalvelu.
Talouspalvelut sisältävät kunnan taloussuunnittelun ja -kehittämisen, taloudenhoidon
koordinoinnin ja ohjauksen sekä talouden hoitoon liittyvät käytännön rahatehtävät, kirjanpidon,
perinnän sekä taloustilastoinnin.
Henkilöstöpalveluiden keskeisin tehtävä on palkoista huolehtiminen, niiden laskeminen,
maksaminen
ja
hallinnointi.
Lisäksi
henkilöstöhallinto
avustaa
palvelukeskuksia
henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa sekä hoitaa ja koordinoi Urjalan kunnalle työnantajana
kuuluvia tehtäviä. Tällaisia ovat mm. virka- ja työehtosopimusasiat, sopimusten tulkinta, työsuojeluja työterveysasiat sekä kouluttaminen ja muut työkyvyn ylläpitoon liittyvät toimet.
Ruokahuoltopalvelu valmistaa ja tarjoaa ravitsemissuositusten mukaista ravitsevaa ruokaa
päiväkotilapsille ja koululaisille sekä henkilökunnalle. Elintarvikkeiden raaka-ainemäärärahoista
noin 15 % on budjetoitu lähiruokatuottajien tuotteisiin.
Tällä hetkellä kiertävällä 7 viikon ruokalistalla on 1 kasvisruoka-päivä viikossa. Kouluruokatoimikunnassa on esitetty toive kasvisruokavaihtoehdosta joka päivälle. Vuonna 2020 ruoka- ja
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siivouspalvelupäällikkö selvittää sähköisellä kyselyllä, kuinka moni sitoutuu päivittäin ottamaan
kasvisruokaa. Näin vältetään hävikin lisääntyminen. Tilan puute ruoanjako-linjastossa on myös
mietittävä asia.
Hävikkiruoan myymistä/jakamista suunnitellaan työllisyyspalveluiden kanssa.
Eläkeläisten lounasruokailua koululla jatketaan niin pitkään, kun käyttäjiä riittää. Tällä hetkellä
päivittäin käy 8-12 eläkeläistä.
Siivouspalvelu huolehtii päiväkodin, koulujen ja kunnan muiden kiinteistöjen siisteydestä
mitoituksen mukaista laatutasoa ja ajankäyttöä noudattaen.

Toimintaympäristön muutokset
Hallintopalveluiden henkilömäärä vähenee yhdellä maaliskuusta alkaen, kun pitkäaikainen kanslisti
jää eläkkeelle. Palvelukeskusten sihteerien välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä lisätään osaamisen
ja palveluiden toteutumisen varmistamiseksi. Sähköistä asiakirjahallintaa kehitetään mm. sähköisen
allekirjoituksen käyttöönotolla. Kunnan vakuutuspalvelut tullaan kilpailuttamaan. Viestinnän kehittäminen ja saatavuusdirektiivin mukaisen tiedon saatavuuden varmistamisen valmistelu etenevät
kotisivu-uudistuksen myötä.
Talouspalveluissa jatkuu valtakunnallisen taloushallinnon automatisointiprosessin sekä samanaikaisen järjestelmäuudistuksen läpivieminen.
Henkilöstöpalveluissa merkittävä muutos on pitkäaikaisen palkkakirjanpitäjän eläköityminen 2019
– 2020 vaihteessa. Hiljaisen tiedon häviämistä on kuluvana vuonna pyritty estämään seuraajan hyvällä perehdytyksellä sekä prosessien ja eri toimijoiden roolien selkiyttämisellä. Tulorekisterin toisen
vaiheen alkaminen sekä taloushallinnon uusien järjestelmien yhteyksien rakentaminen henkilöstöjärjestelmiin työllistävät. Henkilöstöpalveluiden tavoitteena vuonna 2020 on viedä läpi palkkausjärjestelmän kehittämisprosessi, jonka avulla selkiytetään henkilöstön tehtävänkuvat ja rakennetaan
TVA-järjestelmä työkaluksi tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen palkkausjärjestelmän luomiseen.
Päiväkotilasten määrän kasvu on aiheuttanut väliaikaisten lisätilojen käyttöönottoa. Tämä aiheuttaa
lisäkuluja myös ruokahuoltoon ja siivoukseen. Jos päiväkodin saneeraus toteutuu vuonna 2020 ja
siirrytään väistötiloihin, tästä tulevia tukipalvelukuluja on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Sijaistarve
ruokahuolto- ja siivouspalveluissa on lisääntynyt jo kuluvana vuonna. Yrityksistä huolimatta uusia
sijaisia on todella vaikea saada. Tämän vuoksi talousarvioon sisältyvä määräaikainen sijaisresurssi
vuodelle 2020 on todella tarpeellinen.
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Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Hyvinvoiva henkilöstö

Sairauspoissaoloseuranta, tavoite Työkykyjohtamisen käytäntöjen
10 pv/vak. työntekijä
kehittäminen, työhyvinvointia
tukevat ratkaisut
Työhyvinvointiedun käyttö% (ePassi 60 €/työntekijä/v.)

Työtyytyväisyyden seuranta
Työtyytyväisyyskysely
Asiantunteva ja osaava henki- Koulutusaktiivisuus
(pv/työnte- Koulutuksen tukeminen
löstö
kijä)
pv/kk/työntekijä)

(2

Lähiruuan osuus 15 % raaka-ai- Hankintaseuranta
neista

Lähituottajilta tilaaminen

Kasvisruuan menekin kartoi- Selvityksen tulokset
tus/hävikkiruuan hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen

Sähköinen kysely, yhteistyö
työllisyyspalveluiden kanssa

Elinkeinojen edistäminen
Elinkeinojen edistäminen -tulosyksikön alaiset palvelut:
1320 Elinvoimapalvelut (vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Satu Sarin)
1321 Työllisyyspalvelut (vastuuhenkilö: työllisyyspäällikkö Suvi Kainu)
1322 Maaseutupalvelut (palvelun tuottaja: Lempäälän kunta)
Elinvoimapalvelun perustehtävä
Elinvoimapalveluiden tehtävänä on tukea Urjalassa toimivien yritysten menestymistä ja lisätä
kunnan elinvoimaisuutta. Elinvoimapalvelut vastaa osaltaan kuntamarkkinoinnin toteuttamisesta.
Kuntamarkkinointia käytetään tonttimyynnin välineenä sekä kunnan tunnettuuden sekä
pitovoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi.
Kuntastrategian yhtä päämäärää ”Yritysten toimintamahdollisuuksia ja alueen kasvua edistetään”
toteutetaan voimassa olevalla elinvoimaohjelmalla.
Palvelusuunnitelma
Elinvoimapalvelut vastaa elinvoimaohjelman toteuttamisesta, yritysyhteyksistä, yritysneuvonnasta
sekä yritysten kehittämis- ja sijoittumispalveluista. Valittuja EU-rahoitteisia hankkeita käytetään
avuksi tavoitteiden saavuttamisessa. Palvelu tuotetaan yhteistyössä sekä oman kuntaorganisaation
että alueellisten asiantuntijoiden ja naapurikuntien kanssa tarjottavilla resursseilla. Aloittavien
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yritysten Ensimetri-neuvontapalvelun tuottaa Tampereen kaupunkiseudun yrityspalvelut Oy ja
rahoitusneuvonta tuotetaan yhdessä Valkeakosken ja Akaan kaupunkien kanssa.
Elinvoimapalveluiden toiminta on asiakaslähtöistä, yhteistyöhakuista, asiantuntevaa, ennakoivaa ja
aktiivista.
Kuntastrategian päivittämisen jatkotoimenpiteenä Elinvoimaohjelma päivitetään vuoden 2020
aikana myös. Elinvoimaohjelmaan sisällytetään uutena osiona Työllisyysohjelma.
Kunnan ja kuntalaisten vuorovaikutuksen lisäämiseksi kunnan verkkosivusto uudistetaan.
Verkkosivuston uudistamiseksi elinvoimapalvelut tekee tiivistä yhteistyötä viestinnän
kehittämistiimin kanssa. Verkkosivuston uudistuksen osana matkailuneuvonta sähköistetään
VisitUrjala.fi-sivustolle. Verkkosivu-uudistuksen määräraha on varattu kunnanhallituksen
kustannuspaikalle.
Matkailutulon merkitystä kunnassa toimivien yritysten liikevaihdosta pyritään kehittämään Leaderhankkeilla. Hankkeiden tavoitteena on lisätä yritysyhteistyötä ja Urjalan tunnettavuutta vapaa-ajan
kohteena.
Toimintaympäristön muutokset
Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaimentuneet keväästä 2019. Muutos pk-yritysten suhdanneodotuksissa on kevään barometriin verrattuna kuitenkin
melko pieni, ilmenee Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pkyritysbarometrista. Odotusten heikkeneminen vastaa pitkälle yleistä käsitystä talouden kehityksestä. Talouskasvu on hidastunut Suomessa, ja kehitys on ollut samansuuntainen myös kaikilla keskeisillä markkina-alueillamme. Tällä hetkellä Suomen talouskasvu on lähinnä yksityisen kulutuksen
varassa.
Pirkanmaan yritysbarometrin ll/2019 mukaan liikevaihtonsa lokakuussa 2019 arvioi suuremmaksi
edellisvuoteen verrattuna 53 prosenttia vastanneista, kun syksyllä 2018 määrä oli 62 prosenttia.
Urjalan yrityksissä erityisesti teknologiateollisuuden aloilla tilauskannat ovat hyvät, mutta samalla
osaavan työvoiman saatavuuden kanssa koetaan haasteita.
Negatiivisten työllisyyteen ja asukasmäärään liittyvien trendien kääntämiseksi kunnan markkinointiin ja aktiiviseen tonttimyyntiin on panostettava riittävillä resursseilla. Kolkanjoen yritysalueen kehittäminen mahdollistaa yritysten laajentumis- ja kasvuhankkeita sekä uusien yritysten sijoittumista
kuntaan.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite
Mittari
Yritystoiminnan jatkamisen, Yritysten määrä
kehittymisen ja kasvun tukeminen
Kuntalaisia palvelevat sähköi- Sähköisten palvelujen määrä
set palvelut
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Toteutus
Ammattitaitoiset elinvoimapalvelut
Matkailuneuvonnan sähköistäminen

Tunnettavuuden ja näkyvyy- Näkyvyyden ja tunnettavuuden Kuntamarkkinoinnin toimenden lisääminen
kasvu
piteet
Tunnusluvut
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

..

80

81

81

81

Uusien yritysten nettope+2
rustanta

positiivinen

positiivinen

positiivinen

positiivinen

Urjalan Facebook-sivujen
seuraajat

2000

3000

3300

3500

Yritysten määrä / tuhat
asukasta

1701

Työllisyyspalveluiden perustehtävä
Työllisyydenhoidon tavoitteena on parantaa aktiivitoimintaan osallistuvien työllistymisen
mahdollisuuksia, arjen hallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Työllisyydenhoidon eri toiminnoilla
pyritään ehkäisemään syrjäytymistä yhteiskunnasta sekä kannustaa ja motivoida kouluttautumista
ja työllistymistä. Kunnan työllisyydenhoitoa suunnataan heikossa työmarkkina-asemassa oleviin
aktivointiehdon täyttäviin, joiden oman tilanteensa parantaminen on erityisen vaikeaa ilman
kunnan tukea.
Työllisyydenhoidon tavoitteena on kehittää asiakkaille tarjottavia palveluita sekä ohjata asiakkaita
joustavasti ja tehokkaasti työllistymistä edistäviin kuntapalveluihin. Sähköisten palveluiden käyttöönotto asiakkaille tarjottavissa palveluissa sekä tiivis yhteistyö hankkeiden kanssa kunnan peruspalveluiden kehittämiseksi työttömille asiakkaille, on tehokkaan asiakaspalvelun ja -ohjauksen kulmakivi.
Palvelusuunnitelma
Urjalan työttömyysprosentti oli elokuussa 8,8 eli 175 työtöntä henkilöä. Vuonna 2018 vastaavat luvut olivat 8,4% ja 193 henkilöä. Työmarkkinatuen saajien määrä on lisääntynyt vuodesta 2018 jolloin
saajia oli keskimäärin 31. Nyt saajia on keskimäärin 44. Työmarkkinatuen saajien määrä on vuodesta
2006 lähtien ollut laskusuuntainen. Työmarkkinatuen sakkomaksut ovat olleet korkeammat kuluvana vuonna kuin vuonna 2018. Maksut myötäilevät työmarkkinatuen saajien määrän trendiä. Työmarkkinatuen määrärahaylityksestä huolimatta tänä vuonna, sakkomaksut ovat laskeneet vuodesta
2015 lähtien. Maksuihin varataan tulevalle vuodelle 130 000 euroa.
Kuntouttavasta työtoiminnasta saadut valtionkorvaukset ovat vuosien 2014-2019 seurannassa laskeneet. Kuluvana vuonna korvausten määrä saavuttanee vuoden 2018 tason. Vuonna 2018 kuntouttavan työtoiminnan päiviä tuotettiin kaikkiaan 5473. Päivien kertymien seuranta aloitetaan. Ku-
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luvana vuonna päiviä on tuotettu kesäkuun loppuun mennessä 2829. Haasteena on edelleen työttömien henkilöiden oikea-aikainen ja tehokas ohjautuminen kunnan tarjoamiin työssäoppimispaikkoihin ja muihin kuntapalveluihin.
Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, jota säännellään erityislailla. Laissa
säädetään toimenpiteistä, joilla parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla
sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen
tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun. Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakasmäärä on vähentynyt verrattuna vuodentakaiseen. Asiakkaita on ollut keskimäärin 69 ja vuonna 2018 keskimäärin
83. Vuosien 2017-2019 seurannassa asiakasmäärä on ollut laskusuuntainen. Kuluvana vuonna viisitoista henkilöä on työllistynyt, opiskelun on aloittanut viisi, työkokeilun kolme. Muista syistä palvelun keskeyttäneitä yhteensä 17. Nuorten määrä kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut kaikkiaan
21 henkilöä ja määrä on ollut vuosina 2016-2019 laskusuuntainen. Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti nuorten kesätyöseteli otettiin käyttöön ensi kertaa kuluvana kesänä ja sen käyttöä kehitetään
ja jatketaan. Lisäksi tuotetaan palveluna palkkatukityöllistämistä.
Yhteistyötä jatketaan Akaasta ostettavan työllistymistä edistävän yhteispalvelun ja Työtie –hankkeen kanssa sekä mahdollisten tulevien vuosien työllisyyshankkeiden kanssa. Yhteistyö palvelukeskusten kanssa jatkuu ja tulevan vuoden 2019 suunnitelmana on toteuttaa kunnan hyvinvointisuunnitelman mukaisia tavoitteita palvelutuotannossa, lisätä eri alojen asiantuntijuutta moniammatillisiin kokouksiin, tuottaa kuntouttavaa työtä toimialoilla ja hankkeissa sekä lisätä yhteistyötä vanhustenhuollon hankkeissa ja projekteissa. Tehokkaaseen palveluohjaukseen kiinnitetään huomiota.
Leasingautojen käyttöä jatketaan tukemaan kuntouttavaan työtoimintaan osallistumista ja vierailuja työ- ja opiskelupaikoilla.
Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt vuoden 2018 arviointikertomuksessaan huomiota tavoitteiden
asetantaan. Työmarkkinatuen kuntaosuuden mittaria on siten syytä tarkentaa ja ottaa tavoitteeksi
sakkomaksujen pienentäminen pidemmällä kuin vuosiseurannan tasolla koska kuntaosuus vaihtelee
vuosittain riippuen saajien määrästä.
Toimintaympäristön muutokset
Hallitusohjelmakirjaukset tavoittelevat kuntien roolin vahvistamista työllisyyspalveluiden järjestäjinä ja tuottajina yhden tai useamman kunnan kesken tehtyjen sopimusten pohjalta. Toimeenpanon
tueksi säädetään tarvittaessa erillislainsäädäntö. Vaiheistetun toimeenpanon ensimmäisessä vaiheessa hyödynnetään kuntien sopimuksellisia kumppanuuspilotteja, joista osa on käynnistynyt ja
osa käynnistyy syksyllä 2019. Toisessa vaiheessa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa
päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia ja käynnistetään hankkeita keväällä
2020. Kolmannessa vaiheessa valmistellaan räätälöityjen ja kohdennettujen kaupunkien kasvu- ja
työllisyysohjelmien valmistelu jotka käynnistyvät keväällä 2021.
Hyvällä ennakoinnilla Urjala voi valmistautua tuleviin työllisyystoimiin jossa korostuvat muun muassa palkkatukityöllistäminen, pienten yritysten työllistämistuki, yksilöllisesti räätälöity uraohjaus ja
koulutus. Kuntien on yleisesti hyvä pohtia monialaisen yhteistyön uudelleenmäärittelyä, jossa hyö26

dynnetään kumppanuutta ja kuntien palvelutarjontaa laajemminkin kuin kuntouttavaa työtoimintaa. Urjalan kunta osallistunee toimeenpanon toisen vaiheen työllisyyshankkeisiin yksin tai yhdessä
seutukuntien kanssa.
Urjalan kuntastrategia uudistetaan ja työllisyyden ja elinkeinoelämän yhteistyötä tiivistetään laatimalla kuntaan elinvoima- ja työllisyysohjelma. Työllisyyspalveluja tuotetaan myös yhteistyössä hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Työllisyydenhoito siirtyy perusturvalautakunnan
alaisuudesta kunnanhallituksen alaisuuteen 1.1.2020.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnin lisääminen

