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1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 
 
 

Säkylän kunnan tulevaisuuden näkymät ovat vakaat, vaikka kuntatalouden ja mahdollisten valtakunnallisten uu-
distusten vaikutukset luovat varjojaan kuntien toimintaan.  
 
Julkinen talous on edelleen ahdingossa; valtiovalta ei ole onnistunut pysäyttämään valtion velkaantumista. Kuntia 
on toistuvasti syyllistetty julkisen velan kasvusta, vaikka syyllinen onkin toisaalla. Valtiovalta elää yli varojensa; 
tulot eivät riitä menoihin. 
 
Säkylän kunnan velkamäärä jatkaa laskuaan. Säkylän kunnalla lainaa asukasta kohti on selkeästi alle koko maan 
keskiarvon. Kun samaan aikaan ei ole odotettavissa suuria investointeja kiinteistöihin, voidaankin tilanne arvioida 
hyväksi.  
 
Käyttötaloudessa suurin epävarmuustekijä on sote- ja maakuntauudistusten tempoilevat tulevaisuuden hahmo-
telmat. Valtakunnallisten uudistusten kaatuminen ja lykkääntyminen taas kerran on ennusmerkkien valossa hyvin 
todennäköistä. Tästä tulee seuraamaan epävarmuuden ajan jatkuminen. 
 
Yhdistyneen Säkylän kaksi ensimmäistä toimintavuotta alkavat olemaan täynnä. Kahden vuoden kuluessa on liitos 
osoittautunut onnistuneeksi. Kunnallisten paikallisten palvelujen laatu on onnistuttu säilyttämään, mutta samaan 
aikaan kustannustasoa on pystytty laskemaan. On selvää, että yhdistyneen kunnan talous on vahvemmalla pohjal-
la, kuin Köyliön ja Säkylän tilanne erillään olisi ollut. Kuntaliitoksen yhteydessä eläköitymisten ja muiden tilantei-
den kautta väheni mm. viisi johtoryhmätason henkilöä. 
 
Tiukan talouden aika tulee jatkumaan. Vanhat kunnan alijäämät saataneen katettua jo vuoden 2017 tilinpäätök-
sessä, mutta edelleen alijäämää on konserniyhteisöissä. Vakaan talouden kunnassa tulisi olla taseessa vähintään 
usean miljoonan euron ylijäämä, joka toimii puskurina vuosivaihteluille. Väestömme ikääntyminen lisää palvelu-
tarvetta ja kun samaan aikaan verotulojen kehitys on laimeaa, niin tasapainon löytäminen palvelutuotannon ja 
tulokertymän välillä vaatii edelleen rakenteellisia muutoksia, joihin tulee tarttua heti vuoden 2018 aikana. 
 
Säkylän elinvoima kumpuaa aktiivisista asukkaista, menestyvistä yrityksistä, kasvavasta varuskunnasta sekä turval-
lisesta ja viihtyisästä elinympäristöstä. Näitä menestystekijöitämme meidän tulee edelleen kehittää ja samalla 
parantaa Säkylän tunnettavuutta vireänä asuin- ja yrityskuntana.  
 
Säkylän paras mainos on meistä jokainen. Omilla sanoillamme ja teoillamme luomme Säkylän maineen ! 
 
 
Säkylässä 28.11.2017 
 
Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
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2. YLEISPERUSTELUT 

 
2.1. Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät 

 
2.1.1. Talouden kehitys 

 

Julkisen talouden alijäämä on pienentynyt asteittain viime vuosina. Julkista taloutta ovat vahvistaneet halli-
tuksen päättämät sopeutustoimet sekä viime vuonna virinnyt talouskasvu. Alijäämän supistuminen jatkuu 
lähivuosina. Noususuhdanne ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Myönteisestä 
suhdannetilanteesta huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi. 
 

Julkisen velan määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden 2008 jälkeen. Nopea bruttokansantuotteen kasvu ja 
alijäämän pieneneminen alentavat velkasuhdetta lähivuosina. Väestön ikääntymisestä johtuen julkisessa 
taloudessa on kuitenkin pitkällä aikavälillä tulojen ja menojen välinen epätasapaino eli kestävyysvaje. Kes-
tävyysvajeesta johtuen velkasuhde uhkaa kääntyä tulevina vuosikymmeninä uudelleen nousuun. 
 

Vuonna 2017 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 %. Alkuvuonna myönteisen suhdanteen jatkumi-
sesta on tullut uusia merkkejä. Näitä ovat mm. teollisuuden uusien tilausten ja yksityisen palvelutuotannon 
liikevaihdon kasvu sekä kasvukeskusten vahvana jatkuva rakennustoiminta.  
 

Tänä vuonna yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu työllisyyden kohenemisen tukemana. Yksityisten inves-
tointien painopiste on siirtymässä rakentamisesta teollisuuden tuotannollisiin investointeihin. Viennin kas-
vuedellytykset paranevat, koska maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa ja yritysten kustannuskilpailukyky ko-
henee. Ulkomaankauppa kääntyy BKT:n kasvua tukevaksi vuosia jatkuneen negatiivisen jakson jälkeen.  
 

