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Kunnanjohtajan katsaus – valmistautumisen vuosi 2022 
 

Hyvinvointialueet 
Ensi vuosi tuo tullessaan valmistautumisen kuntahistorian suurimpaan muutokseen ja tehtävien 

siirtoon. Hallituksen yhtenä ajurina hyvinvointialueiden perustamiselle on ollut kuntalaisten yh-

denvertaisten ja parantuvien palveluiden ajatus. Askolan kunnan järjestämisvastuulla olevista 

tehtävistä noin puolet eli sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi ja niiden henkilöstö siirtyvät osaksi 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta ja järjestämisvelvoitetta. Tehtävien siirron yhteydessä siirtyy 

myös sote- ja pelastussektorin irtain omaisuus sekä näiden sektoreiden kuntayhtymien varat ja 

velat. Kunnan omistukseen jäävät Askolan omat sote-kiinteistöt, jotka hyvinvointialue ensi alkuun 

vuokraa kunnalta kolmen vuoden ajan.  

Laki hyvinvointialueista hyväksyttiin viime kesänä ja tällä hetkellä väliaikainen toimielin hoitaa ja 

valmistelee hyvinvointialueen hallintoa, jotta tammikuun 2022 vaaleissa valittava hyvinvointialu-

een valtuusto voisi aloittaa toimintansa mahdollisimman mutkattomasti. 

Hyvinvointialueiden perustaminen ja tehtävien siirron valmistelu tulee vaikuttamaan myös Asko-

lan kuntaan jääviin tehtäviin ja koko ensi vuoden toimintaan. Jo nyt kuntaan tulee erilaisia selvi-

tyspyyntöjä kyselyjä liittyen sopimuksiin ja velvoitteisiin, mikä jää kuntaan ja mikä siirtyy hyvin-

vointialueelle. Todennäköisesti valmistelun vauhti kiihtyy ensi vuonna.  

Strategian uudistaminen 
Uusien valtuutettujen aloitettua, päätettiin käydä toimiin myös Askolan strategian osalta. Ajatus 

päivittämisestä laajeni ajateltua laajemmaksi ja muodostui oikeastaan strategian uudistamiseksi. 

Hallintoakatemia otettiin mukaan luotsaamaan strategiaprosessin laadintaa, valtuustoseminaa-

reja, strategiatyöryhmää, kyselyjä ja työpajoja. Melko napakaksi muodostuneesta aikataulusta 

huolimatta strateginen ajattelu, visio ja arvot alkoivat kypsyä ja strategia toimialakohtaisine oh-

jauskortteineen saatiin laadittua osaksi talousarviota, ohjaamaan Askolaa kohti tulevaisuutta ja 

tulevaisuuden Uudenmaan helmeä.  

Uudessa Askolassa strategia on päättäjille ja henkilöstölle ajassa elävä työkalu, joka vahvistaa 

kuntalaisten hyvinvointia elämän eri vaiheissa. Strategia tulee nähdä enemmänkin jatkuvana pro-

sessina kuin staattisena sementointina ja sen ajassa elävyys merkitsee pulssilla oloa, toimintaym-

päristön jatkuvaa tarkkailua ja muutoksiin reagointia tarpeen mukaan myös toimintavuoden si-

sällä, strategiaryhmän toimiessa päätarkkailijana. Reagointiherkkyydellä on suuri merkitys varsin-

kin nyt kun lähestymme historiallisen suurta hyvinvointialueuudistusta ja työllisyyden hoidon siir-

toa, monikaan asia tai muutos ja niiden merkitys ei vielä ole selkeästi nähtävissä. Strategian läh-

tökohtana ovat yhteiset arvomme: kestävyys, osallisuus, joustavuus, turvallisuus ja positiivisuus. 

Strategian toteuttamiseen tarvitsemme myös ripauksen uskallusta, reilusti rohkeutta ja paljon 

yhdessä tekemistä.  

Valmistautumisen vuosi ja talousarvio 2022 
Vuotta 2022 voisi hyvin kutsua valmistautumisen vuodeksi. Yhtäältä kunta valmistautuu tehtävien 

siirtoon hyvinvointialueille mutta toisaalta kunta valmistautuu myös uuden Askolan aloittamiseen 

vuonna 2023. Askola, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat askolalaisten elinvoimaan ja hyvinvointiin 

liittyvät tehtävät. Askolan poliittisen ja virkamiesjohtamisen ja ohjauksen rakenteet tulee uudis-

taa vastaamaan uutta Askolaa.  

Vuoden 2022 talousarvio on laadittu oletuksella, että koronasta tullaan pikkuhiljaa toipumaan ja 

lähestytään normaalimpaa kuntaelämää. Tässä yhteydessä täytyy kuitenkin todeta, että tällainen 
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normaalimman toiminnan oletus sisältää kuitenkin riskin myös heikommasta kehityksestä ja toi-

pumisesta. 

Syyskuun lopun osavuosikatsauksessa koko kunnan tuloslaskelman toimintakate on talousarvion 

mukainen. Toimintakatteen tilinpäätösennuste vuodelle 2021 on hyvin lähellä talousarviota. Ve-

rotulokertymä ylittää talousarvion ja tilinpäätösennuste Kuntaliiton verokehikon mukaan näyt-

täisi verotuloja kertyvän noin 400 000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Valtionosuuksien en-

nuste on talousarvion mukainen. Näistä edellä mainituista eristä muodostuu vuosikate eli kunnan 

tulorahoitus. Tilinpäätösennusteessa tilikauden tulokseksi on arvioitu 731 t€ ylijäämää. Tilinpää-

tösennusteessa rahoitusosaa tarkastellessa toiminnan ja investointien rahavirta on isompi kuin 

investointimeno. Uutta lainaa ei ole nostettu eikä esitetä nostettavaksi vuoden 2021 aikana. Lai-

nakannan on arvioitu pienenevän tilinpäätösennusteessa noin 1,5 milj. euroa. Syyskuun tilanteen 

perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan lisämäärärahan tarvetta ei toimialoilla vuodelle 

2021 olisi tulossa. Kuitenkin on hyvä muistaa, että tilinpäätösennuste on ennuste ja siihen liittyy 

aina tiettyä epävarmuutta.  

Talouden ensi vuoden suuri kuva on edelleen erittäin sumuinen ja viimeaikaiset talouden ennus-

teet ovat tarkentuneet hieman alaspäin Euroopassa ja myös Suomessa. Vuosi 2022 tulee olemaan 

kuntataloudelle ja myös Askolan kunnalle merkittävästi haasteellisempi kuin vuosi 2021. Kuntien 

taloudessa aikaisemmat koronatuet ja kompensaatiot tulevat poistumaan kunnilta, eikä uusia ko-

ronatukia vuodelle 2022 ole luvassa. Kustannustenjaontarkistus tullaan tekemään neutralisoivasti 

eli tarkistus jätetään tekemättä täysmääräisesti johtuen kuntatalouden voimakkaasta tukemi-

sesta vuonna 2020. Tämä tarkoittaa Askolan kunnalle usean sadan tuhannen euron negatiivista 

vaikutusta vuosikatteeseen. Valtio osoittaa uusiin tai laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin voi-

massa olevan lainsäädännön mukaisesti 100 prosentin valtionosuuden.  

Kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen ja talous-

suunnitelmassa pitää päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla mahdollinen alijäämä suunnitte-

lukaudella katetaan. Kunnanjohtajan talousarvioesityksessä tuloslaskelma vuodelle 2022 osoittaa 

n. 2 tuhannen euron ylijäämää. Toiminnan- ja investointien rahavirta ei yllä positiiviseksi eikä näin 

täytä kestävän kuntatalouden tunnusmerkkiä. Suunnitelmavuosien investointinäkymään sisältyy 

paljon tekijöitä, jotka liittyvät siihen, millainen on tulevien kiinteistövuokralaisten eli hyvinvointi-

alueiden oma palveluverkko. 

Elinvoimaan tulee ensi vuonna kohdistumaan tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka tulevat näkymään 

monella eri tavalla ja panostuksella mm. kunta- ja tonttimarkkinointina, kotisivujen uudistami-

sena ja brändityön aloittamisena. Panostukset elinvoimaan ja positiiviseen pöhinään ovat uudelle 

Askolalle tärkeitä, kun tavoittelemme asukasluvun pienenemisen pysäyttämistä ja kääntämistä 

hienoiseen kasvuun. 

Vaikka ensi vuosi on valmistautumista suureen muutokseen, tulee kunnan talouden kestävyy-

destä ja kuntalaisten peruspalveluista huolehtia arvojemme mukaisesti kestävästi, osallistuvasti, 

joustavasti, turvallisesti ja positiivisesti.  

 

Askolassa 25.11.2021 

Ilari Soosalu 

kunnanjohtaja 
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Yleisperustelut 
Strategian toteutuminen 

 
 

  

 

 

 

Askolan kunnanvaltuusto on sisällöllisesti hyväksy-
nyt 16.11.2021 kokouksessaan Askola - Uudenmaan 
helmi  –kuntastrategian, joka ulottuu vuoteen 2025. 
Virallinen strategia hyväksyttäneen 13.12.2021 pi-
dettävässä valtuuston kokouksessa. Strategiaa on 
valmistelu syksyn 2021 aikana ja valmistelu tehtiin 
vuorovaikutuksessa henkilöstön, päättäjien, kunta-
laisten ja eri sidosryhmien kanssa. Strategiatyötä 
veti strategiatyöryhmä.  

Strategiassa on päätetty kunnan pitkän aikavälin vi-
siosta ja arvoista. Strategian toimeenpano tapahtuu 
erityisesti vuosittaisten talousarviotavoitteiden 
kautta, jotka toimielimet määrittelevät talousarvio-
käsittelyn yhteydessä.  

Strategian toteutumista seurataan toimielinten 
määrittelemien mittareiden mukaan. Mittareiden 
kehittymisestä raportoidaan tilinpäätöksessä.  Stra-
tegian toimeenpanon onnistumista arvioidaan osa-
vuosikatsauksissa, joissa valtuustolle raportoidaan 
mm. talousarviossa asetettujen tavoitteiden etene-
misestä ja mahdollisista tuloksista. 

Talousarviossa 2022 toimialojen ja tulosalueiden 
määrittelemät sitovat taloudelliset ja toiminnalliset 
tavoitteet esitetään tuloskorttimuodossa sitovuus-
tason mukaisesti.
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Talousarviotavoitteet 
Talousarviotavoitteiden laatiminen on keskeisin vä-
line strategian toimeenpanon varmistamiseksi sekä 
toiminnan kehittämiseen liittyvien muutosten ja 

korjausliikkeiden toteuttamiseksi. Kunnanvaltuusto 
asettaa ja seuraa strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Tavoitteiden määrittely ja tarkentaminen toi-
minnan tasoiseksi tapahtuu kunnanhallituksen ja 
lautakuntien tavoitteiden avulla: 
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Askolan kunnan organisaatio 
 

Talousarviohierarkia 2022 
Alla on esitetty kuvat hallinnollisesta organisaa-
tiosta ja talousarviohierarkiasta. Näiden perusteella 
on laadittu talousarvio 2022. 

Talousarviohierarkia kuvaa mistä eri tulosalueista 
toimielin vastaa ja mihin toimialaan ne sisältyvät. 
Kunnanvaltuuston nähden sitovuustasona on toi-
mielintaso. Toimielintaso laatii toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit, joista 
toimielin raportoi valtuustolle  

Toimielimet eli lautakunnat vastaavat omista sito-
vuustasoistaan, jotka ovat tulosalueet. Lautakun-
tien talousarvioesitykset sisältävät tulosalueiden 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 

Erikoissairaanhoito on omana sitovuustasonaan As-
kolan kunnassa. Erikoissairaanhoito ei sisälly perus-
turvalautakunnan sitovaan talousarvioesitykseen.  

 

 

 

 

 

 

Talousarviohierarkia 2022 
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Hallinnollinen organisaatio2022 
Hallinnollinen organisaatio kuvaa sitä mitkä eri ta-
hot vastaavat eri toiminnoista. 

Kunnanvaltuusto vastaa koko kunnan toiminnoista 
ja rakenteista. Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhal-
lituksen.  

Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii kunnanjoh-
taja sekä eri lautakunnat. 

Keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta toimi-
vat suoraan kunnanvaltuuston alaisuudessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinnollinen organisaatio 2022 
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Talousarvio- ja strategiaprosessi  
 

Kunnan talousarvion laadintaa on ohjannut Askolan 
kunnan kuntastrategia. Toiminnalliset tavoitteet on 
lautakuntatasoisesti johdettu strategiasta. Talousar-
vion pohjana on 16.11.2021 sisällöllisesti hyväksytty 
strategia. 

Kunnanvaltuusto on päättänyt kunnan talouden ta-
sapainottamisesta 21.8.2019 talouden tasapainotus-
ohjelmassa. Tämä ohjelma on ohjannut talousarvi-
onvalmistelua myös vuodelle 2022 ja otettu huomi-
oon soveltuvin osin.  

Kunnan budjetointiprosessi on lähtenyt liikkeelle te-
kemällä ns. tekninen raami, jonka valmistelussa oli-
vat mukana toimialat ja viranhaltijat. Raami ja talous-
arvion laadintaohjeet on hyväksytty kunnanhallituk-
sessa 8.9.2021. Talousarvioraami 2022 toimintakate 
toimialoittain on esitetty taulukossa ja muutos tilin-
päätökseen 2020 verrattuna. 

 

Talousarvioraami ohjeistaa lautakuntia. Talousarvio-
raami voi ylittyä tai alittua, jos talousarvioon sisältyy 
toiminnallisia ja laadullisia lisäyksiä, joita ei raamivai-
heessa ole pystytty arvioimaan. 

Lautakunnat ovat tehneet talousarvioesityksensä lo-
kakuussa ja ovat antaneet ne kunnanjohtajalle 
12.11. Kunnanjohtajan esitys annetaan kunnanhalli-
tukselle 29.11. Kunnanhallituksen esitys annetaan 
käsittelyn jälkeen kunnanvaltuustolle talousarvioeh-
dotuksena vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 
2023 - 2024 taloussuunnitelmasta. Kunnanvaltuusto 
käsittelee talousarviota 13.12.2021, jolloin valtuute-
tut voivat esittää mahdolliset muutosesityksensä ta-
lousarvioon. Valtuusto on päättänyt tuloperusteet 

eli tulovero- ja kiinteistöprosentit 16.11.2021, jotka 
pitää vuosittain ilmoittaa Verohallinnolle 17.11. 
mennessä. Tulopohjan taso on määritelty talousarvi-
oon ennen talousarviokäsittelyä veroprosenttipää-
töksien kohdalla. 

Lautakunnat ja viranhaltijat tekevät valtuuston hy-
väksytyn talousarvion pohjalta käyttösuunnitelma-
päätökset tammikuun 2022 aikana. Käyttösuunni-
telma on sitovuustasoiltaan sama kuin valtuuston 
hyväksymä talousarvio, mutta kunnanhallitus ja lau-
takunnat voivat tehdä siihen tarkennuksia sito-
vuuserien sisällä. 

Valtuuston hyväksymä talousarvio on raportoinnissa 
virallinen talousarvio. Tähän viralliseen talousarvi-
oon voidaan tehdä talousarviovuoden aikana talous-
arviomuutoksia, joita voi olla lisämäärärahaesitys tai 
määrärahan alennusesitys tai määrärahasiirtoja sito-
vuustason välillä. Talousarviomuutoksista tulee esi-
tys lautakunnilta tai kunnanhallitukselta ja valtuusto 
päättää aina talousarviomuutokset. Nämä päätetyt 
talousarviomuutokset raportoinnissa esitetään 
omalla rinnakkaisella sarakkeella ja yhteenlasket-
tuna virallisen talousarvion kanssa näistä muodostuu 
muutettu talousarvio. Muutettuun talousarvioon 
verrataan raportoinnissa aina toteumaa ja siitä muo-
dostuu raportointiin toteumaprosentti sekä määrä-
rahasta jäljellä oleva euromäärä.  

Talousarviokirjan rakenne 
Talousarviokirja sisältää kunnan valtuustoon nähden 
sitovat tavoitteet ja sitovat määrärahat toimialoit-
tain. Valtuustolle raportoidaan sitovien tavoitteiden 
ja määrärahojen toteumasta osavuosikatsauksien 
muodossa 3 kertaa vuodessa. 

Talousarviokirjan liiteosa 1 sisältää lautakuntaan 
nähden sitovat tavoitteet ja tulosaluekohtaiset mää-
rärahat. Lautakunnille raportoidaan määrärahojen 
toteumasta kerran kuukaudessa. 
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Toimintaympäristö  

Väestö 
Askolan kunnan väkiluku on alentunut vuosia peräk-

käin. Syyskuun 2021 lopulla väkiluku oli 4 885 henki-

löä. joka on sama kuin tilinpäätöksessä 2020. 

 

 

Alla on kuvattuna Askolan väestön ikärakenne suku-

puolen mukaan vuonna 2020.  

 

 

Seuraavalla sivulla on esitetty toteutunut väestön 

ikärakenne vuosina 1990 - 2019 ja ennuste ikäraken-

teesta vuoteen 2040. Tilastot perustuvat vuoden 

2019 ikärakenteeseen Tilastokeskuksen väestöen-

nusteessa, tilastot on julkaisut Kuntaliitto. 
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Työllisyys 
 

Työllisyys on keskeinen Askolan kunnan haaste ja se 
tuo paineita kunnan talouden puolelle. Pitkäaikais-
työttömistä kertyvien sakkomaksujen määrä on vuo-
sittain melkoisen korkea.  

Askolan kunnan työttömyysaste oli Työ- ja elinkeino-
ministeriön työnvälitystilaston mukaan lokakuun 
2021 lopussa 7,9 %. Työttömyysaste on pienentynyt 
noin 15 % viime vuoteen verrattuna vastaavana ajan-
kohtana. Uudenmaan työttömyys-aste oli 10,5 % ja 
koko maan 9,8 %.  

0
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Alle 25-vuotiaita työttömiä Askolassa oli 18 henkilöä 
lokakuun lopussa. Määrä on pienentynyt edellisvuo-
teen verrattuna 27,6 %. Kaikista työttömistä työnha-
kijoista heitä oli 10,9 %. 

Pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 48,4 % kai-
kista Askolan kunnan työttömistä. 
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Pendelöinti 
 

Pendelöinnillä (=sukkuloinnilla) tarkoitetaan työssä-

käyntiä oman asuinalueen ulkopuolella. Ohessa on 

kuvattuna Askolan työssäkäyvien pendelöintiä eri 

ikäryhmissä vuonna 2019 Tilastokeskuksen tilaston 

mukaan. Askolan työssäkäyvästä väestöstä 67,1 % 

vuonna 2019 on työskennellyt asuinkuntansa ulko-

puolella.  

 

 

Avoimet työpaikat 
 

Avoimia työpaikkoja Työ- ja elinkeinoministeriön 

työnvälitystilaston mukaan oli lokakuun 2021 lo-

pussa Askolassa 9 kpl. Vuotta aiemmin vastaava luku 

oli 13. 

Työpaikkaomavaraisuusaste on Askolassa vuoden 

2019 tilastotietojen mukaan 62. 

Työpaikkaomavaraisuus tarkoittaa esimerkiksi kun-

nassa työssäkäyvien ja siellä asuvan työvoiman suh-

deluku. Kun suhdeluku on alle 100, tarkoittaa se 

työntekijöitä on enemmän kuin työpaikkoja ko. alu-

eella. 
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Taloudelliset lähtökohdat 
 

Kansantalouden kehitysnäkymät 
Valtionvarainministeriön taloudellisessa katsauk-

sessa syksyllä 2021 bruttokansantuotteen arvioidaan 

kasvavan noin 3,3 % vuonna 2021. Talouden toipu-

minen covid-19–epidemiasta on ollut nopeaa kulu-

van vuoden keväästä alkaen. Tämän mukaan talous-

kasvun ennakoidaan pysyvän vielä vahvana. BKT:n 

kasvuennuste vuodelle 2022 on 2,7 %. Ennusteessa 

tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan 

talouden toipumista. Epidemian kehittyminen luo 

suuren epävarmuuden ennusteeseen. 

Työllisyyden kasvu vuoden ensimmäisellä neljännek-

sellä nopeutui verrattuna edelliseen vuoteen. Ta-

louskasvun ennustetaan lisäävän työllisyyttä myös 

tulevina vuosina. 

Julkisen talouden euromääräisen alijäämän ennuste-

taan pienenevän vuosina 2021 ja 2022 talouden kas-

vun myötä, joka lisää työllisyyden kautta verotulo-

kertymää ja pienentää työttömyysmenoja.  

 

Kuntatalouden tilanne 
Kuntatalous on ollut hyvin poikkeuksellista viimeiset 

kaksi vuotta. Koronavirusepidemia on ohjannut toi-

mintaa ja vaikuttavat hyvinkin monella tapaa kunta-

talouteen. Valtio on tukenut huomattavasti kuntia 

vuosina 2020 ja 2021, näiden tukitoimien ansiosta 

kuntatalous näyttää varsin hyvältä. Samaan aikaan 

valtio on velkaantunut merkittävästi. 

Kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä 

vaikka koronakriisi edelleen myös varjostaa kuntata-

loutta. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi 

muodostavat vuoden 2023 alusta hyvinvointialueet. 

Tällä muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien hoi-

tamiin tehtäviin ja talouteen. 

 

Kunnan toimintaympäristön näkymät 
Vuoden 2022 osalta valtion ei korvaa enää koronasta 

aiheutuvia kustannuksia kunnille. Haasteena on ko-

ronakriisin aikana muodostunut ns. hoitovelka, joka 

näkyy kunnassa kasvavana sosiaali- ja terveystoimen 

palvelutarpeen kasvuna. Lisäksi eri sivistystoimen 

palvelujen kysyntä kasvaa. Vuoden 2022 aikana kun-

nat myös valmistautuvat hyvinvointialueiden perus-

tamiseen. 

Vuonna 2020 Askolan kunta sai 1,443 milj. euroa ko-

ronatukea valtiolta. Vuoden 2021 aikana kunta saa 

arviolta 1 milj. euroa yhteisöveroa jako-osuuden ko-

rotuksen johdosta. Kunnat saavat myös vuoden 2021 

osalta valtionavustusta koronakustannuksiin, tämän 

avustuksen pitäisi kattaa koronakustannukset kulu-

van vuoden osalta täysimääräisenä. Askolan kunnan 

arvioidaan saavan tätä valtionavustusta                     

noin 600 - 800 tuhatta euroa. Vuonna 2022 nämä 

jäävät pois lähes kokonaan. 

Lainsäädäntömuutokset vaikuttavat kunnan toimin-

taympäristöön ja talouteen vuonna 2022. Hyvinvoin-

tialueiden perustaminen ja siihen liittyvät rahoitus-

muutokset ovat suuria muutoksia kuntatalouteen.  

Sivistystoimessa oppivelvollisuuden laajentaminen 

aiheuttaa lisäkustannuksia, osan näistä valtio kom-

pensoi valtionosuuksissa. Hoitajamitoituksen muu-

toksien vaikutukset sosiaali- ja terveystoimen puo-

lella lisäävät työvoiman tarvetta. Asiakasmaksulaki-

muutokset alentavat sekä sivistystoimen että sosi-

aali- ja terveystoimen puolella asiakasmaksutuot-

toja, joka näkyy suoraan kunnan kassassa. 

Vuoden 2022 aikana kuntien on valmistauduttava 

myös tulevien vuosien muutoksiin, joita näköpiirissä 

on nyt kaksi: työllisyyspalvelutehtävien mahdollinen 

siirto kuntien hoidettavaksi ja maankäyttö- ja raken-

nuslain muutoksien vaikutukset. 

Hyvän ansio- ja työllisyyskehityksen seurauksena As-

kolan kunnan kunnallisveron ennakoidaan kasvavan 

noin miljoona euroa vuonna 2022, kertymäarvio on 

19,3 milj. euroa. Kunnallisverokertymän ennustami-

nen on haastavaa monien vaikuttavien tekijöitä 

vuoksi, mm. erilaisia valtion verontilitysoikaisutoi-

menpiteitä voi hyvinkin vielä tulla. Loppuvuonna 

2021 verontilitysoikaisuja kohdistettiin kuntatalou-

teen jo noin 300 miljoonaa euroa koko maan tasolla. 

Hyvinvointialueiden perustamiseen liittyy kunnan ra-

hoituspohjan iso muutos. Kunnallisveroprosentista 

leikataan osa hyvinvointialueen rahoituspohjaan. 

Vuodelle 2022 päätetty Askolan kunnallisveropro-

sentti 21,50 % on voimassa myös vuonna 2023 eli 
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kunnat eivät enää erikseen voi päättää tuloveropro-

senttia vuodelle 2023. Askolan kunnan kunnallisve-

roprosenttiosuudeksi vuodelle 2023 ennakoidaan 

muodostuvan leikkauksen jälkeen noin 9,11 %. Lo-

pullinen leikkausprosentti vahvistetaan myöhem-

min, kun kaikki hyvinvointialueille siirtyvät tehtävät 

ja toiminnot ovat selvillä.  

Kunnille tuloutettavaan yhteisöverotuottoon vuo-

delle 2022 arvioidaan noin kolmanneksen alennuk-

sen johtuvan kuntien jako-osuuden tilapäisen koro-

tuksen poistosta. Askolan kohdalla tämä tarkoittaa 

noin 10 % alennusta yhteisöverokertymään vuodelle 

2022. 

Kiinteistöveron tuotto ennakoidaan säilyvän samalla 

tasolla. 

Valtionosuudet Askolan kunnan osalta kasvavat 

vuonna 2022 ennusteen mukaan reilun 100 000 eu-

roa verrattuna vuoteen 2021. Valtionosuuksiin sisäl-

tyy kompensaatioita uusista ja laajenevista tehtä-

vistä, toisaalta siihen sisältyy valtionosuusleikkauk-

sia. Verotuloihin perustuva tasausvähennys laske-

taan kahden vuoden viiveellä. 

Tilikauden tulosnäkymä vuodelle 2022 Askolan kun-

nan kohdalla näyttäisi olevan hieman ylijäämäinen,   

2 000 euroa. Lautakuntien esittämiä menojen kasvua 

on pyritty hillitsemään. Toiminnallisten ja laadullis-

ten muutoksien johdosta toimintakatteen kasvu olisi 

4,4 % kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon 

verrattuna.  

Taloussuunnitelmavuosista vuoden 2023 tulos-kehi-

tys vaikuttaa hyvältä. Tulokseen vaikuttaa edellisiltä 

vuosilta kertyneet maksuun tulevat verokertymät. 

Vuoden 2024 talous kiristyy ja menojen kasvua toi-

mialoilla on hillittävä. Huomattavaa on että hyvin-

vointialueiden muodostuminen vuoden 2023 alusta 

vaikeuttaa huomattavasti taloussuunnitelmavuosien 

tulojen ja menojen ennakointia. Lisäksi huomattavat 

muutokset rahoituspohjassa asettaa haasteita näille 

vuosille. 

Investointipaineita löytyy mm. kunnan kiinteistö-

massasta sekä vesi- ja viemärilaitoksen kehittämi-

seen liittyen. Investointien toteuttaminen suhteessa 

käyttötalouspuolelta kertyneeseen vuosikatteeseen 

on tärkeässä roolissa, kun tavoitteena on lainakan-

nan pienentäminen tulevina vuosina. Rahoituksen 

näkökulmasta katsottuna, jos vuosikate eri riitä in-

vestointeihin, investointeja ja lainan lyhennyksiä on 

katettava uudella lainalla. Vuoden 2022 osalta inves-

tointien suunnitelma on lähellä tasapainoa. Talous-

suunnitelmavuosien osalta investointisuunnitelma 

on alustava ja sitä tarkastellaan kriittisesti seuraa-

valla talousarviokierroksella.  

Lainakantaa arvioidaan lyhennettävän vuoden 2022 

aikana 1,5 milj. euroa lainojen lyhennyssuunnitel-

mien mukaan. Rahoituslaskelmassa esitetty rahava-

rat kohta sisältää pankkisaamiset ja sijoitukset. Sijoi-

tuksien muuttaminen rahaksi tehdään sijoituspolitii-

kan mukaisesti. Jos kassavaroja tarvitaan, rahoitus-

osassa on esitetty lainannostoa, joka voisi olla pitkä- 

tai lyhytaikaista. Rahoituslaskelman mukaan vuoden 

2022 aikana nostettaisiin 1,5 milj. euroa pitkä- tai    

lyhytaikaista lainaa. Lainakanta kasvaisi vuoden 2022 

aikana noin 30 t€. 

Verotulot ja valtionosuudet 
Kunnan verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, 

kiinteistöverosta ja osuudesta yhteisöveron tuot-

toon. Verorahoitukseen luetaan myös edellisten li-

säksi valtionosuudet. Kunta päättää kunnallisveroa ja 

kiinteistöveroa koskevat päätökset aina vuosittain. 

Poikkeuksellisesti kunnallisveroprosentti päätettiin 

kahdelle vuodelle, vuodelle 2022 ja 2023.  

Kunnallisvero kertyy luonnollisen henkilön ja kuolin-

pesän ansioiden perusteella. 

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuusto päättää tulove-

roprosentin. Veromenettelylain 91 a §:n mukaan 

seuraavan vuoden tuloveroprosentti on ilmoitettava 

verohallinnolle viimeistään 17. marraskuuta. 

Askolan tuloveroprosentiksi on valtuusto päättänyt 

21,50 % kokouksessaan 16.11.2021. Tuloveropro-

sentti on pidetty samana vuodesta 2019 lähtien. 

Kunnallisvero arvioidaan kertyvän 19,3 milj. euroa 

vuodelle 2022. 

Kiinteistöveroa maksavat vuosittain kiinteistöjen 

omistajat kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistövero 

määräytyy kaikista kiinteistöstä lukuun ottamatta 

metsiä, maatalousmaita ja eräistä yleisiä alueita. 

Kiinteistöveroprosentit valtuusto päättää vuosittain 

ja vero lasketaan kiinteistön verotusarvosta. Kiinteis-

töverolaissa on säädetty kiinteistöveroprosenteille 

ala- ja ylärajat. Tästä vaihteluvälistä kunnat voivat 

itse päättää veroprosentit. 

Askolan valtuusto 16.11.2021 olleessa kokoukses-

saan on päättänyt kiinteistöveroprosentit vuodelle 



Askolan kunta - Talousarvio 2022 

 

15 

2022. Kiinteistöveroprosentteihin ei tullut muutok-

sia verrattuna vuoteen 2021. Askolan kunnassa on 

käytössä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 

2021 (suluissa vaihteluväli): 

- yleinen kiinteistövero 1,10 % (0,93-2,00) 

- vakituisen asunnon vero 0,70 % (0,41-1,00) 

- muiden asuinrak. vero (mm. vapaa-ajan ra-

kenn.) 1,50 % (0,93-2,00, enint. 1 % korke-

ampi kun vak. asunnon vero) 

- rakentamattoman rakennuspaikan vero 5,00 

% (2-6,00)  

- voimalaitosrakennuksen vero 3,10 % (0,9-

3,10) 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistön vero 

0,00 % (0-2,0) 

Askolan kunnan kiinteistöverotuotoksi vuodelle 

2022 arvioidaan noin 1,1 milj. euroa.  

Yhteisöveron tuottoon vaikuttaa taloussuhdanne. 

Yhteisöveron saajia ovat valtio, kunnat ja seurakun-

nat. Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhtei-

söjen maksama tulovero, joka on 20 % yhteisön ve-

rotettavasta tulosta. Verotettava tulo muodostuu 

yhteisön veronalaisista tuloista, joista vähennetään 

vähennyskelpoiset menot. Kuntien yhteisöveron 

osuutta on korotettu vuosina 2020 ja 2021 väliaikai-

sesti. Korotuksen vaikutuksena kuntien yhteisövero-

tuotto on kasvanut noin kolmanneksen. Korotus ei 

ole voimassa vuonna 2022.  

Askolan kunnan yhteisöverotuotoksi arvioidaan           

1 milj. euroa vuodelle 2022. Vuodesta 2023 alkaen 

myös tästä veroerästä noin kolmannes siirtyy hyvin-

vointialueen verokertymään ja samaan aikaan kun-

nan jako-osuus valtion toimesta edelleen alenee. 

 

Valtionosuudet Askolan kunnassa vuodelle 2022 

ovat yhteismäärältään 8,3 milj. euroa. Valtionosuu-

det korvaavat kunnan hoidettavana olevia tehtäviä 

ja vuosittain valtionosuusmäärää tarkistetaan kun-

nille suunnattujen uusien tehtävien vuoksi kasvuna 

sekä vähennyksenä lakisääteisten peruspalvelujen 

kustannustenjaon tarkistamattomuudesta. Valtion-

suuksiin sisältyy myös verotuloihin perustuva valti-

onosuuden tasausjärjestelmä. Tämä järjestelmä siir-

tää hyvän veropohjan kunnilta valtionosuutta heikon 

veropohjan kunnille. 

Valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuodesta 2023 al-

kaen. Hyvinvointialueiden perustamisesta seuraa 

kuntakohtaisia muutoksia, joita pyritään tasamaan 

valtionosuusjärjestelmän kautta. Sosiaali- ja terveys-

toimeen sekä pelastustoimeen kohdistuvat valtion-

osuudet siirtyvät hyvinvointialueille ja näin poistuvat 

kuntien valtionosuuspohjasta. 
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Henkilöstö  

Vuoden 2022 talousarviossa henkilöstömenot ovat 
noin 14,811 milj. euroa, joka kaikista kunnan toimin-
takuluista 52,3 %. Vuoden 2021 muutettuun talous-
arvioon verrattuna henkilöstömenot kasvavat noin 
369 tuhatta euroa (2,5 %). Kevään 2021 palkkaratkai-
sun mukaiset sopimuskorotukset ovat mukana lähtö-
palkoissa kun on muodostettu vuoden 2022 palkkoja 
talousarvioon. Lisäksi palkoissa on huomioitu syk-
syllä 2021 tehdyt palkkaratkaisut perusturvan palk-
kojen harmonisoinnissa. 

Työehtosopimukset päättyvät 28.2.2022 KVTES:n 
kohdalla. Uudet työehtosopimukset määrittelevät 
sopimuskaudelle palkankorotukset, joita ei talousar-
vion 2022 laadintahetkellä ole tiedossa. Palkankoro-
tuksien määräksi on arvoitu 1 %. ja tämä on huomi-
oitu talousarvion 2022 laadinnassa henkilöstöme-
noissa. 

Henkilöstömenot, 1 000 € TP 2020 MTA 2021 TA2022

Muutos 

ta22-mta21

Päätöksenteko 1 396,0 1 558,5 1 754,9 11,2 %

Keskusvaaliltk 0,0 12,6 11,5 -9,1 %

Tarkastustoimi 2,4 4,5 5,4 15,9 %

Perusturva 4 512,0 4 879,5 4 884,9 0,1 %

Erikoissairaanhoito 106,2 132,0 123,6 -6,8 %

Sivistystoimi 6 888,8 7 358,5 7 359,1 0,0 %

Tekniikka 100,3 100,4 269,2 62,7 %

Rakennus ja ympäristö 386,2 395,9 402,5 1,6 %

Yhteensä 13 391,8 14 441,9 14 811,1 2,5 %  

Kuntatietoraportoinnin vuoksi on tehty tarkennuksia 
henkilöstökulujen kirjaamiskäytäntöihin niin että 
kulu kohdistuu oikeaan menokohtaan ja tätä kautta 
raportoinnissa oikeaan palveluluokkaan. Kirjaamis-
käytäntöjen muutokset pitää huomioida kun verra-
taan eri vuosien välisiä tietoja keskenään. 