Työmarkkinatuen kunta-osuus

Kuntaosuus pienenee useamman vuoden
seurannan tasolla

Työllistymisen edistäminen ja työllisyyspolitiikan kehittäminen

Kuntouttavaan työtoimintaan
Tiivis yhteistyö nykyisten ja tulevien hankosallistuvien tehokas ohjaus kou- keiden sekä toimialojen kanssa
lutukseen/työhön
Asiakkaat ohjautuvat palvelutarvettaan
vastaavaan palveluun kolmen kuukauden
kuluessa palvelutarpeen arvioinnista

Syrjäytymisen ehkäisy ja aktiivitoiminnan tukeminen

Moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen ja asiantuntijuuden
lisääminen

Jokaisella asiakkaalla on palvelutarvettaan
vastaava palvelu ja palvelua tuottava
omatyöntekijä

Kuntouttavan työtoiminnan palvelujen saatavuuden lisääminen

Henkilöstön ja palkkatuella palkatun henkilöstön osaamisen lisääminen ja hyödyntäminen työtoiminnassa

Henkilöstön koulutukset vastaavat tulevaisuuden tarpeita

Tunnusluvut
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

Kuntouttavan työtoiminnan
ohjaajien määrä

3

3

3

3

3

Työllisyyspäällikkö/ aikuissosiaalityöntekijä

1

1

1

1

1
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Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä
koko vuonna

83

100

Kuntouttavan työtoiminnan
päivien määrä

100

100

100

5500

5500

5500

Työmarkkinatuen kuntaosuus euroa/kk

10 626

9167

9 167

9 167

9 167

Työttömyysprosentti ja
työttömien määrä 31.12.
mukaan

10,5

8,4

170

170

170

212

170

Kelan ilmoittamien 200-päiväisten asiakkaiden määrä
31.12. mukaan

32

32

20

20

20

Joukkoliikenne
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Juha Salo
Joukkoliikenteen perustehtävä
Joukkoliikenteen perustehtävänä on järjestää työssäkäynti-, opiskelu- ja asiointiliikennettä kunnan
keskustaajamasta lähikuntiin ja Tampereelle.
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20 PERUSTURVALAUTAKUNTA
Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Elina Anttila
Toimielimen alaiset vastuualueet:
2000 Sosiaalipalvelut
2100 Terveyspalvelut
Toimielimen perustehtävä
Perusturvalautakunnan tehtävänä on laadukkailla, oikea-aikaisilla ja saatavilla olevilla palveluilla
ylläpitää ja edistää kuntalaisten toimintakykyä, hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Se myös
pyrkii vaikuttamaan siihen, että sen toimialalle osoitetaan voimavaroja riittävästi ja muussa kunnan kehittämisessä sekä palvelutuotannossa huomioidaan sosiaaliset näkökohdat.
Palvelusuunnitelma
Urjala ja Akaa jatkavat edelleen sopimusta yhteisestä perusturvajohtajasta. alkaen vuoden 2020
loppuun saakka. 1.10.2013 Akaa on ostanut Urjalan perusturvajohtajan palveluja itselleen siten,
että yhteinen perusturvajohtaja työskentelee työajastaan 25 % Urjalassa ja 75 % Akaassa.
Toiminnan suunnittelua ohjaavat voimassaolevat strategiat ja suunnitelmat: Urjalan kuntastrategia
2022, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä hyvinvointikertomus vuosille 2017-2020.
Myös hyväksyttävänä oleva kotouttamisohjelma ohjaa toimintaa. Erityisesti matalan kynnyksen
palvelujen, kohtaamispaikkojen ja LAPE-hankkeen mukaisen perhekeskuksen sekä kuntoutuksen
kehittäminen on tulevien vuosien tavoitteena kuntatasolla. Kuntalaisia pyritään tukemaan varhain
ja ennaltaehkäisten ja tarjoamaan myös riittävää sosiaalista kuntoutusta silloin, kun sille tarvetta
ilmenee. Seudullisesti kehitetään niitä palveluja, joita ei ole tarkoituksenmukaista eikä kustannustehokasta tuottaa lähipalveluna.
Toimintaympäristön muutokset
Sote-uudistus ei toteudu lähivuosina, joten sote-palvelut ovat edelleen Akaan kaupungin järjestämisvastuulla ja toiminnan suunnittelussa on huomioitava pidempiaikaiset vaikutukset. Kehittämistyötä kuitenkin myös Pirkanmaalla jatketaan, mutta toistaiseksi kehitystyö kuntavetoisella tavalla
on vielä suunnitteluvaiheessa. Valkeakoskelle valmistuu uusi terveyskeskussairaala, jonne Urjalan
vuodeosastopalvelujen arvioidaan siirtyvän 1.6.2020 alkaen.
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2000 Sosiaalipalvelut
Vastuuhenkilö: perhepalveluiden koordinaattori Rina Reini-Laaksonen, perusturvajohtaja Elina Anttila
2000 SOSIAALIPALVELUT

TP 2018

TA 2019

TA 2020

1 606 928

1 676 000

2 643 000

Toimintamenot

-8 765 313

-9 258 052

-9 765 520

Toimintakate (Netto)

-7 158 384

-7 582 052

-7 122 520

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Vastuualueen alaiset tulosyksiköt:
2000 Sosiaalipalvelut
2010 Terveysneuvonta
2020 Vammaispalvelut
2030 Vanhuspalvelut
Vastuualueen perustehtävä
Yleisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön tarkoituksena on mahdollistaa yksilön ja perheen elämänkriiseistä selviytyminen sekä tukea yhteisön toimivuutta vaikuttamalla asiakkaiden elinolosuhteisiin. Sosiaalityötä toteutetaan kehittämällä vaikuttavia ennaltaehkäiseviä työmuotoja ja järjestämällä yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa hänelle tarpeelliset ja tarkoituksenmukaiset palvelut ja tukitoimet.
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 sairaanhoidollisia palveluja tuottava toimija, jonka henkilökunnalla on monipuolinen osaaminen ja ammattitaito. Kotiin annettavien tukipalve-luiden kuten ateria-, kauppa-, ja
turvapalvelujen avulla tuetaan kotona asumista. Vanhusten kotona asumista edistää myös päiväkeskustoiminta.
Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon tarkoituksena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja
toimintakykyä. Vammaispalveluna annetaan tarvittaessa mm. kuljetuspalveluja, asumispalveluja ja
apuvälineitä sekä avustuksia asunnon muutostöihin asiakkaan arjen sujuvuuden edistämiseksi.
Palvelusuunnitelma
Sosiaalipalvelut sisältävät koko henkilöstön menot lukuun ottamatta yhtä terveyspalvelujen, mielenterveyspalvelujen sosiaaliohjaajaa






perusturvajohtaja 25 %
perhepalveluiden koordinaattori
sosiaalityöntekijä
sosiaalityöntekijä
palvelusihteeri 75 %
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palvelusihteeri 60 %
palvelusihteeri 20 % (vain alkuvuonna)
2 sosiaaliohjaaja (perhetyö)

Sosiaalihuollon aikuishuoli-ilmoitukset ja sosiaalinen kuntoutus ovat lisänneet aikuissosiaalityön
asiakasmäärää. Erityisesti kiireellisen avun tarve on lisääntynyt. Kunnassa asuu edelleen yksi kiintiöpakolaisina saapunut perhe ja heidän kotouttamisensa jatkuu. Ensi vuonna kunta ei vastaanota
kiintiöpakolaisia. Sosiaalisen kuntouksen yhtenä tukimuotona järjestetään Narikka-toimintaa nuorille aikuisille ja aikuisille. Nuorille aikuisille järjestetään kahtena päivänä viikossa toimintaa, jota
toteutetaan yhteistyössä nuorisotoimen ja kuntouttavan työtoiminnan kanssa. Ensi vuonna toiminnan järjestämisestä vastaa nuorisopalvelut ja sosiaalipalvelut osallistuvat toimintaan tilat tarjoamalla. Narikkatoiminta on tarkoitettu syrjäytymisvaarassa tai jo syrjäytyneiden nuorten tukemiseen arjenhallinnassa ja opiskelu/työohjauksen osalta. Osallistujia on ollut kerrallaan noin 13.
Aikuisille suunnattu Narikkapäivä on perjantaisin ja toiminta on sosiaalista kuntoutuspalvelua. Ko.
päivä pitää sisällään kahvilatoimintaa, vierailijoita, matalan kynnyksen toimintaa työntekijäavusteisesti ja asiakkaiden tukea ja neuvontaa. Kävijöitä on noin 25 / krt.
Lastensuojeluasiakkaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden kanssa avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia palveluja. Suurin osa palveluista tuotetaan kunnan eri toimijoiden kanssa yhteistyössä. Perhetyö on avohuollossa eniten käytetty palvelu. Perhetyötä toteutetaan yhteistyössä neuvolan,
koulun, psykologin, tuetun asumisen ohjaajan/päihdetyöntekijän ja varhaiskasvatuksen kanssa.
Perhetyön muotoina ovat perhetyö, tehostettu perhetyö ja ennaltaehkäisevä perhetyö. Perhetyö
pyritään aloittamaan mahdollisimman varhain ehkäisemään tai korjaamaan perheessä vallitsevia
haasteita. Lastensuojeluperheitä perhetyössä on ollut vuonna 2019 yhteensä 14 perhettä ja loppuvuonna määrä tulee vielä lisääntymään. Sosiaalihuollon asiakasperheitä on ollut 16 ja ennaltaehkäisevän tuen perheitä kolme. Tukiperhetoiminta on edelleen myös tehokkaasti käytetty avohuollon tukimuoto perhekuntoutuksen, varhaiskasvatuspalvelujen ja taloudellisen tuen lisäksi. Perheavustajalla on syyskuun loppuun mennessä ollut 12 asiakasperhettä ja oletus on, että määrä tulee edelleen myös lisääntymään.
Urjalan lastensuojelussa käsitellään erittäin haastavia perhetilanteita ja kohdataan vakavasti oireilevia lapsia ja nuoria. Lastensuojeluilmoituksia ja haastavia tilanteita perheissä on enemmän kuin
edellisinä vuosina. Odotettavissa on, että vuonna 2020 sijaishuollon palveluja tullaan käyttämään
perheiden tueksi. Vastaavasti kaksi huostaanottoa päättyy ensi vuonna täysi-ikäisyyteen. Tiedossa
on kuitenkin, että huostaanottojen päätyttyä jälkihuoltopalveluja tarvitaan edelleen vahvasti. Urjalan kunta toteuttaa sijoituspaikan valinnan yhdessä Tampereen asiakasohjaus Luotsin kanssa.
Sijoituspaikka määräytyy lapsen iän ja tarpeen mukaan. Urjalan kunnalla on tällä hetkellä
(4.9.2019) sijoitettuna 12 lasta, joista kahdeksan perheessä ja neljä laitoksessa. Toistaiseksi
vuonna 2019 on kolme lasta ollut avohuollon sijoituksessa. Vuonna 2020 on syytä varata määräraha sekä jo tiedossa oleviin että vuosittain esiin tuleviin palvelutarpeisiin.
Terveysneuvonnan, vammaispalvelujen ja vanhuspalvelujen palvelusuunnitelmasta vastaa Akaan
kaupunki.
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Toimintaympäristön muutokset
Urjalan vuodeosastopalvelujen siirryttyä Valkeakoskelle, on tavoitteena integroida Urjalassa tuotettavia sote-palveluja. Kesällä 2021 sosiaalipalvelut ovat siirtymässä terveyskeskuksen yhteyteen
entisiin vuodeosaston tiloihin yhdessä kotihoidon kanssa. Siten perheiden, aikuisten ja ikäihmisten
palvelut olisivat saatavilla samassa yksikössä ja toimijoiden yhteistyötä voitaisiin vahvistaa.
Vuodelle 2020 Akaan kaupungin alustavan talousarvioesityksen mukaan Urjalan vanhuspalveluiden maksuosuus kasvaa noin 5,9 %:lla vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna, mikä
tarkoittaa noin 253 000 euroa. Laitoshoidon vähentämisestä johtuen on asumispalveluihin lisätty
neljä uutta ostopalvelupaikkaa yhteensä 144.000 euroa ja sosiaalipalveluista vanhuspalveluihin
siirtyy kaksi asukasta. Tähän on varattu 72 000 euroa. Urjalassa tuotetaan kaikki vanhuspalvelujen
tehostetut asumispalvelut palvelusetelillä, kun keväällä 2019 myös Reikonlinnan osalta otettiin
käyttöön palveluseteli sen palvelujen tuottamisen siirryttyä Esperille. Valkeakosken terveyskeskussairaala on valmistumassa vuonna 2020. Vuonna 2019 ja vielä alkuvuonna 2020 on seutukunnallisesti suunniteltava palvelurakenteen muutosta myös terveydenhuollon rajapinnan palveluissa
vanhuspalveluissa ja myös sosiaalipalveluissa. Keskeisenä vanhuspalvelujen tavoitteena on edelleen kotihoidon vahvistaminen, jotta lakisääteiset palvelut pystytään asiakaslähtöisesti toteuttamaan sekä tukea ikäihmisiä kotona asumisessa. Talousarvioon sisältyy kotiutustiimin perustaminen yhteistoiminta-alueelle, jotta asiakkaita voidaan tehokkaasti ottaa vastaan Valkeakosken terveyskeskussairaalasta ja heille pystytään tarjoamaan intensiivistä kotihoitoa. Talousarvioon sisältyy kahden lähihoitajan lisääminen Urjalan kotihoitoon 1.1.2020 alkaen.
Vuodelle 2020 Akaan kaupungin alustavan talousarvioesityksen mukaan Urjalan maksu-osuus
vammaispalveluissa kasvaa noin 23,4 %:lla vuodesta 2019, mikä tarkoittaa noin 97.200 euroa.
Vammaispalvelulain mukaan myönnettävä henkilökohtaisen avun tarve on lisääntynyt vammaisten
asiakkaiden osalta edelleen ja tähän on varauduttu talousarviossa.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite
Mittari
Asiakaslähtöisyyden lisäämiAsiakastyön arviointi
nen ja tiedon tuottaminen
asiakastyöstä

Asiakastietoisuuden lisääminen ja tiedon tuottaminen
palveluista

Asiakkaiden tietoisuutta kunnan tuottamista palveluista lisätään

Luodaan laadukas ja monialainen sosiaalisen kuntoutuksen
prosessi.

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaita pyritään vahvemmin
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Toteutus
Vuoden 2020 aikana toteutetaan sosiaalityön asiakaskysely. Asiakkaat antavat
palautetta sosiaali-työstä
sekä käyttämäs-tään yksilöidystä sosiaali-työn palvelusta. Kyselyn perusteella
kehitetään toimintaa.
Laaditaan ajantasaiset esitteet palveluista ja varmistetaan, että yhteistyökumppaneilla on niitä jaettavana
kuntalaisille.
Työntekijäpari sosiaali-työntekijä ja sosiaali-ohjaaja tapaavat asiakkaita yhdessä

tukemaan heidän elämänhallinnassaan ja ohjautumisessaan
opiskelu- ja työelämään.
Varhaisen tuen tarjoaminen ja Hakemusten ja yhteydenottokuntalaisten tukeminen arjen määrä
jessa

laatien heille tarpeitaan vastaavat palvelusuunnitelmat.