Suhdannetiedustelujen mukaan parhaat kasvuedellytykset ovat teknologia- ja kemianteollisuudessa. Met-
säteollisuudessa yritykset odottavat kasvun hidastuvan vuoden loppua kohti, mutta kapasiteetin lisäys Ää-
nekoskella tukee metsäteollisuuden tuotannon kasvua viimeistään ensi vuodesta alkaen. Kokonaisuudes-
saan teollisuustuotanto lisääntyy tänä vuonna lähes seitsemän prosenttia vahvan alkuvuoden ja uusien ti-
lausten myötä. Tuotantokapasiteetin lisäys ja yritysten ponnistelut tuotteidensa kilpailukyvyn kohentami-
seksi tukevat teollisuuden tuotantoa seuraavina vuosina.  
 

Taloudellisen aktiviteetin laajapohjainen ja nopea voimistuminen on lisännyt työllisyyttä alkuvuoden 2017 
aikana, mutta työttömyys ei ole juurikaan alentunut alkuvuonna 2017. Työttömyysasteen trendi on pysynyt 
8,7 prosentissa. Työttömyysasteen laskun pysähtyminen johtuu ainakin osittain piilotyöttömien sekä mui-
den työvoiman ulkopuolisten aktivoitumisesta työnhakuun, mikä on normaalia suhdannetilanteen parantu-
essa.  
 

Vuonna 2018 talouskasvu jatkuu edelleen vahvana, vaikka BKT:n kasvu hidastuu 2,1 prosenttiin. Kasvun 
hidastuminen johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaam-
maksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden parane-
minen tukeekin sitä. Investoinnit lisääntyvät kone- ja laitehankintojen ansiosta tätä vuotta nopeammin. 
Myös rakennusinvestoinnit kasvavat edelleen nopeasti, vaikka asuinrakennusinvestointien kasvu hidastuu-
kin.  
 

Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä. Markkinaosuuksien menetys päättyy ja vienti kasvaa maailmankaupan 
kasvun vetämänä tasaisella tahdilla. Hyvistä vientinäkymistä kertoo se, että teollisuusyritykset ovat saaneet 
viidenneksen enemmän uusia tilauksia alkuvuonna verrattuna viime vuoteen. Eniten tilauksia on voittanut 
laivanrakennusteollisuus, mutta tilaukset ovat lisääntyneet myös kemian- ja metsäteollisuudessa. Teolli-
suustuotannon kasvua tukevat metsäteollisuuden kapasiteetin laajennus sekä lisääntyvä kysyntä. Palvelu-
jen kasvu perustuu edelleen liike-elämän lisääntyvään kysyntään. 
 

Bruttokansantuotteen kasvun säilyminen kohtuullisen nopeana parantaa työllisyyttä, mutta työttömien mää-
rä pienenee silti hitaasti. Työttömyysaste alenee 8,1 prosenttiin v. 2018 kuluvan vuoden 8,7 prosentista. 
Työllisyystilanteen kohentumisen hidasteena ovat viime vuosina olleet erilaiset alueelliset ja ammatilliset 
yhteensopivuusongelmat työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen välillä. Yhteensopivuuson-
gelmat ovat voimistuneen talouskasvun myötä jonkin verran vähenemässä.  
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Kokonaiskuva vuosista 2017–2019 on talouskasvun kannalta aiempia vuosia positiivisempi. Vuonna 2019 
BKT kasvaa 1,8 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun kotitalouksien reaalitulojen kasvu hidastuu. 
Yksityisten investointien kasvu jatkuu hyvänä, kun tuotannolliset investoinnit lisääntyvät mm. metsäteolli-
suuteen suunniteltujen suurhankkeiden vuoksi.  
 

Työllisyys jatkaa kohenemistaan, mutta hieman aiempaa hitaammin. Kuluttajahintojen nousu tasoittuu 1,5 
prosenttiin vuonna 2019. Talouden kasvun yleiset edellytykset ja niitä määrittävät rakenteet eivät kuiten-
kaan ole muuttuneet siinä määrin, että talouden kasvupotentiaali olisi noussut. Vuosina 2020 ja 2021 talo-
us kasvaa arviolta enää keskimäärin alle 1,5 % vuodessa. Työn tuottavuuden voimakkaaseen nousuun pe-
rustuva talouskasvu pitää työllisyystilanteen kohenemisen maltillisena. Työvoiman tarjonta ei kokonaisuu-
tena rajoita työllisyyden kasvua ennustejaksolla, sillä työttömiä ja piilotyöttömiä on edelleen yli 400.000 
henkeä. Tietyissä ammattiryhmissä työvoimapulaa on silti jo havaittavissa. 
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2.1.2. Väestö ja työllisyys 

 
Säkylän kunnan väkiluku on pienentynyt tasaisesti lähes vuosittain 1990-luvun alusta lähtien. Tilasto-
keskuksen mukaan Säkylän kunnan väkiluku syyskuussa 2017 oli 6916. Väkiluvun odotetaan pienene-
vän tasaisesti tulevina vuosina. Väkiluvun muutoksen ohella myös väestön rakenne muuttuu merkittä-
västi. Alle 65-vuotiaiden määrä laskee ja yli 65-vuotiaiden määrä nousee. 
 