Talousarviossa 2022 sivukulujen laskennassa on käy-

tetty seuraava prosenttia: 

- työeläkevakuutusmaksu (työnantaja)     

17,06 %  

(sis. työkyvyttömyyseläkemaksuosuuden) 

- sairausvakuutusmaksu 1,35 % 

- työttömyysvakuutusmaksu (työnantaja) 

1,80 % 

- tapaturmavakuutusmaksu 0,80 % 

- muut sivukulut (mm. taloudellisen tuen 

maksu) 0,10 % 

Eläkemenoperusteisen eläkemaksun määrä noudat-

taa Kuntien eläkevakuutukselta (Keva) saatua arviota 

ja on jaettu toimialoille aiheuttamisperiaatteen mu-

kaan. 

Uudet toimet talousarviossa 2022 
Talousarviossa 2022 on henkilöstökuluissa esitetty 

seuraavat uudet toimet: 

Sivistys: 

- henkilökohtainen avustaja 1.8.22 alkaen 

- nuoriso-ohjaajan toimi 1.8.22 alkaen 

- kiertävä erityisopettaja varhaiskasvatuk-

seen. (korvaa ostopalvelun) 

 

Tekninen: 

- 4 kiinteistöpuolen toimijaa eri tehtäviin 

 

Yleishallinto: 

- hyvinvointikoordinaattori 

- määrä- ja osa-aikainen toimistosihteeri 

- siviilipalvelusta varten määräraha syksy 

2022 
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Sitovuus ja täytäntöönpano-ohjeet 
 

Yleistä 
Talousarvio sisältää kunnan strategian ja siitä johde-
tut toimialoittaiset valtuuston hyväksymät sitovat ta-
voitteet sekä euromääräiset resurssit eri toimialoille. 
Lautakunnat hyväksyvät lisäksi lautakuntatasoisia si-
tovia tavoitteita. 

Kuntalain 110 § säätelee talousarvion käsittelyä, hy-
väksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta 
sekä talousarvioperiaatteita. 

Kunnan toiminnan ja taloudenhoidossa on noudatet-
tava talousarviota. Talousarvio sitoo kunnan toimie-
limiä ja henkilöstöä sekä toimii myös sisäisen valvon-
nan välineenä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista 
päättää valtuusto. 

Kuntalain 110 §:n 3 momentin mukaan kunnan ta-
loussuunnitelma pitää olla tasapainossa tai ylijää-
mäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee 
kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätök-
sen vahvistamisesta seuraavan vuoden loppuun 
mennessä. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päät-
tää yksilöidyt toimenpiteet, joilla alijäämä mainit-
tuna ajanjaksona tullaan kattamaan. Kuntalain uu-
distuksen myötä alijäämän kattamisvelvollisuus kos-
kee myös kuntayhtymiä. 

Talousarvion tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa toimi-
vat ohjausvälineinä kunnan kokonaistaloudessa. Tu-
loslaskelmassa esitetään kokonaistalous jaettuna 
varsinaisen toiminnan menoihin ja tuloihin, verotu-
loihin, valtionosuuksiin, rahoituseriin ja suunnitel-
man mukaisiin poistoihin. Toiminnan menokehitys 
tulee sopeuttaa tuloerien kehitykseen. Rahoitusosa 
osoittaa miten kunnan varsinaisen toiminnan ja in-
vestointien menot tullaan rahoittamaan. 

Talousarvion käyttötalousosa ja investointiosa toimi-
vat toiminnan ohjauksen välineinä. 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa talouden 
ja tavoitteiden toteutumista ja raportoida havain-
noistaan. 

 

 

 

Määräraha, tuloarvio, sisäiset erät, laskennalli-

set erät 
Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan tehtävien 
ja toiminnan tavoitteiden vaatimat määrärahat ja tu-
loarviot sekä talousarviossa osoitetaan, miten rahoi-
tustarve katetaan. Määräraha on valtuuston toimie-
limelle/tulosalueelle antama euromäärältään ja 
käyttötarkoituksestaan rajattu valtuutus varojen 
käyttämiseen. Tuloarvio on valtuuston toimieli-
melle/tulosalueelle asettama tulotavoite. Näiden 
erotus on toimintakate (nettomeno tai -tulo). Asko-
lan kunnassa valtuustoon nähden sitovuus on ulkoi-
nen nettomäärä (=ulkoinen toimintakate) eli budje-
tointi tehdään nettobudjetointina.  

Määrärahan ulkopuolella ovat suunnitelman mukai-
set poistot, sisäisen laskutuksen erät ja vyörytyserät. 

Investointiosassa käsitellään poistonalaiset eli akti-
voitavat hankintamenot. Aktivoinnin raja on 20 000 
euroa.  

Talousarvion 2022 sitovuudet 
Talousarvion 2022 valtuustoon nähden sitovat ta-
voitteet on esitetty talousarviokirjan alussa. Valtuus-
ton hyväksymä sitova tavoite sitoo myös toimielimiä 
ja henkilöstöä samoin kuin määräraha. Toimialat 
asettavat myös lautakuntatasoisesti itselleen muita-
kin tavoitteita tulosalueittain. Liitteessä 1 ovat lauta-
kuntien hyväksymät lautakuntaan nähden sitovat ta-
voitteet vuodelle 2022.  

Tavoitteet on osa talousarviota, jota kunnan toimin-
nassa ja talouden hoidossa noudatetaan. Tavoitteet 
pitää olla ajan tasalla myös määrärahojen muuttu-
essa. Tavoitteiden toteuttamista varten määritellään 
toimenpiteet ja tavoitteiden onnistumista varten 
mittarit. Mittarit pitää olla määriteltynä konkreetti-
sesti ja mittatavissa olevia. Lisäksi tavoitteiden to-
teuttamista varten on määritelty vastuuhenkilö. 

Käyttötalousosan määrärahojen ja tuloarvioiden 
yleissitovuus kunnanvaltuustoon nähden on tulosyk-
sikön ulkoinen toimintakate eli määrärahan ja tulo-
arvion erotus.  

Tuloslaskelmaosassa sitovia eriä ovat kunnan-val-
tuustoon nähden verotulot, valtionosuudet sekä ra-
hoitustuottojen ja -kulujen netto. 

Investointiosassa sitovuus on määritelty investointi-
menojen ja -tulojen erotus investointityypeittäin. 
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Talousarviossa sisäiset erät eivät ole sitovia määrära-
hoja, vaan ne esitetään informatiivisena tietona. Lii-
teosa 2 on esitetty sisäiset erät. 

Lainanottoa koskevat rajoitukset 
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanval-

tuusto hyväksyy vieraan pääoman muutoksista. 

Muutoksena ovat talousarviolainan määrät, jotka 

esitetään rahoituslaskelmassa. Talousarviolainat kil-

pailutetaan eri rahoituslaitoksien välillä. 

Talousarviolainana nostettavat lainat voivat olla joko 

pitkäaikaista tai lyhytaikaista lainaa. Lyhytaikainen 

laina on pääsääntöisesti kuntatodistuslainaa. 

Talousarviolainojen lyhennyserät ilmoitetaan myös 

rahoituslaskelmassa. 

Käyttösuunnitelmat  
Talousarviokirjassa tavoitteet ja toimintakatteet on 
esitetty sitovina toimialoittain. Käyttösuunnitelma 
laaditaan tulosaluetasoisena, jonka lautakunta hy-
väksyy. 

Käyttösuunnitelman tulosaluekohtaisen toiminta-
katteen tulee vastata eurolleen valtuuston hyväksy-
mää toimintakatetta. 

Tilivelvollisten määrittely 
Tilivelvolliset määritellään kunkin talousarvion yh-
teydessä. Kuntalain tulkintateoksen (Harjula-Prättälä 
2015 s. 821) mukaan tilivelvollisten hyväksyminen on 
valtuuston tehtävä. 

Kuntalain 125 §:n mukaisesti tilivelvollinen on kun-
nan toimielimen jäsen ja kunnan palveluksessa oleva 
henkilö, joka toimii johtavassa tehtävässä tai sellai-
seen rinnastettavissa vastuullisessa tehtävässä. Val-
tuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta kunnan mui-
den toimielinten jäsenet ovat. 

Tilivelvollisuus ei lisää esimerkiksi viranhaltijalle mi-
tään sellaista vastuuta, joka ei kuuluisi jo hänelle hä-
nen asemansa perusteella esimiehenä, laskujen hy-
väksyjänä tai määrärahojen käytöstä päättävänä vi-
ranhaltijana. Jos päätöksentekovaltaa delegoidaan 
organisaatiossa alemmille tasoille, tilivelvolliset vi-
ranhaltijat eivät vapaudu alaistensa toimintaa koske-
vasta valvontavastuusta. Valvontavastuu koskee 
sekä toimintaa että taloutta.

  

Vuoden 2022 talousarvion osalta tilivelvolliset viranhaltijat määritellään seuraavasti: 

 

Toimiala / Tulosalue Tilivelvollinen viran-
haltija 

Toimiala/ Tulosalue Tilivelvollinen viran-
haltija

 

Tarkastuslautakunta kunnanjohtaja 
 
Keskusvaalilautakunta hallintojohtaja 
 
Päätöksenteko  kunnanjohtaja 

hallintojohtaja 
 
tulosalueet: 
Demokratiapalvelut kunnanjohtaja 
Tietopalvelut  hallintojohtaja 
Henkilöstöpalvelut hallintojohtaja 
Elinkeino- ja keh.palvelut elinvoimapäällikkö 
Ruoka- ja siivouspalvelut hallintojohtaja 
Työllistämispalvelut hallintojohtaja 
 
 
 
 
 
 

Perusturva  perusturvajohtaja 
 
tulosalueet: 
Perusturvan hallinto perusturvajohtaja 
Sosiaalipalvelut sosiaalityönjohtaja 
Senioripalvelut hoitotyönjohtaja 
Perusterveydenhuolto hoitotyönjohtaja 
Vammaispalvelut sosiaalityönjohtaja 
Ympäristöterveydenhuolto perusturvajohtaja 
Erikoissairaanhoito perusturvajohtaja 
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Sivistys  sivistystoimenjohtaja 
 
tulosalueet: 
Perusopetus  sivistystoimenjohtaja 
Lukio-opetus  sivistystoimenjohtaja 
Hallinto  sivistystoimenjohtaja 
Kirjastopalvelut kirjastonjohtaja 
Kulttuuritoimi  kirjastonjohtaja 
Nuorisotoimi  nuorisosihteeri 
Liikuntapalvelut nuorisosihteeri 
Varhaiskasvatus varhaiskasvatusjohtaja 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekninen toimi tekninen johtaja 
 
tulosalueet: 
Tekninen toimisto tekninen johtaja 
Tilahallinta  tekninen johtaja 
Liikenneväylät ja yleiset alueet 
  tekninen johtaja 
Vesi- ja viemärilaitos (taseyksikkö) 
  tekninen johtaja 
 
Rakennus- ja ympäristö 
osasto  toimialajohtaja 
 
tulosalueet: 
Rakennusvalvonta toimialajohtaja 
Ympäristövalvonta toimialajohtaja 
Kiinteistöveroprojekti toimialajohtaja 
 

 

Talousarviomuutokset 
Sitoviin eriin talousarviovuoden aikana tulevista 
muutoksista päättää kunnanvaltuusto. Muutokset 
koskevat määrärahaa, tuloarviota tai tavoitteita. 
Muutosta on haettava muutostarpeen tultua tietoon 
mm. osavuosikatsausten yhteydessä tai viimeistään 
vuoden lopulla niin, että talousarviomuutoksen kun-
nanvaltuusto pystyy vielä tilikauden aikana hyväksy-
mään. Toimielimen, jossa on useita tulosalueita, tu-
lee etsiä ensin mahdollisuudet kattaa ylitystarve toi-
mialan sisällä määrärahasiirtona.  

Määrärahasiirroista sitovien toimialueiden välillä 
päättää kunnanvaltuusto. Esitykset määräraha/tulo-
arviosiirroissa tulee olla selkeästi mainittua toimie-
lin, tulosalue ja kustannuspaikat ym. tunnisteet, 
josta siirretään ja minne siirretään. Lisäksi esityk-
sessä on oltava yksityiskohtainen meno/tulotilikoh-
tainen erittely muutoksen kirjaamista varten. Määrä-
rahasiirtoja ei voi enää tehdä tilikauden jälkeen. 

Lautakunnan sisällä talousarviovuoden aikana teh-
dyt määrärahasiirrot (=käyttösuunnitelma-muutok-
set) päättää käyttösuunnitelman hyväksynyt toimie-
lin/viranhaltija tai lautakunta. On suositeltavaa 
tehdä käyttösuunnitelmamuutoksia, kun lautakunta 
havaitsee tarpeen. 

Taloutta koskevat säännöt ja ohjeet 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön ja 
viimeisin päivitys on tehty 16.11.2021. Hyväksytyssä 
hallintosäännössä on kunnan taloudenhoitoa sääte-
levä osa II. Kunnan hallintosäännössä on yleiset oh-
jeet talousarvion täytäntöönpanosta, laskujen ja 

maksuasiakirjojen hyväksymisestä, talousarvion 
muutoksista, poistosuunnitelman hyväksymisestä, 
rahatoimen hoitamisesta, maksujen määräämisestä 
ja riskien hallinnasta. 

Arvonlisävero 
Talousarvion laadintahetkellä on voimassa Verohal-
linnon ”Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisävero-ohje 
A94/200/2016”. 

Arvonlisäveron kannat ovat 24 %, 14 % ja 10 %. Li-
säksi kunta saa laskennallisen 5 %:n palautuksen ve-
rottomista terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaa-
lihuoltoon liittyvistä hankinnoista sekä tällaisen toi-
minnan harjoittajalle myönnetystä avustuksesta. 

Kunnan toiminnat jakautuvat verolliseen ja verotto-
maan toimintaan. Merkittävä osa kuuluu verotto-
miin palveluiin. Arvonlisävero saadaan palautuksena 
verottomassa toiminnassa ja verollisessa toimin-
nassa arvonlisävero saadaan vähentää. Verollinen 
toiminnan myyntihintaan tulee lisätä verokannan 
mukainen arvonlisävero, joka tilitetään verottajalle. 

Toimialojen määrärahat ja tuloarviot ovat talousarvi-
ossa ilman arvonlisäveroa. 

Poikkeuksena verottomuuteen on edustusmenojen 
käsittely ja henkilökunnan lahjat. Edustusmenoihin 
ja lahjoihin sisältyvä arvonlisävero ei ole palautus- 
eikä vähennyskelpoinen, vaan meno käsitellään 
bruttoperusteisesti. 
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Edustusmenot 
Tarjoilu- ym. laskut tulee varmentaa siten, että ve-
rottaja tai muu viranomainen voi niistä selkeästi to-
deta, onko kyseessä edustusmeno vai työtoimintaan 
liittyvä kulu. Tositteessa tulee näkyä tilaisuuden nimi 
ja tarkoitus sekä tilaisuudessa läsnä olleet henkilöt 
joko nimeltä tai ryhmän nimenä. Laskun hyväksy-
jän/asiatarkastajan tulee merkitä tositteeseen, onko 
kyseessä edustus/työkokous. 

Valtionosuuksien laskeminen 
Rahoitusosan valtionosuudet jaetaan peruspalvelu-
jen valtionosuuteen ja opetus- ja kulttuuritoimen 
muuhun valtionosuuteen. Nämä ovat yleiskatteisia 
tuloja varsinaisen toiminnan menojen kattamiseen. 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskemisen 
perusteina käytetään: 

- yleisen osan määräytymisperusteita 
- sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisia kus-

tannuksia 
- esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen 

laskennallisia kustannuksia 
- taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoi-

men määräytymisperusteita 
- erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä 

saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosien 
määräytymisperusteita 

Osana kunnan peruspalvelujen valtionosuutta ote-
taan huomioon myös laskennallisiin verotuloihin pe-
rustuva valtionosuuden tasaus. Opetus- ja kulttuuri-
toimen valtionosuus sisältää mm. lukioiden, amma-
tillisten koulujen, liikunnan, kulttuuritoimen ja nuo-
risotyön valtionosuudet. 

Valtionosuuden tarkistaminen ja oikaisuvaatimuk-
sen tekeminen yleiskatteisissa valtionosuuksissa 
kuuluu kunnanhallitukselle. 

Erilaiset valtionavustukset hankkeisiin ja projek-

teihin 
Erilliset valtionavustukset toimialoilla erilaisiin hank-
keisiin ja projekteihin (=käyttötalouden hankkeet) 
kirjataan ko. toimialan tuloksi, jolloin tuloja käyte-
tään toimintamenojen katteeksi. Talousarvion laa-
dinnassa pitää kiinnittää huomiota että hankkeille 
budjetoidaan sekä tulot että menot. 

Investoinneissa valtionavustus kirjataan ko. hank-
keen rahoitusosuudeksi jaksotettuna investointien 
toteutumisen mukaan. 

Sisäinen laskenta – kustannusten kohdentami-

nen 
Sisäisen laskutuksen tavoitteena on kustannusten 
kohdentaminen aiheuttamisperiaatteen mukaan. Si-
säisenä laskutuksena tehdään: sisäinen vuokra, sisäi-
nen siivous, sisäinen ruokahuolto ja sisäinen ict-pal-
velu. Kaikki sellaiset sisäiset erät, joilla on selkeä ja-
koperuste, voidaan kohdentaa sisäisellä laskutuk-
sella. 

Sisäisessä myynnissä ei saa muodostua katetta.  

Sisäinen vuokra muodostuu kiinteistön kulut jaka-
malla käyttäjien käytössä olevien neliömäärien suh-
teessa. Sisäinen siivous jaetaan samoilla neliömää-
rillä mitä käytetään sis. vuokralaskutukseen. 

Sisäisiä eriä muodostuu myös vyöryttämällä toi-
mialan hallinnon kuluja toimialan eri kustannuspai-
koille. Näin hallinnon kulut jakaantuvat tulosalueille 
niiden aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja kohdis-
tuvat tulosalueen tuloihin ja menoihin. 

Vyörytyksiä käytetään mm. hallinnon, taloushallin-
non ja henkilöstöhallinnon kuluissa. Vyörytykset 
kohdistetaan pääasiassa toimintakulujen suhteessa. 

Hankeseuranta 
Toimialojen on pidettävä luetteloa hankkeista, joihin 
saadaan ulkopuolista rahoitusta. 

Hankeseurantaa varten avataan oma kustannus-
paikka ym. tunnisteet kirjanpitoon. Kustannuspaikan 
avauksen yhteydessä toimitetaan taloushallintoon 
kopio hankepäätöksestä. Taloushallintoon voidaan 
toimittaa myös hakulomakkeen tiedot. 

Toteutuneen hankkeen raportoinnista vastaa toi-
miala. 

Talousarvion seuranta ja raportointi 
Kunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on nouda-
tettava kunnanvaltuuston hyväksymää talousar-
viota. Talousarvion ja tavoitteiden seuranta tulee 
olla jatkuvaa sekä se on osa toiminnan ja talouden 
ohjausta johtamisesta. 

Kuntakonsernin tytäryhteisöjen tulee raportoida toi-
minnastaan ja talouden kehittymisestä kunnanval-
tuustolle 30.6. ja 31.12. ajankohdissa osavuosikat-
sauksena. Katsauksessa informoidaan toimialan 
olennaista tapahtumista sekä selvitetään tavoittei-
den, tunnuslukujen ja talousarvion toteutumisesta.  
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Merkittävistä poikkeamista tulee erikseen tehdä sel-
vitys ja raportoida niistä korjaustoimenpiteistä, joi-
hin ryhdytään talousarviossa pysymiseksi ja erityi-
sesti selvittää ylitysuhan kohteena olevat toiminnat, 
ylitysten syyt ja mahdollisuudet päästä talousarvioon 
tai vähentää ylityksen määrä. 

Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoi-

daan osavuosikatsauksessa 
Ensimmäinen osavuosikatsaus on ajalta 1.1. - 30.4. 
joka sisältää tilinpäätösennusteen ja sanallisen ar-
vion sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Toinen 
osavuosikatsaus laaditaan ajalta 1.1. - 31.8. Kolmas 
osavuosikatsaus, joka on viimeinen ja on yhtä kuin 
toimintakertomus, laaditaan koko vuoden toimin-
nasta eli tilinpäätöksen yhteydessä.  

Osavuosikatsausten lisäksi taloushallinto raportoi 
kunnanhallitukselle ja -valtuustolle myös välikuukau-
sina talouden toteutumista ja olennaisia tapahtumia. 

Raportointiaikataulu: 

Kunnanvaltuustolle: 
- osavuosikatsaus I (sis. ennusteen) ajalta 1.1. 

- 30.4.  
- tilinpäätösennuste 30.6. tilanteen mukaan 
- osavuosikatsaus II (sis. ennusteen) ajalta 1.1. 

- 31.8. 
- tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12. 

Kunnanhallitukselle: 
- kuukausiraportointi talouden osalta ja olen-

naiset tapahtumat 
- ennuste mahdollisista ylityksistä/alituksista 

kun tullut toimialojen/taloushallinnon huo-
mioon 

 
Lautakunnille: 

- kuukausiraportointi talouden osalta ja olen-
naiset tapahtumat 

- ennuste mahdollisista ylityksistä/alituksista 
kun tullut toimialojen huomioon 

- ohjeistus käyttösuunnitelmamuutoksiin kun 
havaitaan lautakunnan sitovuustasojen si-
sällä ylistys-/alistuspaineita 

Lautakuntien kuukausiraportointiin sekä osavuosira-
portointia varten otetaan käyttöön yhteiset pohjat, 
joilla raportointia tehdään. Raportointi tehdään ra-
portointiohjelmalla, jossa yhteiset pohjat. 

Kuntatietoraportointi 
Kuntatietoraportointi, jossa raportointivelvollisuus 
perustuu lakiin ja asetukseen, tehdään valtionhallin-
non määrittelemän aikataulun mukaisesti. Rapor-

tointi perustuu Kuntien ja kuntayhtymien automati-
soidun talousraportoinnin käsikirjaan (AURA). Rapor-
tointi perustuu määrittelyihin ja tarkkoihin aikatau-
luihin. 

Raportointia pyritään tekemään niin paljon auto-
maattisesti suoraan kirjanpidosta kuin mahdollista. 
Vuoden 2021 aikana tehty kirjaussuunnitelma ja sen 
muutokset suuntaavat tätä kohti. Lisäksi raportointi 
on edellyttänyt ja edellyttää edelleen vielä ohjelmis-
tojen päivityksiä ja käyttökoulutuksia. Automaattista 
raportointia mahdollistaa se, että käytettävät eri 
tunnisteet on määritelty ja käytetään tarkasti ohjei-
den mukaan.  

Kuntatietoraportointia tehdään seuraavan aikatau-
lun mukaisesti: 

- talousarviotiedot (KTAS) on raportoitava 
15.1. mennessä 

- neljännesvuosiraportointi 
(KKNR+KLTR+KTPE) ajalta 31.3. + 30.6.(sis. 
tp-ennusteen) + 30.9 on annettava aina ra-
portointikuukauden seuraavan kuukauden 
loppuun mennessä 

- palveluluokittaiset ja sektorikohtaiset rapor-
tit (KKTPP) annetaan 31.5. mennessä 

- Konserniyhtiöiden tietojen raportti (TOLT) 
31.12. mennessä 

- tilinpäätösarvioraportti (KKTPA) on annet-
tava 25.1. mennessä 

- tilinpäätösraportointi (KKOTR, KKTR) on teh-
tävä 15.4. mennessä 

- muita tilinpäätöksen taloustietoja (KKYTT) 
sekä sivistystoimen esi-, perus- ja lukio-ope-
tuksen talous-ja toimintatiedot (TOTT) on ra-
portoitava 31.5. mennessä 
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Talousmittarit 
 

2017 2018 2019 2020 MTa 2021 Ta 2022 Ts 2023 Ts 2024

Kunnallisveroverotuksen tuloveroprosentti

Hyvä >  Uudenmaan kuntien keskiarvo 18,66

Tyydyttävä 50 % - 70 %

Heikko < koko maan keskiarvo, 19,97

Vuosikate/poistot, %

Hyvä >  100 %

Tyydyttävä 80 % - 100 %

Heikko < 80 %

Investointien tulorahoitus, %

Hyvä >  100 %

Tyydyttävä 80 % - 100 %

Heikko < 80 %

Omavaraisuusaste, %

Hyvä >  70 %

Tyydyttävä 50 % - 70 %

Heikko < 50 %

Kunnan lainakanta, €/asukas

Hyvä >  maan keskiarvo, 3 052 €

Tyydyttävä 3 052 - 9 471

Heikko < kri i s ikuntakri teeri , 9 471 €

Hyvä = vihreä , tyydyttävä = kel ta inen, heikko = punainen

-10,6 % -59,6 % 115,1 % 82,1 %

20,75 20,75 21,50 21,50 21,50

22,1 % 22,2 % 27,0 % 33,3 % 30,4 %

3 894 4 276 4 647 5 117 4 801

61,9 % -15,7 % 175,1 % 192,6 % 106,4 %

27,3 %

Toteutuneet vuodet Kuluva vuosi + suunnitelmavuodet
Talousmittarit

21,50

100,1 %

84,8 %

30,5 %

4 777

121,6 %

66,5 %

33,0 %

4 786

132,1 %

94,7 %

30,8 %

4 671

Arvio 9,11 %
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Valtuustotason sitovat tavoitteet toimialoittain 
  



Askolan kunta - Talousarvio 2022 

 

24 

Perusturva – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022 
 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTU-
MISEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Varmistetaan kustannustehokkaat palve-
lut 

Nykyinen taso, talous pysyy 
annetussa raamissa. 

perusturvajohtaja, 
tulosalueiden vas-
tuuhenkilöt 

Positiivinen imago Hyvä ja asiallinen tiedottaminen. Infor-
maatio uusista palvelumuodoista ja kunta-
laisen mahdollisuudesta saavuttaa ne.  

Tuleva hyvinvointialue näyt-
täytyy kuntalaisille mahdolli-
suutena, ei uhkana..  

perusturvajohtaja, 
tulosalueiden vas-
tuuhenkilöt 

Arkijärki kunnan 
toiminnassa 

Esittelytekstit laaditaan siten, että on 
mahdollisuus vertailla eri vaihtoehtoja  

Esittelyteksteissä on erilaisia 
ratkaisumalleja aina kun asian 
luonne antaa siihen mahdolli-
suuden.  

esittelijät, perustur-
vajohtaja 

 

HYVINVOINTI 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTU-
MISEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Ajanmukainen pal-
veluverkko 

Osallistutaan uusiin sote- ja rakenneuudis-
tushankkeiden mukanaan tuomiin kokei-
luihin ja otetaan käyttöön uusia kuntalais-
ten asiointia helpottavia palvelumuotoja.  

Uusien palvelujen käyttäjien 
määrät ja palaute saaduista 
palveluista. 

perusturvajohtaja, 
tulosalueiden vas-
tuuhenkilöt 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Otetaan käyttöön yhteiset Itä-uudenmaan 
alueen kehitetyt palvelut. Opastetaan 
kuntalaisia käytössä ja rohkaistaan kokei-
lemaan. 
 
Muutostilanteessa haetaan ratkaisuja ja 
eteenpäin vievää työotetta. Muutos on 
mahdollisuus. 

Kuntalaisten palaute toimi-
vista palveluista. 
Käyttäjien määrät. EI jonoja 
peruspalveluissa. 
 
Työote on positiivinen. Palve-
lut kohdentuu oikein ja oike-
aan aikaan. Ei synny pitkiä 
odotusaikoja, palvelu koetaan 
oikeaksi. Palaute on hyvää. 

perusturvajohtaja, 
tulosalueiden vas-
tuuhenkilöt 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Kaikessa tekemisessä huomioidaan kasva-
nut työmäärä ja henkilöstön jaksaminen. 
Osallistetaan kehittämiseen ja tuetaan uu-
den edessä. Tiedottaminen 

Henkilöstö kokee olevansa 
mukana ja voivat vaikuttaa 
asioihin. Pysyvä ja jaksava 
henkilöstö. Täytetyt vakanssit, 
sairastavuus ei nouse nykyi-
sestä tasosta. 

perusturvajohtaja, 
tulosalueiden vas-
tuuhenkilöt 
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Sivistys – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNIS-
TUMISEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Toiminnan toteuttaminen talousarvion puit-
teissa lainsäädännön vaatimusten mukai-
sesti. 

Talousarviossa pysyminen. Sivistystoimen-joh-
taja 

Positiivinen imago Aktiivinen kulttuurityö kirjastotyöhön yhdis-
tettynä tuottaa lisäarvoa toimintaan; mm. 
lisää kunnan vetovoimaisuutta, näkyvyyttä 
ja kuntalaisten hyvinvointia.  
 
 
 
Aktiivinen viestintä medialle ja kuntalaisille.  

Kehitetään uudenlaisia ta-
poja tuottaa kulttuuria 
(esim. striimaukset, digi-
taaliset mahdollisuudet) / 
tapahtumien määrä/kylät. 
 
Parempi näkyvyys paikal-
lismediassa 5 - 10 
krt/vuosi. 

Kirjastonjohtaja 

 

HYVINVOINTI  

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNIS-
TUMISEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryhmien 
kanssa sekä palvelu/kysyntä perustainen 
palvelu. 
Liikuntatapahtumat, jumpat eri puolilla kun-
taa. Maauimalan toiminnan kehittäminen. 
 
Selvityksen käynnistäminen ja oppilasmää-
rien tarkastaminen luokka-asteittain. Lisäksi 
kartoitetaan resurssointi, oppilaslähtöinen 
ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja 
kolmiportaisen tuen kehittäminen, in-
kluusioluokat, samanaikaisopettajuus, eri-
tysopettajien ja oppimisen tuen resurssin 
kohdentaminen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nykyinen palvelutaso tur-
vataan. 
Liikuntapalveluiden kävijä-
määrät, joissa yli kuuden 
henkilön ryhmät. 
Maauimalan kävijämäärät.  
 
Talousarviovuoden aikana 
tehdään oppilasmäärän 
seuranta ja oppilasmäärä-
esitys luokka-asteittain, 
huomioiden että luokka- ja 
ryhmäkoot luodaan peda-
gogisten vaatimusten ja 
valtakunnallisen suosituk-
sen mukaisesti ja tavoit-
teena turvata oppilaan oi-
keudet sekä yksilöllisen 
oppimisen polun. 
Määriteltävät asiat: 

- Yleisopetuksen 
luokkakoot / luo-
kat 1.-2.  + luokat 
3.-6.  

- Tehostetun ja eri-
tyisen tuen oppi-
lasmäärät/laaja-
alainen erityis-
opettaja. 

- Pienluokkien op-
pilasmäärät/ 
ryhmä. 

 
Kyselyn tulos keskimäärin 
3,7/5. 

Nuorisosihteeri ja 
sivistystoimen- 
johtaja  
 
 
 
 
Rehtorit ja sivistys-
toimen- 
johtaja 
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Varhaiskasvatus: Yhteistyö perheiden 
kanssa. Perheiden tarpeisiin sopiva varhais-
kasvatuspalvelu.    
Tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt. 

Varhaiskasvatus-
johtaja ja päiväko-
din johtajat 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Koulutukseen hakeutumista sekä työhyvin-
vointia tuetaan. 
Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma. 

Koulutus- ja hyvinvointiti-
laisuuksien/-tapahtumien 
määrä.  
 
Hyvinvointikysely. 
 
Määräaikaiset opettajat 
palkataan koko vuodeksi. 

Sivistystoimen joh-
taja ja vastuualue-
esimiehet 

Kehittyvät ja ennal-
taehkäisevät hyvin-
voinnin- ja tervey-
den edistämispal-
velut 

Selvityksen käynnistäminen ja oppilasmää-
rien tarkastaminen luokka-asteittain. Lisäksi 
kartoitetaan resurssointi, oppilaslähtöinen 
ja joustava resurssointi, erityisopetuksen ja 
kolmiportaisen tuen kehittäminen, in-
kluusioluokat, samanaikaisopettajuus, eri-
tysopettajien ja oppimisen tuen resurssin 
kohdentaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuorisotoimeen toinen nuoriso-ohjaaja 1.8. 
lukien ja hankerahan hakeminen toimintaa 
lisääntyvää toimintaa varten. 
 
 

Talousarviovuoden aikana 
tehdään oppilasmäärän 
seuranta ja oppilasmäärä-
esitys luokka-asteittain, 
huomioiden että luokka- ja 
ryhmäkoot luodaan peda-
gogisten vaatimusten ja 
valtakunnallisen suosituk-
sen mukaisesti ja tavoit-
teena turvata oppilaan oi-
keudet sekä yksilöllisen 
oppimisen polun. 
Määriteltävät asiat: 

- Yleisopetuksen 
luokkakoot / luo-
kat 1.-2.  + luokat 
3.-6.  

- Tehostetun ja eri-
tyisen tuen oppi-
lasmäärät/laaja-
alainen erityis-
opettaja. 

- Pienluokkien op-
pilasmäärät/ 
ryhmä. 

 
Saadaan palkattua ohjaaja 
1.8. lukien. Tällä ratkai-
sulla suunnataan kohti tu-
levaisuuden kunnan hyvin-
vointipalveluita.  

Rehtorit ja sivistys-
toimen- 
johtaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuorisosihteeri ja 
sivistystoimen- 
johtaja 
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Tekninen toimi – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNIS-
TUMISEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Yritysmyönteisyys Huomioidaan paikallinen yrittäjyys hankin-
noissa 

Paikallisten yrittäjien 
osuus hankinnoissa 

Tekninen johtaja 

Toimivat yhteydet Huomioidaan kaikissa hankkeissa ja toimin-
nan valvonnan kehittämisessä mm. kiinteis-
töhuoltojärjestelmä ja vesi-ja viemärilaitok-
sen valvontajärjestelmät. 

Kiinteistöhuolto-järjes-
telmä ja vesi-ja viemärilai-
toksen valvontajärjes-
telmä hankitaan ja valvon-
tapiste keskitetään kirkon-
kylän vanhalle koululle 

Tekninen johtaja 

Kestävä talous Tarkka talouden pito ja pyritään hakemaan 
säästöjä toiminnassa mutta huomioiden ta-
voiteltu laatu 

Talous on talousarvion 
raameissa  

Tekninen johtaja 

Arkijärki kunnan 
toiminnassa 

Kaikista uudistuksista ja määräyksistä tie-
dottaminen, osallistamisen mahdollistami-
nen mm. hankintojen kehittäminen ja inves-
tointiohjelman suunnittelu 
 
Huomioidaan kaikessa toiminnassa ja han-
kinnoissa 

Osallistamisen kautta saa-
dut palautteet 
 
 
 
 
Toiminnassa ja hankin-
noissa on huomioitu ta-
voitteet 

Tekninen johtaja 
 
 
 
 
 
Tekninen johtaja ja 
henkilökunta 

Positiivinen imago Tiedottamisen kehittäminen ja viestinnän 
välineet 

Tiedottamisen ja viestin-
nän oikea-aikaisuus ja 
viestinnällä on saavutettu 
oikeat kohderyhmät 

Tekninen johtaja ja 
henkilökunta 

Avoin ja ratkaisu-
keskeinen toiminta-
tapa 

Ongelmat pyritään ratkaisemaan  
 
 
Osa-alueiden toiminnan, tehokkuuden, 
tuottavuuden kehittäminen ja laadun val-
vonta 

Ongelmat eivät jää ratkai-
sematta 
 
Toimialueen toiminnan 
puutteiden vähentyminen 
ja laadun kehittyminen. 