Henkilöstön hyvinvoinnin ja
työssä jaksamisen tukeminen
sekä osaamisen vahvistaminen

Pidetään lähtöhaastattelu ja
siitä saatua tietoa hyödynnetään sosiaalityön kehittämistyössä

Henkilöstön vaihtuvuuteen vaikuttaminen

Palvelut ovat oikea-aikaisia ja Pitkäaikaisen kodin ulkopuolivähentävät vaativamman sosi- sen avun tarve pysyy hallinaalityön tarvetta
nassa tai jopa vähenee

Sosiaalihuollon palvelussa
ne lisääntyvät suhteessa
enemmän kuin lastensuojelussa

Sosiaalityön sijoitusten
määrä pysyy vuoden 2019
tasossa

Tunnusluvut

Sijaishuoltoon sijoitetut

TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

7

8

12

12

12

Terveysneuvonnan, vammaispalvelujen ja vanhuspalvelujen tavoitteista ja tunnusluvista vastaa
Akaan kaupunki.
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2100 Terveyspalvelut
Vastuuhenkilö: perhepalveluiden koordinaattori Rina Reini-Laaksonen, perusturvajohtaja Elina Anttila
2100 TERVEYSPALVELUT

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Toimintamenot

-10 406 658

-11 791 069

-12 368 327

Toimintakate (Netto)

-10 406 658

-11 791 069

-12 368 327

Tuloarviot ja määrärahat

Vastuualueen alaiset tulosyksiköt:
2100 Perusterveydenhuolto
2110 Ympäristöterveydenhuolto
2120 Erikoissairaanhoito
2130 Mielenterveyspalvelut
2140 Päihdepalvelut
Vastuualueen perustehtävä
Terveydenhuollon tavoitteena on ennaltaehkäistä ja hoitaa sairauksia, ylläpitää ja edesauttaa kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä kaventaa ihmisten välisiä terveyseroja. Akaan kaupunki
isäntäkuntana järjestää kansanterveyslain mukaiset terveydenhuollon palveluja Urjalan terveyskeskuksessa. Perusterveydenhuollon tuottamia palveluita tukevat eri-koissairaanhoidon palvelut,
jotka pääosin tuotetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Mie-lenterveyden avohoitopalvelut ostetaan Valkeakosken kaupungilta.
Palvelusuunnitelma
Sosiaalipalvelut sisältävät muutoin koko henkilöstön menot lukuun ottamatta yhtä terveyspalvelujen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaaliohjaajaa.
Sosiaaliohjaaja tapaa mielenterveyshaasteita omaavia asiakkaita avohuollon tukitoimena. Syyskuuhun 2019 loppuun mennessä asiakkaita on ollut 16. Sosiaaliohjaajan työnkuvaan kuuluu myös tuettu asuminen, jossa asiakkaita on ollut tänä vuonna jo 28. Monilla tuetun asumisen asiakkailla on
mielenterveysongelmia. Tuetun asumisen palvelu on juurtunut Urjalan kuntaan ja tämän palvelun
avulla saamme nopeasti reagoitua esim. aikuishuoli-ilmoituksiin, joita tehdään kuukausittain.
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa on urjalalaisia asukkaita viisi, joille varataan määrärahat vuodelle 2020. Arvioitavana on tällä hetkellä yksi suusi sijoitus. Sosiaaliohjaajan työskentelyn
avulla on saatu ehkäistyä useiden asiakkaiden kohdalla laitossijoitus tai pidempiaikainen asumispalvelu. Edelleen vuonna 2020 pyritään tukemaan kotona asumista tuetun ohjaajan avulla.
Akaassa on aloittanut syksyllä 2019 aikuisille suunnattu psykiatrinen sairaanhoitaja ja siten peruspalveluja pyritään vahvistamaan myös yhteistoiminta-alueella ja samalla vähentämään erikoispalveluja ja erilaisia ympärivuorokautisia hoitojaksoja.
34

Päihdehuollon avopalvelujen käyttö on tehostunut sosiaaliohjaajan/päihdetyöntekijän myötä. Sosiaaliohjaaja tekee laaja-alaisesti yhteistyötä terveydenhuollon, seurakunnan ja kunnan sisäisten
toimijoiden kanssa esim. lastensuojelu, aikuissosiaalityö, kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen
kuntoutus. Työskentelyllä on saatu ennaltaehkäistyä päihdeongelmaisten tilanteen syventymistä/
jatkumista ja erityisesti laitoskuntouksen tarvetta. Päihdehuollon määrärahoja käytetään pääasiassa sekä asumispalveluihin niiden päihdeongelmaisten kohdalla, jotka tarvitsevat tehokkaan päihdehoitojakson laitoksessa tai jotka eivät kykene itsenäiseen asumiseen eikä laitoshoitoihin. Katkaisuhoidossa on käytetty ensisijaisesti terveyskeskuksen vuodeosastoa. Vuonna 2020 toiminnan siirtyessä Valkeakoskelle, on asiakasohjaus suunniteltava uudestaan. Vaikka avohuollon päihdetyöllä
onnistutaan usein välttämään katko- ja päihdekuntoutusten laitoshoidon tarve, voi niitä silti tulla
tarpeen myöntää myös vuonna 2020.
Muilta osin palvelusuunnitelmasta vastaa Akaan kaupunki.
Toimintaympäristön muutokset
Urjalan kunnan erikoissairaanhoidon kokonaistilaus vähentyy vuoden 2019 talousarvioon verrattuna noin 582 000 euroa ja 7,7 %:a. Tilaus vuodelle 2020 on 6 931 000 euroa. Tämä sisältää kaikki
maksut mukaan lukien ensihoidon. Tarjous on tehty siten, että palvelujen osalta on arvioitu kasvua
vuodesta 2018 vuoteen 2020 yhteensä 7 %:a. Urjalan kunnan asukkaat voivat käyttää jatkossakin
myös Forssan aluesairaalan palveluja. Laskutus tapahtuu PSHP:n kautta. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Myös perusterveydenhuollosta voidaan harkitusti myöntää maksusitoumuksia yksityiselle
palveluntuottajalle. Näihin toimenpiteisiin varataan aiempien vuosien mukaan 35 000 euroa.
Vuodelle 2020 Akaan kaupungin alustavan talousarvioesityksen mukaan Urjalan perusterveydenhuollon maksuosuus lisääntyy noin 2,3 %:lla vuodesta 2019, mikä tarkoittaa noin 81.600 euroa.
Akaan yhteistoiminta-alueen maksuosuuden lisäksi on varattu 55.000 euroa lisää Valkeakosken
terveyskeskussairaalan hoitopäivän hintoihin, joiden on alustavasti esitetty olevan noin 300 euroa/hoitopäivä. Lisäksi varataan 100 000 euroa lisää neljännen lääkärin palkkaamiseen Urjalan terveysasemalle, jolla varmistetaan kiirevastaanoton säilyminen Urjalassa ja lyhennetään kiireettömän hoitoon pääsyn jonoja. Talousarviossa varataan erikseen määrärahat suun terveydenhuoltoon, jonka kustannukset ovat 588.023 euroa ja sisältyvät Akaan em. maksuosuuksiin.
Perusterveydenhuollossa jatketaan potilassegmentoinnin kehittämistä lisäämällä sähköisiä palveluja (KlinikPro) myös suun terveydenhuoltoon. Terveyskeskuslääkäreiden rekrytointitilanne Akaan
vastuukunta-alueella on hyvä. Sen sijaan suun terveydenhuollossa on ollut erityisiä vaikeuksia
saada hammaslääkäriä sijoittumaan Urjalan terveysasemalle ja on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin.
Vuodelle 2020 Akaan kaupungin alustavan talousarvioesityksen mukaan Urjalan kehitysvammahuollon maksuosuus lisääntyy noin 2 %:lla vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna,
mikä tarkoittaa noin 18.000 euroa. Kehitysvammahuollossa laitoshoitoa käytetään enää vain satunnaisesti. Vuodelle 2020 on varattu määrärahoja vuoden 2019 talousarviota enemmän laitoshoidon lisäksi myös palveluasumiseen, jossa kasvu on laitoshoitoa huomattavasti suurempaa.
Valkeakosken terveyskeskussairaala on valmistumassa vuonna 2020, jolloin Urjalan vuo-deosasto
lakkautetaan. Suunnittelua jatketaan yhteistyössä käyttäjien ja erikoissairaanhoidon kanssa. Vii35

meistään alkuvuonna 2020 on oltava valmiit suunnitelmat toiminnasta ja siihen tarvittavasta henkilöstöstä sekä kuntien välisestä rajapintojen yhteistyöstä. Terveyskeskussairaalan toimintamuutos
vaikuttaa myös muihin palveluihin esim. vanhuspalveluihin ja kotisairaalaan sekä sosiaalityöhön,
joita on kehitettävä yhtäaikaisesti terveyskeskussairaalan rinnalla.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite
Mittari
Asiakaslähtöisyyden lisäämiAsiakastyön arviointi
nen ja tiedon tuottaminen
asiakastyöstä

Toteutus
Vuoden 2020 aikana toteutetaan päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakaskysely. Asiakkaat antavat palautetta saamastaan palvelusta. Kyselyn perusteella kehitetään toimintaa.

Tunnusluvut
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

Asumispalvelut / päihdehuolto

3

2

1

1

1

Asumispalvelut / mielenterveys

7

7

5

5

5
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30 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Juha Salo
Toimielimen alaiset vastuualueet:
3000 Sivistystoimisto
3100 Varhaiskasvatus
3020 Perusopetus
3300 Lukiokoulutus
3400 Oppilas- ja opiskeluhuolto
3500 Taiteen perusopetus
3600 Vapaa sivistystyö
3700 Nuorisopalvelut
3800 Liikuntapalvelut
3900 Kirjastopalvelut
3950 Kulttuuritoimi
Toimintaympäristön muutokset
Toimielimen sivistyslautakunta kaikissa vastuualueissa huomioidaan kunnan liittyminen HINKUkuntaverkostoon. Kierrätystä tehostetaan (mm. uudishankintaa ennen selvitetään, onko jostain
kunnan muusta yksiköstä saatavissa hankittavaksi suunniteltu tuote) ja sekajätettä vähennetään
aloittamalla suunnitelmallinen jätteen lajittelu ja materiaalin kierrätys niissäkin yksiköissä, joissa se
ei ole vielä arkipäivää. Joukkoliikennettä käytetään ensisijaisena vaihtoehtona työ- ja
virantoimitusmatkoilla, mikäli aikataulu ja kustannukset järkevästi mahdollistavat liikkumisen siten.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Kuntalaisille keskeiset palvelut Kuntalainen saa tietoa siitä, mi- Prosessikäsikirjan valmistukuvataan asiakaspalveluproten ja mistä hän saa tarvitseminen ja julkaisu kunnan kosesseina.
mansa palvelun.
tisivuilla.
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3000 Sivistystoimisto
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Juha Salo
3000 SIVISTYSTOIMISTO

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

0

0

0

Toimintamenot

-154 128

-239 947

-240 948

Toimintakate (Netto)

-154 128

-239 947

-240 948

Vastuualueen perustehtävä
Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on vastata sivistyspalvelukeskuksen kansliapalveluista sekä lasten ja nuorten psykologin, koulukuraattorin, koulujen, nuorisopalveluiden, liikuntatoimen, kirjastopalveluiden sekä kulttuuritoimen hallinnosta ja talouden kokonaisuudesta.
Palvelusuunnitelma
Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista
huolehditaan.
Toimintaympäristön muutokset
Ei muutoksia tiedossa. Työvoiman kohdistaminen toimistopalveluihin selvitetään.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Tavoitteena on saada asteikolla 1—5 mitattuna perusopetuksen eri osa-alueiden
osalta vähintään tulos 4

Perusopetuspalveluista laadittava kysely

Keväällä 2020 toteutetaan
kysely koululaisten huoltajille ja tulokset tiedotetaan
huoltajille.
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3100 Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Rajoo
3100 VARHAISKASVATUS

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

133 880

151 578

159 642

Toimintamenot

-1 617 550

-1 652 757

-1 654 023

Toimintakate (Netto)

-1 483 671

-1 501 179

-1 494 381

Vastuualueen perustehtävä
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen
ja hoidon muodostamaa kokonaisuuta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen
tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia tavoitteiden
mukaisesti.
Palvelusuunnitelma
Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja esiopetus sekä sitä
täydentävä aamu- ja iltapäivähoito. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on lain mukaan oikeus
saada varhaiskasvatusta. Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.
Toimintaympäristön muutokset
Varhaiskasvatuksessa muutokset jatkuvat. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla lakimuutos, jossa palautetaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus kaikille lapsille. Myös henkilökunnan suhdelukua pienennetään. Tämä tarkoittaa sitä, että yli kolmivuotiaiden
varhaiskasvatusryhmässä saa jatkossa olla korkeintaan 21 lasta kolmella kasvatustyöntekijällä (1:7).
Lisäksi hallituksen suunnitelmissa on alentaa varhaiskasvatuksen maksuja ja nostaa suomalaisten
lasten osallistumisastetta varhaiskasvatukseen. Lakien ehdotetaan astuvan voimaan 1.8.2020.
Hallituksen ohjelma sisältää mittavia parannuksia varhaiskasvatukseen, mutta lyhyt siirtymäaika
aiheuttaa käytännön hankaluuksia. Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyys sekä tila- ja henkilöstöpulmat saattavat aiheuttaa hallitsemattoman tilanteen. Ikäluokat pienenevät Urjalassa, mutta yhä
suurempi osuus lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen, mikä sinällään on hyvä asia. Etenkin alle
kolme vuotiaiden määrä on suhteessa kasvanut ja se kertoo huoltajien työllistymisestä. Seurakunta on supistanut lasten kerhotoimintaa ja tämä on myös lisännyt varhaiskasvatukseen hakeutumista.
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Perhepäivähoitopaikkojen ennakoimaton väheneminen pyritään pysäyttämään ja uusien hoitajien
rekrytointia tullaan tehostamaan. Lisäksi hoitajien täydennyskoulutuksella ja ohjauksen tehostamisella pyritään säilyttämään nykyiset perhepäivähoitopaikat. Jatkuvuuteen pystytään vaikuttamaan
myös sijoittamalla pieniä lapsia hoitajille, jotta ryhmät pysyvät täynnä. Haasteena tulee olemaan
perhepäivähoidon alueellinen kattavuus lasten määrän vähentyessä sekä lasten pitkät hoitopäivät
suhteessa hoitajan työaikaan.
Laukeelan päiväkoti tarvitsee paitsi lisätilaa niin myös peruskorjausta. Päiväkodin peruskorjaus alkaa
kesällä 2020. Päiväkodin väki siirtyy remontin alta evakkoon kolmannen kerran historiansa aikana.
Yksi lapsiryhmä sijoitetaan Aseman esiopetuksen kanssa samaan rivitaloon. Ryhmä koostuu 5-vuotiaista asemalaisista lapsista, joiden opinpolkua ja ryhmäytymistä edistetään ennen esiopetuksen
alkamista. Ryhmä perustetaan väliaikaisesti, mutta sen jatkoon vaikuttaa valtiovallan päätökset kaksivuotisesta esiopetuksesta. 5-vuotiaiden lasten sijoittaminen omiin ryhmiin tasoittaa lasten välillä
olevia kotitaustoista johtuvia eroja ennen esiopetuksen alkua ja antaa tasapuoliset mahdollisuudet
kaikille edetä omalla opinpolullaan. Tämä on myös valtiovallan tahto ja tämän suuntaisesti edetään
jatkossa myös Urjalassa.
Päiväkodin peruskorjauksessa tullaan kuulemaan käyttäjiä. Tavoitteeksi pitää ottaa tarkoituksenmukaisen liikuntatilan suunnittelu ja tilojen muuntelumahdollisuus tulevaisuudessa. Jos lapsimäärät
pienenevät, niin kuin syntyvyys nyt osoittaa, niin tilojen pitää olla helposti muutettavissa uuteen
käyttöön. Lisäksi päiväkodin tilojen hyödyntämistä ilta- ja viikonloppukäyttöön pitää suunnitella ja
kehittää. Uutena toimintana tilat voisivat mahdollistaa lapsille monipuolista leikki- ja kerhotoimintaa sekä perhekerhoja. Päiväkoti on tulevaisuudessa yhtenäiskoulun tavoin vetovoimatekijä lapsiperheille.
Varhaiskasvatus on hakenut ja saanut opetushallitukselta hankerahaa tasoittamaan erilaisista kotitaustoista tulevien lasten lähtökohtia ja ennaltaehkäisemään syrjäytymistä. Positivinen Diskriminaatio -hanke päättyy 31.12.2020. Oph:n avustus on 21 000 € ja kokonaismenot ovat yhteensä 26 250
€. Hankerahan käyttö on alkanut syksyllä 2019 määräaikaisen, osa-aikaisen resurssiopettajan palkkaamisella päiväkotiin. Esiopetus on mukana Yhtenäiskoulun tasa-arvohankkeissa: Koulupolun turvaaminen esi- ja alkuopetuksessa 1. ja 2.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Varmistetaan perhepäivähoidon säilyminen pienten lasten
hoitomuotona.

Perhepäivähoitajien määrä säilyy nykyisellään.
Hoitajien henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja toteutetaan
työkokouksien lisäksi vähintään
3 vuodessa. Yksi näistä on kehityskeskustelu.

Perhepäivähoitajien ohjausta ja täydennyskoulutusta lisätään ja yhteistyötä
kehitetään. Työn jatkuvuus
varmistetaan ohjaamalla
pieniä lapsia pph:on. Uusia
hoitajia rekrytoidaan tarvittaessa.
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Aloitetaan vähittäinen siirtyminen kaksivuotiseen esiopetukseen. Lapsille tarjotaan tasapuoliset mahdollisuudet
osallistua tavoitteelliseen vertaistoimintaan 5-vuotiaana.
Henkilökunnan osaamisen
varmistaminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. Varhaiskasvatuksen sisällä yhteistyö lisääntyy.

Vähintään 90 % 5-vuotiaista
osallistuu heille suunniteltuun
varhaiskasvatukseen omissa
vertaisryhmissä. Toiminnan sisältö tukee lapsen tulevaa esija perusopetusta.

Palveluohjausta tehostetaan
ja ohjeistusta huoltajille lisätään. Varhaiskasvatuksen
hakuprosessin kuvaus tehdään ja liitetään internetsivuille. Sivujen sisältö päivitetään.
Työtyytyväisyyskysely kevään
Järjestetään työtyytyväisyys2020 aikana on tehty.
kysely ja kaksi koulutuspäiHenkilökunnan koulutuspäivät vää koko henkilöstölle.
on järjestetty (2 kpl) ja kaikki
Opettajille lisäksi kesäkuussa
vakituiset työntekijät ovat osal- pedagogiikan suunnittelu- ja
listuneet koulutukseen.
arviointipäivä. KehityskesKoko henkilökunnalle on järjes- kusteluiden yhteydessä kartetty yhteinen hyvinvointia tu- toitetaan henkilökohtainen
keva tapahtuma.
koulutustarve.