Alla olevassa taulukossa on yhdistetty Säkylän ja Köyliön kuntien tiedot. 

 
Väestö iän mukaan 1990–2016 ja väestöennuste 2018–2040 Säkylän kunnassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väkiluvun ja ennen kaikkea väestön rakenteen muutoksen yh-
teydessä, myös huoltosuhde on muuttunut. Tähän voimak-
kaimmin vaikuttava tekijä on kunnan väestön melko voimakas 
ikääntyminen. Seuraavassa huoltosuhdetta kuvataan väestölli-
sen huoltosuhteen avulla, joka kuvaa alle 15-vuotiaiden ja 65 
vuotta täyttäneiden määrää 100 työikäistä kohden.  

Väestöllinen huoltosuhde on korkeampi Säkylässä kuin Sata-

kunnassa ja Suomessa keskimäärin. Kehityksen suunta on 

voimakkaasti kasvava. Väestön ikääntymisen ohella myös työ-

ikäisten määrä pienenee tasaisesti vuosittain. Tämä lisää huol-

tosuhteen kasvua.  

  0-14 15–64 65- Yhteensä 

2018 936 3886 2060 6882 

2019 919 3803 2099 6821 

2020 895 3735 2138 6768 

2021 885 3671 2161 6717 

2022 872 3605 2194 6671 

2023 857 3553 2219 6629 

2024 842 3507 2242 6591 

2025 825 3461 2271 6557 

2026 813 3420 2289 6522 

2027 804 3380 2308 6492 

2028 793 3336 2331 6460 

2029 790 3286 2354 6430 

2030 784 3248 2374 6406 

2031 778 3204 2396 6378 

2032 773 3168 2413 6354 

2033 768 3138 2425 6331 

2034 765 3116 2428 6309 

2035 762 3097 2427 6286 

2036 758 3089 2418 6265 

2037 755 3086 2404 6245 

2038 752 3087 2384 6223 

2039 751 3081 2370 6202 

2040 749 3072 2359 6180 

  0-14 15–64 65- Yhteensä 

1990 1625 5702 1269 8596 

1991 1612 5716 1284 8612 

1992 1603 5704 1323 8630 

1993 1587 5644 1352 8583 

1994 1576 5564 1368 8508 

1995 1583 5503 1396 8482 

1996 1535 5433 1406 8374 

1997 1500 5431 1433 8364 

1998 1475 5395 1457 8327 

1999 1454 5341 1467 8262 

2000 1399 5224 1495 8118 

2001 1369 5120 1492 7981 

2002 1354 5080 1498 7932 

2003 1333 5037 1526 7896 

2004 1308 5023 1551 7882 

2005 1277 5047 1561 7885 

2006 1227 4938 1630 7795 

2007 1182 4886 1617 7685 

2008 1165 4835 1624 7624 

2009 1141 4792 1640 7573 

2010 1108 4726 1693 7527 

2011 1085 4628 1764 7477 

2012 1066 4491 1824 7381 

2013 1057 4327 1871 7255 

2014 1018 4241 1927 7186 

2015 996 4132 1942 7070 

2016 965 4059 1964 6988 
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Väestömäärän muutoksia voidaan arvioida erilaisten indikaattoreiden avulla. Seuraavissa taulukoissa tar-
kastellaan luonnollista väestön määrän muutosta eli syntyvyyttä ja kuolleisuutta sekä tulo- ja lähtömuuttoa. 

Kuolleet ja elävänä syntyneet 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Kuolleet 100 104 83 78 95 

Elävänä syntyneet 56 68 52 49 55 

 

Luonnollinen väestön määrän muutos on ollut Säkylässä negatiivista koko 2010-luvun ajan. Kuolleisuus on 
ollut näin ollen suurempaa kuin syntyvyys. 

Tulo- ja lähtömuuttajat 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Tulomuuttajat 346 261 272 244 261 

Lähtömuuttajat 405 363 311 331 311 

 

Säkylän kunta on kärsinyt koko 2010-luvun ajan muuttotappiota. Kyseinen kehitys seuraa Suomessa vallit-
sevaa yleistä trendiä, jossa maassamuutto on jo pitkään suuntautunut suurimpiin kaupunkeihin ja niiden 
kehyskuntiin. Myös maahanmuutto suuntautuu suurimpiin kaupunkeihin, vaikka äidinkielenään muuta kuin 
suomea, ruotsia tai saamea puhuvien osuus onkin kasvanut Säkylän kunnassa. 