Tekninen johtaja ja 
henkilökunta 

 

HYVINVOINTI  

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNIS-
TUMISEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Ajanmukainen pal-
veluverkko 

Uuden organisaatiomallin mukaiset palvelu-
hankinnat 

Palvelutuotannon laatu ta-
voitetason mukaista 

Tekn. johtaja ja hlö-
kunta sekä palve-
luntuottajat 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Palvelupyyntöjen portaalin kehittäminen 
kiinteistöhuoltojärjestelmään 
 
 
 
Kiinteistö- ja vesi-ja viemärilaitoksen valvon-
tajärjestelmät 

Käyttäjien ja kuntalaisten 
palvelupyyntöportaalin 
käyttö ja palvelupyyntöjen 
vasteajat 
 
Vikailmoitusten nopeampi 
haltuunotto, palvelujen 
paraneminen 

Tekninen johtaja ja 
henkilökunta sekä 
palveluntuottajat 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Viihtyisyyden ja työturvallisuuden kehittä-
minen, säännölliset henkilöstö palaverit, on-
gelmatilanteita ratkotaan yhdessä 

Sairauspoissaolojen vä-
hentyminen, tapaturmien 
minimointi 

Tekninen johtaja 

Kehittyvät ja ennal-
taehkäisevät hyvin-

Henkilökunnan työterveystarkastukset ja 
huomioidaan työtehtävissä mm. työturvalli-
suus ja viihtyvyys 
 

Hyvinvoiva henkilöstö ja 
sairaspoissaolojen määrä 
 
 

Tekninen johtaja 
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voinnin- ja tervey-
den edistämispal-
velut 

Liikunta-ja ulkoalueiden hoidon laadun ke-
hittäminen, uusien alueiden tarkastelu 

Palautteet hoidon laa-
dusta, onnistuneet kehi-
tystyöt 

Tekninen johtaja ja 
henkilökunta sekä 
palveluntuottajat 

Turvallinen, osallis-
tava ja viihtyisä 
elinympäristö 

Toiminnan kaikilla toimialueilla korjataan 
esille tulevat puutteet lyhyellä vasteajalla 

Korjausten vasteaika lyhyt, 
toiminnan ilmoitukset ja 
palautteet, valvonta 

Tekninen johtaja ja 
henkilökunta sekä 
palveluntuottajat 
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Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUO-

DELLE 2022 

ELINVOIMA 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMI-
SEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Yritysmyönteisyys Neuvonta ja joustava asioiden käsit-
tely toimialalle kuuluvissa asioissa 

Palvelua on voitu järjestää Toimialajohtaja ja 
henkilökunta 

Toimivat yhteydet Sähköisten lupajärjestelmien kehittä-
minen ja ohjaus 

Lupahakemusten käsittelyajat Toimialajohtaja ja 
henkilökunta 

Kestävä talous Talousarvion menot eivät kasva il-
man perusteita 

Menot ovat talousarviolinjassa Toimialajohtaja 

Positiivinen imago Positiivinen ratkaisuvaihtoehtojen 
tarkastelu 

Tyytyväisyys ratkaisuvaihtoehtoi-
hin 

Toimialajohtaja 

Arkijärki kunnan 
toiminnassa 

Päätösten monipuolinen tarkastelu 
ja yhden vertainen linjaus, tarvitta-
essa päätösten perustelut tarkas-
tettu 
 
Lakien, asetusten ja määräysten uu-
distukset huomioidaan neuvonnassa 
ja päätöksissä 

Päätöksiin liittyvien oikaisuvaati-
musten ja valituksien määrät 
 
 
Kaikissa lupa-asioissa huomioitu 
vaaditut uudistukset 

Toimialajohtaja ja 
henkilökunta 
 
 
 
Toimialajohtaja ja 
henkilökunta 

Avoin ja ratkaisu-
keskeinen ote 

Ongelmat pyritään ratkaisemaan, 
päätöksillä on lailliset perustelut 
 
Kaikista uudistuksista ja määräyksistä 
tiedottaminen, osallistamisen mah-
dollistaminen mm. rakennusjärjes-
tyksen ja ympäristösuojelumääräys-
ten uudistaminen 

Ongelmatilanteiden vähentymi-
nen 
 
Viestinnän vaikutusten palaut-
teet, aktiivinen osallistuminen 

Toimialajohtaja ja 
henkilökunta 

 

HYVINVOINTI 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMI-
SEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Ajanmukainen pal-
veluverkko 

Palvelun tarjoaminen toimialueen 
kaikilla alueilla 
 
 
Huomioidaan MRL:n uudistuksen 
edellytykset lupahakemusten uudis-
tuksissa 

Asiakaskäynnit ja myönteiset pa-
lautteet palvelutarjonnasta jokai-
sella alueella 
 
Henkilökunnan koulutus uudis-
tuksille 

Toimialajohtaja ja 
henkilökunta 
 
 
Toimialajohtaja 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Toimialan päivystysajat eri toimialu-
een alueilla 
 
Toiminta tukee lain ja asetusten salli-
missa rajoissa henkilökunnan ja kun-
nan terveellistä ja turvallista vapaa-
ajan toimintaa sekä siihen tähtääviä 
hankkeita 

Suunnitellut päivystysajat pidetty 
 
 
Motivoitunut ja hyvinvoiva henki-
lökunta, kuntalaisten hyvinvointi 
ja myönteiset palautteet 

Toimialajohtaja ja 
henkilökunta 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Viihtyisyyden ja työturvallisuuden ke-
hittäminen, säännölliset henkilöstö 
palaverit, ongelmatilanteita ratko-
taan yhdessä 

Sairauspoissaolojen vähentymi-
nen, tapaturmien minimointi 

Toimialajohtaja ja 
henkilökunta 
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Kehittyvät ja ennal-
taehkäisevät hyvin-
voinnin- ja tervey-
den edistämispal-
velut 

Huomioidaan turvallisuuden ja ter-
veellisyyden vaatimukset ja esteettö-
myys kaikissa toimialaan liittyvissä 
lupahakemuksissa 

Lupia ei myönnetä rakennuksille 
tai ympäristölupia sellaisille hank-
keille mitkä eivät noudata tavoit-
teita lakien ja asetusten mukaan  

Toimialajohtaja ja 
henkilökunta 

Turvallinen, osallis-
tava ja viihtyisä 
elinympäristö 

Alueella olevat toiminnat tulee nou-
dattaa kaavamääräyksiä, rakennus-
järjestystä, ympäristösuojelumää-
räyksiä, lakia ja asetuksia  

Tavoitteiden vastaisten toiminto-
jen vähentyminen  

Toimialajohtaja ja 
henkilökunta 
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Yleishallinto – TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022 

ELINVOIMA  

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMI-
SEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Yritysmyönteisyys Visit Askola-sivuston ylläpito ja kehit-
täminen 
 
Asiakaskysely yrityksille ja yrittäjille 

Ylläpito- ja kehityssuunnitelmat 
laadittu 
 
Myönteinen palaute 

elinvoimapäällikkö 
 
 
 

Arkijärki kunnan 
toiminnassa 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
ohjeen päivitys 
 
Hankintaohjeen päivitys 

Ohjeet päivitetään vuoden 2022 
aikana 
 

kunnanjohtaja 

Kestävä talous Huolehditaan suunnitelmallisesti kes-
tävän talouden toteutumisesta 
 
Talouden ennustamisprosessin pa-
rantaminen 
 
Tehokas talouden raportointi  
 
Strategian tavoitteiden toteutumisen 
mittaaminen 

Investointien ja toiminnan raha-
virta viiden edellisen vuoden kes-
kiarvo on positiivinen 
 
 
Ennusteen luotettavuus ja yhte-
näisyys 
 
Suunnitelmallinen talousrapor-
tointi  
 
Osavuosikatsausraportointi 
(30.4.+31.8.+31.12.) 

kunnanhallitus, 
kunnanjohtaja 
 
 
taloussuunnittelija 

Positiivinen imago Kuntamarkkinointi, tunnettuuden li-
sääminen 

Asukasmäärän laskun pysäyttämi-
nen 

elinvoimapäällikkö, 
kunnanjohtaja 

Avoin ja ratkaisu-
keskeinen toiminta-
tapa 

Kuntamarkkinointi, tunnettuuden li-
sääminen 
 
Kotisivu-uudistus 

Asukasmäärän laskun pysäyttämi-
nen 
 
 
Uudet kotisivujen suunnittelu ja 
toteuttamine vuoden 2022 ai-
kana, julkaisu vuonna 2023 

elinvoimapäällikkö, 
kunnanjohtaja 
 
hallintojohtaja 

 

HYVINVOINTI  

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMI-
SEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Ajanmukainen pal-
veluverkko 

Visit Askola-sivuston ylläpito ja kehit-
täminen 
 
Kotisivu-uudistus  

Ylläpito- ja kehityssuunnitelmat 
laadittu 
 
Uudet kotisivujen suunnittelu ja 
toteuttaminen vuoden 2022 ai-
kana, julkaisu vuonna 2023 

elinvoimapäällikkö 
 
 
hallintojohtaja 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat ajoissa 
kuntalaisten nähtävillä. 
 
Teollisuusalue 2 jatke -yritysalueen 
kaavoitus 

Määräaikojen puitteissa. 
 
 
kaavoitus valmis vuoden 2022 ai-
kana 

hallintojohtaja 
 
 
kunnanjohtaja 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Henkilöstön hyvinvointia tukeva pää-
töksenteko 

Käynnistetään vuoden 2022 ai-
kana työterveyshuollon palve-
luostojen laajentaminen 

hallintojohtaja 

Turvallinen, osallis-
tava ja viihtyisä 
elinympäristö 

Asukastyytyväisyyskyselyn toteutus Tehdään vuoden 2022 aikana hyvinvointi-koordi-
naattori 
hallintojohtaja 
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Käyttötalousosa  
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PERUSTURVA  
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 1 230 060 1 346 507 1 079 900 -13,9 % 0 0

Toimintakulut -10 388 050 -10 287 785 -10 160 421 -2,2 % 0 0

Toimintakate -9 157 991 -8 941 278 -9 080 521 -0,9 % 0 0  

 

Perusturva-toimiala koostuu tulosalueista ja niistä vastaa perusturvalautakunta: Tulosalueet ovat lautakunta-

taso. Talousarviossa on esitetty eri tulosalueisiin kuuluvat alatasot, jotta muodostuu käsitys mistä tulosalueet 

muodostuvat. Tuloskortit on esitetty lautakuntatasoisesti. Lautakunta seuraa toteumaa tulosaluetasoisesti ta-

lousarviovuoden aikana. 

 
 

Toiminnan kuvaus 
Perusturvalautakunnan tehtävänä on huolehtia sosi-

aali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä kunnassa. 

Sosiaalipalveluilla tarkoitetaan kunnan järjestämiä, 

yksityiseen henkilöön, perheeseen tai yhteisöön 

kohdistuvia sosiaalipalveluja, sosiaali-avustuksia ja 

toimeentuloturvaa sekä niihin liittyviä toimintoja, 

joiden tavoitteena on asukkaiden sosiaalisen turval-

lisuuden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitämi-

nen 

Perusturvan toimiala on historian suurimmassa muu-

toksessa vuoden 2022 aikana ja se aiheuttaa sen, 

ettei kunnan omassa toiminnassa tapahdu mitään 

toiminnallisia muutoksia vaan ylläpidetään nykyinen 

palvelutaso olemassa olevien vakanssien ja taloudel-

listen resurssien puitteissa. Samaan aikaa Askolan 

kunnan perusturva osallistuu Itä-Uudenmaan hyvin-

vointialueen luomiseen ja toiminnan kehittämiseen 

osallistumalla väliaikaisen valmistelutyöryhmän toi-

mintaan, meneillään olevien hankkeisiin ja toimin-

tayksikkökohtaiseen alueelliseen yhteistyöhön. Ta-

voite on rakentaa hyvinvointialue, joka tarjoaa alu-

een asukkaille yhdenvertaiset ja toimivat palvelut. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutosteki-

jät 
Toiminnan painopisteenä on turvata kuntalaisten 

sote-palvelut nyisellä tasolla ja taataan saavutetta-

vuus. Sen lisäksi osallistumalla aktiivisesti hankkeisiin 

ja sen pilotointeihin, saadaan uusia alueellisia palve-

luja kuten esimerkiksi sähköisiä palveluja.  

Osallistuminen yhteiseen hyvinvointialueen valmis-

teluun on välttämätöntä, jotta kunnan toimivat ja hy-

vät palvelut voidaan turvata myös tulevalla hyvin-

vointialueella. Samalla erilaiset hyvät käytännöt ja 

toimivat ratkaisut tulevat puolin ja toisin käyttöön 

koko hyvinvointialueella.  

Lautakunta seuraa sote-uudistuksen etenemistä ja 

tekee tarvittavia päätöksiä. Talouden seuranta ja toi-

minnan ylläpitäminen nykyisellä kustannus-tehok-

kaalla tasolla ovat keskeisiä asioita vuonna 2022.  

Perusturvalautakunta seuraa koronaviruksen aiheut-

tamien kustannusten ja toiminnallisten tappioiden 

palauttamista virusta edeltävälle tasolle. 

Työllisyydenhoito on jäämässä vuoden 2023 alusta 

kuntaan ja lakimuutos 2024 alusta koko työllisyyden 

hoito siirtyy kuntien vastuulle. Tähän muutokseen 

valmistautuminen aloitetaan jo 2022 aikana. Työllis-

tämispalvelut-tulosalue on talousarviossa 2022 siir-

retty yleishallintoon. 

Henkilöstö 
Henkilöstö tekee oman tehtävänsä mukaisen päivit-

täisen työn lisäksi uuden hyvinvointialueen valmiste-

luun liittyviä moninaisia tehtäviä. Käytännössä se tar-

koitta sitä, että työtä ja tehtäviä on lähes kaksinker-

tainen määrä perustehtävään nähden.  
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Tavoite on, että tehtävät ja toimipisteet pysyvät en-

nallaan vuoden 2023 alussa, joten toiminnan on ol-

tava kaikin puolin ajan mukaisella tasolla. henkilös-

tön tulee osallistua valmennuksiin ja koulutuksiin, 

joita tulevan hyvinvointialueen henkilöstölle järjes-

tetään ja samalla ylläpitää omaa ammattitaitoaan. 

Vuoden 2022 aikana ei ole perusturvan toimialalla 

tulossa muutoksia nykyisiin vakansseihin. Pyritään 

täyttämään ja pitämään täytettyinä nykyiset ole-

massa olevat toimet ja virat. Talousarviossa on huo-

mioitu hoitohenkilöstön palkkojen tarkistukset.  

Vuoden alusta työllisyydenhoidon yksikössä aloittaa 

työllisyyskoordinaattori. Vakanssi ei lisää työllisyy-

denhoidon yksikön henkilöstön määrää. Vuoden 

2022 alusta lukien työllistämispalvelut-tulosalue siir-

tyy yleishallinnon alle.  

Talous 
Talouden haasteina ovat pienentyneet tuotot. Asia-

kasmaksulain muutoksista johtuen asiakasmaksu-

tuotot vähenevät palveluasumisessa, terveyskeskuk-

sen sairaanhoitajan käynnit muuttuivat maksutto-

miksi ja maksukattoon vaikuttavat jatkossa laajem-

min eri palvelut.  

Henkilöstön palkkaukseen on varattu vuoden 2021 

talousarvioon verrattuna n. 125 000 euroa enem-

män, koska valtakunnallinen pula sote-henkilöstöstä 

aiheuttaa painetta palkantarkistuksiin. Ostopalvelu-

jen hinnan korotukset sekä koronapandemian ai-

heuttama lisääntynyt palvelujen tarve näkyy mm lap-

siperheiden palveluissa ja mielenterveys- ja päihde-

palveluissa.  

Yhteistoiminnan kustannukset kasvavat lain muutok-

sen vuoksi sosiaali- ja kriisipäivystyksessä. Lisäksi 

kustannukset nousevat perheoikeudellisen yksikön 

sekä ympäristöterveydenhuollon palveluissa.  

Toiminnan, johon kunnassa omalla toiminnalla voi-

daan vaikuttaa, kustannukset pienenevät tai pysyvät 

ennallaan.  

Lain muutoksesta johtuen työllisyyden hoito siirre-

tään yleishallintoon vuoden 2022 alusta. Vuoden 

2024 alusta lukien työllisyyden hoito siirtyy kuntien 

hoidettavaksi. Mitkä osat ja millaisella yhteistyökuvi-

oilla mahdollisesti toiminta organisoidaan tarkentu-

vat vuosien 2022 ja 2023 aikana. 
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ERIKOISSAIRAANHOITO 

 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2023

1 000 €

Toimintatuotot 0 0 0 0,0 % 0 0

Toimintakulut -5 784 036 -6 350 133 -6 468 000 10,6 % 0 0

Toimintakate -5 784 036 -6 350 133 -6 468 000 10,6 % 0 0  

 

Toiminnan kuvaus 
Erikoissairaanhoito muodostuu HUS-palvelussuunni-

telman mukaisesta toiminnasta. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutosteki-

jät 
Vuodesta 2023 lähtien erikoissairaanhoito kuuluu 

hyvinvointialueelle. 

Henkilöstö 
Henkilöstökuluissa on eläkemenoperusteinen eläke-

maksuosuus. 
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SIVISTYS 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 1 391 497 1 458 241 1 443 669 3,1 % 1 500 1 502

Toimintakulut -9 135 661 -9 488 997 -9 629 889 5,4 % -9 671 -9 720

Toimintakate -7 744 164 -8 030 756 -8 186 220 5,8 % -8 171 -8 219  

 

 
 

 

Toiminnan kuvaus 

Sivistystoimi tarjoaa kuntalaisille hyvinvointipalve-

luita, edellytykset hyvinvointiin, hyvään ja aktiiviseen 

elämään, mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja 

itsensä kehittämiseen.  

Hyvinvointipalvelut koostuvat:  

- varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut 

- perusopetuspalvelut 

- iltapäivätoiminta 

- lukiokoulutus 

- kirjasto- ja kulttuuripalvelut 

- liikunta- ja nuorisopalvelut 

- hallinto 

- kyyditys 

- muu koulutus: sopimuspohjaisesti kansalais-

opistopalvelut ja taiteen perusopetus (mu-

siikki, kuvataide, tanssi)  

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutosteki-

jät 
Kunnanhallitus antoi 8.9.2021 sivistyslautakunnan 

toimintakatteen raamiksi 8 150 000 euroa.  

Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon val-

misteilla oleva kunnan uusi strategia sekä toimialaa 

säätelevä voimassa oleva lainsäädäntö muutoksi-

neen. 

Toimintakatteen nousu verrattuna tilinpäätökseen 

2020 ja kuluvan vuoden talousarvioon johtuu toimin-

nallisista resurssitarpeiden muutoksista. Sivistyslau-

takunta joutui tekemään näitä toiminnallisia resurs-

simuutoksia keväällä ja syksyllä 2021 ja ne vaikutta-

vat edelleen vuoden 2022 talousarvioon pääasiassa 

koko vuoden osalta. 

Resurssitarpeisiin vaikuttavat lainsäädännössä ta-

pahtuneet muutokset esim. uusi lukiolaki ja lukion 

uusi opetussuunnitelma, perusopetuslain ja opetus-

suunnitelman muutokset, uusi varhaiskasvatuslaki, 

uusi oppivelvollisuuslaki sekä nuorisolaki. 

Lautakunnan talousarvioesityksessä henkilöstökulut 

7 390 590 euroa on 89,85 % koko toimintakatteesta 

eli 8 225 290 eurosta. 

Nykyisessä sivistystoimen palvelutuotannossa tulee 

tulevana vuonna ennakoida tulevaisuuden kunnan 

hyvinvointipalveluita ja niiden tuottamisrakennetta 

ja organisoitumista ottaen huomioon sosiaali-, ter-

veys- ja pelastuspalveluiden järjestäminen 1.1.2023 

lukien Itä-Uudenmaan alueen toimesta eli muodos-

tettavilla hyvinvointialueilla. 

 Henkilöstö 
Lukuvuoden 2021-2022 osalta sivistyslautakunta 

joutui keväällä 2021 hyväksymään opetustoimen 

henkilöstötarpeita, jotta opetustoiminta pystytään 

järjestämään lakien ja säädösten edellyttämällä ta-

valla. Nämä henkilöstötarpeet tulee sisällyttää vuo-

den 2022 talousarvioon. Seuraavassa on henkilöstö-

tarpeet liittyen mm. lakimuutoksiin: 

- Askolan koulun alakouluun tarvittiin 1 mää-

räaikainen luokanopettaja tuntiopettajana 

lukuvuonna 2021 - 2022 suuren koulutulo-

kasmäärän sekä erityisen tuen oppilasmää-

rän vuoksi. Tämä tarve jatkuu edelleen luku-

vuonna 2022 – 2023. 
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- Monninkylän kouluun tarvittiin 1 määräai-

kainen luokanopettaja tuntiopettajana luku-

vuonna 2021 - 2022 suuren koulutulokas-

määrän sekä erityisen tuen oppilasmäärän 

vuoksi. Tämä tarve jatkuu edelleen luku-

vuonna 2022 – 2023. 

- Askolan koulun yläkouluun tarvittiin kolmas 

pienryhmä lukuvuodeksi 2021 - 2022 kasva-

neen erityisen tuen oppilasmäärän vuoksi, 

joka merkitsi 1 erityisluokanopettajan ja 1 

koulunkäynninohjaajan palkkaamista. Tämä 

tarve jatkuu edelleen lukuvuonna 2022 – 

2023. 

- Askolan koulun yläkouluun valittiin resurs-

siopettaja/erityisopetuksen päätoiminen 

tuntiopettaja 1.8.2021 alkaen toistaiseksi. 

- Oppivelvollisuuden laajentaminen, uuden 

lainsäädännön määrittelemän toiminnan 

järjestämiseksi tarvittiin henkilöresurssi, 

joka on yläkoulun talousarviossa. Palkattiin 

kasvatusohjaaja 1.8.2021 alkaen toistaiseksi. 

- Askolan alakoulun alkuopetuksessa on pal-

jon yleistä ja tehostettua tukea tarvitsevia 

oppilaita, joten tarvittiin 1.8.2021 lukien pal-

kata 2 koulunkäynninohjaajaa. Tämä tarve 

jatkuu edelleen lukuvuonna 2022 – 2023. 

- Tieto- ja viestintätekniikan (TVT-) suunnitte-

lija, määräaikainen 1.8.2021 lukien. 

- Lukion koulusihteerin työpanos 40 % siirtyy 

yleishallinnosta kokonaan lukion käyttöön. 

Lautakunnan esitykseen sisältyy 1 kirjastovirkailija 

toistaiseksi 1.1.2022 lukien. Kirjaston resursseina jat-

kuu 80 % määräaikainen kirjastovirkailija 1.1.2022. 

Tällä hetkellä 3 työntekijää, kun tulisi asukasluku 

huomioon ottaen olla 5. Lisäysesitys poikkeaa Asko-

lan kunnan talouden tasapainottamisohjelman pää-

töksestä. 

Lautakunnan esitys pitää myös sisällään uuden mää-

räaikaisen toimen nuorisotoimeen. Nuorisotoimen 

tarpeeksi on arvioitu toinen nuoriso-ohjaaja 

1.8.2022 lukien toistaiseksi. Perusnuorisotyön jal-

kauttaminen keskustan lisäksi kyläalueilla esim. 

Juornaankylä, Särkijärvi, avointa nuorisotila-toimin-

taa, verkostoyhteistyötä (3.sektori), nuorille tapah-

tumia, kerhoja retkiä ja leirejä. Nuorisotyö on nuor-

ten pahoinvointia ja syrjäytymistä ennaltaehkäise-

vää työtä. Nuoriso-ohjaajan toimen kuvaan kuuluisi 

Harrastamisen Suomen malli -hankkeen suunnittelu 

ja toteuttaminen kunnassa, joka toteutettaisiin mah-

dollisella hankerahalla.  

Varhaiskasvatuksen määräaikaisten työntekijöiden 

palkkamääräraha on määritelty varsin tiukaksi.  

Sivistyksen toimintatuottoihin ja –kuluihin sisältyy 

kotikuntakorvaukset, jotka maksetaan valtionosuus-

maksatuksen yhteydessä. 

TP 2020 MTA 2021 TA2022

Muutos 

ta22-mta21

Tulot 788,5 762,0 872,1 12,6 %

Menot -337,7 -245,0 -331,3 26,0 %

Yhteensä 450,8 517,0 540,8 4,4 %

Kotikuntakorvaukset

1 000 €
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TEKNINEN TOIMI 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 978 189 1 063 017 1 024 032 4,5 % 1 105 1 105

Toimintakulut -2 312 568 -2 437 063 -2 535 306 8,8 % -2 242 -2 306

Toimintakate -1 334 379 -1 374 046 -1 511 274 11,7 % -1 137 -1 201  

 

 

 

Toiminnan kuvaus 
Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata kunnan 

väestönsuojelusta siltä osin kuin se on kunnan teh-

tävä, katujen ylläpidosta ja liikenneturvallisuudesta, 

puhtaan veden hankinnasta ja jakelusta, jätevesien 

puhdistamisesta ja johtamisesta, jätehuollosta siltä 

osin kun se ei kuulu jätelautakunnalle, puistojen ja 

muiden yleisten alueiden ylläpidosta, maa- ja metsä-

alueista, mittaustoimesta sekä kiinteistöistä ja ra-

kennuksista sekä pelastustoimesta siinä määrin kun 

se on kunnan toimivallassa. Teknisen lautakunnan 

toimialaa johtaa tekninen johtaja. 

 Toimialajohtaja vastaa toimialansa toiminnasta sekä 

johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, kun-

nanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutosteki-

jät 
Teknisen toimen palvelutuotannosta vastaa palve-

luntuottaja Askolan kunnan ja palvelutuottajan väli-

sellä sopimuksella. Palvelusopimus on ollut voimassa 

10 vuotta. Askolan kunta on irtisanonut palvelusopi-

muksen kesäkuussa 2021 ja sopimuskausi päättyy 

kesäkuun lopussa 2022. Tekninen johtaja on suunni-

tellut uutta organisaatiomallia mikä on hyväksytty 

teknisessä lautakunnassa 1.11.2021.  

Teknisen toimen organisaation muutos vaikuttaa ta-

lousarvion suunnittelussa vuonna 2022 kustannus-

ten nousuna, koska nykyinen sopimus päättyy kesä-

kuussa 2022 ja organisaatioon liittyvät henkilöstö-

kustannukset alkavat vaikuttamaan samaan aikaan. 

Organisaatiomallissa tullaan tekemään palveluhan-

kintoja mutta hankintojen tarkkaa kustannusta ei 

voida vielä talousarvioon esittää ja palveluiden ostot 

on vuodelle 2022 esitettynä vanhalla palvelusopi-

muksen mukaisella kustannusten pohjalta.  

Uudessa organisaatiomallissa vesi- ja viemärilaitok-

sen hoitaminen tulisi kunnan omalle vastuulle. Läm-

mitysenergian hinnan muutokset ja sähkömenot vai-

kuttavat toimintakuluihin kohdassa aineet, tarvik-

keet ja tavarat. Näiden kohdalla talousarviota tulee 

mahdollisesti vielä varovaisesti tarkastella, mutta 

koska kunnan kiinteistöissä käytetään lämmitysener-

giana öljyä ja arvion mukaan kustannukset voivat 

vielä nousta.  

Lautakunnan esityksessä liikenneväylien menoihin 

on lisättynä uutena yksityisteiden avustusta 12 500 

euroa. Yksityistieavustus jätettiin pois taloudelli-

sessa tasapainottamisohjelmassa. Ennen taloudel-

lista tasapainottamisohjelmaa yksityistieavustuksia 

jaettiin 9 000 euroa. Yksityistieavustusten poisjättä-

misestä on tullut tiekunnilta hyvin paljon negatiivista 

palautetta. Mikäli yksityistieavustus hyväksytään ta-

lousarvioon, tulee yksityistieavustuksen jakoperus-

teet tarkastella teknisessä lautakunnassa uudelleen. 

Henkilöstö 
Uudessa organisaatiomallissa tekniseen toimeen tu-

lee teknisen johtajan lisäksi uutta henkilökuntaa 4 

henkilöä aluemestari, vesilaitoksen hoitajia 2 ja 1 

henkilö, jolla pääasiallinen vastuu olisi liikunta- ja ul-

koalueiden hoidossa ja valvonnassa. Henkilöiden tar-

kemmat työkuvaukset tarkastellaan rekrytointi- ja 

työsopimusvaiheessa.  
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Merkittävimmät investoinnit 
Merkittävimmät investoinnit vuonna 2022 tulee ole-

maan kiinteistöjen lämmitysenergian muutokset. In-

vestointiin pyritään hakemaan myös avustusta, mi-

käli se on mahdollista. Investoinnilla on tulevaisuu-

dessa positiivinen vaikutus käyttötalouteen energia-

kustannusten laskiessa ja investointi on myös merkit-

tävä hiilipäästöjen estämisessä.  

Vesi- ja viemärilaitoksen investointeja on myös li-

sätty mm. linjaston uusimista ja uutta linjaa. Inves-

toinnit esitellään tarkemmin omassa osissa tässä ta-

lousarviokirjassa. 
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RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 397 692 381 481 411 197 3,3 % 309 309

Toimintakulut -471 096 -491 558 -559 540 15,8 % -523 -536

Toimintakate -73 404 -110 077 -148 343 50,5 % -214 -227  

 

 

Toiminnan kuvaus 
Askolan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta 

toimii kuntalain tarkoittamalla tavalla Askolan, Myrs-

kylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien yhteisenä ra-

kennus- ja ympäristölautakuntana. 

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maan-

käyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kunnan raken-

nusvalvontaviranomaisena sekä ympäristönsuojelun 

hallinnosta annetun lain mukaisena kunnan ympäris-

tönsuojeluviranomaisena. Lautakunta toimii voi-

massa olevan maankäyttö- ja rakennuslain 103 d §, 

137 §:n 5 momentin ja 171 §:n 1 momentin mukai-

sena viranomaisena sekä voimassa olevan ympäris-

tönsuojelulain 156 d §:n 1 momentin mukaisena vi-

ranomaisena. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutosteki-

jät 
Rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset 

tullaan uusimaan.  

Henkilöstö 
Toimialajohtaja siirtyi kuluvan vuoden 2021 alussa 

toisen työnantajan palvelukseen. Toimialajohtajan 

tehtäviä on hoidettu kuluvana vuonna vt:nä ensin 

ympäristösuojelusihteeri toukokuun puoleen väliin 

ja hänen siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen 

niin vt. toimialajohtajana on toiminut Askolan kun-

nan tekninen johtaja.  

Kuluvalla talousarviokaudella rakennusvalvonnassa 

on aloittanut uusi rakennustarkastaja ja ympäristön-

suojelussa on aloittanut uusi ympäristönsuojelusih-

teeri.  

Talousarviossa on huomioitu tämän hetkisen henki-

löstön kulut ja lisäksi henkilöstökuluissa on budje-

toitu vakinaisen toimialajohtajan henkilöstökulut. 
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YLEISHALLINTO 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 113 474 169 257 373 350 69,6 % 237 237

Toimintakulut -2 481 040 -2 839 600 -3 269 544 24,1 % -2 973 -2 928

Toimintakate -2 367 566 -2 670 343 -2 896 194 18,3 % -2 737 -2 692  

 

 

 

Yleishallinto-osastoon kuuluvat: 

- demokratiapalvelut 

- tietopalvelut 

- henkilöstöpalvelut 

- elinkeino- ja kehittämispalvelut 

- ruoka- ja siivouspalvelut 

- työllistämispalvelut 

Toiminnan kuvaus 
Yleishallinto-osasto vastaa kunnan toiminnasta ja ta-

loudesta sekä ruoka- ja siivouspalveluista, maaseutu-

palveluista, asuntotoimesta, elinkeinotoimen palve-

luista ja kaavoituksesta sekä maankäytön ohjauk-

sesta. 

Kunnanvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa ja siir-

tää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. 

Valtuustossa on 27 valtuutettu.  

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutosteki-

jät 
Kunnanvaltuusto on aloittanut toimintansa 

1.8.2021. Vuonna 2022 valtuusto päättää kunnan 

ylimpänä toimielimenä kunnan kannalta merkittä-

vimmistä asioista, joita vuonna 2022 ovat mm. orga-

nisaatiomuutos vastaamaan muuttuvan kunnan ra-

kennetta, strategian tavoitteiden toteutumisesta ja 

strategian tarkastelusta uuden kuntarakenteen mu-

kaisesti.  

Uusi strategia ”Askola – Uudenmaan Helmi” on tehty 

uuden kunnanvaltuuston kanssa syksyllä 2021 ja se 

on hyväksytty sisällöllisesti 16.11.2021. 

Osallistava budjetointi talousarvion tekemisessä mu-

kana kiinteästi ja etsitään erilaisia vaihtoehtoja to-

teuttaa. Osallistavan budjetoinnin menetelmät ja 

osallisuus kehittyy vuosittain. 

Digitaaliset palveluprosessit ovat kehittämisen koh-

teena. Kuntalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin 

yhteistyötä ja osallisuutta lisätään aktiivisesti. 

Kuntamarkkinoinnin painoarvo kasvaa ja pyritään ak-

tiivisesti lisäämään tonttimyyntiä, tavoitellaan asu-

kasluvun laskun pysäyttämistä ja kunnan tunnettuu-

den lisäämistä.  

Henkilöstö 
Hyvinvointikoordinaattorin tehtävä on täysin uusi ja 

siihen haetaan työntekijää vuoden alussa. 

Elinvoimapäällikön tehtävä on muuttunut kokoai-

kaiseksi ja uusi henkilö aloittanee vuoden alussa. 

 

 

  



Askolan kunta - Talousarvio 2022 

 

42 

TARKASTUSTOIMI 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 0 0 0 0,0 % 0 0

Toimintakulut -12 485 -20 296 -21 043 40,7 % -22 -22

Toimintakate -12 485 -20 296 -21 043 40,7 % -22 -22  

 

Toiminnan kuvaus 
Tarkastuslautakunta toimii kunnanvaltuuston alai-

sena ja valmistelee valtuustolle toimialaansa kuulu-

vat asiat. Lautakunta antaa vuosittain valtuustolle ar-

viointikertomuksen, jossa se esittää arvionsa edelli-

sen tilikauden toiminnallisten ja taloudellisten ta-

voitteiden toteutumisesta sekä siitä onko kunnan 

toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksen 

mukaisella tavalla. Lautakunta valvoo kuntalain 84 

§:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuu-

den noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuus-

tolle tiedoksi. Lisäksi tarkastuslautakunta huolehtii 

kunnan ja kuntakonsernin hallinnon ja talouden tar-

kastuksen järjestämisestä ja yhteensovittamisesta.  

Askolan kunnan tilintarkastajan toimiva tilintarkas-

tusyhteisö huolehtii kunnan hallinnon ja talouden la-

kisääteisestä tilintarkastuksesta. Vuonna 2022 on 

voimassa tilikausille 2019 – 2024 kilpailutettu kun-

nan tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus.  

Tilintarkastajasta ja heidän tehtävistään on säädetty 

kuntalaissa. Tilintarkastajan on tarkastettava, onko 

kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätös-

ten mukaisesti, antaako kunnan tilinpäätös ja kon-

sernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien 

säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittä-

vät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta ase-

masta, rahoituksesta ja toiminnasta sekä ovatko val-

tionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot 

oikeita. Lisäksi tilintarkastaja tarkastaa, onko kunnan 

sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernival-

vonta järjestetty asianmukaisesti. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutosteki-

jät 
Kunnan strategia ja talousarviossa asetetut tavoit-

teet ohjaavat tarkastuslautakunnan arviointitoimin-

nan kohdennuksia ja painotuksia. Lautakunta laatii 

vuosittain työohjelman työskentelyään varten, poh-

jana on valtuustokaudelle laadittu arviointisuunni-

telma. Työohjelma sisältää tilivuotta koskevat arvi-

ointikohteet. 