Tunnusluvut
TP 2015
Läsnäolopäivät varhais- 18 451
kasvatuksessa pk+ pph

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TA 2020

17 870

19 008

21 025

21 100

21 100

pph 6

pph 0

pph 0

pph 0

pk 20

pk 15

pk 16

pk 10

Minimi hoitoaikasopimuksella (84 h/kk) olevien lasten määrä
Varhaiskasvatuksessa ole- 58
vien 1-5-vuotiaiden osuus
(%) koko ikäryhmästä

65

65

65

73

75

Esioppilaiden määrä

54

34

43

47

43

35
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3200 Perusopetus
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Juha Salo
3200 PERUSOPETUS

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

487 305

715 623

706 606

Toimintamenot

-3 800 196

-3 639 447

-3 637 621

Toimintakate (Netto)

-3 312 891

-2 923 824

-2 931 015

Vastuualueen perustehtävä
Perusopetuslain (628/1998) ja perusopetusasetuksen (852/1998) säätelemän peruskouluopetuksen järjestäminen. Perusopetuslain (628/1998) 48 a §:n mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta 1. ja
2.luokan oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille luokkatasosta riippumatta.
Palvelusuunnitelma
Koulujen oppimisympäristöjä ylläpidetään opetussuunnitelman vaatimuksien mukaisina olemassa
olevilla resursseilla. Edistetään lapsen kasvamista itsetunnoltaan terveeksi ja oma-aloitteiseksi
ihmisyyttä arvostavaksi ja vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan jäseneksi.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan kunnan omana palveluna molemmissa kouluissa.
Toimintaympäristön muutokset
Syyslukukauden 2020 alusta Urjalassa tarjotaan A2-kieltä 4. vuosiluokasta alkaen. Arvioinnin periaatteet uudistuvat ja tulevat voimaan 1.8.2020.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Jatko-opiskelupaikka mahdollisimman monelle.

Peruskoulunsa päättävistä oppilaista 95 % saa jatko-opiskelupaikan.
Kouluterveyskysely ja Koulun
hyvinvointiprofiili.
60 % huoltajista vastaa heille
tehtyyn kyselyyn

Jatko-opiskelupaikan saavuttamisen seuranta ja raportointi sivistyslautakunnalle.
Reagoidaan kyselyissä ilmenneisiin tuloksiin.
Toimintakauden 2019-2020
päättyessä teetetään huoltajille sähköinen Webropol-kysely.

Hyvinvoiva oppilas.
Huoltajat osallistuvat koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämiseen
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Tunnusluvut
TP 2015

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Opetustunnit vvt/1—6
-luokan oppilas

5,4 *)

1,64

1,51

1,53

1,55

1,55

Opetustunnit vvt/7—9
-luokan oppilas

4,83 **)

2,52

2,5

2,46

2,4

2,4

Käyttömenot €/oppilas
(sis. sisäiset vyörytyserät)

9.084

9.771

8.733

8.916

8.500

8.900

Oppilasmäärä, vuosiluokat 1—6 (20.9.)

281

272

314

282

273

253

Oppilasmäärä, vuosiluokat 7—9 (20.9.)

144

140

139

152

169

169

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistujien määrä
suhteessa 1. ja 2. luokan
oppilasmäärään

50

*) opetustunneissa mukana Kirkonkylän koulun pienryhmän vuosiviikkotunnit
**) opetustunneissa mukana Huhdin koulun pienryhmän vuosiviikkotunnit

3300 Lukiokoulutus
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Juha Salo
3300 LUKIOKOULUTUS

TP 2018

TA 2019

TA 2020

9 568

8 515

14 659

Toimintamenot

-562 053

-500 444

-587 680

Toimintakate (Netto)

-552 485

-491 929

-573 021

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Vastuualueen perustehtävä
Lukiolain (714/2018) ja lukioasetuksen mukainen lukio-opetus.
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Palvelusuunnitelma
Väinö Linnan lukio on toisen asteen opetusta antava yleislukio. Lukion tehtävänä on antaa opiskelijoilleen hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Lukiossa painotetaan kansainvälisyyttä ja yrittäjyyskasvatusta.
Toimintaympäristön muutokset
Lukiossa käynnistyy Erasmus+ -hanke, jonka yhteistyökumppanilukiot ovat Tsekistä, Portugalista ja
Saksasta. LOPS 2021 mukaista opetussuunnitelmaa laaditaan vuonna 2020.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Väinö Linnan lukio on Urjalassa perusopetuksen suorittaneille vetovoimainen jatkoopiskelupaikka.

Väinö Linnan lukion valitsee ainakin 85 % lukio-opintoihin
suuntautuvista Urjalassa peruskoulunsa suorittaneista.

Opetus on vaikuttavaa (opetuksen yleinen taso on hyvä ja
se kohdennetaan oikein).

Valtakunnalliset yo- kirjoitusten keskiarvot.

Lukion toimintaa pidetään
esillä ja lukio on aktiivinen
osa yhteisöä. Kehitetään
vahvuuksia ja kohdennetaan
voimavaroja asioihin, joissa
on parannettavaa.
Yo-kirjoitusten tuloksissa
saavutetaan valtakunnallinen keskitaso.

Tunnusluvut
TP 2015

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Opetustunnit vvt/opiskelija

1,98

1,94

1,99

1,98

1,94

1,98

Käyttömenot €/opiskelija
(brutto, alv 0 %, sis. sisäiset vyörytyserät)

10.735

10.838

10.223

9.696

10.100

10.000

Opiskelijamäärä (painotettu ka 20.1. ja 20.9.)

68

71,08

70,1

70,91

69,75

75,2
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3400 Oppilas- ja opiskeluhuolto
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Juha Salo
3400 OPPILAS- JA OPISKELUHUOLTO

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

1 436

0

3 400

Toimintamenot

-47 413

-107 471

-114 766

Toimintakate (Netto)

-45 977

-107 471

-111 366

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Toimintamenot

-22 146

-23 700

-23 700

Toimintakate (Netto)

-22 146

-23 700

-23 700

Vastuualue sisältää kuraattori- ja koulupsykologipalvelut.

3500 Taiteen perusopetus
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Juha Salo
3500 TAITEEN PERUSOPETUS

Tuloarviot ja määrärahat

Vastuualue sisältää ostopalvelun Lounais-Hämeen musiikkiopiston palveluista.

3600 Vapaa sivistystyö
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Juha Salo
3600 VAPAA SIVISTYSTYÖ

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Toimintamenot

-45 507

-41 576

-44 354

Toimintakate (Netto)

-45 507

-41 576

-44 354

Tuloarviot ja määrärahat

Vastuualue sisältää Valkeakoski-opistolta ostopalveluna hankittavan kansalaisopistotoiminnan.
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Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Kuntalaisilla on mielekkäitä
harrastuksia.
Kurssitarjonta uudistuu vuosittain.

Kuntalaisilta kysytään toiveita
kurssitarjonnasta.
Seurataan uusien kurssien
määrää.

Toteutetaan kuntalaisten
toivomia kursseja
Tarjotaan muutamia uusia
kursseja vuosittain.

3700 Nuorisopalvelut
Vastuuhenkilöt: Perusnuorisotyön osalta nuoriso- ja liikuntaohjaaja Marjo Niittymäki, Nuorten
Ykspaja -toiminnan osalta nuorisoneuvoja Tiina Juutilainen ja etsivän nuorisotyön osalta etsivä
nuorisotyöntekijä Markus Lohermaa.
3700 NUORISOPALVELUT

TP 2018

TA 2019

TA 2020

64 194

58 500

60 000

-140 483

-158 479

-169 141

-76 288

-99 979

-109 141

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)

Vastuualueen perustehtävä
Perusnuorisotyö
Nuorisolain 3 § mukaan nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden
tukemista yhteiskunnassa. Nuorisopolitiikalla tarkoitetaan nuorten kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen parantamista ja nuorisotoiminnalla nuorten omaehtoista toimintaa. Toteuttaessaan yllä mainitun lain 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet
huomioon
ottaen
luoda
edellytyksiä
nuorisotyölle
ja
-toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.
Nuorten tuki- ja ohjauspalvelut (erityisnuorisotyö)
Nuorten Ykspaja ja Etsivä nuorisotyö toimii osana Urjalan kunnan nuorisotyötä, johon
aluehallintavirastosta haetaan vuosittain valtionavustusta. Avustus kattaa noin 70 %
nuorisoneuvojan ja etsivän nuorisotyöntekijän palkkakuluista. Avustus on kohdennettu näihin
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tehtäviin ja työntekijän resursseja ei voida käyttää perusnuorisotyöhön. Kohderyhmänä ovat 15—
28-vuotiaat avun tarpeessa olevat nuoret.
Nuorten Ykspajan tavoitteena on nuorisolain 13 §:n mukaan ehkäistä nuorta syrjäytymästä
yhteiskunnasta, edistää nuoren elämänhallintaan liittyviä asioita, ohjata häntä koulutukseen ja
auttaa häntä löytämään polkuja työelämään.
Nuorisolain 7 b § mukaan etsivän nuorisotyön ensisijainen tehtävä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria
sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä
pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.
Palvelusuunnitelma
Perusnuorisotyö
Nuorisolain 2 §:n mukaan kunnan nuorisotyön tehtävänä on edistää nuorten osallisuutta ja
vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua,
itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten
harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasaarvoa sekä oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.
Nuorten tuki- ja ohjauspalvelut (erityisnuorisotyö)
Nuorten Ykspajan ja etsivä nuorisotyön tärkein tehtävä on tuottaa yksilöllistä palveluohjausta ja
valmennuspalveluja nuorille, jotka tarvitsevat apua edetessään elämässä. Yksilöllisen palvelun
lisäksi tuotamme erityisnuorisotyön ryhmäpalveluja- ja valmennuksia joustavasti tarpeen vaatiessa
eri kohderyhmille. Työssä näkyy vahva ammatillisuus ja moniammatillinen verkostoyhteistyö.
Toimintaympäristön muutokset
Nuoriso- ja liikuntaohjaajan nimike muutetaan tehtävää vastaavaksi nuoriso-ohjaajaksi.
Nuorten Narikka siirtyy vuonna 2020 perusturvatoimesta sivistystoimen alaisuuteen.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Varsinaisia nuorten parissa
tehtäviä toimintatunteja tulee
olemaan vähintään 50 h/kk.

Kansallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen LogBook-tilastointimittari

Ykspajan nuorista 80 % sijoittuu ohjauksen jälkeen myönteisesti joko koulutukseen,
työelämään, muuhun ohjattuun toimintaa tai muualle.

Aluehallintoviraston Party-tilastointimittari.

LogBook-tilastointiohjelmaan syötetään kaikki järjestetyt toiminnot ja ohjelma laskee toimintatunnit.
Party-tilastointiohjelmaa
päivitetään koko vuoden
ajan ja nuorten sijoittumisista saadaan raportti.
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Nuori on tyytyväinen Ykspajan
toimintaan ja saamaansa ohjaukseen. Suoritetussa asiakaspalautteessa tavoitteena
on saavuttaa arvosana 4.
Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tavoittaa 90 % työntekijälle ilmoitetuista nuorista. Etsivä nuorisotyöntekijä
pyrkii tukemaan sekä ohjaamaan nuoria oikeiden palveluiden piiriin jos asiakas niin
haluaa.
Nuori on tyytyväinen toimintaan ja saamaansa ohjaukseen
(Sovari vaikuttavuusmittari).
Etsivän nuorisotyön palautteessa on tavoitteena saavuttaa arvosanaksi 4.

Asiakaspalautteen yhteydessä
nuoret arvioivat toimintaa asteikolla 1–5.

Asiakaspalautteet kerätään
Webropol-kyselyohjelmaa
hyödyntäen kerran vuodessa.

Parent- tilastointimittari

Parent-tilastointiohjelmaa
päivitetään koko vuoden
ajan, josta menee raportti
aluehallintavirastolle.

Sovarilla asiakkaat arvioivat
palveluiden vaikuttavuutta asteikolla 1-5.

Asiakkaille tehdään Sovari
kysely kerran vuodessa josta
tulokset raportoidaan.

Tunnusluvut perusnuorisotyön osalta

Majakan avoin toiminta
tavoittaa 20 nuorta/ilta

TP 2015

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TP 2019

TA 2020

4

14

18

15

20

20

TP 2015

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TP 2019

TA 2020

21

15

19

10

10

10

TP 2015

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TP 2019

TA 2020

-

-

21

16

10

10

Tunnusluvut Nuorten Ykspajan osalta

Toimintaan ohjautuu 10
uutta 15–28-vuotiasta
nuorta/vuosi jo mukana
olevien nuorten lisäksi.

Tunnusluvut etsivän nuorisotyön osalta

Toimintaan ohjautuu 10
uutta 15–28 -vuotiasta
nuorta.
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3800 Liikuntapalvelut
Vastuuhenkilö: ts. liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo Jäärni.
3800 LIIKUNTAPALVELUT

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)

67 740

43 000

49 500

-125 697

-110 791

-121 239

-57 958

-67 791

-71 739

Vastuualueen perustehtävä
Liikuntalain (390/2015) tavoitteena on mm. edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä. Tavoitteena
on aktivoida vähän liikkuvia ihmisiä sekä lisätä monialaista ja – ammatillista yhteistyötä. Lisäksi
tärkeää on asukkaiden kuuleminen liikuntaa koskevissa asioissa.
Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda yleiset edellytykset kuntalaisten liikunnalle järjestämällä
liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa sekä rakentamalla ja
ylläpitämällä liikuntapaikkoja.
Palvelusuunnitelma
Kunnan liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori pyrkii laaja-alaisella yhteistyöllä, tiedottamalla sekä
toimintaa järjestämällä edistämään kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia, osallistumisaktiivisuutta
ja hyvinvointia.

Toimintaympäristön muutokset
Liikunta- ja hyvinvointikoordinaattorin sijainen tekee 100 %:sta työaikaa, josta 20 % on laskettu kuuluvaksi hyvinvointityöhön. Hyvinvointikoordinaattorin työ kohdistuu keskushallinnon alaisuuteen.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Aktiivinen kuntosalin käyttö.

Vuoden 2020 aikana ostetaan
kuntosaliavaimiin
käyttöoikeutta vähintään 120 käyttövuoden verran.

Avoimien ovien järjestäminen.
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Tiedottaminen
kuntosaliavaimen
hankkimisesta
sekä kuntosaliharrastuksen
hyödyistä.

Seurantataulukon täyttäminen kirjastolla.

Tunnusluvut

Vesihelmiretkien osallistujamäärä/kerta

TP 2015

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TA 2020

28

28

28

28

25

25

100

100

120

Kuntosaliavainten myyntimäärä (ostettujen käyttövuosien määrä)

3900 Kirjastopalvelut
Vastuuhenkilö: kirjastonjohtaja Merja Tuovio
3900 KIRJASTOPALVELUT

TP 2018

TA 2019

TA 2020

10 863

8 050

14 050

Toimintamenot

-224 204

-235 408

-248 808

Toimintakate (Netto)

-213 341

-227 358

-234 758

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Vastuualueen perustehtävä
Kirjasto on sivistyksen ja kulttuurin peruspalvelu, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia elämyksiin, tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto tarjoaa tilan niin oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn kuin kansalaistoimintaankin. Kirjaston toiminnan tavoitteena on edistää myös
virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sisältöjen kehittymistä. (Laki yleisistä
kirjastoista 2 §, 6 §)
Palvelusuunnitelma
Erityisesti monipuolinen lehtivalikoima ja ajantasainen kokoelma ovat kävijöiden suosiossa. Kirjaston painopiste on ollut lasten- ja nuorten kirjastotyössä. Tiedonhaunopetus sekä kirjavinkkaus tavoittavat koululaiset. Kirjasto järjestää myös alle kouluikäisille lapsille lukemista edistäviä tapahtumia. Monipuolisten palvelujen tarjoaminen edellyttävät osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa, henkilökunnan koulutusta, riittävää aukioloaikaa, uusiutuvaa kirjastoaineistoa sekä -välineistöä.
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Toimintaympäristön muutokset
Vuonna 2018 aloitettiin hankeyhteistyö Etelä-Pirkanmaan kirjastojen kanssa, kohderyhmänä
sosiaalipalvelujen asiakkaat. Kuluvana vuonna on alkanut myös uusi hanke yhdessä Akaan,
Valkeakosken ja Pälkäneen kirjastojen kanssa, jossa tavoitteena on kehittää lapsiperheille
suunnattuja kirjastopalveluja. PIKI-yhteistyön myötä kirjastosta on saatavilla yhä enemmän eaineistoja ja sähköisiä tietokantoja. Asiakkaiden perehdyttäminen näiden käyttöön edellyttää
henkilökunnan kouluttautumista ja yhä monipuolisempaa asiantuntemusta. Digimaailman
oppiminen ja digitietojen jakaminen asiakkaille luovatkin henkilökunnalle haasteita. Edellisenä
vuonna aloitettu Pirkanmaan kirjastojen yhdessä toteutettava PIKI chat verkkopalvelu on
vakiintunut kirjastojen uudeksi palvelumuodoksi. Kirjaston uudet lainaus- ja palautusautomaatit
tuovat asiakkaille vastaisuudessa valinnanvapautta asiointiin. Väinö Linnan juhlavuosi huomioidaan
toiminnassa.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Kirjaston kävijämäärän nostaminen, tavoite 38 500

Kävijämäärät

Kirjaston laadukas ja ajantasainen kokoelma sekä lehtilukusali. Erilaiset tapahtumat ja näyttelyt.