 

Yhteenvetona väestön muutoksessa on Säkylän alueella ollut leimallista aiempina vuosina väestön määrän 
pieneneminen. Tämä on johtunut luonnollisen muutoksen negatiivisuudesta ja vuosittaisista muuttotappi-
oista. Lisäksi työikäisten määrä on pienentynyt ja yli 65-vuotiaiden määrä kasvanut. Samanlainen kehitys 
on odotettavissa myös tulevaisuudessa. 

Seuraavaksi tarkastellaan Säkylän kunnan väestön toimintaa sekä ennen kaikkea työllisyystilannetta ja sen 
kehitystä. 

 

Säkylän kunnan työllisyystilanne on muuhun maahan ja ennen kaikkea Satakuntaan verrattuna hyvä. Työl-

lisyystilanne on pysynyt jo usean vuoden selvästi alle maakunnan keskiarvon. Taloudellisella huoltosuh-

teella kuvataan, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Myös talou-

dellinen huoltosuhde on hyvän työllisyystilanteen myötä hyvä. Huomioitavaa on kuitenkin nouseva trendi, 

joka on merkkinä kansallisesta ja kansainvälisesti huonosta työllisyystilanteesta. 
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Yllä olevassa kuviossa on eritelty Säkylän kunnan alueella työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrän kehi-
tys ja avoimet työpaikat vuodesta 2012. Niin työttömien kuin myös pitkäaikaistyöttömien määrän trendi on 
ollut nouseva vuodesta 2012. Avoimien työpaikkojen määrä on taas ollut laskeva. 

 

Säkylän kunnan suurimmat työnantajat. Työntekijämäärä kuvaa suuruusluokkaa, kuinka paljon yrityksellä 
on Säkylässä työntekijöitä. 

  Työntekijöitä 

Puolustusvoimat 670 

Säkylän kunta 448 (joista 104 määräaik.) 

Apetit Ruoka Oy 170 

Länsi-Kalkkuna Oy 120 

Sucros Oy 90 

FB Ketjutekniikka Oy 70 

Kivikylän Kotipalvaamo Oy 65 

Kuljetus-Perkola Oy 60 

WESTPAK OY AB 50 

Leijona Catering Oy 30 

Attendo Huurmanni Oy 40 

Hankkija Oy 22 

JPT-Jaskari  22 

 

Hallitsevin teollisuuden ala on selvästi elintarviketeollisuus. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan yritysten 
määrien kehitystä Säkylän kunnan alueella. 

 

  2013 2014 2015 2016 

Aloittaneet yritykset 31 35 31 29 

Lopettaneet yritykset 25 39 32 32 

Yritysten lukumäärä 561 651 646 602 
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2.1.3. Henkilöstö 
 

Alla oleva kuvio osoittaa Säkylän kunnan vakinaisen henkilöstömäärän kehityksen vuodesta 2011 vuoden 
2018 arvioon. 

 
Säkylän kunnan henkilöstön määrä osastoittain 2017 sisältää sekä vakinaisia että määräaikaisia työsuhtei-
ta. 

 
 
Sivistysosastolla työskentelee noin 235 työntekijää, perusturvaosastolla noin 194, teknisellä osastolla noin 
34, ympäristöosastolla noin 17 ja talous- ja hallinto-osastolla noin 14. 

Henkilöstömäärän kuvaamiseen käytetään taulukossa henkilöstötyövuosien määrää, josta johtuen osan 
henkilöstön työ jakaantuu prosentuaalisesti useammalle tehtäväalueelle. Taulukko sisältää sekä vakinaisia 
että määräaikaisia työsuhteita. Koska taulukon tarkoituksena on kuvata tehtäväalueen toimintaan tarvitta-
van työvoiman määrää, on listauksen henkilöstö pääasiassa vakinaista. 

 

Henkilöstömenot 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu henkilöstömenot vuonna 2016 sekä arvioidut henkilöstömenot 2017–
2018. 

 
2016 2017 2018 

Palkat ja palkkiot 14 657 852 15 296 268 16 354 504 

Henkilöstösivukulut 4 693 608 4 322 214 4 347 196 

Yhteensä 19 351 460 19 618 482 20 701 700 

181 183 183 190 173 

340 364 366 

97 98 97 95 
92 
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2.2. Toiminnan rahoitus 

 

Kuntien tulot koostuvat verotuloista, valtionosuuksista ja toimintatuloista. Kuntien rahoituksesta verotulot 
muodostavat keskimäärin noin 47 %. Seuraavaksi suurin rahoituksen lähde on kuntien toiminnasta saata-
vat tulot (23 %). Valtionosuuksien osuus rahoituksesta on noin 18 %.  

Säkylän kunnan käyttötalouden rahoituksesta merkittävin osa tulee verorahoituksesta (59,5 %). Pelkästään 
kunnallisveron tuotto muodostaa yli puolet kunnan käyttötalouden rahoituksesta. Seuraavaksi suurimman 
osan rahoituksesta muodostaa valtionosuudet (24 %). 