Vuoden 2021 syksyllä on käynnistynyt uusi valtuus-

tokausi. Uusi tarkastuslautakunta on valittu valtuus-

tokaudelle 2021 – 2024. 
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KESKUSVAALILAUTAKUNTA 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 0 0 14 000 100,0 % 15 15

Toimintakulut 0 -15 350 -14 305 100,0 % -15 -15

Toimintakate 0 -15 350 -305 100,0 % 0 0  

 

Toiminnan kuvaus 
Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalilain tarkoitta-

mista kunnan keskusvaalilautakunnalle määrätyistä 

vaalien ja eri laeilla säädettyjen kansanäänestysten 

järjestelyihin liittyvistä tehtävistä. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutosteki-

jät 
Vuonna 2022 järjestetään aluevaalit, joissa hyvin-
vointialueille valitaan edustajat. 

 Eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2023. 

Vuonna 2024 järjestetään presidentinvaalit. 
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Kohderahoitteisen tehtävän käyttötalous 

 

Käyttötalous toimielimittäin, yhteenveto  

 

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteen-

veto 
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Kohderahoitteisen tehtävän käyttötalous  

Vesi- ja viemärilaitos -taseyksikkö 
Kuntaliiton julkaiseman talousarviosuosituksen mukaan kohderahoitteisten tehtäväalueiden käyttötalous tulee 

erottaa budjettirahoitteisista tehtävistä. Kohderahoitteisella tehtävällä tarkoitetaan palvelun tuottajia, jotka ra-

hoittavat toimintansa kokonaan tai osittain korvauksista palvelun tilaajilta myynneistä ulkopuolisille tai kunnan 

omille yksiköille. Organisointimuotona voi olla nettoyksikkö, muu taseyksikkö tai liikelaitos. 

Vesi- ja viemärilaitos -taseyksikkö on kohderahoitteinen tehtävä Askolan kunnassa. Taseyksikön tiedot sisältyvät 

teknisen lautakunnan talousarvioesitykseen. Taseyksikkö on laskennallinen, tällöin taseyksiköllä ei ole omia ra-

hatilejä. 

Tuloslaskelma 

Vesi- ja viemärilaitos

Tp 2020

€

Muutettu

Ta2021

€

Ta2022

€

Muutos

Tp20 - Ta22

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Liikevaihto 722 191 713 600 654 000 -10,4 % 655 655

Materiaalit ja palvelut -389 950 -333 500 -139 300

Aineet, tarv. ja tavarat -389 950 -333 500 -139 300 -179,9 % -325 -326
Ostot tilik. aikana -387 573 -333 500 -136 800

Varastojen muutos -2 377 0 -2 500

Palvelujen ostot -218 200 -231 270 -329 250 33,7 % -300 -339

Henkilöstökulut 0 0 -42 110 -43 -43
Palkat ja palkkiot 0 0 -31 440

Henkilösivukulut 0 0 -10 670
Eläkekulut 0 0 -9 400

Muut hlöstösivukulut 0 0 -1 270

Poistot ja arvonal. -180 414 -172 512 -170 076 -6,1 % -175 -175
Sumu-poistot -180 414 -172 512 -170 076 -175 -175

Liiket. muut kulut -7 890 -1 700 -2 500 -215,6 % -3 -3

Liikeyli-/alijäämä -74 264 -25 382 -29 236 -154,0 % -190 -231

Yli-/alijäämä ennen sat. eriä -74 264 -25 382 -29 236 -154,0 % -190 -231

Yli-/alijäämä ennen varauksia -74 264 -25 382 -29 236 -154,0 % -190 -231

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -74 264 -25 382 -29 236 -154,0 % -190 -231  

Rahoituslaskelma 

Vesi- ja viemärilaitos

Tp 2020

€

Muutettu

Ta2021

€
Ta2022

€

Muutos

Tp20 - Ta22

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Liikeyli-/alijäämä -74 264 -25 382 -29 236 -154,0 % -190 -231

Poistot ja arv. alent. 180 414 172 512 170 076 -6,1 % 175 175

Investoinnit

Hankintameno -163 399 -210 000 -360 000 54,6 % -450 -430

-57 249 -62 870 -219 160 73,9 % -465 -486

Rahoituksen rahavirta

Oman pääom. muut.

Muut maksuvalm. muut. 57 249 62 870 219 160 73,9 % 465 486

57 249 62 870 219 160 73,9 % 465 486

Vaik. maksuvalmiuteen 0 0 0 0,0 % 0 0

Toiminnan ja investointien 

rahavirta

Toiminnan ja investointien 

rahavirta

Rahoituksen rahavirta
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Käyttötalous toimielimittäin, yhteenveto 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

€

TA2022

 

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Perusturva

Toimintatuotot 1 230 061 1 346 507 1 079 900 -13,9 % 0 0

Toimintakulut -10 388 052 -10 287 785 -10 160 421 -2,2 % 0 0

Toimintakate -9 157 991 -8 941 278 -9 080 521 -0,9 % 0 0

Erikoissairaanhoito

Toimintatuotot 0 0 0 0,0 % 0 0

Toimintakulut -5 784 036 -6 350 133 -6 468 000 10,6 % 0 0

Toimintakate -5 784 036 -6 350 133 -6 468 000 10,6 % 0 0

Sivistys

Toimintatuotot 1 391 497 1 458 241 1 443 669 3,6 % 1 500 1 502

Toimintakulut -9 135 661 -9 488 997 -9 629 889 5,1 % -9 671 -9 720

Toimintakate -7 744 164 -8 030 756 -8 186 220 5,4 % -8 171 -8 219

Tekninen

Toimintatuotot 978 189 1 063 017 1 024 032 4,5 % 1 105 1 105

Toimintakulut -2 312 568 -2 437 063 -2 535 306 8,8 % -2 242 -2 306

Toimintakate -1 334 379 -1 374 046 -1 511 274 11,7 % -1 137 -1 201

0,0 %

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Toimintatuotot 397 692 381 481 411 197 3,3 % 309 309

Toimintakulut -471 096 -491 558 -559 540 15,8 % -523 -536

Toimintakate -73 404 -110 077 -148 343 50,5 % -214 -227

Yleishallinto

Toimintatuotot 113 474 169 257 373 350 69,6 % 237 237

Toimintakulut -2 481 040 -2 839 600 -3 269 544 24,1 % -2 973 -2 928

Toimintakate -2 367 566 -2 670 343 -2 896 194 18,3 % -2 737 -2 692

Keskusvaalilautakunta

Toimintatuotot 0 0 14 000 100,0 % 15 15

Toimintakulut 0 -15 350 -14 305 100,0 % -15 -15

Toimintakate 0 -15 350 -305 100,0 % 0 0

Tarkastustoimi

Toimintatuotot 0 0 0 0,0 % 0 0

Toimintakulut -12 485 -20 296 -21 043 40,7 % -22 -22

Toimintakate -12 485 -20 296 -21 043 40,7 % -22 -22

Askolan kunta

Toimintatuotot 4 110 913 4 418 503 4 346 148 5,4 % 3 165 3 167

Toimintakulut -30 586 079 -31 930 782 -32 658 048 6,3 % -15 445 -15 527

Toimintakate -26 475 166 -27 512 279 -28 311 900 6,5 % -12 280 -12 360  
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Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto  
 

Sitovuus Määrärahat Tuloarviot

Käyttötalousosa

Päätöksenteko N 2 896

Keskusvaalilautakunta N 0

Tarkastustoimi N 21

Perusturva N 9 081

Erikoissairaanhoito N 6 468

Sivistys N 8 186

Tekninen N 1 511

Rak.valvonta ja ymp.suojelu N 148

Tuloslaskelmaosa

Verotulot N 21 470

Valtionosuudet N 8 300

Rahoituserät N

Korkotulot 7

Muut rahoitustulot 391

Korkomenot 203

Muut rahoitusmenot 20

Satunnaiset erät

Investointiosa

Maa- ja vesialueet N 100 50

Rakennukset N 816 60

Kiinteät rakenteet ja laitteet N 850

Koneet ja kalusto N 85

Aineettomat hyödykkeet N 75

Sijoitukset N 0

Rahoitusosa

Antolainamuutokset

Antolainasaamisten lisäys

Antolainasaamisten vähennys

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 500

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 472

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Vaikutus maksuvalmiuteen 155

Talousarvion loppusumma 31 933 31 933

N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomäärä/-tuloarvio  

  



Askolan kunta - Talousarvio 2022 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuloslaskelmaosa 
 

Tuloslaskelma 

Verotulot 

Valtionosuudet 
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Tuloslaskelma 
 

Tuloslaskelma on koko kunnan kokonaistaloudelli-

nen laskelma, joka osoittaa tulorahoituksen riittä-

vyyden palvelujen järjestämistä aiheutuvien kustan-

nusten kattamiseksi. Kunnan tuloslaskelma sisältää 

budjetti- ja kohderahoitteisten tehtävien erät (vesi- 

ja viemärilaitos-taseyksikkö).  

Tuloslaskelman välituloksina esitetään toimintakate, 

vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli-/alijäämä.  

Tuloslaskelman toimintakate kertoo paljonko toi-

mintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valti-

onosuuksilla. Lisäksi verorahoituksella katetaan 

myös rahoitusmenoja.  

Vuosikatteesta käy ilmi paljonko tulorahoituksesta 

jää investointien, lainanlyhennysten ja muiden pitkä-

vaikutteisten menojen kattamiseen.  

Tilikauden tulos saadaan vähentämällä vuosikat-

teesta poistot. Tämän jälkeen esitetään varausten 

muutos.  

Tuloslaskelma päättyy tilikauden yli-/alijäämään, 

joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa ta-

seella. 

 

 

Talousarviovuosi 2022 
 

Talousarviossa 2022 toimintatuottojen kertymän on 

tilinpäätökseen 2020 verrattuna arvioitu kasvavan 

5,4 %. Maksutuottojen alenemaksi arvioidaan 1,7 %, 

joka perustuu asiakasmaksulain muutokseen 

1.8.2021 ja vaikuttaa näin ollen koko talousarviovuo-

delle 2022.  

Toimintamenojen kasvu on 6,5 % verrattuna tilinpää-

tökseen 2020. Suurimpia kasvavia tiliryhmiä ovat 

henkilöstökulut ja palvelujen ostot. Henkilöstökulu-

jen kasvu on tilinpäätökseen verrattuna 9,4 % ja ku-

luvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna 

2,5 %. Henkilöstökulut ovat 52,3 % kaikista toiminta-

kuluista. Talousarvion palkkasummaan on sisälly-

tetty 1 % palkankorotusvara, koska työehtosopimuk-

sien voimassaoloaika päättyy kevään 2022 aikana 

eikä uusista palkkaratkaisusta ole tarkempaa tietoa. 

Palvelujen ostojen kasvu tilinpäätökseen verrattuna 

on 9,2 % ja kuluvan vuoden talousarvioon 6,5 %.  

Palvelujen ostoissa suurin kasvu tulee erikoissairaan-

hoidosta. Erikoissairaanhoitoon budjetoitu summa, 

6,344 miljoonaa euroa, perustuu HUS:n palvelusuun-

nitelmaan vuodelle 2022 sekä eläkemenoperustei-

seen eläkemaksuun. Palvelusuunnitelmassa on huo-

mioitu palkkakustannusten kasvu ja yleinen kustan-

nusten nousu.  

Tilikauden tuloksesi muodostuu 2 tuhannen euron 

ylijäämä. Tulos on heikko, kun ottaa huomioon vero-

tulojen 4,7 % kasvun kuluvaan vuoteen verrattuna. 

Toisaalta takana on kaksi taloudellisesti hyvää vuotta 

valtion koronatukien ansiosta. Kuntien historian suu-

rin muutos, jolla on iso vaikutus kuntien talouteen, 

on tapahtumassa 1.1.2023 alkaen hyvinvointialuei-

den perustamisella. Askolallekin muutos on suuri 

sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Kunnan ta-

seesta siirretään hyvinvointialueelle sosiaali- ja ter-

veys-toimintaa harjoittavien kuntayhtymien perus-

pääomaosuudet. Myös hyvinvointialueelle siirtyvän 

henkilöstön lomapalkkavelka siirtyy myös. Perusta-

miseen liittyvät muutokset vaikuttavat kunnan tulok-

seen sekä taseen loppusummaan.  

Vuoden 2023 taloussuunnitelma on ylijäämäinen. 

Verotuloissa kertyy vielä vuoden 2022 osuuksia voi-

massa olleen veroprosentin mukaan. Valtionosuuk-

sien tasausmekanismit heikentävät kunnan rahoitus-

pohjaa asteittain vuoteen 2027 asti. Vuonna 2023 

vaikutus on vielä pieni. Vuodelle 2023 kunta saa ul-

koista tuloa hyvinvointialueelta vuokrana sosiaali- ja 

terveystoimen tiloista. Vuosien 2023 ja 2024 suunni-

telmat on tehty talousarviolaadintahetken tietojen 

perusteella ja tarkentuvat vuoden 2022 aikana.
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Tuloslaskelma 
 

Tuloslaskelma

Tp 2020

€

Muutettu

Ta2021

€

Ta2022

€

Muutos

Tp20 - Ta22

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Toimintatuotot 4 110 914 4 418 503 4 346 148 5,4 % 3 165 3 167

Myyntituotot 1 849 973 1 904 999 2 102 419 12,0 % 1 897 1 899

Maksutuotot 1 447 952 1 481 599 1 425 817 -1,6 % 417 417

Tuet ja avustukset 275 300 398 988 227 880 -20,8 % 255 255

Muut toimintatuotot 537 689 632 917 590 032 8,9 % 597 597

Toimintakulut -30 586 079 -31 932 512 -32 658 048 6,3 % -15 445 -15 527

Henkilöstökulut -13 414 748 -14 441 891 -14 811 101 9,4 % -9 497 -9 538

Palkat ja palkkiot -10 927 038 -11 382 659 -11 838 300 7,7 %

Henkilösivukulut -2 487 711 -3 059 232 -2 972 801 16,3 %
Eläkekulut -2 337 636 -2 595 412 -2 505 400 6,7 %

Muut hlösivukulut -366 144 -463 820 -491 661 25,5 %

Hlöstökorvaukset 216 070 0 24 260 -790,6 %

Palvelujen ostot -13 432 779 -13 838 100 -14 800 318 9,2 % -3 577 -3 594

Aineet, tarv. ja tavarat -1 953 928 -2 014 865 -1 915 791 -2,0 % -1 592 -1 608

Avustukset -1 346 248 -1 307 700 -832 700 -61,7 % -536 -536

Muut toimintakulut -438 376 -329 956 -298 138 -47,0 % -244 -250

Toimintakate -26 475 165 -27 514 009 -28 311 900 6,5 % -12 280 -12 360

Verotulot 20 455 655 20 670 000 21 470 000 4,7 % 11 520 11 110

Valtionosuudet 9 950 965 8 200 000 8 300 000 -19,9 % 2 980 3 280

Rah.tuotot ja -kulut 193 109 155 000 175 000 -10,3 % 175 175

Vuosikate 4 124 564 1 510 991 1 633 100 -152,6 % 2 395 2 205

Poistot ja arvonalentumiset -2 141 550 -1 845 992 -1 631 100 -31,3 % -1 813 -1 814

Poistot -1 375 375 -1 845 992 -1 631 100 15,7 % -1 813 -1 814

Arvonalentumiset -766 175 0 0 0,0 % 0 0

Tilikauden tulos 1 983 015 -335 001 2 000 -99050,7 % 582 391

Satunnaiset erät 0 270 000 0 0,0 % 0 0

Tulot 0 270 000 0 0,0 % 0 0

Tilikauden yli-/alijäämä 1 983 015 -65 001 2 000 -99050,7 % 582 391

Tunnusluvut:

Tp 2020

€

Muutettu

Ta2021

€

Ta2022

€

Muutos

Tp20 - Ta22

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Asukasmäärä 31.12. 4 885 4 970 4 890 0,1 % 4 920 4 950

Tuloveroprosentti 21,50 % 21,50 % 21,50 % -

Myynti- ja maksut. 1 000 € 3 298 3 387 3 528 6,5 % 2 314 2 316

Tuotot/toim.menot % 13,4 % 13,8 % 13,3 % -1,0 % 20,5 % 20,4 %

Vuosikate/poistot, % 192,6 % 81,9 % 100,1 % -92,4 % 132,1 % 121,6 %

Vuosikate, €/asukas 844 304 334 -152,8 % 487 446

Vuosikate % 11,9 % 4,5 % 4,8 % -149,6 % 13,6 % 12,6 %

Tilikauden tulos, 1 000 € 1 983 -65 2 -99050,7 % 582 391

Verotulot, 1 000 € 20 456 20 670 21 470 4,7 % 11 520 11 110

Verotulot, €/asukas 4 187 4 159 4 391 4,6 % 2 341 2 244

Valtionosuudet, 1 000 € 9 951 8 200 8 300 -19,9 % 2 980 3 280

Verotulot, €/asukas 2 037 1 650 1 697 -20,0 % 606 663

Kertynyt yli/alijäämä 4 631 4 566 4 568 -1,4 % 5 150 5 542

arvio 9,11 %
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Verotulot 
 

Verotulot

Tp 2020

€

Muutettu

Ta2021

€

Ta2022

€

Muutos

Tp20 - Ta22

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Kunnallisvero 18 368 978 18 309 000 19 310 000 4,9 % 9 600 9 200

Osuus yhteisöver. tuot. 1 078 864 1 179 000 1 010 000 -6,8 % 740 730

Kiinteistövero 1 007 814 1 182 000 1 150 000 12,4 % 1 180 1 180

Toimintakate 20 455 655 20 670 000 21 470 000 4,7 % 11 520 11 110  

 

  

Verotulojen budjetoinnista yleisesti 
Kuntalain 111 §:n mukaan valtuusto päättää talous-

arvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tulovero-

prosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden 

verojen perusteista. Veroprosentit tulee ilmoittaa 

Verohallinnolle marraskuun 17. päivään mennessä 

seuraavaa verovuotta varten. 

Tuloslaskelmaosan verotulossa on budjetoituna kun-

nan tulovero, osuus yhteisöveron tuotosta ja kiin-

teistövero. Talousarviossa verotulot budjetoidaan 

Verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukai-

sesti. Talousarviovuoteen kohdistuvia tilityksiä ovat 

ennakonpidätysten ja ennakonkannon tilitykset kuu-

kausittain, verotusmenettelylain mukaisten verojen 

tilitykset tilikautta edeltäviltä verovuosilta sekä oi-

kaisutilitykset. 

Kunnallisvero 

Hyvinvointialueiden toiminnan aloitus 1.1.2023 vai-

kuttaa kuntien kunnallisveroprosentin määrittelyyn 

vuosille 2022 ja 2023 sekä kertymiin vuodesta 2023 

eteenpäin. Poikkeuksellisesti vuoden 2022 tulovero-

prosentin hyväksymisen yhteydessä sama prosentti 

on käytössä myös vuonna 2023. Käytännössä tarkoit-

taa että kunnat eivät päättää verovuodelle 2023 

uutta prosenttia. Vuoden 2023 alusta tulovero ja-

kaantuu kuntien ja hyvinvointialueiden tulopohjaksi. 

Yhteisövero 

Yhteisövero kertyy osakeyhtiöiden ja muiden yhtei-

söjen maksamasta tuloverosta, jonka suuruus on 20 

% yhteisön verotettavasta tulosta. Valtion määritte-

lee jako-osuuden, jonka perusteella määräytyy kun-

nan osuus. Jako-osuutta ja sen perusteita valtio tar-

kastaa vähintäänkin vuosittain.  

 

Kiinteistövero 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen 

osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 111 §:n 

mukaan kunnanvaltuusto määrää kiinteistö-vero-

prosenttien suuruudet vuosittain etukäteen samalla 

kun se vahvistaa seuraavaan kalenterivuoden tulove-

roprosentin. Kiinteistöverolaissa määrätään eri kiin-

teistölajeittain vaihteluvälit kiinteistöverolle. 

Askolan kunnan verotuloarviot 2022 
Askolan kunnan kunnallisverotuotoksi vuodelle 2022 

arvioidaan 19,3 milj. euroa. Tilinpäätökseen 2020 

verrattuna kasvua olisi 4,7 %. kasvuun vaikuttaa hyvä 

työlisyystilanne ja palkkakehitys.  

Vuosille 2023 ja 2024 on tehty Kuntaliiton julkaise-

massa verokehikkolaskurissa arviot kunnallisvero-

kertymästä. 

Askolan kunnan yhteisöverokertymäksi on arvioitu 

noin 1 miljoona euroa. Tilinpäätökseen 2020 verrat-

tuna yhteisöverokertymä alenisi 6,8 %.  

Vuonna 2020 Askolan kunta sai koronatukea yhteisö-

verossa noin 200 000 euroa. 

Kiinteistöverokertymään vaikuttavat kunnan alu-

eella sijaitsevat kiinteistöt. Vuosittain valtuusto päät-

tää kiinteistöveroprosentit eri kiinteistöryhmille.  

Vuodelle 2022 arvioidaan kiinteistöverotuotoksi 

1 150 000 euroa. Arvio perustuu Kuntaliiton julkaise-

maan verokehikkolaskuriin. Vuonna 2020 on valmis-

tunut kunnan alueella kiinteistöveroselvitysprojekti. 

Projektissa tarkastettiin kunnan alueen kiinteistötie-
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tojen ja verohallinnon kiinteistötietojen yhdenmu-

kaisuutta ja projektin lopputulema ilmoitettiin puut-

tuvat kiinteistö Verohallinnon rekisteriin lisäyksenä.  

Tehdyn tarkastuksen perusteella arvioidaan Askolan 

kunnan kiinteistöveromäärälisäykseksi 20 000 – 

40 000 euroa. Tämä on otettu huomioon kiinteistö-

verotuottoarvioon vuosille 2023-2024. 

Kiinteistöveroprosentit

Vaihtelu

väli 2022

Askola 

2021

Askola 

2022

Yleinen 0,93-2,00 1,10 1,10

Vakituiset asuinrakennukset 0,41-1,00 0,70 0,70

Muut asuinrakennukset 0,93-2,00 1,50 1,50

Rakentamattomat rak.paikat 2,00-6,00 5,00 5,00

Yleishyödylliset yhteistö 0,00-2,00 0,00 0,00

Voimalaitokset 0,9-3,10 3,10 3,10  

 

 

Valtionosuudet 
 

Valtionosuudet

Tp 2020

€

Muutettu

Ta2021

€

Ta2022

€

Muutos

Tp20 - Ta22

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Kunnan peruspalv. vos 6 399 592 4 814 000 4 630 000 -38,2 %

Valtionosuuksien tasaus 1 466 325 1 400 000 1 500 000 2,2 %

Verotulomenet. kompens. 2 221 623 2 258 000 2 450 000 9,3 %

Opetus- ja kultt.toim. vos -136 575 -272 000 -280 000 51,2 %

Toimintakate 9 950 965 8 200 000 8 300 000 -19,9 % 2 980 3 280  

 

Valtionosuuksien budjetoinnista yleisesti 
Talousarviossa rahoitusosassa on valtionosuudet, 
jotka muodostuvat kahdesta osasta: kunnan perus-
palvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- 
ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukai-
sesta valtionosuusrahoituksesta. Peruspalvelujen 
valtionosuutta hallinnoi valtiovarainministeriö ja 
kulttuuritoimen opetus- ja kulttuuriministeriö.  

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistui 

vuoden 2015 alusta (676/2014). Uudistuksessa valti-

onosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräy-

tymisen kriteerejä muutettiin olennaisesti. Keskeiset 

perusperiaatteet ja rakenteet kuitenkin säilyvät, ja 

opetus- ja kulttuuriministeriön osuus säilyi entisel-

lään. Uudistuksessa valtionosuusjärjestelmää yksin-

kertaistettiin ja kriteerejä vähennettiin. Uudessa val-

tionosuusjärjestelmässä jakokriteereinä toimii kun-

nan ikärakenteen lisäksi sairastavuus, työttömyys-

aste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saa-

ristoisuus ja koulutustausta. 

Vuoden 2022 peruspalvelujen valtionosuus laskee 
huomattavan paljon. Valtionosuusprosentti laskee 
25,67 prosentista 23,59 prosenttiin. Laskua aiheutta-
vat seuraavat prosenttiyksikköleikkaukset:  
 
 

- indeksitarkistuksien leikkaukset (-0,55 %-yk-
sikköä) 

- kilpailukykysopimuksen vähennyksen muut-
tuminen pysyväksi (0,76) 

- kuntien ja valtion kustannusten tarkistuksen 
leikkaus (1,87) 

 
Toisaalta taas valtionosuus kasvaa seuraavilla pro-
senttiyksiköillä: 

-  vähäisen uusien ja laajenevien tehtävien 
korvaus (+0,30) 

- valtionosuuden korotus (+0,80) 
 

Askolan kunnan valtionosuusarviot 2022 
Vuonna 2022 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 
yhteensä 8,3 milj. euroa, joka on 19,9 % pienempi 
kuin tilinpäätös 2020, mutta 100 000 euroa suurempi 
kuin kuluvan vuoden yhteismäärä. 

Peruspalvelujen valtionosuus ja vos-tasaus (ilman 
verotulomenetysten kompensaatiota) yhteensä las-
kee tilinpäätökseen verrattuna 22,1 % ja on noin ku-
luvan vuoden talousarvion suuruinen. Verotulome-
netysten kompensaatio kasvaa tilinpäätökseen ver-
rattuna 9,3 % ja kuluvan vuoden arvioon 7,8 %. Ope-
tus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet vähenevät 
eniten. 
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Investointiosa 
 

Investointien perustelut 

Investointilaskelma 2021 - 2025 
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Investointiosan perustelut 
 

Kunnanvaltuuston nähden sitovuus on taseryhmittäin ja sitova on talousarviovuosi 2022. 

Ta 2021

€

TA-

muutos

€

€

Muutettu

Ta2021

€

Ta2022

€

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Ts2025

1 000 €

Maa- ja vesialueet 100 000 0 100 000 100 000 100 100 100

Talonrakennus 665 000 0 665 000 836 000 1 320 1 361 1 525

Kiint. rakenteet ja laitt. 763 000 0 763 000 850 000 990 1 655 705

Koneet ja kalusto 152 000 0 152 000 85 000 90 90 90

Aineeton omaisuus 160 000 160 000 75 000 70 70 70

Sijoitukset 0 0 0 0 0 0 0

Yhteensä hankintameno 1 840 000 0 1 840 000 1 946 000 2 570 3 276 2 490

- investointimeno 1 946 000 2 570 3 276 2 490

- rahoitusosuudet -60 000 -30 -30 0

- myyntitulot -50 000 -50 -50 -50

Yhteensä, netto 1 836 000 2 490 3 196 2 440

Investointi-

hankintameno

 

Maanhankintaan on tarkoitus käyttää 100 000 eu-

roa vuodessa koko suunnitelmakauden ajan. Maan-

myyntituloiksi on arvioitu 50 000 euroa joka suunni-

telmavuodelle.  

Talonrakennusinvestoinnit on varattu 816 000 eu-

roa talousarviovuodelle 2022. Investoinneissa on 

suunniteltu aloitettavan kiinteistöjen lämmitysjär-

jestelmien muutoksia (300 t€), joihin myös haetaan 

energia-avustusta (arvio 20 %, 60 t€). Sivistystoimen 

kiinteistöjen korjauksiin on suunniteltu käytettävän 

120 t€. Vuoden 2023 aikana on suunniteltu toteutet-

tavan Askolan koulukeskuksen A, B ja C siipien perus-

korjaus. 

Kiinteät rakenteet ja laitteet –taseryhmään kuulu-

vat kunnallistekniikan investoinnit sekä liikunta-alu-

eiden, leikkipuistojen ja liikenneväylien investoinnit. 

Näihin on talousarviovuodelle 2022 varattu 850 000 

euroa. Liikuntapaikkojen investointeihin on arvioitu 

menevän 220 000 euroa, pääpaino näissä investoin-

neissa on uimarannat ja urheilukentät. Torialueiden 

parantaminen vuonna 2022 on arvioitu vievän 

100 000 euroa. Vesi- ja viemärilaitoksen investointi-

suunnitelman osuus on 360 000 euroa vuodelle 

2022.  

Koneisiin ja kalustoon kuuluu sivistystoimen ja yleis-

hallinnon hankinnat. Sivistystoimen hankinnat ovat 

koulujen kalustohankintoja sekä ict-laitteita, arvio 

70 000 euroa. Yleishallinnon hankinnat pääasiassa 

siivoustoimen ja ruokahuollon koneita, arvioi yh-

teensä 15 000 euroa. 

Aineettomat hyödykkeet –taseryhmään kirjataan 

pääasiassa ICT:n kehittämiseen varatut määrärahat 

eri toimialojen osalta. Vuodelle 2022 on suunniteltu 

kunnan kotisivujen uudistamista sekä talous- ja hen-

kilöstöhallinnon ohjelmien kehittämistä. Määräraha-

varaus on 55 000 euroa yleishallintoon ja sivistystoi-

meen on arvioitu 20 000 euron määrärahavaraus. 

Investointipuolen sijoituksiin ei ole määrärahava-

rausta. Nämä sijoitukset ovat pysyvään käyttöön 

hankittuja osakkeita ja osuuksia, jotka edistävät kun-

nan toimintaa ja liittyvät kunnan toimialoihin. Inves-

tointipuolen sijoitukset eivät ole rahoitusarvopape-

reita. Sijoituksia ei ole suunniteltu tehtävän suunni-

telmakauden aikana. 
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Investointilaskelma 2022 – 2025 
 

Yhteenveto taseryhmittäin 
Ta2022

1 000 €

KJ

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Ts2025

1 000 €

Maa- ja vesialueet
Maanhankintamenot 100 100 100 100
Maanmyyntitulot -50 -50 -50 -50

Maa- ja vesialueet yhteensä 50 50 50 50

Aineelliset hyödykkeet

 

 

Ta2022

1 000 €

KJ

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Ts2025

1 000 €

Investointimenot 836 1 320 1 361 1 525
Rahoitusosuudet -60 -30 -30 0
Myyntituotot 0 0 0 0

Rakennukset, netto,  yhteensä 776 1 290 1 331 1 525

Rakennukset yhteensä

 

Ta2022

1 000 €

KJ

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Ts2025

1 000 €

Investointimenot 850 990 1 655 705
Rahoitusosuudet 0 0 0 0
Myyntituotot 0 0 0 0

Kiinteät rakenteet ja laitteet, yhteensä 850 990 1 655 705

Kiinteät rakenteet ja laitteet

 

 

Ta2022

1 000 €

KJ

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Ts2025

1 000 €

Sivistystoimen irtaimistohankinnat
ICT-koneiden hankinta 50 50 50
Ensikertainen kalustaminen 70
Irtaimistohankinnat 20 20 20

Yhteensä 70 70 70 70
Yleishallinnon irtaimistohankinnat

Siivoustoimen koneet 5 5 10 5
Ruokahuollon koneet 5 10 5 10
Muut kalustohankinnat 5 5 5 5

Yhteensä 15 20 20 20
Koneet ja kalusto, yhteensä 85 90 90 90

Koneet ja kalusto - erittelyt

 

 

Ta2022

1 000 €

KJ

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Ts2025

1 000 €

Sivistystoimen ict-ohjelmistohankinnat
ICT-ohjelmiston kehittäminen 20 20 20 20

Yhteensä 20 20 20 20
Yleishallinnon ict-ohjelmistohankinnat

ICT-ohjelmiston kehittäminen (kotisivut, ohjelmistot) 55 50 50 50
Yhteensä 55 50 50 50

Aineettomat hyödykkeet, yhteensä 75 70 70 70

Aineettomat hyödykkeet - erittelyt
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Tarkemmat erittelyt talonrakennus-investoinneista 
 

Ta2022

1 000 €

KJ

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Ts2025

1 000 €

Perusturvan kiinteistöt
Mäntyrinteen palvelukeskus

Sähkökeskuksen ja sähköjärjestelmien uusintaa 50
 Vanhan puolen vesikaton ja ikkunoiden uusimista, julkisivujen korjausta 300

Mäntyrinteen 4 B Vanhusten vuokratalo
Vesikaton korjausta 20
Toiminnalliset muutokset, sprinklerijärjestelmän rakentaminen 150

Leakoti
Yleisen turvallisuuden parantaminen, kamerajärjestelmät 20

Perusturvan kiinteistöt yhteensä 90 0 300 150
Sivistystoimen kiinteistöt
Opetustoimen kiinteistöt

Kaava-alueiden suunnittelutyöt 20
Askolan lukio

Julkisivukorjauksia, ikkunoiden, peltikatteen maalaus 40
Kamerajärjestelmän uusinta, Automaatiojärjestelmän uusinta/päivitys, IV-

tekniikka
40

Ulko-ovien lukitusmuutokset, automaattilukitukset,vaatii  suunnittelua 20
Parkkipaikan laajennus 50

Askolan koulukeskus
A,B ja C siiven peruskorjausta, mm. ilmastoinitikoneiden uusinnat, 

ikkunakorjaukset, l i ikuntasalin julkisivun ja vesikaton korjaus
60 740

Ulko-ovien lukitusmuutokset, automaattilukitukset,vaatii  suunnittelua 30
Takapihan parkkipaikan asfaltoinnit 80

Monninkylän koulu 

Jätepisteen korjaus Yhteinen PK-Sateenkaaren kanssa, vaatii  selvittelyä ja 

suunnittelua
30

Piha-alueiden asfaltoinnit 55
Väestön suojan ja l i ikuntasalin rakentaminen, asemakaavan muutoksen ja 

suunnittelu
60 600 600

Särkijärven koulu
Julkisivukorjausta, ikkunoiden vaihto, ulko-ovet 80
Radonkorjaukset, radon-imuri 40
LVI-peruskorjausta, käyttövesi- ja viemäriputkistot 150
Salaoja-ja sadevesijärjestelmät, perustuksien vesieristys 100

Juornaankylän koulu
Sisätilojen toiminnallisia muutoksia ja korjauksia mm. wc-tilat 20
Julkisivujen ja ikkunoiden huoltomaalaus 20
Piha-alueen toiminnallisuuden parannus 40

Opetustoimen kiinteistöt yhteensä 140 870 710 1 155
Varhaiskasvatuksen kiinteistöt

Päiväkoti Sateenkaari
Pihan toiminnallisuuden parantaminen, leikkivälineiden uusinnat 20
Julkisivun korjaukset ja maalaukset 20

Päiväkoti Karpalo
Julkisivun maalaus korjaukset 20
Pihan toiminnallisuuden parantaminen, leikkivälineiden uusinnat 20

Päiväkoti Puolukka

Sisäilmaan li ittyvät korjaukset, radonkorjaukset, suunnitelmat laaditaan 

2021

80

Piha-aitojen ja piha kalusteiden uusintaa 40
Päiväkoti Tammenterho

Piha-aitojen ja piha kalusteiden uusintaa 40
Vesikaton pinnoitus ja maalaus 30

Varhaiskasvatuksen kiinteistöt yhteensä 80 60 80 50

Sivistystoimen kiinteistöt yhteensä 220 930 790 1205

Talonrakennus-investonnit - erittelyt
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Ta2022

1 000 €

KJ

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Ts2025

1 000 €

Hallintorakennukset
Kunnanvirasto/Kunnantalo

Kunnantalon ikkuna - ja ulko-ovi uusinnat,lukitusmuutokset, julkisivun 

korjausta, maalausta
120

Takapihan korjausta: Lämmitystolpat ja jätekatos 35
Kunnantalon etupihan korjausta: Pihan ja kunnatalon sadevesi ja 

salaojajärjest., patolevy
100

Kunnantalon sisätilamuutokset, takapihan piha-alue - suunnittelu 60
Hallintorakennukset yhteensä 120 135 0 60