Tunnusluvut
TP 2015

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Menot/asukas

58,8

59,1

58,89

63,90

59

59

Kirjastoaineisto kpl/asukas

11,19

11,32

11,47

11,52

11,50

11,50

Kävijämäärä pääkirjastossa

40 271

37 658

37 722

38 149

38 000

38 500

Lainoja/asukas

14,56

13,67

13,04

12,83

13,50

13,50

Käynnit/asukas

8,08

7,64

7,76

7,90

7,80

8,03

Kirjaston järjestämät tapahtumat

40

30

38

36

40

40

51

3950 Kulttuuritoimi
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Juha Salo ja Pentinkulman päivien osalta toiminnan organisoinnista
vastaa Repo Kouki Oy.
3950 KULTTUURITOIMI

TP 2018

TA 2019

TA 2020

16 756

7 500

14 800

-109 346

-96 876

-112 490

-92 590

-89 376

-97 690

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)

Vastuualueen perustehtävä
Kulttuuritoiminta, Pentinkulman päivät, kotiseutumuseo, Väinö Linnan reitti, avustusten jako ja yhdyssiteenä toimiminen eri yhteistyötahojen kanssa sekä niiden välillä.
Palvelusuunnitelma
Luodaan kuntalaisille mahdollisuuksia kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen.
Toimintaympäristön muutokset
Vuoden 2020 toiminnassa huomioidaan Väinö Linna 100 vuotta -teema sekä Tampereen hakemus
Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Järjestetään kulttuuri tapahtumia ja/tai retkiä kulttuuritapahtumiin kuntalaisille.
Toteutetaan yhteistyössä
Väinö Linnan seuran kanssa
43. valtakunnallisesti kiinnostavat Pentinkulman päivät.

Tapahtumien määrä.

Tilaisuuksia ja retkiä järjestetään vähintään 4-6 vuodessa.
Tavoitetaan tilaisuuksien yleiLaadukas ja saavutettava ohsömäärän tavoitetaso. Saadaan jelmisto. Hyödynnetään digivaltakunnallista näkyvyyttä.
taalisen viestinnän mahdollisuudet ja toimitaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.
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40 TEKNINEN LAUTAKUNTA
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta
Toimielimen alaiset vastuualueet:
4000 Tekninen toimisto
4100 Yhdyskuntasuunnittelu
4200 Yhdyskuntarakentaminen
4300 Vesihuoltolaitos
4400 Pelastuspalvelut

4000 Tekninen toimisto
Vastuuhenkilöt: tekninen johtaja Kimmo Virta, rakennusmestari Jiri Laine
4000 TEKNINEN TOIMISTO

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)

685 205

551 590

503 772

-1 602 246

-1 555 342

-1 734 758

-917 041

-1 003 752

-1 230 986

Vastuualueen alaiset tulosyksiköt:
4000 Tekninen toimisto
4010 Tilavuokrauspalvelut
4020 Asuntojen vuokrauspalvelut
4030 Maaomaisuuden hallinta (Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi)
4040 Maa- ja metsätaloustuotteet (Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi)
4050 Jätehuolto
Vastuualueen perustehtävä
Tekninen toimisto –tulosyksiköllä on kokonaisvastuu Urjalan kunnan teknisen toimen kehittämisestä ja suunnittelusta.
Tilavuokrauspalvelut sekä asuntojen vuokrauspalvelut –tulosyksikkö järjestää kunnan eri palvelukeskusten käyttöön tarkoituksenmukaiset toimitilat ja huolehtii kunnan rakennusomaisuuden arvon säilymisestä.
Maaomaisuuden hallinta sekä maa- ja metsätaloustuotteet –tulosyksikkö vastaa kunnan omistamien maa- ja metsätilojen hallinnoinnista.
Jätehuolto –tulosyksikkö tuottaa ja hankkii kunnalliset jätehuoltopalvelut, vastaa romuajoneuvojen
käsittelystä sekä keskusvarikon toiminnasta.
Palvelusuunnitelma
Tekninen toimisto –tulosyksikkö tuottaa ja hankkii teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja talouspalvelut.
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Tilavuokrauspalvelut sekä asuntojen vuokrauspalvelut -tulosyksikkö tuottaa ja hankkii kiinteistöjen
ylläpito- ja hoitopalvelut kunnan omistamissa kiinteistöissä. Tulosyksikön hallinnoimien tilojen kokonaiskerrosala on noin 30 000 kem². Ylläpitopalveluihin kuuluu lämmön, sähkön ja veden toimittaminen. Hoitopalveluihin kuuluu kiinteistöjen ja LVISAJ-laitteiden tarkastus-, hoito-, huolto- ja
pienkorjaustehtävät sekä piha- ja ulko-alueiden hoitotehtävät. Tulosyksikkö toimii omistajan
edustajana kunnan rakennettujen kiinteistöjen ja huoneistojen osalta. Tulosyksikkö vastaa Urjalan
kunnan talonrakennushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä saneerauksista.
Maaomaisuuden hallinta sekä maa- ja metsätaloustuotteet –tulosyksikkö hoitaa puun myynnin ja
peltojen vuokrauksen. Sinne kohdistuvat tehdyt metsätyöurakat sekä tilojen aiheuttamat yksikkömaksut.
Jätehuolto –tulosyksikön osalta jätehuollon järjestää Urjalan alueella Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy.
Jätteenkeräys Urjalassa toimii kiinteistöiden omistajien kilpailuttamana. Jätehuoltoasioiden viranomaisena toimii LHJ:n alueella jätelautakunta, jonka vastuukuntana on Forssa.

Toimintaympäristön muutokset
Henkilöstön eläköityminen jatkuu. Tämä tuo uuden haasteen toiminnalle, mutta mahdollistaa samalla organisaation ja rakenteen hienosäädön.
Turhasta kiinteistömassasta luopumista jatketaan. Huhdin koulukiinteistöstä on tehty purkamispäätös vuonna 2017, mutta purkamiseen ei ole toistaiseksi osoitettu varoja. Koulun lämmitysverkosto on tyhjennetty ja öljysäiliö puhdistettu ja poistettu käytöstä. Tyhjillään ollessaan Huhdin
koulukiinteistö aiheuttaa kuitenkin kuluja, kuten valvonta ja tehtävät tarkastuskäynnit sekä sähköliittymä.
Mieliöntiellä sijaitseva Kolkan talo myytiin vuonna 2019. Kunnalla on omistuksessaan muitakin
kiinteistöjä, joiden tulevaisuudesta tulee tehdä päätöksiä. Päivähoitopaikkojen riittämättömyyden
vuoksi on Aseman koulun rivitalosta otettu yksi huoneisto esikoulukäyttöön ja suunnitteilla on toisen huoneiston ottaminen päivähoitokäyttöön. Tämä tulee pienentämään ulkoisia vuokratuloja
rivitalon osalta. Vuonna 2018 jouduttiin rivitalon toisen puolen pohjaviemäri peruskorjaamaan
pinnoittamalla. Toisen puolen saneerausta varten ei myönnetty varoja vuodelle 2019. Kun kiinteistön käyttötarkoitus tulee oleellisesti muuttumaan, tulisi vähintään toisen puolen viemärisaneerausta suunnitella.
Terveyskeskuksen vuodeosasto poistuu käytöstä tämänhetkisen tiedon mukaan kesäkuussa 2020.
Suunnittelu vuodeosaston käyttötarkoituksen muutoksesta on aloitettu 9/2019. Tiloihin tulee
muuttamaan Urjalan perusturvakeskus, Akaan päiväkeskus ja Akaan kotihoito kellarissa olevista
väistötiloistaan. Lvias-suunnittelussa tulee huomioida myös vuodeosaston ilmastoinnin saneeraus
sekä sairaalatekniikan purkaminen ja muuttaminen toimistotiloja vastaaviksi. Vuodeosaston siirtymisen johdosta myös ulkoiset vuokratulot tulevat pienentymään terveyskeskuksen kiinteistön
osalta. Muuttuneen tilatarpeen vuoksi vuosikymmenen vaihteessa toteutumatta jääneen vaiheen
2 suunnitelmia kellarikerroksen osalta tulisi päivittää ja toteuttaa. Toteutukseen ei osoitettu tuolloin varoja. Saneerauksen suunnittelussa tulee tiedostaa tuleva käyttö. Terveyskeskuksen kiinteistö vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja saneerausta.
Perusturvakeskuksen siirtyessä terveyskeskuksen entisiin vuodeosaston tiloihin, tulee kunnantalolle vapautumaan tiloja. Niiden tulevaa käyttötarkoitusta tulee pohtia, jotta tilat saadaan hyötykäyttöön mahdollisimman nopeasti muuton jälkeen.
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Kiinteistönhoitajien päivystysasia tullaan ratkaisemaan vuoden 2020 aikana.
Yhtenäiskoulu otettiin käyttöön vuoden 2017 huhtikuussa. Koulukiinteistön käytön normalisointi
sekä takuukorjaukset ovat vieneet yllättävän ajan ja tulevat vielä viemään. Koulukiinteistön käyttö
vaatii enemmän kuin yhden kiinteistönhoitajan panoksen. Kiinteistöä käytetään myös muihin tilaisuuksiin varsinaisen kouluajan ulkopuolella, joten rakennuksen talotekniikan, kuten esimerkiksi
lukitusten hallinta ja liikkuminen rakennuksessa sekä av-välineet, tulee tältä osin useamman henkilön osata ja kiinteistönhoitajien päällekkäiseen osaamiseen tulee panostaa. Koulun piha-alueet
ovat kunnossapidon kannalta monimuotoiset, esim. on paljon alueita, jotka pitää hoitaa käsikoneilla. Koneita, koulun ulkovälineitä ja palloseuran tarpeita varten tullaan rakentamaan huoltorakennus.
Uudella yhtenäiskoululla on käytössä sähköinen ovien lukitusjärjestelmä. Muissa kiinteistöissä on
käytössä tavanomainen Abloy:n Exec avainlukitusjärjestelmä. Kyseisestä järjestelmästä on patenttisuoja loppunut, joten järjestelmää ei voi enää pitää turvallisena. Kunnan kiinteistöissä tulee siirtyä vastaavaan suojattuun sähköiseen järjestelmään.
Kunta on liittynyt Hinku-kuntiin (Kohti hiilineutraalia kuntaa – hanke). Samalla tulee huomioida
asian liittyminen kunta-alan energiatehokkuussopimukseen kets:iin. Jotta toiminnasta tulisi tarkoituksenmukaista, näiden toimien koordinointi (Hinku ja energiatehokkuussopimus) tulisi yhdistää.
Kunnan kiinteistöjen jätehuollon kuljetusten optio Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa otettiin käyttöön vuosille 2019 - 2021.
Taajamien alueella jatketaan kunnan omistamien metsäalueiden harventamista puistomaisiksi
niiltä osin kuin isoista puista aiheutuu vaaraa.
Valtuuston nähden sitovat tavoitteet
Tavoite
Mittari
Kiinteistöpäivystys, järjestelyi- Kunnan omien kiinteistöjen
den toteutus
päivystyksen alkaminen kiinteistönhoitajilla vuoden 2020
aikana.
Omien kiinteistöjen käytön te- Kunnantalo, Terveyskeskus,
hostaminen
Aseman rivitalo
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Toteutus
Päivystysjärjestelyistä sopiminen.

Toteutuma 20%-50%

4100 Yhdyskuntasuunnittelu
Vastuuhenkilöt: tekninen johtaja Kimmo Virta, aluearkkitehti Leena Lahtinen
4100 YHDYSKUNTASUUNNITTELU

TP 2018

TA 2019

TA 2020

30 495

44 000

41 000

-123 571

-153 571

-154 272

-93 076

-109 571

-113 272

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)

Vastuualueen alaiset tulosyksiköt:
4100 Kaavoitus
Vastuualueen perustehtävä
Strategisen maankäytön sekä kunnallisteknisen suunnittelun ohjaus ja suunnittelu.
Palvelusuunnitelma
Yhdyskuntasuunnittelu tuottaa ja hankkii Urjalan kunnan kaavoitus- ja kunnallistekniikan suunnittelupalvelut.
Toimintaympäristön muutokset
Asemakaavoituksessa edetään vireillä olevien asemakaavojen ja kaavamuutosten laatimisessa
noudattaen v.2012 voimaan astunutta keskusta-alueen (Laukeela-Huhti) osayleiskaavaa. Ajantasaisen asemakaavan ylläpitoa toteutetaan kaavamuutoksin, joilla toisaalta täydennetään asuin ja palvelualueita ja
toisaalta poistetaan tarpeettomiksi osoittautuneita aluevarauksia. Vireillä olevat Kangasniemen ja
Terveyskeskuksen ympäristön asemakaavamuutokset valmistuvat ja uusia asemakaavoja tulee vireille tarpeen mukaan. Laukeelan keskustankehitys projektin myötä keskusta-alueella käynnistetään tarvittavat asemakaavamuutokset. Laukeelassa koulun ja vanhainkodin ympäristössä on myös
tarve käynnistää asemakaavamuutos. Ruokolan teollisuusalueen kaavoittaminen on sidoksissa uusien liittymä- ja tiejärjestelyjen suunnittelun aikataulutukseen ja siksi ei vielä ajankohtainen. Monipuolisen asuntotuotannon mahdollistamiseen pyritään lisäämällä kunnan rivitalo- ja kerrostalotontti tarjontaa tarvittavin kaavamuutoksin. Ylläpidetään kunnan ajantasaista kartta-aineistoa ja
uutta pohjakarttaa laaditaan tarpeen mukaan.
Aluearkkitehtitoiminta jatkuu kuntien (Vesilahti-Urjala) välisen sopimuksen mukaisena ja työaika
jakautuu kuntien kesken n. 40 % Urjala/ 60% Vesilahti. Kaava-avustaja toimii myös rakennustarkastuksen ja teknisentoimiston avustajana ja paikkatieto-osaajana. Avointa karttapalvelua kehitetään
edelleen sekä osallistutaan tonttimarkkinointiin. Osallistutaan kulttuuriympäristöjen hoidon yhteistyöryhmään (ELY) sekä maakunnallisiin kaavoittajakokoontumisiin.
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Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite
Vireillä olevat kaavahankkeet
etenevät ja kunnassa on riittävä tonttivaranto kysyntään
nähden.
Tonttien myynnin edistäminen.

Mittari
Kaavahankkeiden valmiusaste
ja rakennusvalmiina olevien
pientalo- ja yritystonttien
määrä.
Tonttitilastointi ja tonttitapahtuma.

Toteutus
Kaavahankkeita toteutetaan
maankäytön suunnitteluhankkeiden mukaisesti
Myytävät tontit karttapalvelussa ja mahdollinen tonttitapahtuman järjestäminen.

Tunnusluvut

2015

2016

2017

2018

2019

TA2020

Asemakaavat,
ha *

806

811

811

815

815

817

Ranta-asemakaavat, ha
Osayleiskaava,

571

584

584

584

584

584

6090

6090

6090

6090

6090

6090

*asemakaavamuutokset eivät lisää pinta-alaa

4200 Yhdyskuntarakentaminen
Vastuuhenkilöt: tekninen johtaja Kimmo Virta, yhdyskuntatekniikan rakennusmestari Osmo
Hongisto
4200 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN

TP 2018

TA 2019

TA 2020

9 810

9 000

8 000

Toimintamenot

-211 234

-237 375

-351 050

Toimintakate (Netto)

-201 424

-228 375

-343 050

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Vastuualueen alaiset tulosyksiköt:
4200 Yhdyskuntarakentaminen
Vastuualueen perustehtävä
Yhdyskuntarakentaminen tuottaa kuntalaisille ja kunnan palveluidentuottajille viihtyisää ja turvallista asuin- ja toimintaympäristöä.
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Palvelusuunnitelma
Yhdyskuntarakentaminen tuottaa ja hankkii liikenneväylien, valaistuksen, torin, leikkipaikkojen,
urheilu- ja ulkoilualueiden sekä puistoalueiden suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut.
Toimintaympäristön muutokset
Talvikunnossapitosopimukset päättyvät tulevaan talveen, josta johtuen kunnossapidon kilpailutus
on suoritettava ennen seuraavaa talvea. Hankinnassa on varauduttava kustannustason nousuun
nykyisestä.
Katuverkolla tehdään rakenteen parantamisia ja uudelleen päällystyksiä. Huonokuntoisia katuja
peruskorjataan rakenteiden uusimisella. Määrärahojen puitteissa suoritetaan uudelleen asfaltointeja. Päällystettävät kohteet suunnitellaan keväällä. Puita ja pensaita karsitaan katujen varsilta liikkumisen ja kunnossapidon helpottamiseksi sekä liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
Uudistettu tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Uudistuksessa useamman liikennemerkin ulkoasu muuttuu ja osassa muutoksista ei ole annettu juurikaan siirtymäaikaa. Lakimuutoksen aiheuttamien merkkimuutosten yhteydessä aloitetaan myös muiden liikennemerkkien ja katuviittojen
uudistaminen.
Leikkipuistoista on laadittu kuluttajaturvallisuuslain mukaiset turvallisuusasiakirjat ja –tarkastukset, joiden perusteella jatketaan leikkikenttien turvallisuuden kohentamista. MLL:n Urjalan yhdistys on ollut yhteydessä kuntaan uuden leikkipuiston rakentamiseksi Halkivahaan. Leikkipuiston
suunnittelua jatketaan tulevana vuonna.
Liikunta-alueilla tehdään parannustöitä. Laukeelan valaistulla kuntoreitillä tehdään raivausta, parannetaan kuivatusta, tasataan pintakerros ja muutetaan se purusta kivituhkaksi. Urheilukentän
nurmelle tuodaan hiekkaa pintakerroksen kuohkeuttamiseksi. Samoin tenniskentän hiekkatekonurmelle lisätään hiekkaa.
Laukeelan matonpesupaikalla oli kuluneena vuonna ongelmia veden riittävyydessä. Tulevana
vuonna matonpesupaikan tulovesiputki ja pumppu uusitaan tehokkaammaksi veden toimitusvarmuuden parantamiseksi.
Kunnalla ei ole osoittaa ylijäämämaille omaa vastaanottopistettä. Nykyinen, jo käytöstä poistettu,
maankaatopaikka maisemoidaan jäteveden puhdistamon kompostilla tulevana vuonna. Jotta laittomia maankaatopaikkoja ei pääsisi tulevaisuudessa syntymään, tulisi kunnalla olla osoittaa valvottu maankaatopaikka. Kunnan oma maankaatopaikka hyödyttää myös kunnan omia rakennushankkeita.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite
Liikkumisen edellytysten ja
turvallisuuden parantaminen
niin kevyen liikenteen kuin
autoliikenteenkin osalta
Liikennemerkkien uusiminen