 

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu kunnan toimintatulojen jakautuminen eri tulolajien kesken. 
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2.2.1. Verotulot 
 

Kunnan verotulot koostuvat kunnallisverosta, kiinteistöverosta sekä yhteisöveron tuoton osuudesta. Säky-

län kunta ei peri koiraveroa eikä kiinteistöveroa yleishyödyllisiltä yhteisöiltä.  

Kunnanvaltuusto päättää veroprosenteista vuosittain. Kunnan kiinteistöveroprosenteille on asetettu laissa 

ylä- ja alarajat. Taulukossa on esitetty kunnan veroprosentit vuonna 2018.  

Veroprosentti 2018 

Tulovero 21,5 % 

Yleinen kiinteistövero (0,93 % -2,00 %) 1,00 % 

Vakituiset asuinrak. (0,41 % -0,90 %) 0,49 % 

Muut asuinrakennukset (0,93 % -2,00 %) 1,10 % 

Yleishyödylliset yhteisöt 0,0 % 

Suurin yksittäinen kuntien verotuloihin vaikuttava muutos on ollut yhteisöverokannan alentaminen nykyi-
sestä 24,5 %:sta 20 %:in vuodesta 2014 alkaen. Tämän on arvioitu vaikuttavan yhteisöverotuottoon koko-
naisuudessaan noin 870 milj. euroa sitä alentavasti.  

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta. Vero koskee sekä 
maata että rakennuksia, lukuun ottamatta maa- ja metsätalousmaata ja vesialueita. Kiinteistöveron suu-
ruudelle on asetettu laissa ylä- ja alarajat. Yleishyödyllisen yhteisön omistamalle rakennukselle ja maapoh-
jalle voidaan määrätä alhaisempi kiinteistöveroprosentti, jos kiinteistö on pääasiassa yleishyödyllisessä 
käytössä. Kunnat eivät maksa kiinteistöveroa omalla alueellaan sijaitsevasta kiinteistöstä. 

 

Oheisessa taulukossa on esitetty kunnan verotulojen kehitys vuodesta 2014 sekä verotulojen ennuste vuo-
sille 2016 – 2020. 

 

Verotulot 

       1.000 e 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
 

Kunnallisvero 23 282 24 160 24 757 24 501 24 235 24 769 25 435 

Muutos, % 
 

3,8 2,5 -1 -1,1 2,2 2,7 

Yhteisövero 1 948 1 760 1 663 1 758 1 742 1 797 1 871 

Muutos, % 
 

-9,7 -5,5 5,7 -1 3,2 4,1 

Kiinteistövero 1 732 1 762 1 908 1 932 1 931 1 931 1 931 

Muutos, %   1,7 8,3 1,3 1,5 0 0 

Yhteensä 26 962 27 683 28 327 28 191 27 908 28 497 29 237 

Muutos 
 

2,7 2,3 -0,5 -0,9 2,1 2,6 

 

  

*Ennuste 
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2.2.2. Valtionosuudet 

 

Verotulojen lisäksi kuntien tärkeä rahoituslähde on valtionosuudet. Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena 

on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuus tasapuolisesti koko maassa. Valtion-

osuuksista suurimman osan muodostaa valtiovarainministeriön hallinnoima peruspalvelujen valtionosuus, 

joka on laskennallinen ja perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja palvelutoiminnan kustannuk-

sia kasvattaviin olosuhdetekijöihin. Tämän lisäksi kunta saa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa 

opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta. 

Kunnan peruspalveluiden valtionosuus koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen ja 

kulttuuritoimen laskennallisista kustannuksista. Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää on 

uudistettu 1.1.2015 lähtien. Uudistuksella yksinkertaistetaan ja selkeytetään vanhaa järjestelmää. Las-

kentakriteerejä on vähennetty ja niistä on poistettu päällekkäisyyksiä. Nyt peruspalvelujen laskennallisia 

kustannuksia koskee yksi yhteinen ikäryhmitys. Ikäryhmitys on seuraava:  

 0-5-vuotiaat 

 6-vuotiaat 

 7-12-vuotiaat 

 13-15-vuotiaat 

 16-18-vuotiaat 

 19-64-vuotiaat 

 65-74-vuotiaat 

 75-84-vuotiaat 

 yli 85-vuotiaat. 

Järjestelmään sovelletaan ikäryhmityksen lisäksi seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttömyysaste, kak-

sikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Laskennallisen osan valtionosuus 

saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisten kustannusten yhteismäärästä kunnan omarahoi-

tusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohti yhtä suuri.  

Lisäksi kunnalle myönnetään valtionosuutta lisäosien perusteella. Lisäosissa ei ole omarahoitusosuutta. 

Lisäosia ovat syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisuus.  