Muut omassa käytössä olevat 
Kirkonkylän vanha koulu

Tilamuutokset ja korjaukset 40
Varaus muille kiinteistön tilamuutoksille 40 40 40
Takapihalle kiinteistönhoidon tarvittava pieni varastotila ja alueen aitaus 50
Pihojen kunnostus ja asfaltointi 60

Muut omassa käytössä olevat rakennukset yhteensä 80 40 150 0

Tutkimukset ja selvitykset
Kiinteistöjen kunto- ja sisäilmatutkimukset, energiaselvityksiä 30 30 30 30
Kiinteishöidon varikon pihan PIMA selvitys 25

Tuktimukset ja selvitykset yhteensä 30 55 30 30
Yhteishankinnat

Kiinteistöjen pihavalaisimien uusinnat LED
Mäntyrinteen palvelukeskus 25
Terveyskeskus 10
Leakoti 8
Askolan Lukio 10
Askolan koulukeskus 15
Särkijärven koulu, Juornaankylän koulu 16
Pk Sateenkaari, Pk Karpalo, Pk Sateenkaari, Pk Puolukka 20
Kunnantalo 10
Kirkonkylän vanha koulu 8

Yhteensä 0 53 53 16
Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien muutokset

avustus 20% (arvio) -60 -30 -30 0
Mäntyrinteen palvelukeskus 200
Terveyskeskus 96
Särkijärven koulu 56
Pk Tammenterho 35
Kunnantalo, Rysy, PK-Karpalo, PK-Puolukka 160
Kirkonkylän vanha koulu 80

Yhteishankinta yhteensä - menot 296 160 91 80
Yhteishankinnat - rahoitusosuus -60 -30 -30 0
Yhteishankinnat investointi, netto 236 130 61 80

Tutkimukset, yhteishankinnat yhteensä, netto 266 185 91 110
Rakennukset, netto,  yhteensä 776 1 290 1 331 1 525

Talonrakennus-investonnit - erittelyt
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Tarkemmat erittelyt kiinteät rakenteet ja laitteet -investoinneista 
Ta2022

1 000 €

KJ

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Ts2025

1 000 €

Liikuntapaikat
Monninkylän maauimala

Uimalalan toiminnalliset korjaukset: Tekniikka ja päällysteiden korjausta 25
Tekniikan korjauksia, kemikaalien varastointi ym. 50

Yleiset uimarannat
Takajärven uimarannan yleistä korjausta, laituri, hyppytorni, rakennukset 40
Takajärven uimarannan tiestön korjaukset yhteistyö seurakunta 30
Vahijärven laituripaikan ja uimarannan kehittäminen sekä parantaminen 30

Monninkylän jääkiekkokenttä

Jääkiekkokentän perustaminen uuteen paikkaan, laitoja ei tarvitse purkaa, 

kestää paremmin, laitojen purkamis ja kokoamiskustannukset hyödyksi
50

Monninkylän urheilukenttä
Urheilukentän ja pallokentän aitojen uusinta, jääkiekkokentän 

rakentamisen yhteydessä
35

Huoltorakennuksen, monitoimikentän laitojen ja pihakuntolaitt. korjaus ja 

huoltomaalaus
25

Monitoimikentän pohjan korjausta ja uusintaa 20
Kirkonkylän keskusurheilukenttä

Moukari- ja kiekkohäkin ja pohjan rakentaminen
Keskusurheilukentän peruskorjaus tai uusi keskusurheilukenttä 60 800

Särkijärven urheilukenttä
Yleistä korjausta mm. huoltorakennukset ja kentän pinta 20 20

Juornaankylän kenttä
Juornaankylän jääkiekkokentän peruskorjaus, laidat 30 000 + pohja 25 60 20 20

Pururadat
Kuntoportaat 100 -150 m - yhteistyössä 3. sektorin kanssa, arvio 35 t€ 20
Valaisimien uusinnat LED

Liikuntapaikat yhteensä 185 200 940 0
Leikkipuistot

Leikkipuistojen kalusteiden uusintaa 30 20
Kolisevantien leikkipuiston aidat 35

Leikkipuistot yhteensä 30 55 0 0
Liikenneväylät

Katujen ja teiden asfaltoinnit ja korjaukset, tierummut ja tieojat 50 70 70 70
Uusien kaava-alueiden teiden ja kevyenliikenteen väylien rakentaminen 100 150 150 150
Katuvalaistuksien uusinnat LED ( elohopealamput loppuu varastosta), 

tarvittaessa pylväät ym.
30 30 30

Kaava-alueiden infran suunnittelu, mittaus ja tutkimukset 25 35 35 35
Liikenneväylät yhteensä 175 285 285 285
Torit ja puistot

Askolan torin parantaminen, asfaltointi ja sähköistys, sähköaut. latausp. 80
Monninkylän torin asfaltointi (kunnan osuus) sähköist., s.aut. latausp. 20

Torit ja puistot yhteensä 100 0 0 0
Vesi- ja viemärilaitos

Tutkimus ja kehitys 20 20 20
Vesilaitoksen, vedenottamoiden korjaukset 40 30 30 30
Vesijohtoverkoston korjaukset 30 30 30 30
Vesijohtoverkoston uusimista

Kirkonkylä- Askolan koulukeskus 80
Lakeakallio-Ruutipelto 40 40
Monninkylä,Hannentie, Pivantie 40 40
Vahijärvi 30 50
Askolan koulukeskus -Onkimaa 20 20
Kirkonkylä 30
Monninkylä 30

Vesilaitoksen uudet toiminta-alueet 60 60 60
Viemäripumppaamoiden korjausta 30 30 30 30
Viemärilinjaston kaivojen ja putkiston korjaamista, hulevesien ongelmat 30 30 30 30
Viemärilinjaston uusimista 30 30 30 30
Viemärilaitoksen uutta toiminta-aluetta

Vahijärven uusi toiminta-alue 30 50
Muita uusia toiminta-alueita 50

Uusien li ittymien vesihuollon rakentamista 20 20 20 20
Uusien kaava-alueiden vesihuollon rakentaminen 60 60 60

Vesi- ja viemärilaitoksen investoinnit, yhteensä 360 450 430 420
Kiinteät rakenteet ja laitteet, yhteensä 850 990 1 655 705

Kiinteät rakenteet ja laitteet - erittely
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Rahoituslaskelma 
 

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, miten kunnan rahoi-
tustarve katetaan. 

Rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja 
rahoituksen rahavirrat vähennyslaskukaavan muo-
dossa.  

Toiminnan ja investointien rahavirta esitetään vä-
lisummana. Ylijäämäinen välisumma osoittaa inves-
tointien rahoituksen toteutuvan kokonaan tulora-
hoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omai-
suuden myynnillä. Negatiivinen välisumma kertoo 
määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella 
eli rahoitusvaje katetaan lainanotolla.  

Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavir-
ran yhteenlaskettu määrä osoittaa budjetoitujen ra-
havirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuval-
miuteen.  

Rahoituslaskelmassa esitetään myös lainakannan 
muutokset eli minkä verran pitkäaikaista lainaa on 
suunniteltu lyhennettävän ja/tai nostettavan talous-
arviovuonna.  

Rahoituslaskemassa esitettävät rahavarat sisältävät 
pankkisaamiset sekä kaikki sijoitukset. 

 

 

Talousarviovuosi 2022 
 

Talousarvion mukaan kunnan talous vuodelle 2022 ei 

ole tasapainossa. Tilikauden tulostavoite on lähellä 

nollaa. Vuosikatteeksi kertyy 1,633 milj. euroa, mikä 

riittää kattamaan juuri ja juuri poistojen määrän. 

Talouden tasapainon yksi merkki on se, että vuosi-

kate riittää kattamaan investoinnit. Talousarviovuosi 

2022 suunnitelmissa investointien hankintameno on 

1,926 milj. euroa. Mahdollisten avustusten ja käyttö-

omaisuuden luovutustulojen jälkeen investointien 

nettomenoksi tulee 1,6 miljoonaa euroa. Näin syntyy 

rahoitusvajetta noin 200 000 euroa, joka on katet-

tava lainanotolla tai kassavaroin. Rahoitusosassa tä-

män osoittaa toiminnan ja investointien rahavirta. 

Lainakannan muutos talousarviovuonna 2022 on vä-

häinen, koska arvioidaan lainan lyhennysten ja nos-

tettavan pitkäaikaisen talousarviolainan olevan       

samansuuruisia. 
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Valtionosuusarvio vuodelle 2022 on samaa tasoa ku-

luvan vuoden kanssa.  
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Rahoituslaskelma 
 

Rahoituslaskelma

Tp 2020

€

Muutettu

Ta2021

Ta2022

€

Muutos

Tp20 - Ta22

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Vuosikate 4 124 564 1 510 991 1 633 100 -152,6 % 2 395 2 205

Tulorah. korjauserät -26 917 -50 000 -150 000 82,1 % -150 -150

Investoinnit

Investointimenot -3 582 371 -1 840 000 -1 946 000 -84,1 % -2 570 -3 276

Rahoitusos. inv.menoihin 114 000 0 60 000 -90,0 % 30 30

Pys. vast. luov.tulot 64 130 270 000 200 000 67,9 % 200 175

693 407 -109 009 -202 900 441,7 % -95 -1016

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutoks. 2 026 565 -1 521 689 28 000 -7137,7 % 18 118
Pitkäaik.lainojen lis. 0 0 1 500 000 100,0 % 1 400 1 500

Pitkäaik. lainojen väh. -1 473 435 -1 521 689 -1 472 000 -0,1 % -1 382 -1 382

Lyhytaik. lainojen muutos 3 500 000 0 0 0,0 % 0 0

Muut maksuvalm. muut. -205 811 0 0 0,0 % 0 0

1 820 754 -1 521 689 28 000 -6402,7 % 18 118

Vaik. maksuvalmiuteen 2 514 161 -1 630 698 -174 900 1537,5 % -77 -898

Rahavarat 31.12. 8 575 181 6 944 483 6 769 583 -26,7 % 6 693 5 795

Rahavarat 1.1. 6 061 020 8 575 181 6 944 483 12,7 % 6 770 6 693

Rahavarojen muutos 2 514 161 -1 630 698 -174 900 1537,5 % -77 -898

Tunnusluvut:

Tp 2020

€

Muutettu

Ta2021

Ta2022

€

Muutos

Tp20 - Ta22

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Asukasmäärä 31.12. 4 885 4 970 4 890 0,1 % 4 920 4 950

Inv. netto, €/asukas 697 316 345 -102,1 % 476 620

Invest. tulorahoitus % 115,1 % 82,1 % 83,92 % -37,2 % 93,2 % 67,3 %

Lainamäärä, 1 000 € 24 998 23 476 23 504 -6,4 % 23 522 23 640

Lainat, €/asukas 5 117 4 724 4 807 -6,5 % 4 781 4 776

Rahavarat 31.12, 1 000 € 8 575 6 944 6 770 -26,7 % -77 -898

- rahavarat sisältävät pankkisaamiset ja sijoitukset

Toiminnan ja 

investointien rahavirta

Toiminnan ja 

investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta
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Askolan kuntakonserni 
 

Tytäryhteisöjen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 

Kuntakonsernin riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan 

perusteet 
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Askolan kuntakonsernin rakenne 
 

Askolan kuntakonserni muodostuu 2 tytäryhteisöstä 

(> 50 % omistus) ja 2 osakkuusyhteisöstä (20-50 % 

omistus) sekä 4 kuntayhtymästä, joissa kunta on jä-

senenä. Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää 

kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden 

keskeisistä tavoitteista ja omistajaohjauksen periaat-

teista ja konserniohjeesta. Askolan kunnan konser-

niohje tukee kuntakonsernin omistajapoliittista oh-

jasta, kuntastrategian toteutumista, toiminnallisten 

ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja tytär-

yhteisöjen toimintaa. 

Kunnan valtuusto asettaa tytäryhteisöille keskeiset 

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Nämä tytär-

yhteisöt raportoivat niiden toteutumista kolme ker-

taa vuodessa: I ja II osavuosikatsauksen sekä tilinpää-

töksen yhteydessä. 

 

 

Askolan kuntakonsernin rakenne 2022 

 

 

Kuntakonsernin tilinpäätöksen laadinnan yhtey-

dessä: 

- tytäryhteisöt yhdistellään pariarvomenetel-

män mukaan 

- kuntayhtymät yhdistellään suhteellisen 

omistusosuuden mukaan 

- osakkuusyhteisöjen osuudet esitetään kun-

takonsernin liitetiedoissa eikä näitä yhdis-

tellä tilinpäätöksessä 
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Tytäryhteisöjen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 

 

Askolan Puhti Oy 

Askolan Puhti Oy on sosiaalinen yritys, joka edesaut-

taa työllistymistä. 

Samalla luodaan palveluita Askolan kunnalle  (pe-

sula-, siivous- ja lähettipalvelut sekä hieman kiin-

teistö- ja jätehuoltopalveluita). 

Pesulapalveluita myydään myös yrityksille ja kotita-

louksille. 

 

 

 

 

Toiminnalliset tavoitteet 
Vuonna 2022 yhtiö pyrkii työllistää kaksi uutta työn-

tekijää ja vuoden aikana kirjoittaa työkokeilusopi-

muksia kolme kappaletta. 

Kaiken kaikkiaan työsuhteisia tällöin on kahdeksan 

henkeä, joista yksi on oppisopimuksella. Lisäksi työl-

listetään kaksi kausityöntekijää. 
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Tuloslaskelma 

Askolan Puhti Oy

Tp 2020

€

Muutettu

Ta2021

€

Ta2022

€

Muutos

Tp20 - Ta22

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Liikevaihto 318 306 281 500 288 000 -10,5 % 270 271

Liiket. muut tuotot 37 430 53 700 19 700 -90,0 % 50 50

Materiaalit ja palvelut -36 231 -31 750 -13 500 -168,4 % -23 -24

Aineet, tarv. ja tavarat -33 977 -24 250 -11 500 -195,5 % -17 -17
Ostot tilik. aikana -33 977 -24 250 -11 500 -17 -17

Palvelujen ostot -2 254 -7 500 -2 000 -12,7 % -6 -7

Henkilöstökulut -202 201 -209 700 -202 650 0,2 % -203 -204
Palkat ja palkkiot -165 936 -172 500 -163 000 -166 -167

Henkilösivukulut -36 265 -37 200 -39 650 -37 -37
Eläkekulut -27 777 -32 000 -34 000 -32 -32

Muut hlöstösivukulut -8 487 -5 200 -5 650 -5 -5

Poistot ja arvonal. -3 069 -2 400 -2 400 -27,9 % -2 -2
Sumu-poistot -3 069 -2 400 -2 400 -2 -2

Liiket. muut kulut -96 211 -87 850 -87 850 -9,5 % -89 -89

Liikeyli-/alijäämä 18 025 3 500 1 300 -1286,5 % 3 3

Rahoitustuotot ja -kulut 294 865 115 -155,5 % 0 0

Muut rahoitustuotot 397 900 150 -164,7 % 0 0

Muut rahoituskulut -103 -35 -35 -194,8 % 0 0

Yli-/alijäämä ennen sat. eriä 18 318 4 365 1 415 -1194,6 % 3 3

Yli-/alijäämä ennen varauksia 18 318 4 365 1 415 -1194,6 % 3 3

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 18 318 4 365 1 415 -1194,6 % 3 3  
 

Rahoituslaskelma 

Askolan Puhti Oy

Tp 2020

€

Muutettu

Ta2021

€
Ta2022

€

Muutos

Tp20 - Ta22

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Liikeyli-/alijäämä 18 318 4 365 1 415 -1194,6 % 3 3

Poistot ja arv. alent. 3 069 2 400 2 400 -27,9 % 2 2

Investoinnit

21 387 6 765 3 815 -460,6 % 6 5

Rahoituksen rahavirta

Oman pääom. muut.

Muut maksuvalm. muut. 0 0 0 0,0 % 0 0

0 0 0 0,0 % 0 0

Vaik. maksuvalmiuteen 21 387 6 765 3 815 -460,6 % 6 5

Toiminnan ja investointien 

rahavirta

Toiminnan ja investointien 

rahavirta

Rahoituksen rahavirta
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Kirnujen Asunnot Oy 

Tuloslaskelma 

Kirnujen Asunnot Oy

Tp 2020

€

Muutettu

Ta2021

€

Ta2022

€

Muutos

Tp20 - Ta22

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Liikevaihto 800 773 788 000 810 000 1,1 % 812 815

Poistot ja arvonal. -214 071 -208 000 -215 000 0,4 % -215 -215
Sumu-poistot -214 071 -208 000 -215 000 -215 -215

Liiket. muut kulut -590 796 -528 000 -595 000 0,7 % -597 -600

Liikeyli-/alijäämä -4 094 52 000 0 0,0 % 0 0

Rahoitustuotot ja -kulut -33 844 -44 950 -35 850 -36 -36

Korkotuotot 120 550 150 0 0

Korkokulut -33 964 -45 500 -36 000 -36 -36

Yli-/alijäämä ennen sat. eriä -37 938 7 050 -35 850 -5,8 % -36 -36

Yli-/alijäämä ennen varauksia -37 938 7 050 -35 850 -5,8 % -36 -35,85

Tilinpäätösiirrot 37 957 35 850 36 36

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 19 7 050 0 0,0 % 0 0

Kirnujen Asunnot Oy

Tp 2020

€

Muutettu

Ta2021

€
Ta2022

€

Muutos

Tp20 - Ta22

Ts2023

1 000 €

Ts2024

1 000 €

Liikeyli-/alijäämä 19 7 050 0 0,0 % 0 0

Poistot ja arv. alent. 214 071 208 000 215 000 0,4 % 215 215

Investoinnit

Hankintameno -3 987 562 0 0 0,0 % 0 0

-3 773 472 215 050 215 000 1855,1 % 215 215

Rahoituksen rahavirta

Antolaina

Lainakannan muutoks. -173 530 -178 641 -175 000 0,8 % -175 -175

Pitkäaik. lainojen väh. -173 530 -178 641 -175 000 0,8 % -175 -175

Muut maksuvalm. muut. 0 0 0 0,0 % 0 0

-173 530 -178 641 -175 000 0,8 % -175 -175

Vaik. maksuvalmiuteen -3 947 002 36 409 40 000 9967,5 % 40 40

Korollinen laina 31.12. 4 701 316 4 522 675 4 347 675 4 173 3 998

Rahoituksen rahavirta

Toiminnan ja investointien 

rahavirta

Toiminnan ja investointien 

rahavirta

 
Toiminnalliset tavoitteet 

- käyttöaste > 95 % 

- yhtiön toimintatuotot kattavat toiminta- ja rahoituskulut, poistot, vuosittaiset peruskorjaukset 
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Kuntakonsernin riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan perusteet 

 

Riskienhallinta osana johtamisjärjestelmää 

Kuntakonsernin johtamisjärjestelmällä luodaan 

edellytykset toimivalla riskienhallinnalle, sisäiselle 

valvonnalle ja konsernivalvonnalle sekä niiden tulok-

sellisuudesta raportoinnille. Riskienhallinnan ja sisäi-

sen valvonnan menettelyt integroidaan osaksi johta-

misen ja toiminnan prosesseja, rakennetaan sisälle 

organisaation toimintaprosesseihin. Näin merkittä-

vimmät riskit tunnistetaan, niiden merkitys arvioi-

daan ja tarvittavat riskit hallitsevat ratkaisut tehdään 

päätöksenteon, prosessien hallinnan ja toiminnan 

organisoinnin yhteydessä. 

Sisäisellä valvonnalla edistetään kuntakonsernin te-

hokasta johtamista, riskien hallintaa ja toiminnan tu-

loksellisuuden arviointia. 

Valvontajärjestelmän avulla valvotaan, että lainsää-

däntöä, määrittelyjä toimintaperiaatteita ja annet-

tuja ohjeita noudatetaan. Sisäinen valvonta on osa 

kuntakonsernin johtamisjärjestelmää ja sisältää: 

- kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja 

kuntakonsernin johdon ja muiden osapuol-

ten toimenpiteet, joilla parannetaan riskien-

hallintaa ja lisätään tavoitteiden ja päämää-

rien saavuttamisen todennäköisyyttä 

- ne menettely- ja toimintatavat, joilla varmis-

tetaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus 

- johdon ja hallinnon toimintatavat asetettu-

jen tavoitteiden toteutumisen, toimintapro-

sessien ja riskien arviointiin 

Riskien määrittely 

Riski tarkoittaa epävarmuuden vaikutusta tavoittei-

den saavuttamiseen. Vaikutus on poikkeama osoite-

tusta niin myönteisessä kuin kielteisessäkin mie-

lessä. Riskiä kuvatessa viitataan mahdollisiin tapah-

tumiin, niiden seurauksiin tai niiden yhdistelmiin. 

Riski ilmaistaan tapahtuman seurausten ja riskin to-

dennäköisyyden yhdistelmänä. Kuntakonsernin riskit 

luokitellaan strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin 

ja vahinkoriskeihin.  

Riskienhallintaan liittyvät vastuut ja velvolli-

suudet 

Sisäisellä valvonnalla edistetään kuntakonsernin te-

hokasta johtamista, riskien hallintaa ja toiminnan tu-

loksellisuuden arviointia. 
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Liitteet 
 

1. Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet ja määrärahat 

 

2. Sisäiset erät 
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1. Lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet ja määrärahat 

 

PERUSTURVA –toimialan muodostavien tulosalueiden sitovat määrärahat ja tavoitteet tulos-

alueittain 
 

 
 

PERUSTURVAN HALLINTO 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 17 214 97 858 0 0 0,0 % 0 0

Toimintakulut -192 202 -292 797 -261 611 -267 407 28,1 % 0 0

Toimintakate -174 988 -194 939 -261 611 -267 407 34,6 % 0 0  

 

Toiminnan kuvaus 
Perusturvan hallinto on perusturvajohtaja, toimistosihteeri 

sekä järjestelmäasiantuntija sekä perusturvalautakunta. Hal-

linnon tehtävänä on sosiaalihuollon antamisesta ja siihen liit-

tyvistä muista toimenpiteistä perusturvalautakunnan vahvis-

tamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti. 

Lautakunta seuraa sote-uudistuksen etenemistä ja tekee tar-

vittavia päätöksiä. Talouden seuranta ja toiminnan ylläpitämi-

nen nykyisellä kustannustehokkaalla tasolla ovat keskeisiä 

asioita vuonna 2022.  

Perusturvalautakunta seuraa Korona -viruksen aiheuttamien 

kustannusten ja toiminnallisten tappioiden palauttamista vi-

rusta edeltävälle tasolle. 

Työllisyydenhoito on jäämässä vuoden 2023 alusta kuntaan ja 

lakimuutos 2024 alusta koko työllisyyden hoito siirtyy kuntien 

vastuulle. Tähän muutokseen valmistautuminen aloitetaan jo 

2022 aikana.   

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Vuoden 2022 painopiste on SOTE -uudistukseen valmistautu-

minen vuoden 2023 alusta. Tavoitteena on ylläpitää toimin-

taa ja samalla vahvistaa koko toimialan tietoa tulevasta uu-

distuksesta. Hallinnon henkilöstö osallistuu oman työnsä 

ohessa SOTE -valmisteluun ja siitä tiedottamiseen.  

Henkilöstö 
Henkilöstössä ei tapahdu muutoksia vuoden 2022 aikana. 

Talousarviossa muutokset kohdistuvat henkilöstön palkkauk-

sessa tapahtuneisiin pieniin korotuksiin ja toisaalta asiakas-

maksulain uudistuksesta johtuviin pieniin muutoksiin tulojen 

muodostumisessa. Nämä ovat huomioitu siten, että koko pe-

rusturvan toimialaa koskemaan muuten 2021 talousarvion 

mukaiseen budjettiin on lisätty 180 000€.  
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PERUSTURVAN HALLINTO 

 

ELINVOIMA  

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Seurataan aktiivisesti palvelujen järjes-
tämisen kustannuksia. Etsitään talou-
dellisia toimintatapoja ja verrataan 
kustannuksia.  

Talous pysyy annetussa raamissa.  Esimiestaso 

Positiivinen imago SOTE – uudistuksen informointi ja tule-
vat muutokset ja palvelujen monipuo-
listuminen informoidaan oikein.  

Palaute ja muutosvastarinnan vähäi-
nen määrä.  

Esimiestaso 

Arkijärki kunnan toi-
minnassa 

Etätapaamisten järjestäminen, kun se 
on mahdollista ja toiminnallisesti tar-
koituksenmukaista 

Autoilu ja matkakustannusten määrä. Koko henkilöstö 

 

 

HYVINVOINTI 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Toimivat yhteydet Kannustetaan toimintayksiköitä osallis-
tumaan Itä-Uudenmaan hankkeiden 
pilotteihin.  

Digipalveluja kuntalaisten käytettä-
vissä entistä enemmän 

Pilotoivat yksiköt 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Muutosvalmennus, osallistuminen uu-
distukseen 

Osallistumiset kokouksiin ja valmistelu-
työhön, informaatio kuntaan päin 

Hankeryhmien jäse-
net, esimiehet 

Kehittyvät ja ennalta-
ehkäisevät hyvinvoin-
nin- ja terveyden 
edistämispalvelut 

Yhteistyö kunnan hyvinvointipalvelu-
jen kanssa. Kehitetään yhdessä ehkäi-
seviä palveluja ja siirretään hallitusti 
soten järjestämisvastuulla olleita HYTE 
-toimia .  

SOTE keskittyy sote palveluihin ja esiin 
nousee HYTE työ koko kunnassa ja eri 
toimialoilla.  

Koko henkilöstö 
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SOSIAALIPALVELUT 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 13 415 5 700 32 800 32 800 59,1 % 0 0

Toimintakulut -2 027 090 -1 830 729 -1 944 042 -1 844 042 -9,9 % 0 0

Toimintakate -2 013 675 -1 825 029 -1 911 242 -1 811 242 -11,2 % 0 0  

 

Sosiaalipalvelut-tulosalue koostuu seuraavista tulosyksiköistä. Sosiaalipalvelut on lautakuntataso. 

 

 

Toiminnan kuvaus 
Jokaisella on oikeus saada kiireellisessä tilanteessa yksilölli-

seen tarpeeseen perustuvat sosiaalipalvelut oleskelukunnal-

taan siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolen-

pitoon ja toimeentuloon vaarannu. Sosiaalipalveluja tarjo-

taan jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen liit-

tyvään tuen tarpeeseen, taloudellisen tuen tarpeeseen, sosi-

aalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistä-

miseksi, lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkival-

lasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen, äkil-

lisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen, lapsen tasa-

painoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi, päihteiden 

ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sai-

raudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tar-

peeseen muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kog-

nitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen sekä 

tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tu-

kemiseksi. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Toiminnan painopisteessä on taata hyvin toimivat palvelut 

kustannustehokkaasti. Tulevan hyvinvointialueen yhteiset 

hankkeet ja kehittämistoimet lisäävät erilaisia palvelumuo-

toja. Sähköiset palvelut tulevat olemaan vuoden 2022 tär-

keimmät kehittämiskohteet nykyisten palvelumuotojen rin-

nalla ja tukena.  

Henkilöstö 
Sosiaalityön henkilöstö ja tehtävät pysyvät ennallaan.  
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SOSIAALIPALVELUT 
 

ELINVOIMA 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Toimivat yhteydet Osallistutaan SOTE- ja rakenneuudistus-
hankkeen digipalvelujen kehittämiseen. 

Sähköisiä palveluja on käytössä. Henkilöstö 

Kestävä talous Kustannustehokas toimintatapa. Pysytään talousarviossa.  sosiaalityönjoh-
taja/perusturvajoh-
taja 

Positiivinen imago uusista ja monipuolisemmista palve-
luista informoidaan ja tuetaan niiden 
käyttämisessä. 

Uudet palvelut ovat käytössä. Asia-
kastyytyväisyys.  

koko henkilöstö 

Toimivat yhteydet Etäpalvelut, sähköiset palvelut   

Positiivinen imago Uudistuksista kerrotaan monipuolisesti. Palvelut ovat käytössä monipuoli-
sesti. 

Koko henkilöstö 

 

HYVINVOINTI 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Ajanmukainen palve-
luverkko 

Ehkäisevät ja tukevat palvelut. Sijaishuollon ja asumispalvelujen 
kustannukset pysyvät asetetuissa 
raamissa. 

Koko henkilöstö 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Palvelut tarjotaan asiakkaille säädetyssä 
ajassa. Palveluista on saatavissa infor-
maatiota.  

AVI ei huomauta aikojen ylittämi-
sestä. Asiakaspalaute 

Koko henkilöstö 

Toimivat yhteydet Ollaan mukana Sote- hankkeen kokei-
luissa.  

Asiakkailla on käytössä sähköisiä 
palveluja.  

Koko henkilöstö 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Tuetaan henkilöstö muutostilanteessa ja 
tarjotaan koulutukset. Työnohjaukset 
ovat käynnissä ja henkilöstö saa vähin-
tään 3 pv/h/v koulutusta 

 Pysyvä henkilöstö. Sairauspoissa-
olot eivät lisäänny.  

sosiaalityönjohtaja, 
perusturvajohtaja 

Avoin ja ratkaisukes-
keinen ote 

Erilaisiin elämäntilateisiin löydetään asi-
akkaan kokoinen ratkaisu.  

Asiakkaat saavat oikeaan aikaan ja 
oikeaa palvelua. Painopiste on pe-
ruspalveluissa.  

Koko henkilöstö 
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TYÖLLISTÄMISPALVELUT – siirtyy vuoden 2022 alusta yleishallintoon 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 60 480 49 000 46 550

Toimintakulut -445 573 -395 615 -363 372

Toimintakate -385 093 -346 615 -316 822  

Yleishallinnon puolella vuodesta 2022 alkaen 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 46 550 46 550 100,0 % 47 47

Toimintakulut -243 372 -243 372 100,0 % -334 -335

Toimintakate -196 822 -196 822 100,0 % -287 -288  

SENIORIPALVELUT 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 783 538 789 849 588 900 638 900 -22,6 % 0 0

Toimintakulut -3 183 171 -3 237 405 -3 287 261 -3 215 571 1,0 % 0 0

Toimintakate -2 399 633 -2 447 556 -2 698 361 -2 576 671 6,9 % 0 0  

Senioripalvelut-tulosalue koostuu: 

 

 

Toiminnan kuvaus 
Askolan senioripalvelujen tehtävänä on terveyttä ja hyvin-

vointia sekä toimintakykyä tukevien ja edistävien, asiakasläh-

töisten palvelujen tuottaminen ikääntyvälle väestölle. Se-

nioripalveluihin kuuluvat kotiin vietävät palvelut (kotipalvelu, 

kotisairaanhoito ja tukipalvelut), ikääntyneiden päivätoi-

minta sekä asumispalvelut (tehostettu palveluasuminen ja ly-

hytaikaisen kuntouttavan hoidon yksikkö).   

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Toiminnan painopisteenä 2022 on palvelurakenteen ja – tuo-

tannon pitäminen nykyisellä tasolla niin, että palvelujen yh-

denvertainen saatavuus turvataan ja palveluprosessit ovat 

asiakaslähtöisiä ja sujuvia.  Osallistutaan alueelliseen sotepal-

velujen kehittämiseen muun muassa yhtenäistämällä palve-

luprosesseja, -kriteerejä, ottamalla käyttöön uusia toiminta-

malleja tavoitteena toiminnan ja palvelun laadun parantami-

nen sekä niiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistaminen.  

Henkilöstö 
Vuonna 2022 ei vakanssien määriin ole tulossa muutoksia. 

Henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä pyritään varmistamaan 

joustavin työaikaratkaisuin ja rekrytointia tehostamalla. Tila-

päiseen työvoiman tarpeeseen palkataan sijaistyövoimaa ja 

tarvittaessa ostopalvelua. Osaamista tuetaan, ylläpidetään ja 

kehitetään tarjoamalla täydennyskoulutusta. Henkilöstölle 

järjestetään muutosvalmennusta.  
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SENIORIPALVELUT 
 

ELINVOIMA 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Kustannusvaikuttava toiminta ja -pal-
velurakenne 

Pysyminen talousarviossa johto/henkilöstö 

Arkijärki kunnan toi-
minnassa 

Kestävää kehitystä edistävä toiminta ja 
palvelut 

Huomioidaan ympäristövaikutukset 
toiminnassa ja hankinnoissa 

johto/henkilöstö 

 

HYVINVOINTI 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Ajanmukainen palve-
luverkko 

Asiakkaan osallisuutta tukevat ja -edis-
tävät palvelut Toimintakykyä ylläpitä-
vät ja -edistävät palvelut 

Toimintakykymittarit 
Asiakkaan osallistuminen hoidon- 
ja palvelun suunnitteluun 

johto/henkilöstö 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja oi-
kein kohdennetut palvelut 

Riittävät lähipalvelut 
Ei jonoja 
Riittävä henkilöstö/ toimintaa tu-
keva henkilöstörakenne 

johto/henkilöstö 

Toimivat yhteydet VideoVisit -pilotin käynnistäminen 
2022 

Viriketoiminnan pilotointi etärat-
kaisuna. Asiakas- ja henkilökunta 
palautteet 

johto/henkilöstö 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Muutosvalmennus, työnohjaus, yksilöl-
liset, joustavat työaikaratkaisut 

Riittävä henkilöstöresurssi. Henki-
löstön tukeminen muutosproses-
sissa 
Osaamisen kehittäminen ja ylläpi-
täminen koulutuksin 

johto/henkilöstö 

Kehittyvät ja ennalta-
ehkäisevät hyvinvoin-
nin- ja terveyden 
edistämispalvelut 

Päivätoiminnan kehittämistyön jatka-
minen 
VideoVisit -hanke 

Asiakastyytyväisyyskysely päivätoi-
minnassa 
Palvelun käyttäjien määrä 

johto/henkilöstö 

Turvallinen, osallis-
tava ja viihtyisä 
elinympäristö 

Esteettömät ja saavutettavat palvelut 
 

Esteettömyysohjelman mukaisten 
tavoitteiden toteutuminen 

johto/henkilöstö 
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VAMMAISPALVELUT 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 0 0 36 200 36 200 100,0 % 0 0

Toimintakulut -1 877 497 -1 905 628 -2 108 736 -2 009 156 6,6 % 0 0

Toimintakate -1 877 497 -1 905 628 -2 072 536 -1 972 956 4,8 % 0 0  

Toiminnan kuvaus 
Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen 

henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenver-

taisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vam-

maisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Yhteinen vammaispalveluiden kehittäminen Itä-Uudenmaan 

alueella jatkuu valmistautumisena hyvinvointialueen toimin-

taan. Edelleen kehitetään palveluja ja yhdenmukaistetaan 

toimintatapoja ja kilpailutetaan palveluja yhdessä. Yhteistyö 

vammaisneuvostojen kanssa on tiivistä.  

 

Henkilöstö 
Vammaispalvelujen henkilöstöön ei tulossa muutoksia. 

Talous 
Vammaispalveluissa kotona asumisen tukemiseksi tehtävät 

subjektiivisiin oikeuksiin kuuluvat asunnon muutostyöt ovat 

toisinaan mittavia ja aiheuttavat paljon kustannuksia. Oman 

haasteen tuo ennakoimattomuus. Itä-Uudenmaan alueen yh-

teinen korjausneuvoja ja kilpailutetut ostopalvelut tuovat kui-

tenkin säästöjä tähän suuria kustannuksia aiheuttavaan koko-

naisuuteen.  

 

 

ELINVOIMA 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Yritysmyönteisyys Kilpailutetut ja tietyt palveluntuottajat Kustannusten pitäminen arvioidulla 
tasolla 

Johto/henkilöstö 

Arkijärki kunnan toi-
minnassa 

Itä-Uudenmaan alueen yhteiset kriteerit 
ja myöntämisperusteet. 