Mittari
Katuverkon korjausmäärä, lumen aurauksen
ja hiekoituksen vasteaika
Uusittujen liikennemerkkien määrä
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Toteutus
Kunnostetaan peruskorjaamalla ja
uudelleen päällystämällä huonokuntoisia katuja, nykyisen talvihoitotason säilyttäminen
Uusitaan uuden tieliikennelain
edellyttämiä liikennemerkkejä

TUNNUSLUVUT

2015

2016

2017

2018

2019

TA 2020

Kunnan hoidossa olevat kaavatiet, km
Kestopäällysteaste, %

44,0

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

76,9

80

80

80

80

80

4300 Vesihuoltolaitos
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kimmo Virta, yhdyskuntatekniikan rakennusmestari Osmo Hongisto
4300 VESIHUOLTOLAITOS

TP 2018

TA 2019

TA 2020

590 868

617 800

618 000

-392 292

-534 094

-465 859

198 576

83 706

152 141

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)

Vastuualueen alaiset tulosyksiköt:
4300 Vesilaitos
4310 Viemärilaitos
Vastuualueen perustehtävä
Vesihuoltolaitos tuottaa toiminta-alueellaan sijaitseville kiinteistöille talousveden sekä käsittelee
jätevedenpuhdistamoille tuodun ja johdetun jäteveden.
Palvelusuunnitelma
Vesihuoltolaitos tuottaa ja hankkii vesi- ja viemäriverkoston, niihin liittyvien rakennusten, laitteiden ja koneiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut.
Toimintaympäristön muutokset
Jätevesien osalta keskuspuhdistamon toimintaa tarkkaillaan säännöllisesti Kokemäenjoen Vesistön
Vesiensuojeluyhdistys ry:n toimesta. Pirkanmaan ELY-keskus suoritti vuonna 2018 jäteveden puhdistamolla laajan määräaikaistarkastuksen, jonka merkittävimpänä huomiona oli vuotovesiselvityksen puuttuminen. Vuotovesiselvityksen laatimisesta on pyydetty tarjouksia ja se on suunniteltu
toteutettavaksi vuonna 2020. Selvityksen perusteella tullaan laatimaan viemäriverkoston vuosittainen kunnostusohjelma.
Jäteveden puhdistamon kuivatun lietteen käsittelystä on tehty mallia 3 + 2 vuotta oleva sopimus
vuonna 2017. Sopimuksen optiovuoden käytöstä vuodelle 2020 on sovittu. Lietteen käsittelyn
hinta nousee huomattavasti johtuen siitä, että käsitellyn lietteen hyötykäyttöä ollaan rajoitettu.
Hinnan noususta johtuen selvitettävänä onkin parhaillaan menetelmä, jolla kuivattu puhdistamoliete saadaan patogeeniseksi ja siten mahdollistetaan sen käyttö lannoitteena. Menetelmää on
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käytetty eläintenlannan käsittelyssä, mutta Urjala olisi pilottikohde ihmisperäisen lietteen käsittelyssä.
Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.11.2019. Tästä johtuen useampi kiinteistön omistaja on tiedustellut mahdollisuutta liittää kiinteistönsä jätevesiviemäriin. Lähivuosina on odotettavissa tarvetta laajentaa viemäriverkostoa erityisesti alueille,
joille on määritetty vesihuoltolaitoksen toiminta-alue.
Kahden viime vuoden ajan vallinnut vähäsateisuus on aiheuttanut usealle kiinteistölle oman kaivon kuivumisen. Vesijohtoverkoston laajentaminen näille kiinteistölle tulee ajankohtaiseksi tulevaisuudessa ja erityisesti, mikäli ensi vuosikin on vielä vähäsateinen.
Vesihuoltolaitoksen operatiiviseen toimintaan on palkattu laitosmies. Tulevana vuonna on tarvetta
rekrytoida putki- / maanrakennustyöntekijä.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite
Keskuspuhdistamon ELY-keskuksen lupaehtojen ja tarkastuksen mukainen toiminta
Talousveden ja puhdistetun
jäteveden laadun pysyminen
korkealla tasolla

Mittari
Vuotovesiselvityksen toimittaminen ELY-keskukseen.
Talousvesitutkimukset ja jätevesitarkkailu

Toteutus
Viemäriverkoston vuotovesiselvitys tehdään vuoden 2020
aikana.
Vedenottamon ja jätevedenpuhdistamon säännöllinen ja
huolellinen hoito

4400 Pelastuspalvelut
Vastuutaho: Pirkanmaan alueellinen pelastuslaitos
4400 PELASTUSPALVELUT

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Toimintamenot

-336 827

-337 314

-366 100

Toimintakate (Netto)

-336 827

-337 314

-366 100

Tuloarviot ja määrärahat

Vastuualueen alaiset tulosyksiköt:
4400 Pelastuspalvelut
Vastuualueen perustehtävä
Tekninen lautakunta on yhteistyötaho Pirkanmaan pelastuslaitokseen, joka edistää pelastusturvallisuutta koko maakunnan alueella sekä huolehtii sammutus- ja pelastustoimista koko maakunnan
alueella.
Palvelusuunnitelma
Urjalassa toimii viisi sopimuspalokuntaa, jotka vastaavat pelastustoiminnasta Urjalan alueella.
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Toimintaympäristön muutokset
Pelastuslaitos on esittänyt ehdotuksen uuden paloaseman rakentamisesta.

50 RAKENNUSLAUTAKUNTA
Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja Raimo Nuikka
Toimielimen alainen vastuualue:
500 Rakennusvalvonta- ja neuvonta

500 Rakennusvalvonta- ja neuvonta
Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja Raimo Nuikka
5000 RAKENNUSVALVONTA JA -NEUVONTA

TP 2018

TA 2019

TA 2020

25 622

30 000

30 000

Toimintamenot

-195 285

-207 804

-201 611

Toimintakate (Netto)

-169 663

-177 804

-171 611

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Vastuualueen alaiset tulosyksiköt:
5000 Rakennusvalvonta- ja neuvonta
5010 Ympäristönsuojelu
Tulosalueen perustehtävä
Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia rakennustoiminnan viranomaistehtävistä eli rakennustoiminnan neuvonnasta ja valvonnasta. Osoitemerkintöjen täydentäminen ja ajantasaistaminen sekä romuajoneuvoviranomaisena toimiminen ovat hallintosäännössä määritelty rakennustarkastajan tehtäviksi. Yksityistietoimen tehtäväalueesta rakennuslautakunnalle kuuluu kunnan
myöntämien yksityistieavustusten käsittely ja jakaminen.
Akaan kaupunki, Urjalan kunta ja Valkeakosken kaupunki muodostavat seudullisen ympäristönsuojelutehtävistä vastaavan yksikön, jonka isäntäkuntana toimii Valkeakosken kaupunki. Ympäristöterveydenhuollon järjestää Tampereen kaupunki.
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Palvelusuunnitelma talousarviovuodelle
Rakennusvalvonta hoitaa MRL :n mukaiset tehtävät ja osoitemerkinnät sekä hoitaa hylätyt ajoneuvot joko varikolle tai suoraan romuttamolle. Lupapiste.fi palvelun kautta on mahdollista jättää rakennuslupahakemukset ja pyytää rakennusasioissa neuvontaa keskustelun kautta.
Urjalassa ei ole havaittavissa rakentamisen määrän lisääntymistä. Myönnettyjen rakennuslupien
määrä on pysynyt lähes vakiona, koska toimenpidelupia on haettu normaalia enemmän (uusi jätevesiasetus, puistomuuntamot yms.) Henkilökuntaresurssi on 80% rakennustarkastajan ja 50 % palvelusihteerin työajasta.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Tavoite

Mittari

Toteutus

Rakennus- ja toimenpideluvat käsitellään kuukauden kuluessa vastaanotosta

Keskimääräinen käsittelyaika

Tehtävien suunnittelu ja
mitoitus

Viranomaispäätökset tehdään siten, että niiden pysyvyys on vähinProsenttiluku
tään 98 %
Yksityisavustukset käsitellään kesäkuun loppuun mennessä

Perusteellinen päätösten
valmistelu

Kalenteri

Hakemuksien ja käsittelyn
ajoitus

Tunnusluvut

Myönnetyt rakennusluvat

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TA 2019

TA 2020

100

108

115

100

100
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III Investointiosa
Investointiosassa valtuustoon nähden sitovat määrärahat esitetään toimielimittäin, vastuualueittain tai hankkeittain. Investointiosassa hyväksytyt suunnittelut käynnistää ja toteuttaa se palvelukeskus, jonka toimialaan investointi pääasiassa kuuluu. Valtuusto päättää määrärahan suuruudesta ja ohjaa määrärahan käyttöä. Kunkin investoinnin ulkopuolisen rahoituksen hakemisesta
huolehtii asianomainen palvelukeskus.
Kunnanhallituksen alaisuudessa on kaksi määrärahaa: yksi mahdollisten maa-alueiden myymistä
ja/tai ostamista varten ja toinen vuonna 2019 alkaneen taloushallinnon järjestelmäuudistuksen
loppuun saattamiseksi. Taloushallinnon järjestelmäuudistus toteutetaan koko seudulla, eli Valkeakoskella, Akaassa ja Urjalassa, samanaikaisesti vuosina 2019 ja 2020. Teknisen lautakunnan alla on
kolme eri määrärahaa: yhdyskuntarakentamisen, kiinteistörakentamisen sekä vesihuollon investointien määrärahat.
Oheisessa taulukossa on koottuna kaikkien toimielinten talousarvioon sisältyvät investoinnit kuluvalle vuodelle sekä talousarvio- ja suunnitelmavuosille. Jälkimmäisestä taulukosta käy ilmi teknisen
lautakunnan investointien määrärahojen kohdentuminen hankkeille sekä määrärahatarpeen jakautuminen talousarvio- ja suunnitelmavuosille.

Kunnanhallitus
Maa-alueet
Menot
Tulot
Taloushallinnon järjestelmäuudistus
Menot
Tulot
Tekninen lautakunta
Yhdyskuntarakentaminen
Menot
Tulot
Kiinteistörakentaminen
Menot
Tulot
Vesihuolto
Menot
Tulot
Investoinnit yhteensä:

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

-30 000
30 000

-30 000
30 000

-30 000
30 000

-120 000
0
TA 2019

-30 000
0
TA 2020

0
0

-260 000
0

-720 000
0

-140 000
0

-40 000
0

-200 000
0

-745 000
0

-1 325 000
0

-125 000
0

-95 000
0
-675 000

-525 000
0
-2 020 000

-325 000
0
-1 790 000

-25 000
0
-190 000
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TS 2021

-30 000
30 000

TS 2022

Investoinnit/tekninen lautakunta

TA 2020

Yhdyskuntarakentaminen
Investointien suunnittelu
Leikki- ja liikuntapaikat saneerausta
Metallitien tonttien tasaus
Metallitien ja Pykälöntien päällystys
Peltorinteen alueen valaistus
Traktorin vaihto
Yhdyskuntarakentaminen yhteensä:
Kiinteistörakentaminen
Investointien suunnittelu
Laukeelan päiväkoti
Vuodeosaston tilojen saneeraus uutta käyttöä varten
Kunnantalon tilojen saneeraus

-25 000
-15 000
-500 000
-120 000
-60 000

TS 2021

-25 000
-15 000

TS 2022

-25 000
-15 000

-100 000
-720 000

-25 000

-25 000

-25 000

-500 000

-500 000

-50 000

-100 000

-700 000
-100 000

Varhaisk. ja esikoulutiloja Aseman koululle

-60 000

Aseman koulun saneeraus
Yhtenäiskoulun konevarasto
Kiinteistörakentaminen yhteensä:

-50 000
-60 000
-745 000

Vesihuolto
Investointien suunnittelu
Vesitornin peruskorjaus
Vesihuoltolinja Huhti-Jvpuhdistamo
Vesihuolto yhteensä:

-500 000
-525 000

Investoinnit yhteensä:

-1 990 000
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-25 000

-25 000
-300 000

-25 000

-1 790 000

-190 000

IV Rahoitusosa
RAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien
rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainojen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset

TP 2018
2 111 096
-

Vaikutus maksuvalmiuteen

783 199

598 637

-

705 000
-

-

-

TA 2020

TS 2021

951 893

TS 2022

948 893

948 893

11 712

-

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

TA 2019

17 900

30 000

1 518 647

108 199

5 000

-

-

-

2 917

-

1 820 000
-

-

220 000

30 000

30 000

841 107

758 893

4 400

4 000

4 000

1 500 000

1 500 000

-

1 068 107

-

-

1 300 000
1 627 500

-

30 000

14 394

-

2 050 000
-

-

1 533 750

198 629
1 209 756
1 332 150

-

1 533 750

186 497

-

1 425 551

-

942 940

-

561 460
-

506 647

-

1 193 000

-

1 500 000

311 000

-

1 496 000

530 107

-

737 107

Kassavarat 31.12.

3 263 379

1 837 828

1 331 181

801 074

63 967

Kassavarat 1.1.

3 076 882

3 263 379

1 837 828

1 331 181

801 074

Lainakanta 31.12.

13 233 750

11 700 000

12 257 060

12 564 060

11 064 060

TUNNUSLUVUT

TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

Investointien tulorahoitus %

353

111

46

52

431

Lainanhoitokate

1,29

0,53

1,01

0,81

0,65

1 228 483

235 443

-302 911

-841 265

-1 379 799

Taseen yli-/alijäämä
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Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien kassavirta on ylitai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan muutokset osoittavat, miten alijäämäinen nettokassavirta on
rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämäinen nettokassavirta on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.
Tuloslaskelmasta rahoituslaskelmaan tuodaan vuosikate sekä satunnaiset tuotot ja kulut. Investointiosasta rahoituslaskelmaan tuodaan investointimenot yhteensä ja investointien rahoitustulot,
kuten valtionosuudet, sekä käyttöomaisuuden myyntitulot.
Tuloslaskelmasta ja investointiosasta siirtyvien meno- ja tuloerien lisäksi rahoituslaskelmassa arvioidaan anto- ja ottolainojen muutokset.
Rahoituslaskelman pitkäaikaisten lainojen lisäys –kohdassa arvioidaan kuinka paljon talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina tarvitaan pitkäaikaista lainaa rahoitustarvetta kattamaan. Vastaavasti lyhytaikaisten lainojen muutokset –kohdassa arvioidaan lyhytaikaisen rahoituksen lisäysten ja
vähennysten muutos.
Rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat antolainasaamisten lisäykset ja pitkäaikaisten lainojen muutos.