Valtionosuuden suuruuteen vaikuttavat lisäksi erilaiset valtionosuuksien vähennykset ja lisäykset sekä jär-

jestelmämuutoksen tasaus. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden 

siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan.  

Peruspalvelujen valtionosuuden osana otetaan huomioon myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien 

tasaus. 

Peruspalvelujen valtionosuuden lisäksi kunta saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä. 

Merkittävin osa tästä rahoituksesta on lukio- ja ammatillisen koulutuksen ylläpitäjille sekä ammattikor-

keakouluille myönnettävä yksikköhintarahoitus. Tästä osuudesta vähennetään kunnan omarahoitusosuus, 

riippumatta siitä, järjestääkö kunta kyseistä koulutusta. Muut opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät 

valtionosuudet määräytyvät oppilaskohtaisesti ja ne maksetaan opetuksen järjestäjälle. Valtionosuus on 

kunnalle yleiskatteellinen, jonka käytöstä se saa päättää itse. Säkylän kunnan omarahoitusosuuden arvi-

oidaan olevan vuonna 2018 noin 608.449 euroa suurempi kuin opetus- ja kulttuuriministeriön valtion-

osuus. 
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Asukasluku 31.12.2016                         6 988 
 
 

 
  

TA 2018 

Yhteensä 

euroa

€/asukas

24 966 075 3 573

7 906 397 1 131

1 098 490 157

-3599,08 €/asukas -25 150 371 -3 599

Lisäosat 297 870 43

1 500 710 215

                          -                            -     

10 619 170 1 520

1 347 437 193

11 966 607 1 712

-608 449 -87

Sisältää

-255 €/asukas -1 781 940

            1 173 491   

11 358 158 1 625

                          -     

                          -     

-114 115

11 358 158 1 625

946 513 135

-114 115 -16

11 244 043 1 609

937 004

- positiiviset erät (esim. vammaiskorotukset, lukio, opistot, taidelaitokset, apip jne.)

Kunnan valtionosuusrahoitus 2018

 - kuukausierä, maksetaan jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä

Kotikuntakorvaukset, netto

- mistä euroa / kuukausi

- kunnan omarahoitusosuuden

Kotikuntakorvaukset esi- ja perusopetuksessa

Kotikuntakorvausmenot (-)

Kotikuntakorvaustulot (+)

Kotikuntakorvaukset, yhteensä

Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä

Vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-)

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tulopohjan tasausta

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)

1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus

2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 2017

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 2018

Ikärakenne

Sairastavuus

Muut laskennalliset kustannukset

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden rahoitusosuus

Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 2018
VÄHENNYKSET €/asukas euroa

Todennetun osaamisen rekisteri -0,03 210 -              

Vakiomuotoisten tietoluovutusten hinnoittelumuutos -0,24 1 677 -          

Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitus -4,1 28 651 -        

Opiskelijavalintajärjestelmän uudistuksen rahoitus (OPH) -0,28 1 957 -          

Aloittavien koulujen rahoituksen vähentäminen -0,03 210 -              

Järjestelmämuutoksen tasaus -1,43 9 993 -          

Kotikuntakorvausjärjestelmän muutos;

siirtymäajan rahoitus -0,04 280 -              

Indeksikorotusten jäädytys 2016 -6,32 44 164 -        

Indeksikorotusten jäädytys 2018 -7,73 54 017 -        

Tasauksen neutralisointi -9,84 68 762 -        

Kilpailukykysopimuksen vaikutus valtionosuuteen -85,47 597 264 -      

Eläketukivähennys, "Lex Lindström" -4,41 30 817 -        

Perustoimeentulotuen siirto Kelalle; valtionosuusvähennys 190 488 -      

Vähennykset yhteensä 1 028 489 -   

LISÄYKSET €/asukas euroa

Työmarkkinatukikompensaatio (+/-) 47 465         

Vuoden 2010 järjestelmämuutoksen tasaus 178 525 -      

Veromenetyksen kompensaatio vuodelta 2010 571 140       

Veromenetyksen kompensaatio vuodelta 2011 198 708       

Veromenetyksen kompensaatio vuodelta 2012 465 544       

Veromenetyksen kompensaatio vuodelta 2013 22 979         

Veromenetyksen kompensaatio vuodelta 2014 42 267         

Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2015 197 527       

Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2016 364 442       

Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2017 669 949       

Veroperustemuutosten vaikutus vuodelta 2018 180 016       

Maakuntien kehittämisraha 0,09 629               

Työmarkkinatukiuudistukseen liittyvä valtionosuustasaus 52 942 -        

Lisäykset yhteensä 2 529 199    

VÄHENNYKSET JA LISÄYKSET YHTEENSÄ 1 500 710   
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2.2.3. Muu rahoitus 

Rahoitustuotot ja –kulut 

Vuoden 2018 korkomenot (102.000 euroa) on laskettu siten, että vanhoja lainoja lyhennetään 836.978 eu-
rolla eikä uutta pitkäaikaista lainaa oteta. Korkokulut on laskettu keskimääräisellä yhden prosentin korolla. 