Asiakastyytyväisyys, alueellisen 
tasa-arvon toteutuminen 

Johto/henkilöstö 

 

HYVINVOINTI 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Yhteistyö koko Itä-uudenmaan alueella 
lisää osaamista ja palvelujen kirjoa. 

Asiakastyytyväisyys, palvelut saa-
daan määräajassa, ei jonoja. Oikeat 
palvelut oikeaan aikaan.  

Johto/henkilöstö 

Toimivat yhteydet Osallistutaan yhteiseen kehittämistyö-
hön.  

Käytössä etä- ja digipalveluja Sote-hankkeet 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Alueen erityistyöntekijöiden yhteistyö, 
työnohjaukset ja sote -hankkeen koulu-
tukset 

Pysyvä ja hyvinvoiva henkilöstö. 
Vähäinen sairauspoissaolojen 
määrä. 

Hanke, Johto/hen-
kilöstö 

Avoin ja ratkaisukes-
keinen ote 

Yksilölliset toimivat palveluratkaisut kotona asuminen mahdollisimman 
pitkään 

Alueen sosiaalityön 
kehittäminen 

Turvallinen, osallis-
tava ja viihtyisä 
elinympäristö 

Huomioidaan esteettömyys ja turvalli-
suus korjaus- ja uudisrakentamisessa 

Rakennukset ja ympäristö on es-
teetön 

Kaikki hallintokun-
nat 
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 0 0 0 0 0,0 % 0 0

Toimintakulut -84 273 -92 000 -94 911 -94 911 11,2 % 0 0

Toimintakate -84 273 -92 000 -94 911 -94 911 11,2 % 0 0  

 

Toiminnan kuvaus 
Porvoon kaupunki tuottaa Askolan kunnalle terveydensuo-

jelu-, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintä-huollonpalvelut.   

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Ympäristöterveydenhuollon palvelut ovat edelleen vuoden 

2023 jälkeenkin jäämässä Porvoon kaupungin toiminnaksi, 

vaikka muut sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi 

siirtyy hyvinvointialueille.  

Henkilöstö 
Ympäristöterveydenhuollossa ei ole tulossa vakansseihin 

muutoksia 
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PERUSTERVEYDENHUOLTO 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 355 413 404 100 322 000 372 000 4,5 % 0 0

Toimintakulut -2 578 245 -2 533 611 -2 729 334 -2 729 334 5,5 % 0 0

Toimintakate -2 222 832 -2 129 511 -2 407 334 -2 357 334 5,7 % 0 0  

Perusterveydenhuolto-tulosalue muodostuu kahdesta tulosyksiköstä. Tulosalue on lautakuntataso. 

 

 

Toiminnan kuvaus 
Perusterveydenhuollon tehtävänä on edistää ja tukea asuk-

kaiden terveyttä ja hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä yksilöl-

lisesti ja asiakaslähtöisesti sekä ehkäistä sairauksia. Toimin-

nan perustana ovat ehkäisevä terveydenhuolto ja hyvin toi-

mivat, sujuvat sekä oikea-aikaiset terveyspalvelut. Kunnan 

asukkaiden osallisuutta edistetään ja tuetaan.  

Perusterveydenhuollon palvelut koostuvat  

- terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista 

- suun terveydenhuollosta 

- lääkinnällisestä kuntoutuksesta 

- mielenterveys- ja päihdetyöstä 

-  avosairaanhoidon palveluista 

 

Terveyskeskusvuodeosastohoito tuotetaan osto-palveluna. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät  
Perusterveydenhuollon palvelut pyritään säilyttämään nykyi-

sellä tasolla.  Valmistaudutaan siirtymään Itä-Uudenmaan hy-

vinvointialueelle osallistumalla alueelliseen kehittämis- ja 

suunnittelutyöhön: palvelujen yhdenvertaista saatavuutta 

pyritään edistämään, palveluprosesseja yhtenäistetään ja uu-

sia alueellisia toimintamalleja otetaan käyttöön. Uusia toi-

mintamalleja, kuten etävastaanotot, pilotoidaan ja niitä arvi-

oidaan.  

Henkilöstö 
Vuonna 2022 ei vakanssien määriin ole tulossa muutoksia. 

Henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä pyritään varmistamaan 

joustavin työaikaratkaisuin ja rekrytointia tehostamalla. Tila-

päiseen työvoiman tarpeeseen palkataan sijaistyövoimaa ja 

tarvittaessa ostopalvelua. Osaamista tuetaan, ylläpidetään ja 

kehitetään tarjoamalla täydennyskoulutusta. Henkilöstölle 

järjestetään muutosvalmennusta 
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PERUSTERVEYDENHUOLTO 

 

ELINVOIMA 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Kustannustehokas perusterveyden-
huolto 

Talousarviossa pysyminen. Resurssien 
kohdentaminen tarkoituksenmukai-
sesti. 

johto/henkilöstö 

Arkijärki kunnan 
toiminnassa 

Kestävää kehitystä edistävä toiminta ja 
palvelut 

Ympäristöystävällisyys ja kestävää ke-
hitystä edistävä toiminta ja hankinnat. 

johto/henkilöstö 

 

HYVINVOINTI 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Ajanmukainen pal-
veluverkko 

Lähipalvelut säilytetään nykyisellä ta-
solla. Palvelujen joustava käyttö; osa 
palveluista alueellisena yhteistyönä.  

Riittävä, laadukas ja asiakkaan osalli-
suutta tukeva palveluverkko. Lähipal-
velut säilyvät omassa terveyskeskuk-
sessa. Joustava käyttö (lähi-/alueelli-
nen- ja ostopalvelu) 

johto 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja oikein 
kohdennetut palvelut. 
 

Asiakaspalautteet, asiakastyytyväisyys-
kysely Kiireettömän hoidon saata-
vuus/T3 
Hoidon tarpeen arviointi lain edellyttä-
män aikarajan puitteissa 
Joustava palveluihin pääsy, esh lähet-
teiden määrä 
Ostopalvelun käyttö 
Vasteaikaraportit (TeleQ) 

johto/henkilöstö 

Toimivat yhteydet Sähköisten palvelujen ja etävastaanotto-
jen käyttöön otto ja lisääminen 

Oma olo –pilotoidaan 
Etävastaanottojen toteutuminen/lkm 
Etäkonsultaatiot 
 

johto/henkilöstö 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Muutosvalmennus, työnohjaus, yksilölli-
set, joustavat työaikaratkaisut, osaava ja 
ammattitaitoinen henkilöstö 

Riittävä henkilöstöresurssi/vakanssit 
täynnä Henkilöstön tukeminen muu-
tosprosessissa 
Osaamisen kehittäminen ja ylläpitämi-
nen koulutuksin. Koulutuspäivät toteu-
tuvat. 

johto/henkilöstö 

Kehittyvät ja ennal-
taehkäisevät hyvin-
voinnin- ja tervey-
den edistämispal-
velut 

Ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen 
palveluja kehitetään ja uusia toiminta-
malleja otetaan käyttöön eri asiakasryh-
mille korostaen varhaista tukea. 

Alueellisten toimintamallien ja proses-
sien käyttöönotto (mm lasten ja nuor-
ten palvelut/ mielenterveys- ja päihde-
palvelut) 
Yhteistyötä toimialojen välillä ja alueel-
lisesti kehitetään 
Kouluterveyskyselyn tulokset 

johto/henkilöstö 
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SIVISTYS –toimialan muodostavien tulosalueiden sitovat määrärahat ja tavoitteet tulosalueit-

tain 
 

 

VARHAISKASVATUS 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KJ

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 393 223 303 500 275 300 275 300 -42,8 % 279 279

Toimintakulut -2 150 635 -2 457 355 -2 188 318 -2 188 318 1,7 % -2 199 -2 211

Toimintakate -1 757 412 -2 153 855 -1 913 018 -1 913 018 8,1 % -1 921 -1 932  

 

Toiminnan kuvaus 
Varhaiskasvatus tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta 

ja esiopetusta sekä perheille asiakaslähtöisiä varhaiskasva-

tuspalveluita. 

 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Varhaiskasvatuksen lasten ja kasvatushenkilöstön suhdeluku 

on lakisääteinen. Tämä vaikuttaa henkilöstö menoihin. Var-

haiskasvatuksen asiakasmaksulakiin on tullut muutoksia, 

muutosten takia tulot pienenevät.  

Varhaiskasvatuksen laadun ja arvioinnin kehittäminen.  

Toimintaa ohjaavien asiakirjojen mukainen toiminta. Hallituk-

sen esitysluonnos varhaiskasvatuslain muuttamisesta -lapsen 

tukeminen on valmisteilla. Tällöin on tarkoituksenmukaista li-

sätä resurssia varhaiskasvatuksessa palkkaamalla varhaiskas-

vatuksen erityisopettaja. Pätevän henkilöstön saamisen edis-

täminen mahdollistuu koko varhaiskasvatuksen henkilöstön 

peruspalkkojen tarkistamisella. Varhaiskasvatuksen määräai-

kaisten työntekijöiden palkkamääräraha on määritelty varsin 

tiukaksi.  
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VARHAISKASVATUS 
 

ELINVOIMA 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Monipuolinen ja kustannustehokas var-
haiskasvatus. 
Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö. 

Henkilöstön tarkoituksenmukainen si-

joittelu. 

 

Varhaiskasvatuspäivän hinta. Keski-
määräinen 59 €/päivä. 
Suhdeluvun mukainen henkilöstö. 
Erityisen tuen tarpeiden huomioon 
ottaminen henkilöstömäärissä. 

Varhaiskasvatus-
johtaja ja päiväko-
din johtajat 

Arkijärki kunnan 
toiminnassa 

Varhaiskasvatus-osaamisen  
vahvistaminen, Arvioinnin ja laadun ke-
hittäminen. Osallistaminen. Laadukas 
varhaiskasvatus ja esiopetus.  
 

Laatukäsikirjan työstäminen. 
 
Laadullinen arviointi varhaiskasvatus- 
suunnitelman mukaisesti.   

Varhaiskasvatus-
johtaja ja päiväko-
din johtajat 

 

 

HYVINVOINTI 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Yhteistyö perheiden kanssa. Perheiden 
tarpeisiin sopiva varhaiskasvatuspal-
velu.    
Tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt.  
 

Kyselyn tulos keskimäärin 3,7/5.  Varhaiskasvatus-
johtaja ja päiväko-
din johtajat 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Pätevä, riittävä ja pysyvä henkilöstö. 
Henkilöstön osaamisen kehittäminen.  
Koko varhaiskasvatuksen henkilöstön 
tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastami-
nen. 
 
 

Suhdeluvun mukainen henkilöstö. 
Koulutussuunnitelman mukaiset kou-
lutukset henkilöstölle.  
Tarkistetut palkat 1.1.2022 lukien, 
jonka jälkeen kelpoisen henkilöstön 
määrä 80 %.  
 

Varhaiskasvatus-
johtaja ja päiväko-
din johtajat 

Avoin ja ratkaisu-
keskeinen ote 

Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatus- 
ja esiopetussuunnitelman 
mukainen toiminta. 
 

Toiminnan arviointi Kansallisen kou-
lutuksen arviointikeskuksen (Karvi) 
indikaattorien mukaisesti. 

Varhaiskasvatus-
johtaja ja päiväko-
din johtajat 
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PERUSOPETUS YHTEENSÄ 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KJ

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 4 460 199 000 138 360 138 360 96,8 % 150 150

Toimintakulut -4 095 702 -4 192 415 -4 434 365 -4 434 365 7,6 % -4 444 -4 442

Toimintakate -4 091 242 -3 993 415 -4 296 005 -4 296 005 4,8 % -4 294 -4 292  

 

Perusopetus, alakoulut 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KJ

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 4 381 0 0 0 0,0 % 0 0

Toimintakulut -2 432 511 -2 482 332 -2 508 258 -2 508 258 3,0 % -2 515 -2 517

Toimintakate -2 428 130 -2 482 332 -2 508 258 -2 508 258 3,2 % -2 515 -2 517  

 

Toiminnan kuvaus 
Perusopetuksen tehtävä on tarjota oppilaille laadukasta pe-

rusopetusta, joka on yleissivistyksen perusta. Oppija löytää 

omat vahvuutensa ja rakentaa oman elämänsä perustan. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Olemassa olevien resurssien maksimointi talousarvion mu-

kaan sekä perusopetuslain ja –asetuksen että opetussuunni-

telman mukainen perusopetus luokilla. 

1.-6. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja oppimis-

ympäristöjen takaaminen sekä erityisopetuksen ja kolmipor-

taisen tuen oppilaslähtöinen resurssointi sekä kehittäminen.  

Talousarviovuoden aikana luokka ja ryhmäkokojen tarkista-

minen pedagogisten vaatimusten ja valtakunnallisen suosi-

tuksen mukaiseksi turvaamaan oppijan oikeuksia sekä yksilöl-

lisen oppimisen polun. Opetusryhmien muodostamiseen vai-

kuttaa pedagogisten ratkaisujen ja oppilasaineksen lisäksi 

olemassa olevat tilat.  Pedagogisina ratkaisuina voidaan tar-

vittaessa käyttää esimerkiksi yhdysluokkia tai samanaikais-

opetusta. Tiloissa on syytä huomioida, että esim. uusien luok-

katilojen henkilömitoitus on maksimissaan 25 henkilöä/ per 

luokka sisältäen opetushenkilöstön. Painavasta syystä ope-

tusryhmien ryhmäkoko voidaan ylittää kolmella oppilaalla. 

Opetusryhmän koon ylityksessä huomioidaan seuraavat sei-

kat: 

-tehostetun tuen oppilaat; tuen tarve ja lukumäärä   
-S2-oppilaat; tuen tarve ja lukumäärä  
  
Seuraavissa tilanteissa ylitystä tulee harkita erityisellä huo-
lella: 
-erityisen tuen oppilaat; henkilökohtaisen tuen tarve 
-sosiaaliset, psyykkiset- ja tunnetaitopulmat; henkilökohtai-
sen tuen tarve 
-fyysiset sairaudet; henkilökohtaisen avustamisen tarve 

Ylitystä ei voi tehdä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat 
 

Lukuvuonna 2021 – 2022 koulujen toimintaan vaikuttaa edel-

leen koronaviruspandemia. Keväällä 2020 alkanut tilanne vai-

kuttanee edelleen mm. sijaiskustannuksiin, oppilaan tukeen 

liittyviin asioihin, henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtimi-

seen sekä pitkittyneestä poikkeustilanteesta palautumiseen. 

Perustehtävässä jatkuu opetussuunnitelman tavoitteiden si-

sällyttäminen ja huomioiminen talousarviossa.  

Opetussuunnitelman mukainen oppimien lähtee jokaisen op-

pilaan henkilökohtaisen, yksilöllisen polun rakentamisesta. 

Jotta oppilaan oikeudet toteutuvat on opetusryhmän koko 

yksi tärkeimmistä opetuksen edellytyksistä. 

Lisääntyneet oppilaiden sosiaaliset, psyykkiset ja tunnetaito-

pulmat sekä erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden määrän 

kasvu yleisopetuksen ryhmissä myös merkittävä ja vaatii sekä 

eriyttäviä tiloja että riittävää henkilöstöresurssointia. Riittä-

vän tuen määrä ja ryhmäkokojen tarkistaminen, sekä erityis-

opetuksen resurssointi ja kehittäminen vaikuttavat tulevaan 

talousarvioon. 

Oppilaslähtöinen resurssointi: 
- joustava resurssointi, inkluusioperiaatteen mukaan ottami-
nen erityisen tuen (ja tehostetun tuen) oppilaiden tukemi-
seen yleisopetuksen ryhmissä: 
-tukea tarvitsevien oppilaiden osuus kaikista oppilaista kor-
kea 
-mahdollinen koronaviruspandemian aiheuttama tuen tar-
peen lisääntyminen 
-samanaikaisopettajuuden ja ohjaajaresurssin toteuttami-
nen, joustava ja oppilaslähtöinen kohdentaminen 
-riittävä ohjaajaresurssi 
- muiden tukitoimien joustava tuominen kouluarkeen, monia-
lainen yhteistyö 
 

Hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet: 
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- erilaisten hyvinvointia tukevien pedagogisten toimintatapo-
jen ylläpitäminen ja kehittäminen 
- koronan vaikutuksista palautuminen asteittain 
- oppilashuollon, koulunuorisotyön ja koulujen yhteistoimin-
nan kehittäminen 
- fyysisen oppimisympäristön kehittäminen 
- ammattiosaamisen kehittäminen 
 

Opetussuunnitelmatyö ja digistrategia 
- opetussuunnitelman toteuttaminen sisältäen digistrategian, 
oppimateriaalit ja fyysisen ja sähköisen oppimisympäristöt. 
 - arvioinnin, erityisesti 6. luokan arvioinnin kriteerien työstä-
minen ja jalkauttaminen oppiaineisiin 
- tieto- ja viestintätekniset – ratkaisut eli laitehankinnat, säh-
köiset oppimisympäristöt ja sähköiset oppimateriaalit 
- digitutor-toiminnan jatkaminen 
 

Henkilöstö 
Askolan koulun alakouluun tarvittiin 1 määräaikainen luokan-

opettaja tuntiopettajana lukuvuonna 2021-2022 suuren kou-

lutulokasmäärän sekä erityisen tuen oppilasmäärän vuoksi. 

Tämä tarve jatkuu edelleen lukuvuonna 2022–2023. 

Monninkylän kouluun tarvittiin 1 määräaikainen luokanopet-

taja tuntiopettajana lukuvuonna 2021 - 2022 suuren koulutu-

lokasmäärän sekä erityisen tuen oppilasmäärän vuoksi. Tämä 

tarve jatkuu edelleen lukuvuonna 2022 – 2023. 

Askolan alakoulun alkuopetuksessa on paljon yleistä ja tehos-

tettua tukea tarvitsevia oppilaita, joten tarvittiin 1.8.2021 lu-

kien palkata 2 koulunkäynninohjaajaa. Tämä tarve jatkuu 

edelleen lukuvuonna 2022 – 2023. 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Toiminnan toteuttaminen talousarvion 
puitteissa lainsäädännön vaatimusten 
mukaisesti. 

Talousarviossa pysyminen. Rehtorit ja sivistys-
toimen-johtaja 

 

HYVINVOINTI 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Resurssointi. Oppilaslähtöinen ja jous-
tava resurssointi, erityisopetuksen ja kol-
miportaisen tuen kehittäminen, 
yleisopetuksen luokkia, joissa on erityi-
sen tuen oppilaita, samanaikaisopetta-
juus,  
eritysopettajien ja oppimisen tuen re-
surssin kohdentaminen. 
 
Oppilasmäärän seuranta, luokka- ja ryh-
mäkoot luodaan pedagogisten vaatimus-
ten ja valtakunnallisen suosituksen mu-
kaiseksi turvaamaan oppilaan oikeuksia 
sekä yksilöllisen oppimisen polun: 
-Luokat 1.-2. 18 oppilasta 
-Luokat 3.-6. 20 oppilasta 

Yleisopetuksen luokkakoot / luokat 
1.-2.  
Yleisopetuksen luokkakoot / luokat 
3.-6.  
 
Tehostetun ja erityisen tuen oppilas-
määrät /  
laaja-alainen erityisopettaja. 
 
Pienluokkien oppilasmäärät / mak-
simi 10 oppilasta/ryhmä. 
 
Talousarviovuoden aikana kartoite-
taan oppilasmäärät luokka-asteittain.  

Rehtorit ja sivistys-
toimen-johtaja 

Toimivat yhteydet Resurssointi. Opetussuunnitelman 
tavoitteiden sisällyttäminen/huomioon-
ottaminen talousarviossa. Opetus-suun-
nitelman toteuttaminen sisältäen di-
gistrategian, oppimateriaalit ja fyysisen 
ja sähköisen oppimisympäristöt. 

Laite / oppilas,  
digivälineiden käyttöasteen seu-
ranta. 
 

Rehtorit ja sivistys-
toimen-johtaja 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Organisaation toiminta, johtaminen. 
Tiimiorganisaation jatkuva kehittäminen, 
jaetun johtamisen ja oppivan yhteisön 
periaatteiden jalkauttaminen. 
Rekrytoinnin kehittäminen. 
Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma. 

Henkilöstön koulutussuunnitelma ja 
sen toteutuminen, henkilökunnan 
pysyvyys ja kelpoisten opettajien ja 
henkilökunnan määrä vähintään 95 
%. 
Henkilöstökyselyt. 

Rehtorit ja sivistys-
toimen-johtaja 
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Perusopetus, yläkoulu 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KJ

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 79 199 000 138 360 138 360 99,9 % 110 110

Toimintakulut -1 663 192 -1 710 083 -1 926 107 -1 926 107 13,7 % -1 938 -1 939

Toimintakate -1 663 113 -1 511 083 -1 787 747 -1 787 747 7,0 % -1 828 -1 829  

 

 

Toiminnan kuvaus 
Perusopetuksen tehtävä on tarjota oppilaille laadukasta pe-

rusopetusta, joka on yleissivistyksen perusta. Oppija löytää 

omat vahvuutensa ja rakentaa oman elämänsä perustan. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Olemassa olevien resurssien maksimointi talousarvion mu-

kaan sekä perusopetuslain ja –asetuksen että opetussuunni-

telman mukainen perusopetus 7-9 luokilla.  

Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja oppimisympä-

ristöjen kehittäminen (oppimateriaalit, TVT). Oppimisen tuen 

eli erityisopetuksen, pienluokkaopetuksen, inkluusion ja in-

tegraation kehittäminen, samanaikaisopettajuuden vahvista-

minen sekä oppilashuollon tuen kehittäminen ja vahvistami-

nen. 

Yläkoulu on lukuvuonna 2021 – 2022 nelisarjainen kaikilla 

luokka-asteilla. Oppilasennusteen mukaan on mahdollista, 

että lukuvuoden 2022-2023 alusta 7. luokka-aste on viisisar-

jainen (oppilasennuste 99 oppilasta), mikä lisää tuntikehyk-

seen tunteja n 30. Myös 2023 yläkoulun aloittava ikäluokka 

iso eli ennusteessa 102 oppilasta. Tuntikehyslisäys saattaa 

tarkoittaa tuntiopettajan tehtävän perustamistarvetta. 

Oppimisen tuki, oppilashuollon tuki ja oppilaslähtöinen resur-

sointi 

- erityistä huomiota vaatii koronapandemian aiheuttama 

tuen tarve sekä oppimisen että oppilashuollon puolella 

- pätevän, osaavan ja pysyvän erityisopetuksen henkilökun-

nan rekrytointi: rekrytoinnin kehittäminen niin, että saadaan 

em. henkilökuntaa kaikkiin avoinna oleviin tehtäviin 

- oppilashuollon henkilökunnan pysyvyys ja riittävä resur-

sointi sote-uudistuksen jälkeen 

- oppilaslähtöinen, joustava resursointi:  inkluusioperiaate, 

samanaikais-opettajuus, riittävä oppimisen tuen resurssi eri-

tyisen tuen (ja tehostetun tuen) oppilaiden tukemiseen, 

koska tukea tarvitsevien oppilaiden määrä suuri, ohjaajare-

surssin joustava kohdentaminen, pienluokkien oppilaslähtöi-

nen rakentaminen, riittävä henkilöstö. 

- opetuksen laadusta huolehtiminen ja opetussuunnitelma-

työn kautta opetuksen kehittäminen: digistrategian mukai-

nen opetuksen kehittäminen, sähköiset oppimisympäristöt ja 

- materiaalit 

- yleisopetuksen luokkakoon pitäminen nykyisessä 

- muiden tukitoimien joustava tuominen kouluarkeen, monia-

lainen verkostoyhteistyö 

 
Hyvinvoinnin ja toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteet 

- vahvuuspedagogiikka kaiken toiminnan tavoitteena 

- hyvinvointiin liittyvien toimintamallien kehittäminen 

- kasvatusohjaajan tehtävän vakiinnuttaminen ja rooli syrjäy-

tymisen ehkäisyssä 

- oppilashuollon ja koulunuorisotyön toimintamuotojen ke-

hittäminen 

- monialaisten verkostojen kehittäminen, erityisesti yhteis-

työn kehittäminen sosiaalihuollon / lasten-suojelun kanssa, 

uudet toimintamuodot 

- fyysisen oppimisympäristön kehittäminen 

- ammattiosaamisen kehittäminen 

 

Henkilöstö 
Askolan koulun yläkouluun tarvittiin kolmas pienryhmä luku-

vuodeksi 2021 - 2022 kasvaneen erityisen tuen oppilasmää-

rän vuoksi, joka merkitsi 1 erityisluokanopettajan ja 1 koulun-

käynninohjaajan palkkaamista. Tämä tarve jatkuu edelleen 

lukuvuonna 2022 – 2023. 

 Askolan koulun yläkouluun valittiin resurssiopettaja / erityis-

opetuksen päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2021 alkaen tois-

taiseksi. 

 Oppivelvollisuuden laajentaminen, uuden lainsäädännön 

määrittelemän toiminnan järjestämiseksi tarvittiin henkilöre-

surssi, joka on yläkoulun talousarviossa. Palkattiin kasvatus-

ohjaaja 1.8.2021 alkaen toistaiseksi. 
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Perusopetus, yläkoulut 
 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Toiminnan toteuttaminen talousarvion 
puitteissa lainsäädännön vaatimusten 
mukaisesti. 

Talousarviossa pysyminen. Rehtorit ja sivistys-
toimen-johtaja 

 

HYVINVOINTI  

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Resurssointi. Oppilaslähtöinen ja jous-
tava resurssointi, 
erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen 
kehittäminen, 
inkluusioluokat, samanaikaisopettajuus,  
eritysopettajien ja oppimisen tuen re-
surssin kohdentaminen. 
Oppilasmäärän seuranta, luokka- ja 
ryhmä- 
koot luodaan pedagogisten vaatimusten 
mukaisiksi opetustilat huomioiden. 
 

Tehostetun ja erityisen tuen oppilas-
määrät /  
laaja-alainen erityisopettaja. 
 
Pienluokkien oppilasmäärät / mak-
simi 10 oppilasta/ryhmä. 
 
Perusopetuksen päättötodistuksen 
saa 100 %. 

Rehtori ja sivistys-
toimen-johtaja 

Toimivat yhteydet Resurssointi. Opetussuunnitelman 
tavoitteiden sisällyttäminen/ 
huomioonottaminen talousarviossa. 
Opetussuunnitelman toteuttaminen si-
sältäen digistrategian, 
oppimateriaalit ja fyysisen ja sähköisen 
oppimisympäristön. 

Laite / oppilas,  
digivälineiden käyttöasteen seu-
ranta. 
 
 
 
 
 

Rehtori ja sivistys-
toimen-johtaja 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Organisaation toiminta, johtaminen. Tii-
miorganisaation jatkuva kehittäminen, 
jaetun johtamisen ja oppivan yhteisön 
periaatteiden jalkauttaminen. 
Erityisesti erityisopettajien rekrytoinnin 
kehittäminen. 
 
Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma. 

Henkilöstön koulutus- 
suunnitelma  
ja sen toteutuminen, 
henkilökunnan 
pysyvyys ja kelpoisten opettajien 
ja henkilökunnan määrä vähintään 
95 %.  
 
Henkilöstökyselyt. 

Rehtori ja sivistys-
toimen-johtaja 
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ILTAPÄIVÄTOIMINTA 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KJ

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 0 40 000 29 250 29 250 100,0 % 30 30

Toimintakulut 0 -75 555 -52 528 -52 528 100,0 % -53 -55

Toimintakate 0 -35 555 -23 278 -23 278 100,0 % -24 -25  

 

Toiminnan kuvaus 
Ohjattua huoltajille maksullista iltapäivätoimintaa järjeste-

tään 1.-2. luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille koulun jäl-

keen noin klo 12-16. Iltapäivätoimintaa järjestetään Askolan 

koulun alakoululla ja Monninkylän koululla. Toiminnassa on 

mukana lukuvuosittain noin 40 koululaista, 20 oppi-

lasta/ryhmä. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Iltapäivätoiminta (IP) jatkuu kuten aikaisemminkin. Koulujen 

koulunkäynninohjaajat toimivat iltapäivätoiminnan ohjaa-

jina, jolloin lapsille on tuttu ja turvallinen aikuinen myös ilta-

päivällä. Sivistyslautakunta hyväksyy vuosittain IP-toiminnan 

toimintasuunnitelman.  

IP-toiminta, koulun kerhotoiminta ja Harrastamisen Suomen 

malli yhdessä voisivat mahdollistaa oppilaalle kokonaisem-

man, ehyemmän ja turvallisemman toiminnan koulupäivän 

päätyttyä.  Tiivis yhteistyö 3-sektorin kanssa. 

 
 

 

 
 

 

 

ELINVOIMA 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Onnistunut talouden suunnittelu tu-
lot/menot.  
 

Talousarviossa pysyminen. 
 

Sivistystoimen-joh-
taja 

 

HYVINVOINTI 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

IP-ryhmä aloittaa toiminnan kun ilmoit-
tautuneita on vähintään 7. 

Ryhmien määrä/lukuvuosi 
Oppilaiden määrä/ryhmä 

Sivistystoimen-joh-
taja 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Koulutettu ja riittävä henkilöstö. 0,5 koulutuspäivää/vuosi/henkilö. Sivistystoimen-joh-
taja 
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LUKIO-OPETUS 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KJ

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 6 764 78 000 48 600 48 600 86,1 % 81 81

Toimintakulut -773 280 -826 647 -857 126 -857 126 9,8 % -869 -882

Toimintakate -766 516 -748 647 -808 526 -808 526 5,2 % -788 -801  

 

Toiminnan kuvaus 
Askolan lukiossa opiskelee tällä hetkellä 153 varsinaista lukio-

opiskelijaa ja 13 kahden tutkinnon tekijää. Opiskelijan korkea-

koulu-, kansainvälisyys- ja työelämävalmiudet ovat Askolan 

lukion toiminta-ajatuksen keskiössä. Opiskelijoiden kansain-

välisyys-kasvatus huomioidaan monin eri tavoin, kahden tut-

kinnon tekijät saavat sekä yleissivistävän että ammatillisen 

väylän jatko-opintoihin ja työhön ja toimimme Porvoon 

Haaga Helian kanssa yhteistyössä. Veikko Pohjanpellon säätiö 

tukee lukiomme opiskelijoiden opintoja. 

Askolan lukiossa otetaan opiskelijat yksilöinä huomioon. Lu-

kio tarjoaa opiskelijoilleen laadukasta ja nykyaikaista yleissi-

vistävää opetusta, monipuolista kurssitarjontaa sekä vahvaa 

yhteisöllisyyttä. Askolan lukio on hyvän hengen lähilukio, joka 

tarjoaa hyvät verkostot kohti korkeakouluja ja työelämää. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Oppivelvollisuuslain laajeneminen toiselle asteelle ja uudis-

tuva lukion opetussuunnitelma edellyttävät toiminnallisia 

muutoksia ja taloudellisia panostuksia. Oppivelvollisuus vel-

voittaa koulutuksen järjestäjää tarjoamaan opiskelijalle mak-

suttomat oppimateriaalit ja asuntolapaikan tarvittaessa.  

Lakivelvoite opiskelijan tehostetusta ohjauksesta edellyttää 

opiskeluhuollon palveluiden vahvistamista; sosiaalipuolen 

osaamisen mm. mielenterveyspalveluiden, psykiatrisen sai-

raanhoitajan ja kuraattorin palveluiden tarve lisääntyy ja 

tarve palveluiden integraatiolle korostuu.  

Lukion uudistuva opetussuunnitelma otetaan käyttöön por-

rastetusti alkaen 1.8.2021, ja toimintakulttuurin muutoksen 

jalkauttaminen vaatii aikaa ja resursseja. Opettajat tarvitse-

vat koulutusta ja määrärahoja yhteisten opintojaksojen suun-

nitteluun, kehitykseen ja toteutukseen.  

Lukiokiinteistön tilojen kehittäminen on tarpeellista lukion 

vetovoimaisuuden, opiskelijoiden ja ammattitaitoisen henki-

lökunnan pysyvyyden kannalta. Lukiotilojen kehittäminen ja 

kiinteistöhuolto palvelee myös nykyaikaisen pedagogiikan ja 

viihtyvyyden tarpeita. Säännöllinen tilojen huoltaminen on 

edellytys oppilaitoksen toimintakyvylle ja ennakoiva korjaus 

on säästökeino pitemmällä aikavälillä. 

Henkilöstö 
Lukion koulusihteerin työpanos lisääntyy 40 % kun henkilö 

yleishallinnosta siirtyy kokonaan lukion käyttöön. 
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LUKIO-OPETUS 
 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous 
Hyvin suunniteltu ja tarkka taloudenpito. 
Lisäksi Veikko Pohjanpellon säätiön hy-
västä osinkotuotosta huolehtiminen. 
 
 
 

Kustannukset opiskelijaa kohti <7500 
€ keskimäärin kalenterivuodessa.  
 
Veikko Pohjanpellon säätiön sääntö-
jen mukaan optimaalinen osinkotulo-
jen hyödyntäminen opiskelijoiden 
eduksi. 

Rehtori ja sivistys-
toimen-johtaja 

 

HYVINVOINTI 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Otetaan talousarviossa huomioon maksut-
tomat oppimateriaalit, opettajien koulu-
tustarve ja toisen asteen velvoite tehoste-
tusta opiskelijan ohjauksesta. 
Uusi oppivelvollisuuslaki: maksuttomat 
oppimateriaalit ja asuntolapaikat tarvitta-
essa. Uudistuvan ops:n  mukainen peda-
gogia, opiskelijan ohjaus ja toimintamallit 
edellyttävät uudenlaista toimintakulttuu-
ria, minkä käytäntöönpano vaatii aikaa ja 
resursseja. 
LOPS:in edellyttämän yhteistoiminnallisen 
pedagogian ja yhteistyömallien kehittämi-
nen. 

Maksuttomat oppimateriaalit opiske-
lijoille. 
Kustannukset / opiskelija suhteessa 
valtakunnallisiin kustannuksiin. 
Oppimateriaalikustannukset €/ opis-
kelija  
 
Kouluterveyskyselyn tulokset valta-
kunnallista keskitasoa.  

Rehtori ja sivistys-
toimen-johtaja 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Riittävä henkilöstö ja koulutus-mahdolli-
suudet. 
Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma. 

Koulutuspäivät / hyvinvointitilaisuu-
det / opettaja. 
Henkilöstökyselyt. 

Rehtori ja sivistys-
toimen-johtaja 

Kehittyvät ja ennal-
taehkäisevät hyvin-
voinnin- ja tervey-
den edistämispal-
velut 

Oppivelvollisuuden laajenemiseen liitty-
viin kustannuksiin ja toimintakulttuurin 
muutokseen tulee olla riittävät resurssit, 
jotta uudistukset voidaan ottaa käyttöön. 
Uusi oppivelvollisuuslaki: edellyttää tehos-
tettua opiskelijan ohjausta ja näin resurs-
seja opiskeluhuoltoon; erityisesti kuraat-
tori- ja mielenterveyspalvelut on saatava 
säädösten edellyttämälle tasolle. 
Sosiaalipuolen osaamisen integrointi toi-
sen asteen opiskeluhuollon kanssa entistä 
vahvemmin. 

Opiskeluhuollon palveluita tulee vah-
vistaa; sosiaalipuolen osaamisen 
mm. mielenterveyspalveluiden, psy-
kiatrisen sairaanhoitajan ja kuraatto-
rin palveluiden tarve lisääntyy ja 
tarve palveluiden integraatiolle ko-
rostuu.  
Opiskelijoiden käytettävissä tulee 
olla sosiaalipuolen ammattilainen, 
esim. psykiatrinen sairaanhoitaja, ku-
raattori tai koulupsykologi 2 - 3 ker-
taa viikossa. Palveluiden toteutu-
mista seurataan. 