Talousarvion rahoituslaskelma
Rahoituslaskelma osoittaa, että vuoden 2020 toiminnan ja investointien rahavirran vaikutus on
maksuvalmiuden kannalta heikentävä.
Vuosikate ei riitä kattamaan nettoinvestointeja. Vuosikate osoittaa investointien omarahoitustason. Laskelman perusteella kunta tarvitsee uutta pitkäaikaista lainaa noin 1,5 miljoonaa euroa
vuonna 2020. Lainoja lyhennetään noin 950 000 eurolla.
Investointien tulorahoitusprosentti (46 %) kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tulorahoitusprosentti osoittaa osuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.
Lainanhoitokate (1,01) kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja
lyhennysten maksuun. Kun tunnusluvun arvo on yli 2, on lainanhoitokyky hyvä. Kun tunnusluku on
1 – 2, lainanhoitokyky on tyydyttävä. Kun tunnusluku jää alle yhden, on lainanhoitokyky heikko.
Kun tunnusluku on 1 tai enemmän, riittää tulorahoitus lainojen hoitoon. Kun tunnusluku on alle 1,
joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.
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V Liiteosa
Liite 1 Uusi organisaatiorakenne
TOIMIELIN
TULOSALUE
VASTUUALUE
TULOSYKSIKKÖ
KUSTANNUSPAIKKA
10 Keskusvaaliltk
100 Vaalit
1010 Vaalit
1010 Vaalit
1010 Vaalit
11 Tarkastuslautakunta
110 Tarkastuspalvelut
1100 Tarkastuspalvelut
1100 Tarkastuspalvelut
1100 Tarkastuspalvelut
12 Valtuusto
120 Valtuusto
1200 Valtuusto
1200 Valtuusto
1200 Valtuusto
13 Kunnanhallitus
130 Kunnanhallitus
1300 Yleishallintopalvelut
1300 Yleishallintopalvelut
1000 Tasetilien kustannuspaikka
1001 Rahoituspalvelut
1300 Kunnanhallitus
1301 Vanhusneuvosto
1302 Nuorisovaltuusto
1303 Hyvinvointikoordinaattori
1310 Tukipalvelut
1310 Hallintopalvelut
1311 Talouspalvelut
1312 Henkilöstöpalvelut
1313 Ruokahuolto
1314 Siivouspalvelut
1320 Elinkeinojen edistäminen
1320 Elinvoimapalvelut
1321 Työllisyyspalvelut
1322 Maaseutupalvelut
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1330 Joukkoliikenne
1330 Joukkoliikenne
20 Perusturvalautakunta
200 Sosiaali- ja perhepalvelut
2000 Sosiaalipalvelut
2000 Sosiaalipalvelut
2000 Sosiaalityön hallinto
2001 Sosiaalityö
2002 Lastensuojelu
2003 Sotaveteraanien kuntoutus
2004 Maahanmuuttajapalvelut
2005 Toimeentulotuki
2006 Perhepalvelut
2010 Terveysneuvonta
2010 Neuvolapalvelut
2020 Vammaispalvelut
2011 Vammaispalvelut
2030 Vanhuspalvelut
2012 Vanhuspalvelut
210 Terveyspalvelut
2100 Terveyspalvelut
2100 Perusterveydenhuolto
2100 Perusterveydenhuolto
2101 Suun terveydenhuolto
2110 Ympäristöterveydenhuolto
2110 Ympäristöterveydenhuolto
2111 Eläinlääkintähuolto
2120 Erikoissairaanhoito
2120 Erikoissairaanhoito
2121 Ensihoito
2122 Kehitysvammahuolto
2130 Mielenterveyspalvelut
2130 Mielenterveyspalvelut
2140 Päihdehuoltopalvelut
2140 Päihdehuoltopalvelut
30 Sivistyslautakunta
300 Sivistyspalvelukeskus
3000 Sivistystoimisto
3000 Sivistystoimisto
3000 Sivistystoimisto
3001 Varhaiskasvatuksen hallinto
3100 Varhaiskasvatus
3100 Päiväkodit
3100 Päiväkoti
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3110 Perhepäivähoito
3110 Perhepäivähoito
3120 Lasten kotihoito
3120 Lasten kotihoito
3130 Esiopetus
3130 Esiopetus
3131 Esiopetuksen hoito
3200 Perusopetus
3200 Perusopetus
3200 Perusopetus
3201 Aamu- ja iltapäivätoiminta
3300 Lukiokoulutus
3300 Lukiokoulutus
3300 Väinö Linnan lukio
3400 Oppilas- ja opiskeluhuolto
3400 Oppilas- ja opiskeluhuolto
3400 Kuraattori- ja psykologipalvel
3500 Taiteen perusopetus
3500 Muu taiteenperusopetus
3500 Muu taiteen perusopetus
3600 Vapaa sivistystyö
3600 Vapaa sivistystyö
3600 Kansalaisopistokoulutus
3700 Nuorisopalvelut
3700 Nuorisopalvelut
3700 Nuorisotoiminta
3800 Liikuntapalvelut
3800 Liikuntatoimi
3800 Liikuntatoiminta
3900 Kirjastopalvelut
3900 kirjastopalvelut
3900 Kirjastotoiminta
3950 Kulttuuritoimi
3950 Kulttuuritoimi
3950 Yleiset kulttuuripalvelut
3951 Pentinkulman päivät
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40 Tekninen lautakunta
400 Tekninen palvelukeskus
4000 Tekninen toimisto
4000 Tekninen toimisto
4000 Teknisen toimen hallinto
4010 Tilavuokrauspalvelut
4010 Tilavuokrauspalvelut
4020 Asuntojen vuokrauspalvelut
4020 Asuntojen vuokrauspalvelut
4030 Maaomaisuuden hallinta
4030 Maaomaisuuden hallinta
4040 Maa- ja metsätaloustuotteet
4040 Metsätilat
4050 Jätehuolto
4050 Jätehuolto
4100 Yhdyskuntasuunnittelu
4100 Kaavoitus
4001 Yleiskaavoitus
4002 Paikkatietopalvelu
4003 Kiinteistön muodostaminen
4100 Asemakaavoitus
4200 Yhdyskuntarakentaminen
4200 Yhdyskuntarakentaminen
4200 Kadut ja yleiset alueet
4201 Puistot ja viheralueet
4300 Vesihuoltolaitos
4300 Vesilaitos
4300 Vesihuollon järjestäminen
4301 Vedenottamot
4302 Vesijohtoverkosto
9000 Vesilaitos taseyksikkö
4310 Viemärilaitos
4310 Jätevesihuollon järjestäminen
4311 Pumppaamot
4312 Jäteveden puhdistamo
4313 Viemäriverkosto
4400 Pelastuspalvelut
4400 Pelastuspalvelut
4400 Pelastuspalvelut
50 Rakennuslautakunta
500 Rakennusvalvonta ja -neuvonta
5000 Rakennusvalvonta ja -neuvonta
5000 Rakennusvalvonta -neuvonta
5000 Rakennusvalvonta
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5001 Yksityistietoimi
5010 Ympäristönsuojelu
5010 Ympäristönsuojelu
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Liite 2 Kerta- ja vuosipalkkiot
Kokouspalkkioiden periaatteet ja ehdot käyvät ilmi hallintosäännöstä. Kertapalkkiot, vuosipalkkiot
ja matkakorvaukset maksetaan seuraavasti:
VUOSIPALKKIOT
Valtuuston puheenjohtaja

2019 €
1300

2020 €
1300

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

1500

1500

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

700

700

Vuosipalkkioon kuuluu
 korvaus kokoukseen liittyvistä puheenjohtajan tehtävistä ennen kokousta, kokouksen aikana ja sen jälkeen,
 korvaus kunnan lukuun luottamusaseman perusteella suoritettavista edustustehtävistä
sekä
 korvaus kokousasioihin tutustumisesta ja mahdollisista toimistokäynneistä yms.
Palkkion maksamisesta riippumatta luottamushenkilöillä on oikeus saada ansionmenetyksen ja
matkakustannusten korvaus luottamustoimitehtävien hoidon osalta. Ansionmenetyskorvauksen
enimmäismäärä on 35 euroa/tunti ja vähimmäiskorvaus 12 euroa/tunti (tarkemmin hallintosäännön luku 15).
Keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio on 1 000 euroa/vaali.

KOKOUS- JA KERTAPALKKIOT

2019 €

2020 €

Valtuusto

80

80

Kunnanhallitus ja sen jaostot

80

80

Lautakunnat, johtokunnat, valiokunnat, toimikunnat ja muut toimielimet
Katselmus, neuvottelu tai muu toimitus, johon kunnan toimielimen jäsen osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan
pöytäkirja
Vanhusneuvosto
Nuorisovaltuusto
Vaalilautakunnan ja -toimikunnan jäsen sekä vaalitoimitsija vaalitoimituspäivältä

70

70

70

70

50
25
17,50
€/tunti

50
25
17,50
€/tunti
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Kunnanhallitus vahvistaa alla olevat periaatteet (valtuustolle tiedoksi):
1. Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun
kokouspalkkion määrästä.
2. Kokouksessa puheenjohtajana, sihteerinä ja esittelijänä toimivalle maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.
3. Palvelussuhteessa olevalle ei makseta kokous-/kertapalkkiota klo 8-16 välisenä aikana. Jos
kokouksesta maksetaan kertapalkkio, kokousaika ei kerrytä työaikaa.

Liite 3 Henkilöstösuunnitelmat
Kuukausipalkkaiset työntekijät henkilötyövuosina (HTV) toimialoittain.
Kunnanhallituksen alainen henkilöstö
Kp

Vakanssi

HTV

1301
1302
1304
1310
1310
1310
1311
1311
1311
1312
1312
1312
1312
1312
1313
1313
1313
1313
1313
1313
1313
1313
1313
1314
1314
1314

Kunnanjohtaja
Vanh.neuv.sihteeri
Hyvinvointikoordinaattori
Hallinto- ja talousjohtaja
Hallintosihteeri
Kanslisti
Hallinto- ja talousjohtaja
Pääkirjanpitäjä
Palvelusihteeri
Jytyn luottamusmies
Työsuojelupäällikkö
Palvelusihteeri
Palkkakirjanpitäjä
Työsuojeluvaltuutettu
Ravitsemistyöntekijä-siivooja
Siivooja
Ruoka- ja siivouspalvelupäälli
Ravitsemisvastaava/siistijä
Vastaava keittäjä
Keittäjä
Ravitsemistyöntekijä
Ravitsemistyöntekijä-siivooja
Ravitsemistyöntekijä
Ravitsemistyöntekijä-siivooja
siivoustyönohjaaja
Ravitsemisvastaava/siistijä

1,00
1,00
0,28
0,50
1,00
0,80
0,50
1,00
0,50
1,00
1,00
0,50
1,00
1,00
0,50
0,25
1,00
0,75
1,00
1,00
1,00
1,40
1,00
0,50
0,75
0,25
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1314
1314
1314
1320
1320
1321
1321
1321
1321

Ravitsemistyöntekijä-siivooja
Siivooja
Siivooja
Projektityöntekijä
Elinkeinoasiamies
Työllisyyspäällikkö
Työpajan ohjaaja
Kuntouttavan työtoiminnan ohja
Työllistetyt
Kaikki yhteensä

0,60
4,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
32,08

Perusturvalautakunnan alainen henkilöstö
Kp

Vakanssi

HTV

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2130

Kanslisti
Perusturvajohtaja
Sosiaaliohjaaja
Palvelusihteeri
Palvelusihteeri
Sosiaalityötekijä
Sosiaaliohjaaja
Perhepalveluiden päällikkö
Sosiaalityöntekijä
Sosiaaliohjaaja
Kaikki yhteensä

0,20
1,00
1,00
0,75
0,60
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8,55

Sivistyslautakunnan alainen henkilöstö
Kp

Vakanssi

HTV

3000
3000
3000
3001
3001
3100
3100
3100
3100
3100

Palvelusihteeri
Hallintosihteeri
Sivistystoimen johtaja
Palvelusihteeri
Varhaiskasvatuspäällikkö
Varhaiskasvatuksen opettaja
Varhaiskasvatuksen hoitaja
Varhaiskasvatuksen opettaja
Päiväkodin johtaja
Varhaiskasvatuksen opettaja

0,30
1,00
1,00
0,35
1,00
2,00
1,00
1,00
0,60
1,00
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3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3110
3110
3130
3130
3130
3130
3130
3130
3131
3131
3131
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200

Varhaiskasvatuksen hoitaja
Varhaiskasvatuksen opettaja
Varhaiskasvatuksen hoitaja
Päiväkotiavustaja
varhaiskasvatuksen hoitaja
Varhaiskasvatuksen opettaja
Varhaiskasvatuksen hoitaja
Varhaiskasvatuksen opettaja
Päiväkodin johtaja
Perhepäivähoitaja
Varhaiskasvatuksen opettaja
Varhaiskasvatuksen hoitaja
Varhaiskasvatuksen opettaja
Varhaiskasvatustyöntekijä
Varhaiskasvatuksen hoitaja
Henkilökohtainen avustaja
Varhaiskasvatuksen hoitaja
Varhaiskasvatustyöntekijä
Varhaiskasvatuksen hoitaja

18,50
0,30
3,00
0,50
1,50
1,00
1,00
0,42
0,40
6,00
0,70
0,30
3,00
0,40
0,35
0,58
0,35
0,60
0,48
1,00
0,42
0,80
1,42
0,50
0,96
1,00
1,00
0,77
0,75
1,00
0,58
1,00
1,00
1,00
0,71
0,62
0,76
0,80
0,75
1,00
1,00
1,00
0,97

Koulusihteeri
Koulunkäynnin ohjaaja
Henkilökohtainen avustaja
Koulunkäynnin ohjaaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
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3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3201
3201
3201
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300

Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Koulunkäynnin ohjaaja
Varhaiskasvatuksen hoitaja
Nuorisosihteeri
Koulunkäynnin ohjaaja
Koulusihteeri
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,91
0,10
1,00
1,00
1,00
0,90
0,10
0,97
0,58
0,30
1,00
0,38
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,33
0,08
0,50
0,42
0,58
0,58
0,53
1,00
0,58
6,48
0,53
1,00
0,98
0,20
0,10
1,00
0,27
0,15
0,20
0,20
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3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3400
3400
3700
3700
3700
3800
3900
3900
3951

Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Opettaja
Koulukuraattori
Koulupsykologi
Nuorisosihteeri
Nuorisoneuvoja
Etsivä nuorisotyöntekijä
Hyvinvointikoordinaattori
Kirjastovirkailija
Kirjaston johtaja
Projektisihteeri
Kaikki yhteensä

0,25
0,03
1,00
1,00
1,00
0,03
0,70
0,51
1,00
0,62
1,00
1,00
0,58
0,42
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,89
3,00
1,00
0,08
123,48

Teknisen lautakunnan alainen henkilöstö

Kp

Vakanssi

HTV

4000
4000
4000
4000
4001
4003
4010
4010
4010
4010

Toimistosihteeri
Palvelusihteeri
Tekninen johtaja
Rakennustarkastaja
Yhdyskuntateknikko
Aluearkkitehti
Toimistosihteeri
Rakennusmestari
Kiinteistönhoitaja
Talonmies
Kiinteistönhoitaja
Kaavoitusavustaja

0,90
0,50
1,00
0,20
0,20
1,00
0,10
1,00
0,35
1,00
0,65
1,00

4100
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4200
4200
4300
4300
4310
4310

Yhdyskuntateknikko
Liikuntapaikkojen hoitaja
Yhdyskuntateknikko
Vesilaitoksen hoitaja
Yhdyskuntateknikko
Vesilaitoksen hoitaja
Kaikki yhteensä

0,20
1,00
0,30
1,20
0,30
1,80
12,70

Rakennuslautakunnan alainen henkilöstö
Kp

Vakanssi

HTV

5000
5000
5001

Palvelusihteeri
Rakennustarkastaja
Palvelusihteeri
Kaikki yhteensä

0,40
0,80
0,10
1,30

Muut palkat ja palkkiot (€)
Kp

Tili

1320 Elinvoimapalvelut
2002 Lastensuojelu

4012 Tuntipalkat
4330 Perhehoitopalkkiot
4004 Sijaisten palkat
4004 Sijaisten palkat
4004 Sijaisten palkat
4004 Sijaisten palkat
4004 Sijaisten palkat
4004 Sijaisten palkat
4004 Sijaisten palkat
4004 Sijaisten palkat
4004 Sijaisten palkat
4004 Sijaisten palkat
4012 Tuntipalkat
4012 Tuntipalkat
4012 Tuntipalkat
4012 Tuntipalkat
4004 Sijaisten palkat
4012 Tuntipalkat
4012 Tuntipalkat

3100 Päiväkoti
3130 Esiopetus
3130 Esiopetus
3130 Esiopetus
3130 Esiopetus
3131 Esiopetuksen hoito
3131 Esiopetuksen hoito
3200 Perusopetus
3200 Perusopetus
3300 Väinö Linnan lukio
3700 Nuorisotoiminta
3700 Nuorisotoiminta
3800 Liikuntatoiminta
3800 Liikuntatoiminta
3900 Kirjastotoiminta
3950 Yleiset kulttuuripalvelut
3950 Yleiset kulttuuripalvelut
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TA
2020
0
165
000
10 200
1 020
1 020
1 020
1 020
1 020
1 020
48 042
10 200
38 311
0
5 120
0
3 000
3 060
1 900
1 900

4000 Teknisen toimen hallinto
4000 Teknisen toimen hallinto
4000 Teknisen toimen hallinto
4010 Tilavuokrauspalvelut
4010 Tilavuokrauspalvelut
4010 Tilavuokrauspalvelut
4010 Tilavuokrauspalvelut
4010 Tilavuokrauspalvelut
4010 Tilavuokrauspalvelut
4200 Kadut ja yleiset alueet
4200 Kadut ja yleiset alueet
4201 Puistot ja viheralueet
4300 Vesihuollon järjestäminen
4301 Vedenottamot
4302 Vesijohtoverkosto
4310 Jätevesihuollon järjestäminen
4311 Pumppaamot
4312 Jäteveden puhdistamo
4313 Viemäriverkosto

4004 Sijaisten palkat
4005 Erilliskorvaukset
4012 Tuntipalkat
4004 Sijaisten palkat
4005 Erilliskorvaukset
4012 Tuntipalkat
4012 Tuntipalkat
4012 Tuntipalkat
4012 Tuntipalkat
4005 Erilliskorvaukset
4012 Tuntipalkat
4012 Tuntipalkat
4012 Tuntipalkat
4012 Tuntipalkat
4012 Tuntipalkat
4012 Tuntipalkat

0
0
0
40 800
8 500
0
35 000
12 000
3 000
6 630
42 500
35 000
1 500
1 350
2 500
4 000

4012 Tuntipalkat
4012 Tuntipalkat
4012 Tuntipalkat

1 500
1 000
2 000
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Liite 4 Kirjanpidollisesti eriytetyn liiketoiminnan tulos- ja rahoituslaskelma
VESIHUOLTOLAITOS -TASEYKSIKÖN
TULOSLASKELMA
Sisäiset ja ulkoiset
Liikevaihto
Vesimaksut
Liiketoiminnan muut tulot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä /-alijäämä
Rahoitustuotot ja -kulut
Korvaus peruspääomasta
Tilikauden ylijäämä/alijäämä

TA 2019

TA 2020

636 400
1 800

669 520
242 980

-125 550
-190 450

-134 310
-200 540

-177 710

-119 800

-30 504
-9 880

-20 809
-2 600

-226 335

-224 240

-7 994

-255 714

-130 223

-45 513

-16 183

-16 183

-146 406

-61 696
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Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

TA 2019 TA 2020

Toiminnan rahavirta
Tulorahoitus
liikevoitto/tappio
poistot ja arvonalentumiset
rahoitustulot ja -menot