Rahoitustuotot ja -kulut 
 

        TA 2018 

Korkotuotot antolainoista 400 

Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista, muut korkotuotot 0 

Korkotuotot yhteensä 400 

Osingot ja osuudet 46 000 

Verontilityskorot 100 

Viivästyskorot 5 000 

Muut rahoitustulot (mm. ky:ien peruspääomien korot) 3 000 

Muut rahoitustuotot yhteensä 54 100 

Korkokulut -102 000 

Provisiot ja muut lainakustannukset -2 000 

Verontilityskorot -1 000 

Viivästyskorot ja muut rahoituskulut -600 

Muut rahoituskulut yhteensä -3 600 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -51 100 

 

Lainanotto ja velkamäärä 

Vieraan pääoman tarve sekä lainojen lyhennysten määrä on arvioitu seuraavan taulukon mukaisesti: 

LAINAKANTA VUOSINA 2016 - 2019 

   

  
TP 2016 MTA 2017 TA 2018 TS 2019 

Lainakanta 1.1 
    

 
Pitkäaikainen  12 578 869 11 711 383 10 203 215 9 366 237 

 
Lyhytaikainen 5 500 000 1 000 000 0 0 

Lyhennykset tilikautena 
    

 
Pitkäaikainen  -867 486 -1 508 168 -836 978 -836 978 

 
Lyhytaikainen -4 500 000 -1 000 000 

  Uudet lainat tilikautena 
    

 
Pitkäaikainen  

    

 
Lyhytaikainen 

    Lainakanta 31.12. 
    

 
Pitkäaikainen  11 711 383 10 203 215 9 366 237 8 529 259 

 
Lyhytaikainen 1 000 000 0 0 0 

LAINAKANTA 31.12    12 711 383 10 203 215 9 366 237 8 529 259 

e/asukas 1820 1475 1354 1233 

asukkaat 31.12. 6984 6 916 6 916 6 916 

 

Muutetussa talousarviossa 2017 (MTA 2017) lainakanta on 31.12. 640.682 euroa pienempi kuin alkuperäi-
sessä talousarviossa (TA 2017). Tämä johtuu syksyllä 2017 maksetusta ylimääräisestä pitkäaikaisen lai-
nan lyhennyksestä. 

Asukkaat 31.12. vuosina 2017-2019 perustuu Tilastokeskuksen 24.11.2017 ennakkoväkilukuun. 

Lyhytaikaista vierasta pääomaa (kassalainat) voidaan tarvittaessa vuonna 2018 ottaa maksuvalmiuden hoi-
tamiseen niin, että sitä on samanaikaisesti enintään 6.000.000 euroa. 
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Oman pääoman muutos 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS 2017 - 2020 
    

 
1000 e 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Oma pääoma yhteensä 1.1 
    

 
Peruspääoma 22 296 22 296 22 296 22 296 

 
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -1 231 -528 -184 198 

 
Tilikauden yli-/alijäämä 704 344 382 379 

Oma pääoma yhteensä 31.12 21 768 22 112 22 494 22 873 

 

2.3. Sijoitustoiminnan perusteet 

Valtuusto päättää sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto hyväksyy kunnan sijoitustoimintaa koskevat pe-
rusteet kassavarojen sijoittamisen osalta. Toimialasijoittamisen perusteista päätetään erikseen talousarvi-
ossa tai valtuuston erikseen tekemällä sijoituspäätöksellä. Lahjoitusvarojen sijoittamisesta päätetään ra-
hastosäännössä. 

Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan kunnan toimialaan liittyvään sijoittamista ja kassavarojen sijoittamista. Li-
säksi kunnalla voi olla toimeksiantona sijoitettavia lahjoitusrahavaroja.  

Kassavarat ovat maksuliikennevaroja ja kassaylijäämää. Maksuliikennevaroja ovat rahalaitosten käyttöti-
leillä olevat varat sekä käteisvarat. Kassaylijäämää ovat rahoitusarvopaperit ja pankkisaamiset, jotka eivät 
määrittelyhetkellä ole sidottu maksuliikenteen ylläpitoon. Lahjoitusrahavarat ovat rahoitusarvopapereita, 
rahaa tai pankkisaamisia. 

Kassavarojen sijoittamisen yleiset periaatteet 

Sijoitustoiminnan tulee olla taloudellisesti tuottavaa. Vähimmäisvaatimuksena on sijoituksen reaaliarvon 
säilyttäminen. Sijoitustoiminta on hoidettava suunnitelmallisesti siten, että maksuvalmius turvataan ja että 
sijoitustoimintaan liittyvät riskit kartoitetaan ja niiltä pyritään suojautumaan ennakolta. Sijoitusten rahoitta-
minen lainanotolla tulee kysymykseen vain toimialaan liittyvissä sijoituksissa. Sijoituskohteen toimiala tai 
toimintatavat eivät saa olla ristiriidassa kunnan tehtävien ja toimintaperiaatteiden kanssa.  