Rehtori ja sivistys-
toimen-johtaja 

Turvallinen, osallis-
tava ja viihtyisä 
elinympäristö 

Lukiokiinteistön tilojen kehittäminen on 
lukion vetovoimaisuuden, opiskelijoiden ja 
ammattitaitoisen henkilökunnan pysyvyy-
den kannalta. 
 
Lukion tilojen modernisointi on edellytys 
turvallisen, viihtyisän ja vetovoimaisen lu-
kion toiminnan jatkamiselle. 
 

Vetovoimainen toisen asteen koulu-
tus (lukio ja ammatillinen koulutus) 
on yksi kunnan vahvuuksista ja tär-
keä kunnan imagotekijä.  
Lukion tilojen kehittäminen, julkisi-
vun ja ilmanvaihdon kuntoon saatta-
minen /yhteistyö teknisen toimen 
kanssa. 

Rehtori ja sivistys-
toimen-johtaja 
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SIVISTYKSEN HALLINTO 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 827 506 766 141 883 559 883 559 6,3 % 883 884

Toimintakulut -731 540 -602 300 -730 201 -734 134 0,4 % -735 -737

Toimintakate 95 966 163 841 153 358 149 425 35,8 % 148 148  

 

Toiminnan kuvaus 
Hallintopalvelut turvaavat ja ohjaavat sivistystoimen kokonai-

suuden käytännön toimintaa, suunnittelu- ja kehittämistoi-

mintaa, johtamista sekä päätöksentekoa. Lisäksi koulusihtee-

ripalvelut tukevat koulujen toimintaa. 

 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Nykyisessä sivistystoimen palvelutuotannossa tulee tulevana 
vuonna ennakoida tulevaisuuden kunnan hyvinvointipalve-
luita ja niiden tuottamisrakennetta ja organisoitumista ottaen 

huomioon sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestä-

minen 1.1.2023 lukien Itä-Uudenmaan alueen toimesta. 
 
Riittävien resurssien turvaaminen sivistystoimen tulosalu-

eille, jotta palvelut voidaan järjestää lakien, säädösten ja oh-

jeiden edellyttämällä tavalla. 

 

  

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Seurataan talousarvion toteutumia kuu-
kausittain sivistystoimen johtoryhmässä 
ja sivistyslautakunnassa 

Talousarviossa pysyminen. 
 

Sivistystoimen-joh-
taja 

 

HYVINVOINTI  

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Koulutukseen hakeutumista sekä työhy-
vinvointia tuetaan.  
Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma. 

Koulutus- ja hyvinvointitilaisuuk-
sien/-tapahtumien määrä. 
Henkilöstökysely. 

Sivistystoimen-joh-
taja 

Kehittyvät ja ennal-
taehkäisevät hyvin-
voinnin- ja tervey-
den edistämispal-
velut 

Osallistuminen kunnan strategiatyöhön, 
organisaatiomuutoksen suunnitteluun 
jne.  tulevaisuuden kunnan toteuttami-
sen näkökulmasta liittyen sosiaali-, ter-
veys- ja pelastuspalveluiden järjestämi-
seen Itä-Uudenmaan alueelta. 

Yhteistyökokousten määrä 
 
 
 
 

Sivistystoimen-joh-
taja 
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KYYDISTYS 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KJ

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 145 0 0 0 0,0 % 0 0

Toimintakulut -392 900 -486 000 -470 000 -470 000 16,4 % -472 -474

Toimintakate -392 755 -486 000 -470 000 -470 000 16,4 % -472 -474  

 

Toiminnan kuvaus 
Järjestää esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaille tarkoi-

tuksenmukaiset ja turvalliset kyydityspalvelut perusopetus-

lain mukaisesti. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Kuljetuspalvelut tuotetaan kuljetusperiaatteiden ja perus-

opetuslain mukaisesti. 

Kuljetus toteutetaan ostopalveluna. Kuljetuspalveluita koor-

dinoi toimialasihteeri ja koulusihteeri. 

 

 

 

ELINVOIMA 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Reittien, kuljetettavien määrän ja talous-
arvion jatkuva seuranta. Bussivuorojen 
mahdollisimman suuri hyödyntäminen. 
Oikeankokoiset autot 

Kuljetuskustannukset jäävät alle 500 
000 euroa/vuosi. 
 

Sivistystoimen-joh-
taja ja toimialasih-
teeri 

 

HYVINVOINTI 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Reittien suunnittelu ja suhteutus oikean 
kokoisiin autoihin tilausliikenteessä 

 Sivistystoimen-joh-
taja ja toimialasih-
teeri 

Kehittyvät ja ennal-
taehkäisevät hyvin-
voinnin- ja tervey-
den edistämispal-
velut 

Suunnittelu- ja palautekokoukset vuosit-
tain. 

Palaverin ennen ja jälkeen lukuvuoden 
kuljetusyhtiöiden kanssa, joissa käy-
dään läpi onnistumiset ja parannetta-
vat asiat.  
 

Sivistystoimen-joh-
taja ja toimialasih-
teeri 

Turvallinen, osallis-
tava ja viihtyisä 
elinympäristö 

Reittien suunnittelu ja suhteutus oikean 
kokoisiin autoihin tilausliikenteessä 

Mahdollisimman lyhyet ja turvalliset 
koulumatkat. 

Sivistystoimen-joh-
taja ja toimialasih-
teeri 
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MUU KOULUTUS 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KJ

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 0 0 0 0 0,0 % 0 0

Toimintakulut -114 373 -111 000 -97 500 -97 500 -17,3 % -99 -100

Toimintakate -114 373 -111 000 -97 500 -97 500 -17,3 % -99 -100  

 

Toiminnan kuvaus 
Muuhun koulutukseen sisältyvät Porvoon musiikkiopisto, 

Porvoon kansalaisopisto, Askolan kuvataidekoulu ja muu kou-

lutus (sairaalakoulut ja koulukodit). Lisäksi Taidetehtaan tans-

sikoulu järjestää taiteen perusopetusta tanssissa Askolassa, 

joka toiminta ei aiheuta talousarviovaikutuksia. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Säilytetään nykyinen palvelutaso. 

 

 
 

 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous  Seurataan sopimusten toteutumista ja 
kustannuksia. 
 

Kustannukset pysyvät vuoden 2021 
tasolla. 
 

Sivistystoimen-joh-
taja 

 

HYVINVOINTI 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Seurantaan toiminnan järjestämistä Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja 
kuvataidekoulun palvelutaso vähin-
tään vuoden 2021 tasoa 

Sivistystoimen-joh-
taja 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

  Sivistystoimen-joh-
taja 

Kehittyvät ja ennal-
taehkäisevät hyvin-
voinnin- ja tervey-
den edistämispal-
velut 

 Huolehditaan yhteistyöstä 
Yhteydenottojen määrä 
 
 
 

Sivistystoimen-joh-
taja 
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KIRJASTOPALVELUT 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 4 311 4 100 0 600 -618,5 % 5 5

Toimintakulut -238 521 -250 468 -270 790 -235 646 -1,2 % -248 -251

Toimintakate -234 210 -246 368 -270 790 -235 046 0,4 % -243 -246  

 

Toiminnan kuvaus 
Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy erilaisiin aineistoihin, 

kulttuurisisältöihin ja tietoon ylläpitämällä monipuolista ja 

uudistuvaa kokoelmaa. 

Kirjaston henkilökunta innostaa lukemaan antamalla kirja-

vinkkejä, ohjaamalla ja auttamalla tiedonhaussa sekä kannus-

tamalla monipuoliseen tiedonhakuun.  

Kirjasto tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen ja kansa-

laistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista 

vuoropuhelua. 

Kirjasto verkostoituu ja tekee monipuolisesti yhteistyötä pai-

kallisten toimijoiden kanssa.  

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Kirjastopalvelujen kehittäminen, verkostojen rakentaminen 

ja yhteistyön syventäminen eri toimijoiden kanssa.  

Uusien toimintatapojen, erityisesti digitaalisten palveluiden 

kehittäminen ja käyttöönotto.  Kävijämäärien lisääminen ja 

fyysisten käyntien lisääminen. Verkkoaineiston käytön lisää-

minen.  

Kouluyhteistyön kehittäminen ja lukuinnon lisääminen erityi-

sesti koululaisille. Kirjaston monipuolinen käyttö tapahtuma-

paikkana ja kuntalaisten kokoontumis-paikkana. Kirjasto koti-

seututyön ja paikallisen identiteetin ankkurina. Kulttuurin ja 

tapahtumien nivominen osaksi kirjaston toimintaa. Aukioloai-

kojen lisääminen. Työprosessien tarkistaminen ja kehittämi-

nen. 

Henkilöstö 
Kirjaston henkilöstömäärä on alimitoitettu. Säädökset edel-

lyttävät 1 kirjastotyöntekijää/1000 asukasta. Aukioloaikoja on 

suhteutettu henkilöstömäärään. Kirjastonjohtajan tehtävään 

liittyy lisäksi kulttuuripalveluiden hallinto ja tuottaminen.  

Resurssien täydentäminen 1 henkilöllä, jotta kirjastotoiminta 

voidaan organisoida uudelleen vastaamaan paremmin asiak-

kaiden toiveita ja tarpeita.  

 

 

  



Askolan kunta - Talousarvio 2022 

 

92 

KIRJASTOPALVELUT 
 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous  Talousarvion mukainen toiminta.   Talousarviossa pysyminen.  Kirjastonjohtaja 

 

HYVINVOINTI 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Resurssien täydentäminen 1 henkilöllä, 
jotta kirjastotoiminta voidaan organi-
soida uudelleen vastaamaan paremmin 
asiakkaiden toiveita ja tarpeita.  
 
Verkkokirjaston toiminnan seuraaminen 
Helle-Finnan kautta. E-aineiston määrän 
kasvattaminen. 
Kirjaston jalkautuminen kyliin ja kirjas-
ton ulkopuolelle sinne missä asiakkaat 
ovat. 
Aukioloaikojen lisääminen henkilöstöre-
surssit huomioon ottaen.  Työprosessien 
tarkistaminen ja kehittäminen.  
 

Tapahtumatuotanto, kerhot, kirjailijavie-
railut, näyttelyt.  
Saavutettavuutta tukevat palvelut kuten 
kokoelman teemat, e-aineistot. Koronan 
jälkeisen ajan uudet toimintatavat.  
Lukuliikettä kuntiin -hankkeeseen osal-
listuminen. 
Työprosessien tarkistaminen. Joustavuus 
ja reagointi asiakkaiden toiveisiin ja tar-
peisiin. 

Henkilöstömäärän säädösten mukai-
nen vähintään 4,5. 
Kirjastotilastot. Kävijämäärät. Verk-
kokäynnit / vertailutiedot. 
Asiakaskyselyt. 
 

Kirjastonjohtaja 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Koulutukseen hakeutumista sekä työhy-
vinvointia tuetaan. 

Koulutuspäivät 3 pv/hlö/vuosi Kirjastonjohtaja 
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KULTTUURITOIMI 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KJ

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 2 722 0 0 0 0,0 % 0 0

Toimintakulut -18 777 -15 100 -42 464 -42 464 55,8 % -46 -47

Toimintakate -16 055 -15 100 -42 464 -42 464 62,2 % -46 -47  

 

Toiminnan kuvaus 
Paikallisidentiteetin vahvistaminen, kuntalaisten osallistami-

nen vauvasta vaariin, yhteyksien luomien eri ikäisten välillä 

tuottamalla kulttuuritarjontaa. 

Kulttuuritapahtumien avulla tuetaan kuntalaisten hyvinvoin-

tia mahdollistamalla kohtaamisia, näkyväksi tulemista ja vuo-

rovaikutusta. 

Osallistava ilmapiiri toimii myös kunnan vetovoimatekijänä. 

Laaja-alainen yhteistyö ja verkostoituminen eri tahojen 

kanssa. 

 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Kulttuuritoimen avustusten tason ylläpito samalla tasolla kuin 

aikaisempina vuosina. 

Monipuolisten kulttuuritapahtumien järjestäminen ja koti-

seututyön tukemine. Yhteistyön tiivistäminen paikallisten yri-

tysten, elinkeinotoiminnan, yritysten, sidosryhmien ja mui-

den tahojen kanssa. Aktiivinen kulttuurityö kirjastotyöhön yh-

distettynä tuottaa lisäarvoa toimintaan; mm. lisää kunnan ve-

tovoimaisuutta, näkyvyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia. Kehi-

tetään uudenlaisia tapoja tuottaa kulttuuria (esim. striimauk-

set, digitaaliset mahdollisuudet). 

Kirjasto toimii kulttuuri- ja kotiseututyön sekä paikallisen 

identiteetin ankkurina. Kirjaston monipuolinen käyttö tapah-

tumapaikkana ja kuntalaisten kokoontumispaikkana. Kirjasto- 

ja kulttuuritapahtumien jalkautuminen myös kirjaston ulko-

puolelle. Yhteistyön syventäminen ja verkostoituminen eri ta-

hojen kanssa. 

Kulttuurin ja kirjaston johtamis- ja tuottamisjärjestelyjen ke-

hittäminen. 
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KULTTUURITOIMI 
 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous  Talousarvion mukainen toiminta.  Talousarvion mukainen toiminta. Kirjastonjohtaja 

Positiivinen imago Aktiivinen kulttuurityö kirjastotyöhön 
yhdistettynä tuottaa lisäarvoa toimin-
taan; mm. lisää kunnan vetovoimai-
suutta, näkyvyyttä ja kuntalaisten hyvin-
vointia.  
 
Aktiivinen viestintä medialle ja kuntalai-
sille.  

Kehitetään uudenlaisia tapoja tuot-
taa kulttuuria (esim. striimaukset, 
digitaaliset mahdollisuudet) / ta-
pahtumien määrä/kylät. 
 
Parempi näkyvyys paikallismedi-
assa 5 - 10 kertaa/vuosi. 

Kirjastonjohtaja 

 

HYVINVOINTI 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Jatketaan yhteistyötä koulujen, seura-
kunnan, kolmannen sektorin ja muiden 
paikallisten toimijoiden kanssa. Yritysyh-
teistyö elinkeinotoiminnan ja muiden si-
dosryhmien kanssa. Laajennetaan yh-
teistyötä yli kuntarajojen. 
 
Yhteistyön tiivistäminen paikallisten yri-
tysten, elinkeinotoiminnan, sidosryh-
mien ja muiden tahojen kanssa. Aktiivi-
nen kulttuurityö kirjastotyöhön yhdistet-
tynä tuottaa lisäarvoa toimintaan; mm. 
lisää kunnan veto- ja pitovoimaisuutta, 
näkyvyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia. 
 
Jalkautuminen kyliin, teatterimatkat, kir-
jailijavierailut, AUF-hanke, Kulttuuria ky-
liin -hanke, Lukuliikettä kuntiin -hanke, 
Voimaa vanhuuteen -hanke 
 

 
Tapahtumien lukumäärä 50 - 
75/vuosi, kävijämäärät 1 000 - 2 
000.  
Näkyvyys mediassa ja somessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirjastonjohtaja 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Koulutuspäivät, verkostoituminen kult-
tuurin eri sektoreille, yhteistyön mahdol-
listaminen, näkökulmien laajentaminen 
myös elinkeinotoiminnan ja yritysyhteis-
työn suuntaan.  

Koulutuspäivien määrä 2/hlö/vuosi.  
Yhteistytapaamiset: määrä/vuosi 
 
 

Kirjastonjohtaja 
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NUORISOTOIMI 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 29 581 30 000 33 500 33 500 11,7 % 45 45

Toimintakulut -145 319 -151 140 -160 894 -160 636 9,5 % -143 -158

Toimintakate -115 738 -121 140 -127 394 -127 136 9,0 % -98 -113  

 

Toiminnan kuvaus 
Askolalaisella nuorella on kotipaikkakunnallaan hyvät ja mo-

nipuoliset harrastusmahdollisuudet. Nuorisotoimi tarjoaa 

nuorille ja nuorille aikuisille syrjäytymisen ehkäisyä työmene-

telmänään etsivä nuorisotyö. Nuorten osallisuutta edistetään 

Askolan nuorisovaltuuston kautta. Nuorisotoimi tekee sidos-

ryhmäyhteistyötä, josta osoituksena Kohtsillään Askolassa -

palvelujulkaisu. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Tuntityöntekijöiden/ohjaajien tarvittava palkkaaminen ja va-

rautuminen mopokerhotoimintaan.  

Uutena toteutustapana on tarkoitus aloittaa Harrastamisen 

Suomi-mallin mukainen toiminta, johon tullaan hakemaan 

hankerahaa keväällä. 

Henkilöstö 
Nuorisotoimeen tarvitaan lisää 1 nuoriso-ohjaaja 1.8. lukien.  

Perusnuorisotyön jalkauttaminen keskustan lisäksi kyläalu-

eilla esim. Juornaankylä, Särkijärvi, avointa nuorisotilatoimin-

taa, verkostoyhteistyötä, nuorille tapahtumia, kerhoja, retkiä 

ja leirejä. Nuorten pahoinvointia ja syrjäytymistä ennaltaeh-

käisevää työtä. Harrastamisen Suomi -mallin suunnittelu ja 

toteuttaminen kunnassa. Mahdollinen hankeraha. 
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NUORISOTOIMI 
 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Toiminta talousarvion puitteissa. Hanke-
rahoitusten hakeminen. 

Talousarvion mukainen toiminta. Nuorisosihteeri 

 

HYVINVOINTI 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Nuorten osallistaminen mm. nuorisoval-
tuusto toiminta. Yhteistyön tiivistäminen 
sidosryhmien kanssa. 
 
Nuorisotapahtumat, koulunuorisotyö ja 
nuorisovaltuuston toiminta. 
 
Harrastamisen Suomi malli -hankkeen 
toteuttaminen ja hankerahan hakemi-
nen. 

Kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen 
koko kunnan alueella. Asiakas tyy-
tyväisyyskyselyt (arvot 0 -5), ta-
voite yli 3,75. 
 
Tapahtuminen määrä 10 - 15 vuo-
dessa. 
 
Hankkeen aloittaminen ja hankera-
han saaminen.  

Nuorisosihteeri 

Toimivat yhteydet Somenäkyvyyden turvaaminen. Nuorison tavoitettavuus somessa. Nuorisosihteeri 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Työhyvinvointi-toiminta, koulutus ja työ-
ohjaus. 
Riittävä henkilöstöresurssi; tarkastellaan 
henkilöstömääriä / palvelutarve. 

Vertailutietoa: Palvelutasoa vas-
taava henkilöstömäärä nuorisopal-
veluissa suhteessa vastaavan kokoi-
siin kuntiin. 

Nuorisosihteeri 

Kehittyvät ja ennal-
taehkäisevät hyvin-
voinnin- ja tervey-
den edistämispal-
velut 

Nuorisotoimeen tarvittaisiin 1 nuoriso-
ohjaaja 1.8. lukien: 

- Perusnuorisotyön jalkaut-
taminen keskustan lisäksi 
kyläalueilla esim. Juornaan-
kylä, Särkijärvi, avointa 
nuorisotilatoimintaa, ver-
kostoyhteistyötä (3-sek-
tori), nuorille tapahtumia, 
kerhoja retkiä ja leirejä. 
Nuorten pahoinvointia ja 
syrjäytymistä ennaltaehkäi-
sevää työtä. 

- Harrastamisen Suomi -mal-
lin käynnistäminen ja to-
teuttaminen. 

 

Saadaan palkattua ohjaaja 1.8. lu-
kien. 
Tällä ratkaisulla suunnataan kohti 
tulevaisuuden kunnan hyvinvointi-
palveluita  
(Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalve-
luiden siirtyminen alueilla järjestet-
täviksi). 

Nuorisosihteeri 
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LIIKUNTAPALVELUT 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 28 192 37 500 27 500 34 500 18,3 % 28 28

Toimintakulut -304 167 -321 017 -357 173 -357 173 14,8 % -363 -366

Toimintakate -275 975 -283 517 -329 673 -322 673 14,5 % -336 -338  

 

Toiminnan kuvaus 
Ihmisiä innostetaan nauttimaan paikkakunnan monipuoli-

sista liikuntamahdollisuuksista. Ohjattua liikuntaa on tarjolla 

koko kunnan alueella. Liikunta-alueiden kunnossapidossa py-

ritään kokonais-taloudelliseen hinta/laatusuhteeseen sekä lii-

kunta-investoinneissa kysyntä perusteisiin hankkeisiin. Lii-

kuntatoimi tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja seu-

rojen kanssa. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Laadukkaitten liikuntapalveluiden tuottaminen pitkällä aika-

välillä sekä resurssien varaaminen hyvinvointipalveluiden 

(hyte) suunnitelmalliseen toteuttamiseen. 

 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Toiminta talousarvion puitteissa. Tarve-
harkintainen liikuntapaikka investointi. 
Ostopalvelun laadunvalvonta. 

Talousarvion mukainen toiminta ja 
investointien suunnittelu yhteis-
työssä teknisen toimen kanssa.  

Nuorisosihteeri 

 

HYVINVOINTI 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Tehokas yhteistyö liikunnan sidosryh-
mien kanssa sekä palvelu/kysyntä perus-
tainen palvelu. 
 
Liikuntatapahtumat, jumpat eri puolilla 
kuntaa. Maauimalan toiminnan kehittä-
minen. 

Nykyinen palvelutaso turvataan. 
 
Liikuntapalveluiden kävijämäärät, 
joissa yli kuuden henkilön ryhmät. 
Maauimalan kävijämäärät. 

Nuorisosihteeri 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Työhyvinvointi-toiminta ja tarvekoulu-
tus. 

Vähintään 2 koulutusta/hlö/vuosi. Nuorisosihteeri 

Yritysmyönteisyys Liikuntatoimi tekee yhteistyötä paikallis-
ten yhdistysten ja seurojen kanssa. 
Yhteistyön määrällinen lisääminen. 

Yhteistyötilaisuuksien määrä 2 - 4 / 
vuosi. 

Nuorisosihteeri 
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TEKNINEN TOIMI –toimialan muodostavien tulosalueiden sitovat määrärahat ja tavoit-

teet tulosalueittain 

 

 

TEKNINEN TOIMISTO 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 100 100 100 100 0,0 % 0 0

Toimintakulut -112 829 -112 161 -210 443 -215 341 47,6 % -213 -214

Toimintakate -112 729 -112 061 -210 343 -215 241 47,6 % -213 -214  

 

Toiminnan kuvaus 
Teknisessä toimistossa on teknisen toimen hallinto.  

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutosteki-

jät 
Teknisessä toimistossa suunnitellaan, valvotaan ja kehite-

tään teknisen toimen taloutta ja hankintoja. Keskeisenä 

muutostekijänä voidaan esittää talousarviokaudelle kiin-

teistöhuoltojärjestelmän hankinta missä olisi mukana 

myös kiinteistöjen PTS-työkalu.  

Henkilöstö 
Henkilöstöä teknisen toimisto hallintoon sijoittuu uudessa 

organisaatiomallissa tekninen johtaja ja aluemestari.  

Merkittävimmät investoinnit 
Investoinnit mitkä auttavat myös teknisen toimiston työtä 

sijoittuvat tilahallinnan, liikenneväylien ja vesi- ja viemäri-

laitoksen puolelle mm. kiinteistöhuoltojärjestelmä.  
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PALO- JA PELASTUSTOIMI 

 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 120 300 121 000 121 000 121 000 0,6 % 125 125

Toimintakulut -449 341 -489 750 -504 180 -497 680 9,7 % -10 -10

Toimintakate -329 041 -368 750 -383 180 -376 680 12,6 % 115 115  

 

Toiminnan kuvaus 
Palo - ja pelastustoimen palvelut tuottaa Itä-uudenmaan 

pelastuslaitos. Pelastustoimen tehtävänä on ennaltaeh-

käistä tulipalon ja muiden onnettomuuksien vaaraa, lisätä 

henkilöturvallisuutta sekä varautua ennalta pelastustoi-

milain määrittelemissä onnettomuuksissa uhrien pelasta-

miseen sekä aiheutuneiden vahinkojen torjumiseen ja ra-

joittamiseen.   

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutosteki-

jät 
Pelastustoimen painopisteet ovat Itä-uudenmaan pelas-

tuslaitoksen suunnitelmissa. Pelastuslaitoksen kiinteistön-

huolto kuuluu teknisen toimen palvelualueelle ja tullaan 

suorittamaan kiinteistöhuollon laatujärjestelmän mu-

kaan.  

Henkilöstö 
Pelastustoimen henkilöstö on Itä-uudenmaan pelastuslai-

toksen palveluksessa. Kiinteistönhoidon henkilöstö on 

kiinteistönhoidon palvelutuottajan henkilöstöä.  

Merkittävimmät investoinnit 
Pelastuslaitokselle ei ole suunnitelmissa investointeja.  Pe-

lastuslaitoksen varavedenottamoa suunnitellaan tehtä-

väksi joko Careerian ammattiopiston alueelle tai Vakkolan 

jätevesilaitoksen yhteyteen. Investoinnit huomioitu vesi-

ja viemärilaitoksen hankinnoissa ja neuvotellaan myös pe-

lastuslaitoksen osuudesta investoinnissa. 

 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMI-
SEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Yhteistoimintaosuuksiin varatun 
määrärahan riittävyys 
 

Talousarvion riittävyys Tekninen johtaja 

 

HYVINVOINTI 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMI-
SEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Tarvittava päivystys ja neuvonta 
pelastuslaitoksella 

Palvelun saatavuuden vasteaika Itä-Uudenmaan pe-
lastuslaitos 

Kehittyvät ja ennalta-
ehkäisevät hyvinvoin-
nin- ja terveyden 
edistämispalvelut 

Tiedottaminen ja valistus, liikenne-
turvallisuusryhmä ja liikenneturval-
lisuuskoordinaattori 

Palo- ja pelastustoimen hälytys-
tehtävien määrän vähennys 

Tekninen toimi 
Itä-uudenmaan pe-
lastuslaitos 
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LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 0 0 0 0 0,0 % 0 0

Toimintakulut -249 827 -255 800 -290 528 -280 528 10,9 % -284 -286

Toimintakate -249 827 -255 800 -290 528 -280 528 10,9 % -284 -286  

Toiminnan kuvaus 
Tekninen toimi vastaa kunnan teiden ja katujen, yleisten 

alueiden ja puistojen kunnossapidosta ja hoidosta. Tekni-

nen toimi on ostanut alueiden kunnossapidon ja hoidon 

kokonaispalveluna palveluntuottajalta. Palveluntuottaja 

ostaa alueiden huolto ja kunnossapitoa pienemmiltä yksi-

tyisiltä palveluntuottajilta, jotka ovat pääsääntöisesti pai-

kallisia yksityisyrittäjiä.  

Liikenneväylien hoito tullaan hankkimaan uudessa organi-

saatiomallissa myös palveluntuottajalta ja useammalta 

palveluntuottajalta.  

Tekninen toimi hankkii tulosalueen isommat korjaussuun-

nitelmat ja korjausurakat.  

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutosteki-

jät 
Liikenneväylien hoidon hankinnoissa tullaa kiinnittämään 

huomiota laatuun ja toimivuuteen.  

Henkilöstö 
Liikenneväylien hoidon valvonta tulee olemaan osana 

aluemestarin ja myös muun henkilökunnan työn sisältöä  

Merkittävimmät investoinnit 
Investointiohjelmassa on varattuna määrärahoja teiden 

kunnostuksiin ja uusien alueiden rakentamiseen.  

 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMI-
SEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Kunnossapidon toimenpiteet eivät 
aiheuta talousarvioon muutoksia. Yl-
läpitoa ja huoltoa parannetaan  edel-
listen vuosien tasolta talousarvion 
puitteissa. 
 

Kunnossapidon laatu pystytään 
pitämään talousarvion puitteissa 

Tekninen johtaja ja 
henkilökunta sekä 
palveluntuottajat 

Arkijärki kunnan 
toiminnasssa 

Korjausten ennakoiva aikataulullinen 
suunnittelu ja kohteiden priorisointi Kunnossapidon ennakointi ja oi-

kea ajoitus 

Tekninen johtaja ja 
henkilökunta sekä 
palveluntuottajat 

 

HYVINVOINTI 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMI-
SEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Turvallinen, osallis-
tava ja viihtyisä 
elinympäristö 

Kunnossapidon hoidon valvonnan li-
säys,  sopimus yhteistyöpalaverit,  
asiakkaiden esitysten huomiointi ja 
tiedotus 

Liikenne- ja yleisiä alueita hoi-
dettu sopimuksen mukaan, asiak-
kaiden palautteet 

Tekninen johtaja ja 
henkilökunta sekä 
palveluntuottajat 
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TILAHALLINTA 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 185 590 287 917 248 913 248 932 25,4 % 325 325

Toimintakulut -898 511 -1 026 202 -1 118 849 -1 028 597 12,6 % -1 065 -1 086

Toimintakate -712 921 -738 285 -869 936 -779 665 8,6 % -740 -761  

Toiminnan kuvaus 
Tekninen toimi vastaa Askolan kunnan omassa käytössä 

olevien kiinteistöjen tilahallinnasta. Tilahallinnan tehtä-

vänä on tarjota kunnan muiden toimialojen käyttöön tur-

valliset ja terveelliset tilat.  Teknisen toimen palveluperi-

aatteena on vastata hyväksytyn kuntastrategian mukai-

sesti tasapuolisesti, tarkoituksenmukaisesti, taloudelli-

sesti ja laadullisesti tilahallintaan liittyvistä tehtävistä. 

Tehtävänä on ylläpitää kiinteistöjen arvoa ja vuosikorjaus-

ten sekä investointiohjelman mukaan parantaa niiden tek-

nistä käyttöikää ja tarvittaessa rakentaa uutta tilaa mui-

den toimialojen käyttöön. Tilahallinnan vastuualueella on 

myös Askolan kunnan maa- ja metsätilat ja muu kiinteis-

töomaisuus.  

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutosteki-

jät 
Toiminnan painopisteet ja muutostekijät tulevat olemaan 

organisaatiomalli uudistuksen tuomasta kiinteistönhuol-

lon hankinnassa. Kiinteistönhuollon hankinnassa tullaan 

kiinnittämään huomiota saatavan palvelun laatuun ja toi-

mivuuteen. kiinteistöhuoltojärjestelmä tullaan hankki-

maan kunnan omaksi ja edellytetään palveluntuottajan 

sitä käyttävän tilaajan vaatimusten mukaan.  

Henkilöstö 
Kiinteistöhuollon henkilökunta on palvelutuottajan palve-

luksessa. Teknisen toimen henkilökunta tulee valvomaan 

toimintaa.  

Merkittävimmät investoinnit 
Tilahallinnan merkittävimmät investoinnit tulemat ole-

maan kiinteistöjen lämmitysenergian muutokset millä tul-

laan myös saavuttamaan käyttötalouden säästöjä tulevai-

suudessa.  

 

  

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMI-
SEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Talouden jatkuva seuranta ja ohjaus Ennakoitu ja suunnitelmallinen yl-
läpito ja ennakoitu kunnossapito 
pitää talousarvion rajoissa 

Tekninen johtaja 

Arkijärki kunnan 
toiminnassa 

Tilojen kunnon seuranta. Puutteet 
korjataan nopeammalla aikataululla.   

Tiloja voidaan käyttää niille tar-
koitetulla tavalla. 

Tekninen johtaja, 
henkilökunta ja pal-
veluntuottaja 

 

HYVINVOINTI 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMI-
SEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Palvelupyyntöportaalin kehittäminen 
kiinteistöhuoltojärjestelmään  

Palvelupyyntöjen vasteajat Tekninen johtaja, 
henkilökunta ja pal-
veluntuottaja 

Turvallinen, osallis-
tava ja viihtyisä 
elinympäristö 

Ylläpidon huollot ja kunnossapitotoi-
menpiteet on tehty oikein ja oikealla 
aikataululla 

Tilat ovat terveellisiä ja turvallisia Tekninen johtaja, 
henkilökunta ja pal-
veluntuottaja 

VESI- JA VIEMÄRILAITOS (taseyksikkö) 
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Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KJ

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 672 199 654 000 654 000 654 000 -2,8 % 655 655

Toimintakulut -602 060 -553 150 -513 160 -513 160 -17,3 % -670 -711

Toimintakate 70 139 100 850 140 840 140 840 50,2 % -15 -56  

 

Toiminnan kuvaus 
Askolan kunnan vesilaitos muodostuu 4 toiminnasta ole-

vasta vedenottamosta ja käyttöveden jakeluverkostosta 

sekä jätevesiverkostosta. Toiminnassa olevia vedenotta-

moita ovat Vahijärven vedenottamo, Multamäen veden-

ottamo, Kirkonkylän vedenottamo ja Juornaankylän ve-

denottamo. Monninkylään ja Särkijärven kylälle kunta os-

taa veden Porvoon veden kautta. Jäteveden keräilyn ja kä-

sittelyn Askolan kunta on ostanut Porvoon vedeltä. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutosteki-

jät 
Uudessa organisaatiomallissa Askolan kunta ottaa vesi-ja 

viemärilaitoksen hoitamisen omalle vastuulle. Organisaa-

tiomallissa on tarkoitus rekrytoida 2 henkilöä hoitamaan 

vesi-ja viemärilaitosta. Toiminnan toimivuuden ja laadun 

kannalta on tärkeää että vesi- ja viemärilaitoksen hoita-

jiksi saadaan rekrytoitua osaavat, motivoituneet ja kehi-

tyskykyiset henkilöt palvelukseen.  

Henkilöstö 
Vesi-ja viemärilaitoksen toiminnassa on pääasiallisesti 2 

vesilaitoksen hoitajaa, aluemestari valvoo ja ohjaa toimin-

taa sekä osallistuu hankkeiden valvontaan ja hankintoihin, 

tekninen johtaja tarkastelee liittymähakemukset ja sopi-

mukset sekä hankinnat.  

Merkittävimmät investoinnit 
Merkittävimpinä investointeina tulevat olemaan putkisto-

linjojen korjaukset ja uudet linjat. Lisäksi tarkastellaan uu-

sien varavedenottamoiden mahdollisuuksia varsinkin itä 

Askolan suunnalla.  

 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMI-
SEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Talousarviossa huomioitu tarvittavat 
kunnossapitopuolen kulut 

Vesilaitoksen toiminta kattaa ku-
lut ja vesihuollon toimintavar-
muus on taattu 

Tekninen johtaja ja 
henkilöstö 

Arkijärki kunnan 
toiminnassa 

Veden jakelun prosessia ja toimi-
vuutta seurataan sekä jatkuva laadun 
tarkkailu 

Vesihuolto ja jätevesihuolto ei 
keskeydy sekä huolto voidaan 
tehdä varautumissuunnitelman 
mukaan 

Tekninen johtaja ja 
henkilöstö 

Positiivinen imago Toiminnan säännöllinen tiedottami-
nen, kriisiviestinnän kehittäminen 

Viestinnällä on saavutettu oikeat 
asiakasryhmät, palautteet 

Tekninen johtaja ja 
henkilöstö 

 

HYVINVOINTI 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMI-
SEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kehittyvät ja ennal-
taehkäisevät hyvin-
voinnin- ja tervey-
den edistämispal-
velut 

Veden laadun ja vesihuollon toimi-
vuuden varmistaminen, seuranta ja 
kehittäminen 

Veden laatu täyttää lain ja asetus-
ten mukaiset laatutavoitteet, ve-
sihuolto ei aiheuta ongelmia asi-
akkaille 

Tekninen johtaja ja 
henkilöstö 
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RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU –toimialan sitovat määrärahat ja tavoitteet 

tulosalueittain 
 

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu –toimiala muodostuu kolmesta tulosalueesta. Tulosalue on lautakuntataso. 