- 142 629
226 335
- 16 183

-

-

-

Investoinnit
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Toiminnan ja investointien rahavirta

-

Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset

95 000
27 477

86 357

Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys
Rahoituksen rahavirta
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-

58 880
0

-

178 727
224 240
16 183

525 000
586 696

586 696
0

Liite 5 Tuloslaskelma
Talousarvion tuloslaskelma, sisäiset ja ulkoiset

TP 2018

TA 2020

TA 2019

SV2 2022

SV1 2021

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT

2 105 346

3 651 459

2 286 948

2 286 948

2 286 948

MAKSUTUOTOT

406 177

240 250

260 150

260 150

260 150

TUET JA AVUSTUKSET

302 413

348 447

300 153

300 153

300 153

3 284 393

2 205 550

5 001 764

5 001 764

5 001 764

6 098 328

6 445 706

7 849 015

7 849 015

7 849 015

-7 776 786

-8 027 066

-7 855 993

-7 856 593

-7 856 593

PALKAT JA PALKKIOT

-5 997 204

-6 106 710

-6 280 700

-6 280 700

-6 280 700

HENKILÖSIVUKULUT

-1 779 582

-1 920 356

-1 575 293

-1 575 893

-1 575 893

-1 608 687

-1 586 149

-1 443 493

-1 443 393

-1 443 393

-170 895

-334 207

-131 800

-132 500

-132 500

-20 756 245

-22 513 853

-22 734 675

-22 734 675

-22 734 675

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-1 151 427

-1 024 320

-1 096 850

-1 096 850

-1 096 850

AVUSTUKSET

-1 963 697

-2 177 200

-3 430 700

-3 430 700

-3 430 700

MUUT TOIMINTAKULUT

-1 781 293

-1 996 113

-2 663 146

-2 663 146

-2 663 146

TOIMINTAKULUT

-33 429 447

-35 738 552

-37 781 364

-37 781 964

-37 781 964

TOIMINTAKATE

-27 331 119

-29 292 846

-29 932 349

-29 932 949

-29 932 949

VEROTULOT

15 777 498

16 358 000

16 188 000

16 188 000

16 188 000

VALTIONOSUUDET

13 482 749

13 725 095

14 708 879

14 708 879

14 708 879

181 968

-7 050

-15 037

-15 037

-15 037

2 111 097

783 199

949 493

948 893

948 893

-1 401 883

-1 385 555

-1 487 847

-1 487 847

-1 487 847

709 213

-602 356

-538 354

-538 954

-538 954

POISTOERON MUUTOS

-100 000

0

0

0

0

VARAUSTEN MUUTOS

300 000

0

0

0

0

909 213

-602 356

-538 354

-538 954

-538 954

MUUT TOIMINTATUOTOT
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT

ELÄKEKULUT
MUUT HENKILÖSIVUKULUT
PALVELUJEN OSTOT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
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Liite 6 Yhdistelmä käyttötalouden sisäisistä ja ulkoisista tuloista ja menoista toimielimittäin
11 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)

-13 224
-13 224

-16 480
-16 480

-15 200
-15 200

12 VALTUUSTO

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)

-21 757
-21 757

-24 300
-24 300

-40 200
-40 200

13 KUNNANHALLITUS

TP 2018

TA 2019

TA 2020

963 623
-2 492 955
-1 529 332

1 046 005
-2 647 054
-1 601 049

906 210
-2 697 721
-1 791 511

TP 2018

TA 2019

TA 2020

1 606 928
1 676 000
-19 207 799 -21 080 750
-17 600 870 -19 404 750

2 643 000
-22 201 725
-19 558 725

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)

791 408
-8 515 019
-7 723 611

992 766
-8 696 676
-7 703 910

1 022 657
-8 747 069
-7 724 412
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40 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TP 2018

TA 2019

TA 2020

2 702 057
-2 972 672
-270 615

2 675 635
-3 040 409
-364 774

3 247 148
-3 873 695
-626 547

50 RAKENNUSLAUTAKUNTA

TP 2018

TA 2019

TA 2020

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)

25 622
-199 160
-173 538

30 000
-211 233
-181 233

30 000
-205 754
-175 754

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)
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Liite 7 Urjalan kunnan hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2020

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on meidän yhteinen tehtävä!

Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja
toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisessä.
Tämä hyvinvointisuunnitelma sisältää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät tavoitteet ja
suunnitellut toimenpiteet vuodelle 2020. Tavoitteet on jaettu neljään eri painopisteeseen, jotka
on asetettu laajassa hyvinvointikertomuksessa koko valtuustokaudelle eli vuosille 2017-2020.
Painopiste 1: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN
1. tavoite: Perheiden tukeminen
2. tavoite: Lasten ja nuorten liikkumisaktiivisuuden lisääntyminen
3. tavoite: Lasten, nuorten ja perheiden ruokatottumusten paraneminen
4. tavoite: Nuorten koulutuksen, työllisyyden ja osallistumisen tukeminen
5. tavoite: Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen ja seuraaminen

Painopiste 2: IKÄIHMISTEN ELÄMÄNHALLINNAN EDISTÄMINEN
1. tavoite: Ikäihmisten osallisuuden ja sosiaalisten verkostojen lisäämisen tukeminen
2. tavoite: Ikäihmisten toimintakyvyn paraneminen

Painopiste 3: PÄIHTEETTÖMÄN ELÄMÄNTAVAN TUKEMINEN
1. tavoite: Päihteettömyyttä koskevan viestinnän lisääminen

2. tavoite: Valmiuksien edistäminen sote-ammattilaisten työssä päihteettömyyden edistämiseksi
Painopiste 4: SAVUTTOMUUDESTA TERVEYTTÄ
1. tavoite: Savuttomien työpaikkojen lisääminen
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2. tavoite: Savuttomuuden tukeminen

Hyvinvointitavoitteet ja vuodelle 2020 suunnitellut toimenpiteet on koottu taulukoihin omien painopisteiden alle. Vastuutahoiksi on nimetty sekä toimialoja että –nimikkeitä, joilla on vastuu toimenpiteen toteutumisesta. Tavoitteita toteutetaan kuitenkin laaja-alaisella yhteistyöllä ja kaikki
toimialat kantavat vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on meidän yhteinen tehtävä!
Hyvinvointisuunnitelman laatimisesta on vastannut kunnan HYTE-työryhmä, joka on osallistanut
suunnitteluun laajasti kunnan työntekijöitä eri palvelukeskuksista. Suunnitelman pohjana on käytetty kuntastrategiaa, laajaa hyvinvointikertomusta, Urjalan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, Akaan hyvinvointiohjelmaa (yhteistyön osalta) sekä palvelukeskusten toiminta- ja taloussuunnitelmia.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden asettelu vuodelle 2020
Painopiste 1: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

1. TAVOITE: Perheiden tukeminen
Toimenpide

Vastuutaho

Uudistetaan kotisivuille palvelutiedot ja sosiaalitoimelle tulostettavat lomakepohjat.
Systeemisen mallin ja perhekeskusmallin
kehittämisen jatkaminen - tarkoituksena entisestään selkeyttää sosiaalitoimen palveluja perheille ja yhteistyökumppaneille.
Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestetään kaksi perhetapahtumaa,
joiden sisältöinä on hyvinvointi ja vanhemmuuden tukeminen. Esiopetuksessa järjestetään perhetapahtuma esioppilaiden perheille.
Kuntalaisten osallistaminen uuden päiväkodin suunnitteluun, esimerkiksi
kyselyiden tai lasten kokouksien avulla.
Kehitetään uusia työtapoja ja malleja perheiden tukemiseen neuvoloissa.
Kehittämisessä otetaan huomioon perheille tehtyjen kyselyjen tulokset.

Sosiaalitoimi
Sosiaalitoimi

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus
Terveydenhuolto

2. TAVOITE: Lasten ja nuorten liikkumisaktiivisuuden lisääntyminen
Toimenpide

Vastuutaho
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Päiväkodin liiketiimi organisoi liikuntasuunnitelman, jossa säännöllisesti
ryhmät yhdessä lasten kanssa järjestävät liikunnallisen ohjelman ulkoiluun. Perhepäivähoidossa suunnitellaan ja toteutetaan säännöllisesti yhdessä lasten kanssa monipuolista liikuntatoimintaa ryhmälle tai yhteistyöryhmälle.

Varhaiskasvatus

Hyödynnetään edelleen ”Ilo kasvaa liikkuen”-materiaalia ja toimintatapoja.

Varhaiskasvatus

Esiopetuksessa liikunnan laajentaminen lähiympäristöön ja lähiympäristön monipuolinen käyttö.
Nuorten ryhmätoiminnassa huomioidaan hyvinvoinnin ja liikkumisen tärkeys.
Liikkuva Koulu-hankkeen myötä syntyneiden käytänteiden jatkaminen,
kuten liikuntavälituntien ja välinevuokraamotoiminnan.
Hyödynnetään koulun jopoja liikkumiseen.
Hyödynnetään MOVE-mittausten tuloksia yksilöllisten liikkumistavoitteiden saavuttamiseksi.
Järjestetään kaksi liikuntapäivää, joissa tarjotaan lapsille ja nuorille mahdollisuus tutustua uusiin liikuntamuotoihin.

Varhaiskasvatus
Nuorisotyö
Koulujen henkilökunta
Koulujen henkilökunta
Koulujen henkilökunta
Koulujen henkilökunta
Liikuntatoimi

3. TAVOITE: Lasten, nuorten ja perheiden ruokatottumusten paraneminen
Toimenpide

Vastuutaho

Edistetään yhteistyössä ruokapalveluiden ja varhaiskasvatuksen kanssa
osallistavaa SAPERE- mallia.
Kouluilla
 tarjotaan hedelmävälipala koko lukuvuoden ajan
 kasvisruokapäivä pidetään ruokalistalla viikoittain
 kokoontuu kouluruokatoimikunta, jossa mukava oppilasjäseniä eri ikäluokista
 toteutetaan kysely lukion oppilaille kasvisruuasta
 kehitetään keinoja tavoittaa yläkoulun ylimpien luokkien oppilaat ja lukiolaiset
Kutsutaan sekä peruskoulun että lukion vanhempainiltaan asiantuntija
kertomaan ravitsemuksesta. Oppilaille ja opiskelijoille järjestetään oma
tilaisuus ravitsemuksesta.
Monialainen lasten ja nuorten ravitsemustyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja järjestää tarvittaessa koulutuksia. Kutsutaan kokoukseen kerran vuodessa myös lasten ja nuorten edustajat.

Varhaiskasvatus, ruokapalvelut
Ruokapalvelut
Koulujen henkilökunta
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Ruokapalvelut
Terveydenhuolto
Terveydenhuolto
Lasten ja nuorten parissa sekä
keittiöissä toimiva henkilökunta

Nuorten ryhmätoiminnassa huomioidaan, monipuolisen ja ravitsevan
ruuan tärkeys sekä suunnitellaan ja valmistetaan edullista ruokaa yhdessä.

Nuorisotyö

4. TAVOITE: Nuorten koulutuksen, työllisyyden ja osallistumisen tukeminen

Toimenpide

Vastuutaho

Nuorten kesätyösetelin kehittäminen

Nuorisotyö
Työllisyyspalvelut

Nuorten kesätyöllistämisen kriteerien vahvistaminen

Nuorisotyö
Työllisyyspalvelut

Nuorten liikuntavalmennukseen osallistuminen

Nuorisotyö
Työllisyyspalvelut
Hyvinvointikoordinaattori
Nuorisotyö
Työllisyyspalvelut

Kesätyöinfon kehittäminen niin, että mukaan saadaan enemmän yrittäjiä.

5. TAVOITE: Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen ja seuraaminen

Toimenpide

Vastuutaho

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman tekeminen jatkuu
varhaiskasvatuksessa.
Kehitetään lasten ja nuorten mielenterveystyön rajapinnoilla tehtävää
yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatus

Lasten tunne- ja turvataito-ohjelman (TURRE) käyttöä jatketaan Aseman
esiopetuksessa ja se otetaan käyttöön myös yhtenäiskoulun esiopetuksessa. Ohjelman avulla vahvistetaan lasten tunne- ja turvataitoja.
Lasten ja nuorten tunnetaitotunnit eri luokka-asteilla eri menetelmin jatkuu.

Terveydenhuolto

Varhaiskasvatus
Koulujen henkilökunta

Oppilashuollossa seurataan lasten ja nuorten vointia hyvinvointikyselyin,
ja huoliin reagoidaan tarvittavalla tavalla.

Koulujen henkilökunta

Vuosiluokkien nivelvaiheiden tiedonsiirtoa oppilaiden tuen tarpeista tehostetaan.

Oppilashuolto

Nuorten kuulemisen lisääminen kehittämällä matalan kynnyksen menetelmiä nuorten kuulemiseen. Nuorisovaltuusto tekee aloitteen, jonka idea on
lähtöisin sellaiselta nuorelta, joka ei ole nuorisovaltuuston jäsen.
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Nuorisovaltuusto

Painopiste 2: IKÄIHMISTEN ELÄMÄNHALLINNAN EDISTÄMINEN
1. TAVOITE: Ikäihmisten osallisuuden ja sosiaalisten verkostojen lisäämisen tukeminen

Toimenpide

Vastuutaho

Lähitoritoiminnan kehittäminen erityisesti neuvonnan näkökulmasta.

Vanhustenhuolto

Tiedotetaan palveluista laaja-alaisesti ja hyödynnetään sosiaalisen median mahdollisuudet.
Ikäihmisten perhetoiminnan lisääminen. Omaishoitajien jaksamisen tukeminen eri tukitoimin.

Vanhustenhuolto

RAI- soft palvelutarpeen arviointijärjestelmän käyttöönotto. Järjestelmän
avulla luodaan asiakkaan kanssa hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelma.
Kotihoidon palvelusetelin käyttöönotto, jonka avulla lisätään asiakkaan
palveluiden valinnanmahdollisuutta.
Kotihoidon asiakkaiden etätukimahdollisuuden pilottihanke. Etätuen
avulla ehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Pirkanmaan perhehoitokeskus, perhehoitajat ja asiakasohjaus
Vanhustenhuolto

Vanhustenhuolto

Vanhustenhuolto

2. TAVOITE: Ikäihmisten toimintakyvyn paraneminen

Toimenpide

Vastuutaho

Kotiutustiimin perustaminen yhteistoiminta-alueelle. Tarkoituksena turvata asiakkaiden nopea, turvallinen ja onnistunut kotiutuminen.
Kuntohoitajan työpanoksen kohdentaminen kotona asuvien asiakkaiden,
omaishoidettavien ja heidän hoitajiensa kuntoutukseen.
Kehitetään geriatrista avovastaanottoa vastaamaan
ikäihmisten laajaa geriatrisen arvioinnin tarvetta.
Urjalan kotihoidon asiakkaiden lääkehoito siirtyy
lääkkeiden annosjakeluun palvelusetelin avulla.
Annosjakelu turvaa virheetöntä ja turvallista lääkehoitoa.
Ikääntyneiden toimintakyvyn ja palveluntarpeen
suunnitelmallinen arviointi ja mahdollisen hoitosuunnitelman tekeminen
yhdessä asiakkaan kanssa.

Vanhustenhuolto

Tuetaan vertaisohjaajien ja ulkoiluystävien toimintaa
aktiivisella yhteistyöllä ja kannustamalla, tapaamiset vähintään kerran vuodessa.

Liikuntatoimi
Vanhustenhuolto

Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen Voimaa Vanhuuteen- ohjelman päätyttyä ja ohjelmasta nousseiden kehittämiskohteiden eteenpäin
vieminen.
Otetaan käyttöön ikäihmisten kaatumisvaaran arviointi ja kaatumisten
ehkäisyn toimintasuunnitelma.

Kaikki ikäihmisten kanssa yhteistyötä tekevät toimialat
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Vanhustenhuolto
Terveydenhuolto
Vanhustenhuolto

Vanhustenhuolto

Terveydenhuolto Ikäihmisten
parissa työskentelevät

Painopiste 3: PÄIHTEETTÖMÄN ELÄMÄNTAVAN TUKEMINEN
1. TAVOITE: Päihteettömyyttä koskevan viestinnän lisääminen

Toimenpide

Vastuutaho

Laaditaan ennaltaehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma ikäryhmien
mukaan.
Lisätään yhteistyötä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Ennaltaehkäisevän päihdetyön työryhmä
Ennaltaehkäisen päihdetyön
työryhmä

2. TAVOITE: Valmiuksien edistäminen sote-ammattilaisten työssä päihteettömyyden edistämiseksi

Toimenpide

Vastuutaho

Koulutetaan ja konsultoidaan sote-ammattilaisia.

Terveydenhuolto Päihdehoitaja sekä muut ammattilaiset

Painopiste 4: SAVUTTOMUUDESTA TERVEYTTÄ
1. TAVOITE: Savuttomien työpaikkojen lisääminen

Toimenpide

Vastuutaho

Annetaan yrityksille tietoa kunnan savuttomuusprosessista ja kannustetaan yrityksiä lähtemään mukaan savuttomaksi työpaikaksi.

Elinkeinopalvelut

Nuorten ryhmätoiminnassa noudatetaan kunnan ohjeistusta savuttomasta kunnasta.

Nuorisotyö

2. TAVOITE: tavoite: Savuttomuuden tukeminen

Toimenpide

Vastuutaho

Tiedotetaan väestöä aktiivisesti hakeutumaan ammattilaisten vastaanotoille samaan apua vieroitukseen.

Terveydenhuolto
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