 

RAKENNUSVALVONTA 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 252 305 228 900 228 900 279 850 9,8 % 232 232

Toimintakulut -168 528 -204 104 -283 007 -287 547 41,4 % -285 -291

Toimintakate 83 777 24 796 -54 107 -7 697 1188,4 % -53 -59  

 

Toiminnan kuvaus 
Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja ra-

kennuslain tarkoittamana kunnan rakennusvalvontaviran-

omaisena. Rakennusvalvonnan viran-omaiset rakennustar-

kastajat ja toimialajohtaja sekä rakennusvalvonnan palvelu-

sihteeri valmistelevat sekä käsittelevät MRL:n mukaiset lupa-

hakemukset. Rakennusvalvontaviranomaiset suorittavat 

myös neuvontaa, ohjausta ja MRL:n mukaisia tarkastuksia toi-

mialueella.  

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Toimintakaudella tullaan uudistamaan rakennusjärjestys ja 

huomioidaan MRL:n uudistuksen edellyttämät uudet toimin-

tatavat mm. lupahakemuksissa ja valmistelussa.  

Henkilöstö 
Vuoden 2021 aikana on aloittanut uusi rakennustarkastaja. 

Vt.toimialajohtajana toimii toistaiseksi Askolan kunnan tekni-

nen johtaja.  

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Yritysmyönteisyys Lupavalmistelujen joustavuus ja neu-
vonta 

Lupien käsittelyajat Toimialajohtaja ja 
rakennustarkastajat 

Toimivat yhteydet Sähköinen lupajärjestelmän Lupapis-
teen käyttö ja kehittäminen. Tarkas-
tuksien ja valvontajärjestelmien kehit-
täminen. Lupahakemusten uudistukset 

Lupahakemukset lupapisteen kautta. 
Tarkastuskäyntien dokumentointi ja 
arkistointi 

Toimialajohtaja ja 
rakennustarkastajat 
muu henkilökunta 

Kestävä talous Talousarvion menot eivät ylity Talousarviossa pysyminen Toimialajohtaja 

Positiivinen imago Avoimuus ja neuvonta toimialaan liit-
tyvissä tehtävissä 

Positiivisen palvelun näkyvyys Toimialajohtaja ja 
rakennustarkastajat 
muu henkilökunta 

Arkijärki kunnan 
toiminnassa 

Tarkkaan harkitut, yhdenvertaiset ja 
lailliset päätökset 

Asiakastyytyväisyys, valitusten mini-
mointi 

Toimialajohtaja ja 
rakennustarkastajat 
muu henkilökunta 

Avoin ja ratkaisu-
keskeinen toiminta-
tapa 

Lakien, asetusten ja määräysten uudis-
tukset huomioidaan neuvonnassa ja 
päätöksissä 

Kaikissa lupa-asioissa huomioitu vaa-
ditut uudistukset 

Toimialajohtaja ja 
rakennustarkastajat 
muu henkilökunta 

Positiivinen imago Hallinnollinen tiedottaminen toimii, 
uudistuksien ja neuvonnan viestittämi-
nen 

Viestinnän saavutettavuus Toimialajohtaja ja 
rakennustarkastajat 
muu henkilökunta 

 

HYVINVOINTI 
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TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Ajanmukainen pal-
veluverkko 

Kaikkien kuntien päivystysajat Asiakasmäärät  Rakennustarkasta-
jat 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Päivystysajat ja puhelinpäivystys, kat-
selmukset, neuvontapalaverit  

Asiakaspalautteet  Toimialajohtaja ja 
rakennustarkastajat 
muu henkilökunta 

Toimivat yhteydet Sähköisen lupapalvelun uudistukset, 
valvontatyökalujen kehitykset 

Uudistuksien käyttöönotto Toimialajohtaja, ra-
kennustarkastajat 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Viihtyisyyden ja työturvallisuuden ke-
hittäminen, säännölliset henkilöstö pa-
laverit, ongelmatilanteita ratkotaan 
yhdessä 
 
Toiminta tukee lain ja asetusten salli-
missa rajoissa henkilökunnan ja kun-
nan terveellistä ja turvallista vapaa-
ajan toimintaa sekä siihen tähtääviä 
hankkeita 

Sairaspoissaolojen vähentyminen, ta-
paturmien minimointi 
 
 
 
Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilö-
kunta, kuntalaisten hyvinvointi ja 
myönteiset palautteet 
 

Toimialajohtaja 
 
 
 
 
Toimialajohtaja ja 
rakennustarkastajat 
muu henkilökunta 

Avoin ja ratkaisu-
keskeinen ote 

Rohkeutta ottaa vastuuta tehtäessä 
ratkaisuja 

Poikkeavien tilanteiden hallinta Toimialajohtaja, ra-
kennustarkastajat 

Kehittyvät ja ennal-
taehkäisevät hyvin-
voinnin- ja tervey-
den edistämispal-
velut 

Huomioidaan turvallisuuden ja terveel-
lisyyden vaatimukset ja esteettömyys 
kaikissa toimialaan liittyvissä lupahake-
muksissa 

Lupia ei myönnetä rakennuksille tai 
hankkeille mitkä eivät noudat tavoit-
teita lakien ja asetusten mukaan 

Toimialajohtaja, ra-
kennustarkastajat 

Turvallinen, osallis-
tava ja viihtyisä 
elinympäristö 

Alueella olevat toiminnat tulee nou-
dattaa kaavamääräyksiä, rakennusjär-
jestystä, ympäristösuojelumääräyksiä, 
lakia ja asetuksia 
 
Toiminta tukee lain ja asetusten salli-
missa rajoissa henkilökunnan ja kun-
nan terveellistä ja turvallista vapaa-
ajan toimintaa sekä siihen tähtääviä 
hankkeita 

Tavoitteiden vastaisten toimintojen 
vähentyminen 
 
 
 
 
Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilö-
kunta, kuntalaisten hyvinvointi ja 
myönteiset palautteet 

Toimialajohtaja, ra-
kennustarkastajat 
 
 
 
 
Toimialajohtaja ja 
rakennustarkastajat 
muu henkilökunta 
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YMPÄRISTÖNSUOJELU 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 66 365 98 080 74 068 101 347 34,5 % 77 77

Toimintakulut -175 061 -181 655 -234 957 -226 297 22,6 % -238 -245

Toimintakate -108 696 -83 575 -160 889 -124 950 13,0 % -161 -168  

 

Toiminnan kuvaus 
Ympäristönsuojelun tehtävänä on edistää ympäristönsuoje-

lun ja kestävän kehityksen huomioon ottamista kaikessa toi-

minnassa Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien 

alueella. Ympäristönsuojelu tarjoaa lainsäädännössä kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä johtosäännössä sille 

määritellyt lupa- ja valvontapalvelut. Kuntien ympäristönsuo-

jelu- ja maa-aineslain lupa- ja valvontaviranomaisena toimii 

rakennus- ja ympäristölautakunta, mutta osa viranomaisen 

toimivallasta on delegoitu johtosäännössä ympäristönsuoje-

lusihteereille. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Valvontasuunnitelman ja –ohjelman mukaisen valvonnan to-

teuttaminen sekä maa-aineslain mukainen valvonta. Ympäris-

tönsuojelumääräysten uusiminen. Jätevesijärjestelmien lain-

mukaisuuden tarkastelu ranta- ja pohjavesialueilla projekti-

luonteisesti. Ilmastotyön lähtötason määrittely kunnissa Uu-

denmaan liiton maakuntien ilmastotyön tuki-hankkeen 

avulla.  

Henkilöstö 
Ei tiedossa olevia henkilöstömuutoksia. Lisäresurssi ympäris-

tönsuojelumääräysten uusimiseen.  
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YMPÄRISTÖNSUOJELU 
 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Yritysmyönteisyys Lupien viivytyksetön käsittely Valmiin lupahakem. käsittely < 8 kk Ympäristönsuojelu-
sihteerit 

Toimivat yhteydet Valvontajärjestelmien hyödyntäminen 
asioiden käsittelyssä (Facta, Dynasty, Lu-
papiste + valtion järjestelmät) 
Toimivat tietotekniset välineet 

Tulevat luvat, ilmoitukset ja valituk-
set kirjataan ympäristönsuojelun jär-
jestelmiin 

Ympäristönsuojelu-
sihteerit 
Toimialajohtaja + 
yleishallinto 

Kestävä talous Käsiteltävien lupien määrää ei voi tietää 
ennakkoon. 

Talousarviossa pysyminen Ympäristönsuojelu-
sihteerit 

Positiivinen imago Avoin asioiden käsittely Lupapisteen 
avulla 

Toiminnan läpinäkyvyyden paranta-
minen 

Ympäristönsuojelu-
sihteerit 

Arkijärki kunnan toi-
minnassa 

Työntekijän osaamisen ylläpito vähintään neljä koulutuspvää/ympä-
ristönsuojelus. 

Ympäristönsuojelu-
sihteerit 

Avoin ja ratkaisukes-
keinen toimintatapa 

Ympäristönsuojelumääräysten päivittä-
minen, suunnitelmallinen lupien val-
vonta ja tarkastukset. 

Uudet ympäristönsuojelumääräykset 
valmiina hyväksyttäväksi, Valvonta-
ohjelmassa hyväksytty suunnitellun 
valvonnan määrä. 

Ympäristönsuojelu-
sihteerit, toimiala-
johtaja 

Positiivinen imago Tiedotetaan meneillään olevista projek-
teista 

Ajantasainen tieto tarjolla verkkosi-
vuilla 

Ympäristönsuojelu-
sihteerit 

 

HYVINVOINTI  

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Ajanmukainen palve-
luverkko 

Sähköinen lupahaku, päivystys kunnissa Sähköisen asioinnin lisääntyminen Ympäristönsuojelu-
sihteerit 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Päivystys alueen kaikissa kunnissa Palveluiden tasapuolinen saatavuus 
kaikissa kunnissa 

Kunnat, ympäris-
tönsuojelu-sihteerit 

Toimivat yhteydet Lupapisteen käyttö Sähköisen asioinnin lisääntyminen Ympäristönsuojelu-
sihteerit 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Turvakenkien ja työtakkien hankinta. Turvallisuuden parantuminen tarkas-
tuksilla 

Ympäristönsuojelu-
sihteerit 

Avoin ja ratkaisukes-
keinen ote 

Osallistuminen tilaisuuksiin, joissa mah-
dollisuus vaihtaa kokemuksia muiden 
kuntien ymp.viranhalt. kanssa 

Aktiivinen ote hankaliin tapauksiin, 
vertaistuki 

Ympäristönsuojelu-
sihteerit 

Kehittyvät ja ennalta-
ehkäisevät hyvinvoin-
nin- ja terveyden 
edistämispalvelut 

Kuntien kannustaminen osallistumaan il-
mastotyöhön 

Kuntien ilmastotyön lähtötason mää-
rittäminen 

ympäristönsuojelu-
sihteeri + tekninen 
toimiala + kuntien 
valtuutetut, asian-
tuntija-apu Uuden-
maan liitolta 

Turvallinen, osallis-
tava ja viihtyisä 
elinympäristö 

Jätevesijärjestelmien lainmukaisuuden 
tarkastelu ranta- ja pohjavesialueilla 
Roskaantumisen valvonta 
 
Kannustaa kuntia säilyttämään kunnan 
omia metsiä virkistyskäyttöön ja retkei-
lyyn 

Projektiluontoisesti jätevesijärjestel-
mien valvonta 
Aktiivinen seuranta 
 
Metsien virkistyskäytön merkityksen 
tunnistaminen kunnissa 

Ympäristönsuojelu-
sihteerit 
 + rakennusvalvojat 
 
ympäristönsuojelu-
sihteeri + tekninen 
toimiala + kuntien 
valtuutetut 
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ALUEARKKITEHTI 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KJ

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 42 229 15 300 0 0 0,0 % 0 0

Toimintakulut -70 382 -45 275 0 0 0,0 % 0 0

Toimintakate -28 153 -29 975 0 0 0,0 % 0 0  

 

Toiminnan kuvaus 
Toiminta loppuu 31.12.2021. 

 

 

KIINTEISTÖVEROPROJEKTI 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 36 793 39 201 30 000 30 000 -22,6 % 0 0

Toimintakulut -57 125 -60 524 -45 996 -45 696 -25,0 % 0 0

Toimintakate -20 332 -21 323 -15 996 -15 696 -29,5 % 0 0  

 

Toiminnan kuvaus 
Kiinteistöveroprojektissa selvitetään ja päivitetään kuntien 

alueilla olevien kiinteistöjen rakennuskanta. Kiinteistövero-

projektin avulla saadaan päivitettyä kiinteistöverot oikealle 

tasolle. Askolan, Pornaisten ja Pukkilan kunnan osalta projekti 

on valmistunut. Muutamia tarkastuskäyntejä näiden kuntien 

osalta vielä tehdään vuoden 2021 aikana. Kiinteistöveropro-

jekti jatkuu vuonna 2022 Myrskylän kunnassa. Kiinteistövero-

projekti jatkuu arviolta elokuun loppuun asti vuonna 2022 ja 

aikataulu vielä tarkentuu.  

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Kiinteistöveroprojektilla saadaan kattavat kiinteistöjen tiedot 

mikä vaikuttaa kiinteistöverojärjestelmään.  

Henkilöstö 
Kiinteistöveroprojektiin on sidottu yksi määräaikainen pro-

jektihenkilö.  

 

 

HYVINVOINTI  

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Kiinteistöveroprojektin oikeat ja katta-
vat tiedot tarkasteltu ja tallennettu. 
Oikeat tiedot verottajalle lähetetty.  

Kiinteistöveroprojekti saadaan päätök-
seen.  

Toimialajohtaja, 
Projektihenkilö  

 

 

YLEISHALLINTO 
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Yleishallinto –toimiala muodostuu kuudesta tulosalueesta. Tulosalue on lautakuntataso. 

 

DEMOKRATIAPALVELUT 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KJ

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 236 0 0 0 0,0 % 0 0

Toimintakulut -193 569 -288 117 -298 419 -298 419 35,1 % -296 -298

Toimintakate -193 333 -288 117 -298 419 -298 419 35,2 % -296 -298  

 

Toiminnan kuvaus 
Demokratiapalveluihin kuuluu kunnan päätöksen tekoon ja 

johtamiseen kuuluvia kuluja ja tuottoja. Askolassa tähän tu-

losalueeseen kuuluvat: henkilöstöjaosto, kunnanhallitus, 

kunnanvaltuusto, luottamushenkilökoulutus, väestönsuojelu 

ja tilapäiset toimikunnat. 

Demokratiapalvelut kuuluvat kunnanjohtajan alaisuuteen 

suoraan. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Kunnan tunnettuuden lisäämiseen kuntamarkkinoinnin 

kautta ja tavoitteena on asukasluvun kasvu. 

Henkilöstö 
Demokratiapalveluissa ei ole tulossa henkilöstömuutoksia.  

Kokouspalkkiot on kunnanvaltuuston kokouksessa 

16.11.2021 korotettu. 
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DEMOKRATIAPALVELUT 
 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Talous tasapainossa ja suunnitelmallista. Kunnan toimintojen kehittäminen ja 
investointien toteuttamisen tasa-
paino, maltillisen investointisuunni-
telman hyväksyminen 

Kunnanjohtaja 

Arkijärki kunnan toi-
minnassa 

Päätöksenteko ja kokoukset sujuvia ja 
tehokkaita. 
 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
ohjeen päivitys 
 
Hankintaohjeen päivitys 

Oikaisuvaatimusten määrä = 0 ja ko-
kouksen kesto max 3 h. 
 
Ohje päivitetään vuoden 2022 aikana 
 
Ohje päivitetään vuoden 2022 aikana 

Kunnanhallitus 
 
 
kunnanjohtaja 

Positiivinen imago Positiivinen ja aktiivinen viestintä  Tiedottaminen kunnan toiminnoista 
ja päätöksistä aktiivista 

kunnanjohtaja 

Avoin ja ratkaisukes-
keinen toimintatapa 

Valtuustoinfo ennen valtuuston ko-
kousta valtuutetuille ja varavaltuute-
tuille. 

Toteutuu ennen jokaista valtuustoa. Kunnanjohtaja 

 

HYVINVOINTI  

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat ajoissa 
kuntalaisten nähtävillä. 

Määräaikojen puitteissa. Hallintojohtaja 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Henkilöstön hyvinvointia tukeva päätök-
senteko. 

Käynnistetään työterveyshuollon pal-
veluostojen laajentaminen. 

Hallintojohtaja 

Turvallinen, kannus-
tava ja viihtyisä 
elinympäristö 

Asukastyytyväisyyskyely Kysely tehdään vuoden 2022 aikana hyvinvointi-koordi-
naattori 
hallintojohtaja 
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TIETOPALVELUT 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KJ

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 27 154 105 500 150 500 150 500 82,0 % 150 150

Toimintakulut -779 746 -817 790 -893 318 -893 318 12,7 % -854 -855

Toimintakate -752 592 -712 290 -742 818 -742 818 -1,3 % -704 -705  

 

Toiminnan kuvaus 
Tietopalvelut-tulosalueeseen kuuluu: 

- talouspalvelut 

- toimistopalvelut 

- keskusarkisto 

- ict-palvelut 

- hyvinvointipalvelut 

- maanhankinta ja  –luovutus, joka käsittää käyttö-

omaisuuden myyntivoitot ja –tappiot  

Hyvinvointikoordinaattori huolehtii hyvinvoinnin ja tervey-

den edistämisen yhteistyöstä kunnan eri sektoreiden, muiden 

toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Hyvinvoin-

nin edistäminen on monialaista ja siihen liittyy tiivis yhteistyö 

eri sektoreihin.  

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Kuntamarkkinointiin panostamisesta johtuen tavoitteena on 

kasvattaa tonttimyyntiä. 

Hyvinvointikoordinaattori palkataan vuoden 2022 aikana. 

Hän koordinoi läpi organisaation hyvinvointiasioita. Hyvin-

vointikertomuksen suunnittelu ja laadinta käynnistetään.  

Tietosuojavastaavan tehtävien uudelleen organisoinnin suun-

nittelu tehdään talousarviovuoden aikana. Talous-arviossa ei 

ole henkilöstökuluissa varausta resurssilisäykseen. 

Henkilöstö 
Talous- ja toimistopalveluista poistui vuonna 2021 controlle-

rin toimi ja taloussihteerin toimi muutettiin taloussuunnitte-

lijan toimeksi. Loppuvuonna 2021 talousosastolla oli määrä-

aikainen talousasiantuntija.  

Talousarvioon vuodelle 2022 on sisällytetty täyttä työaikaa 

tekevä toimistosihteeri. Sivistystoimen kanssa yhteinen toi-

mistosihteeri, joka on tehnyt toimistopalveluihin 30-40 % työ-

ajasta siirtyy kokonaan sivistystoimeen.  

Talousarviossa on huomioitu myös hyvinvointikoordinaattori, 

joka aloittanee vuoden 2022 alkupuolella. 
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TIETOPALVELUT 
 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Toimivat yhteydet Etä- ja digipalveluiden kehittäminen. Päivitetyt ja ajanmukaiset työväli-
neet ja ohjelmistot 

hallintojohtaja 

Kestävä talous Omakoti- ja yritystonttien hinnoit-
telu 
 
 

Hinnoittelu tarkistettu vuoden 
2022 aikana 
 
Myyntituottojen kertymä ja vero-
tulojen kasvu 

kunnanjohtaja 
 
 

Avoin ja ratkaisu-
keskeinen toimin-
tatapa 

Talouden ennustamisprosessin pa-
rantaminen 
 
Tehokas talouden raportointi  
 
Strategian tavoitteiden toteutumisen 
mittaaminen 
 
 
Tietosuojavastaavan tehtävien uu-
delleenorganisointi 

Ennusteen luotettavuus ja yhte-
näisyys 
 
Suunnitelmallinen talousrapor-
tointi  
 
Osavuosikatsausraportointi 
(30.4.+31.8.+31.12.) 
 
Suunnittelu organisoinnista ja re-
surssivaraukista tehdään talous-
arviovuoden aikana. 

talous-suunnitte-
lija 
 
 
 
 
 
hallintojohtaja 

 

HYVINVOINTI 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Ajanmukainen palve-
luverkko 

Kotisivu-uudistus Uudet kotisivut suunnitellaan vuo-
den 2022 aikana  ja julkaistaan vuo-
den 2023 alussa. 

hallintojohtaja 
 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Kunnanviraston asiakaspalvelut toimi-
vat, kunnanviraston aukioloajat 

Kunnanviraston aukioloaikojen tar-
kistaminen 

hallintojohtaja 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Hyvin toimivat ja ajanmukaiset työväli-
neet työntekijöiden käytössä. 

Työtehtävien suorittaminen sujuu 
hyvin työvälineiden osalta. 

esimiehet 

Kehittyvät ja ennalta-
ehkäisevät hyvinvoin-
nin- ja terveyden 
edistämispalvelut 

Kunnan hyvinvointikertomuksen laa-
dinta 
 
 

Hyvinvointikertomus suunniteltu ja 
laadittu  

hyvinvointi-koordi-
naattori 
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HENKILÖSTÖPALVELUT 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KJ

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 34 158 39 500 40 000 40 000 14,6 % 40 40

Toimintakulut -75 788 -136 031 -165 708 -165 708 54,3 % -151 -153

Toimintakate -41 630 -96 531 -125 708 -125 708 66,9 % -111 -114  

 

Toiminnan kuvaus 
Henkilöstöpalvelut-tulosalue vastaa kunnan pääluottamus-

henkilötoiminnasta ja työsuojelusta sekä henkilöstön kehittä-

misestä ja työterveyshuollon järjestämisestä. Lisäksi henkilös-

töpalvelut-tulosalue vastaa velvoitetyöllistävien palkkaami-

sesta ja nuorten kesätyöllistämisestä. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Strategian hyvinvointialueen tavoitteena on hyvinvoiva hen-

kilöstö.  

 

Työterveyshuoltoon kuuluu vain lakisääteinen eli ennaltaeh-

käisevä toiminta.  

Henkilöstö 
Velvoitetyöllistävät tulevat kuntaan TE-palveluiden kautta. 

Arviona on, että velvoitetyöllistettäviä vuoden aikana olisi 

enintään neljä. Yhden velvoite-työllistettävän työllisyysjakso 

kunnassa kestää 6 kk.   

Askolan kunta toimii myös siviilipalveluksen suorittamispaik-

kana. Tällä hetkellä siviilipalvelusta suorittava henkilö jatkaa 

elokuun 2022 puoliväliin asti. 

 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Kestävä talous Sairauspoissaolojen vähentäminen Sairauspoissaoloja alle 16 pvää/hlö 
on hyvä 

esimiehet 

Avoin ja ratkaisukes-
keinen toimintatapa 

Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut väh. 1 krt / vuosi esimiehet 

 

HYVINVOINTI 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Kannustetaan henkilöstöä osallistumaan 
koulutuksiin. Huolehditaan henkilöstön 
hyvinvoinnista. 
 
 
Hyvinvointikysely 

Koulutuspäivien lukumäärä on erin-
omainen, kun koulutuspäiviä >3, 
hyvä >2 ja heikko <2. 
Sairauspoissaoloja alle 16 pvää/hlö 
on hyvä. 
 
Tehdään joka toinen vuosi. 

esimiehet 

Kehittyvät ja ennalta-
ehkäisevät hyvinvoin-
nin- ja terveyden 
edistämispalvelut 

Sairaanhoidollisen palvelun lisääminen Työterveyshuollon sopimuksen laa-
jentaminen koskemaan sairaanhoi-
dollista palvelua taloussuunnitelma-
vuosien aikana. 

hallintojohtaja 

Turvallinen, osallis-
tava ja viihtyisä 
elinympäristö 

Ajanmukaiset ja tehokkaat työvälineet, 
viihtyisä ja turvallinen työympäristö 

Hyvinvointikyselyn tulokset hallintojohtaja 
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ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KJ

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot -348 0 0 0 0,0 % 0 0

Toimintakulut -174 917 -196 122 -309 690 -309 690 43,5 % -327 -268

Toimintakate -175 265 -196 122 -309 690 -309 690 43,4 % -327 -268  

 

Elinkeino- ja kehittämispalvelut -tulosalueeseen  kuuluvat: 

- elinkeino 

- joukkoliikenne 

- maaseutupalvelut 

- kaavoitus 

Toiminnan kuvaus 
Elinkeino- ja kehittämispalveluihin kuuluu kaavoitus, elin-

keinotoimi, joukkoliikennepalvelut ja maaseutu-palvelut. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Elinvoimapäällikkö vastaa kunnan elinkeinopalveluiden ja 

elinvoimaisuuden kehittämisestä, kunta- ja tonttimarkkinoin-

nista, elinkeinoelämän edistämisestä ja yhteistyöstä, hanke-

rahoituksen koordinoinnista, tekee kuntaa tunnetuksi sekä 

toimii elinkeinotoimikunnan sihteerinä.  

Joukkoliikenteen kehittäminen niin, että se palvelisi parem-

min kunnan kyliä. 

Kaavoituksen painopisteenä on Kosken alueen kehittäminen. 

Mahdollisesti osallistutaan Itä-Uudenmaan matkailun kehit-

tämishankkeeseen, joka rahoitettaisiin hankerahalla 80 % ja 

loput kuntien osuuksilla. Hanke on tällä hetkellä suunnittelu-

vaiheessa pienten Itä-Uudenmaan kuntien kesken.  

Kunta- ja tonttimarkkinoinnin ja brändin uudistaminen. 

Henkilöstö 
Loppuvuodesta 2021 on haettu uutta elinvoima-päällikköä, 

joka aloittanee viimeistään vuoden 2022 alkupuolella. Elin-

voimapäällikön toimi on kokoaikainen. 
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ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT 
 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Yritysmyönteisyys Yritysneuvonta nykyisille yrityksille ja uu-
sille yrittäjille (ProAgria) 
 
Asiakaskysely yrityksille ja yrittäjille 
 
Visit Askola-sivuston ylläpito ja kehittä-
minen 

Yritysten määrä on kasvava 
 
 
Hyvä tulos yritysmyönteisyydessä 
 
Ylläpito- ja kehittämissuunnitelmat 
laadittu  

elinvoimapäällikkö 

Toimivat yhteydet Nopea reagointi yritysten tarpeisiin 
 
 
Kiertoliittymä tielle 55 Monninkylä-As-
kola risteyksessä 

Yritysten määrä on kasvava 
 
 
Suunnitelmakausien aikana toteutus 

elinvoimapäällikkö  
kunnanjohtaja 

Arkijärki kunnan toi-
minnassa 

Elinvoimanyrkki (viranhaltijat) kokoontuu 1 krt/kk elinvoimapäällikkö 

Positiivinen imago kuntamarkkinointisuunnitelma (mm. 
messut, markkinointikanavien valinta, 
uudistunut viestinnällinen ilme) 
 
 
 
Kuukauden yrittäjän valitseminen 

Kuntamarkkinointitoimenpiteet 
käynnistetty, lisätään tunnettavuutta 
 
 
 
 
6 krt / vuosiFte 

elinvoimapäällikkö 

Avoin ja ratkaisukes-
keinen toimintatapa 

Yrittäjätapaamiset 
Yrityskohtaiset tapaamiset 
 
elinvoimastrategia 
 
Elinkeinotoimikunta 

säännölliset tapaamiset, väh. 2 / krt 
tavoite 2 / kk 
 
Strategia on päivitetty vuoden 2022 
aikana 
 
kokoontuu 6 krt/v 

elinvoimapäällikkö 

 

HYVINVOINTI 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Yritysalueen kaavoitus Kaavoitus on valmis vuoden 2022 ai-
kana 

kunnanjohtaja 
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RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT 
 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KJ

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 52 274 24 257 136 300 136 300 61,6 % 0 0

Toimintakulut -1 257 020 -1 401 540 -1 359 037 -1 359 037 7,5 % -1 012 -1 020

Toimintakate -1 204 746 -1 377 283 -1 222 737 -1 222 737 1,5 % -1 012 -1 020  

 

Toiminnan kuvaus 
Ruoka- ja siivouspalvelut on tukitoimintoja. Ruokapalveluihin 

kuuluu Palvelukeskus Mäntyrinteen ja Askolan koulun keit-

tiöt. Lisäksi eri koulujen ruokahuollon kustannukset kirjataan 

tälle tulosalueelle. Ruokapalveluiden kulut katetaan sisäisellä 

laskutuksella käytön mukaan eri toimialoilta. 

Siivouspalvelut kattaa kunnan omien kiinteistöjen siivous-

tehtävät. 

Siivouspalveluiden kulut katetaan sisäisellä laskutuksella tilo-

jen käyttäjiltä kiinteistöittäin siivottujen neliömäärien mu-

kaan. 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Kustannustehokas ja asiakaslähtöinen toiminta 

Vuoden aikana valmistaudutaan Mäntyrinteen keittiön siirty-

miseen osaksi hyvinvointialuetta. 

Henkilöstö 
Siivouspalveluissa avoinna olleet toimet pyritään samaan 

täytettyä. 
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RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT 
 

ELINVOIMA 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Yritysmyönteisyys Edustavat kunnan tukipalveluja ja toi-
minta tukee kunnan eri toimintoja. 

Tavoitetaso on hyvä ruokapalvelu- pääl-
likkö 

Toimivat yhteydet Kaikilla työntekijöillä on toimiva työsäh-
köposti ja puhelin 

Tukipalvelujen sisäinen tiedotus hy-
vää ja tieto liikkuu. 

ruokapalvelu- pääl-
likkö 

Kestävä talous Talousarvion mukainen toiminta, toimin-
takate ei ylity ulkoisissa menoissa. 

Hyvä = toimintakate ei ylity ulkoisissa 
menoissa, Heikko = talousarvio ylit-
tyy 

ruokapalvelu- pääl-
likkö 

Arkijärki kunnan toi-
minnassa 

Ei päällekkäisiä toimintoja Tukipalveluiden toiminta on sujuvaa 
ja yhteistyö toimii. 

ruokapalvelu- pääl-
likkö 

Positiivinen imago Palveluasenne Ei negatiivista palautetta. Asiakasky-
selyt 

ruokapalvelu- pääl-
likkö 

Avoin ja ratkaisukes-
keinen toimintatapa 

Kommunikoidaan runsaasti ja ratkotaan 
ongelmat nopeasti.  

Asiakaspalaute 
hyvä > 4 
tyydyttävä 3-2 
heikko < 2 

ruokapalvelu- pääl-
likkö 

 

HYVINVOINTI 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Ajanmukainen palve-
luverkko 

Tukipalveluiden kehittäminen Asiakaspalaute 
hyvä > 4 
tyydyttävä 3-2 
heikko < 2 

ruokapalvelu- pääl-
likkö 

Palveluiden saata-
vuus ja saavutetta-
vuus 

Tärkeimmät puhelinnumerot ja sähkö-
postiosoitteet tiedoksi kuntalaisille koti-
sivuilla ja tiedotteissa. 

Ainakin virka-aikana henkilöstö tavoi-
tettavissa ja tarpeen mukaan muul-
loinkin. 

ruokapalvelu- pääl-
likkö 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Aikainen puuttuminen ongelmiin. Työ-
terveystarkastukset. Kehityskeskustelut 
ja tavoitettavuus. Luottamus henkilös-
tön kesken. 

Kehityskeskustelut kaikille.  

 

Hyvinvointikysely positiivinen.  

ruokapalvelu- pääl-
likkö 

Kehittyvät ja ennalta-
ehkäisevät hyvinvoin-
nin- ja terveyden 
edistämispalvelut 

Eri ikäryhmien ravitsemussuosituksien 
noudattaminen edelleen.  

 

Hygienian taso hyvä.  

Suositusten taso erinomainen.  
 
 
Hygienian taso erinomainen.  
Hygieniamittaukset  

ruokapalvelu- pääl-
likkö 

Turvallinen, kannus-
tava ja viihtyisä 
elinympäristö 

Elintarviketurvallisuudesta huolehtimi-
nen omavalvonnan avulla.  
 
Siivouksen ratkaiseva vaikutus viihtyisyy-
teen. 

Omavalvonnan ja siivouksen mitoi-
tuksen noudattaminen. Oiva-raportit 
oivana edelleen 

ruokapalvelu- pääl-
likkö 

 

 

 

  



Askolan kunta - Talousarvio 2022 

 

117 

TYÖLLISTÄMISPALVELUT – siirtyy vuoden 2022 alusta yleishallintoon perusturvasta 
Yleishallinnon puolella vuodesta 2022 alkaen 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 46 550 46 550 100,0 % 47 47

Toimintakulut -243 372 -243 372 100,0 % -334 -335

Toimintakate -196 822 -196 822 100,0 % -287 -288

Perusturva 

Tuloslaskelma

TP 2020

€

Muutettu

TA2021

TA2022

 LTK

€

TA2022

 KH

€

Muutos

%

TP - TA

TS2023

1 000 €

TS2024

1 000 €

Toimintatuotot 60 480 49 000 46 550

Toimintakulut -445 573 -395 615 -363 372

Toimintakate -385 093 -346 615 -316 822

Toiminnan kuvaus 
Kunnan tarjoamia työllisyyspalveluita ovat mm. kuntouttava 

työtoiminta, työhönvalmennuspalvelut, työpajatoiminta, työ-

kokeilut ja palkkatuettu työ. Kunta tarjoaa myös kuntalisää, 

jolla kannustetaan alueen yrittäjiä ja yhdistyksiä palkkamaan 

työttömiä.  

Työpajasta on mahdollista osta pieniä kotitalouksien töitä ku-

ten ruohonleikkuu, haravointia, muuttoja ym. Lisäksi pajan 

yhteydessä toimii kirpputori.  

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutostekijät 
Vuoden 2022 aikana valmistaudutaan alueelliseen muutok-

seen sekä vuoden 2024 alusta tulevaan lakimuutokseen, jona 

tarkoituksena on siirtää kuntien vastuulle kaikki työllistämis-

palvelut. Tulevan vuoden aikana tehdään alueellista yhteis-

työtä muutokseen valmistautumisessa.  

Kunnan maksamien työmarkkinatuen kuntaosuuksien piene-

neminen on keskeinen tavoite. Ryhmien määrää ja niihin osal-

listuvien työttömien määrää on lisättävä. Aktivointia ja työl-

listäviä toimenpiteitä yhdessä työvoimahallinnon kanssa lisä-

tään.  

Henkilöstö 
Työpajan henkilöstön määrä pysyy ennallaan, mutta pajaoh-

jaajan toimi muutetaan työllisyyskoordinaattorin toimeksi, 

joka seuraa aktiivisesti alueen muutoksia ja tuo ne työpajan 

toimintaan.  

 

 

ELINVOIMA 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Yritysmyönteisyys Työllisyyskoordinaattori tekee yhteis-
työtä alueen yritysten kanssa, jotta mah-
dollisimman monelle voisi löytyä esim. 
työkokeilu.  

Työmarkkinatuen kuntaosuus pie-
nenee 

Työllisyys-koordi-
naattori 

Positiivinen imago Työpajaan halutaan tulla ja se koetaan 
hyväksi mahdollisuudeksi oman elämän-
tilanteen parantamiseksi. 

Työmarkkinatuen kuntaosuus pie-
nenee. 
Työllisten määrä lisääntyy. 

hallintojohtaja, 
työllisyys-koordi-
naattori 

 

HYVINVOINTI 
 

TAVOITE TOIMENPITEET 2022 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 

Hyvinvoiva henki-
löstö 

Tuetaan henkilöstöä muutostilanteessa. 
Henkilöstöllä on ajanmukainen osaami-
nen. 

Vakanssit ovat täytettynä, sairaus-
poissaolot eivät lisäänny. Koulutus-
päivien määrä on vähintään 3 
pv/hlö/v. 

hallintojohtaja, 
työllisyys-koordi-
naattori 
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2. Sisäiset erät  

 

 

 