Kassavarojen sijoittamisen perusteet  

Kassaylijäämää voidaan sijoittaa euroalueella kohteeseen, jossa riski pääoman tai sen koron menettämi-
sestä on vähäinen. Kysymykseen tulevia sijoituskohteita ovat valtion velkasitoumus, kunta-, sijoitus- tai yri-
tystodistus, joukkovelkakirjalaina, sijoitusvakuutus, kapitaalisopimus, korkorahastorahasto-osuus tai mää-
räaikaistalletus, joissa liikkeeseenlaskijana tai velallisena on valtio, kunta tai raha- tai vakuutuslaitos taikka 
yritys tai muu yhteisö, jonka luottokelpoisuusluokka on AAA - BBB.  

  
Osakkeita/ 
osuuksia kpl 

Kirjapitoarvo 
27.11.2017 

Kuntayhtymäosuudet  
  Satakunnan sairaanhoitopiiri 
 

2 213 830 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
 

1 081 928 

Satakuntaliitto 
 

10 722 

Kuntayhtymäosuudet yhteensä   3 306 480 

Tytäryhteisöjen osakkeet 
  Kiinteistö Oy Säkylän Talot 
 

877 941 

Kiinteistö Oy Köyliön Vuokra-asunnot 84 082 145 818 

Pyhäjärviseudun Jäähalli Oy 3 934 25 856 

Tytäryhteisöjen osakkeet yhteensä   1 049 615 

Muut osakkeet ja osuudet 
  Apetit Oyj 65 822 110 402 

As Oy Tuiskulan Kyläseppä 670 5 594 

As. Oy Piltinkuja 690 4 642 

As. Oy Tiurinpuisto (tontti) 1 000 6 700 

Kokemäen Urheiluhallit Oy 100 8 409 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 
 

364 274 

Metsäliitto 
 

7 942 
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M-Real (Metsä-Serla Oy) 120 202 

Neo Industrial Oyj 630 3 364 

Oy Lännen Metsä Ab 230 1 934 

Porin Diakonialaitos 1 15 137 

Pyhäjärvi-Instituutti 1 16 819 

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 20 20 000 

Satakunnan korkean teknologian säätiö 1 671 

Muut osakkeet ja osuudet yhteensä   566 090 

Lainasaamiset 
  Kiinteistö Oy Köyliön Vuokra-asunnot 
 

347 690 

Lainasaamiset yhteensä   347 690 

Kassaylijäämä 
  Rahoitusarvopaperit (Sijoitusvakuutus) 
  

Kassaylijäämä yhteensä   0 

Sijoitukset yhteensä 
 

5 269 876 

 

 

Kunnanhallitus antaa valtuustolle selvityksen vuosittain kassavarojen määrän ja arvon kehityksestä sekä 
sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla. Lisäksi selvityksessä esitetään olennaiset 
riskitasossa tapahtuneet ja ennakoitavissa olevat muutokset.    

 

2.4. Menojen jakautuminen 

Säkylän kunnan menoista yli puolet muodostuu perusturvaosaston menoista (58 %). Seuraavaksi suurim-
mat menot on sivistysosastolla (25 %). Loput, eli vajaan viidenneksen kunnan menoista muodostavat hal-
linto- ja talousosasto, tekninen osasto ja ympäristöosasto. Näistä merkittävin on tekninen osasto, jonka 
menot muodostavat 10 % koko kunnan menoista.  

Menolajeittain tarkasteltuna 89 % kunnan menoista muodostaa henkilöstömenot (47 %) yhdessä palvelujen 
ostojen (42 %) kanssa. 

 

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu kunnan toimintamenojen jakautumista osastojen kesken. 

 

 

  

5,2 % 

57,5 % 
9,9 % 

2,5 % 

24,9 % 

Hallinto ja talous

Perusturva

Tekninen

Ympäristö

Sivistys
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2.5. Talouden tasapaino 

 
Kuntalain säännösten mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enin-
tään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida 
kertyvän ylijäämää.  
 
Köyliön kunta liittyi Säkylän kuntaan 1.1.2016 alkaen. Yhdistynyt Säkylän kunta jatkaa määrätietoisesti ker-
tyneen alijäämän kattamista. Samalla purkautui Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymä.  
 
Köyliön ja Säkylän kunnat ovat viime vuosina supistaneet kouluverkkojaan, vähentäneet henkilöstöään, 
myös irtisanomalla, purkaneet laitoshoitoa, tehneet yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa, luopuneet tar-
peettomista kiinteistöistä ja tehostaneet toimintaansa muutoin. Säkylän kunta vähensi henkilöstöään vuo-
den 2015 alussa. Vuonna 2016 siirryttiin yhdistymissopimuksen mukaisesti yhden yläkoulun järjestelmään. 
Vuoden 2018 alussa on tarkoitus aloittaa kouluverkkoselvitys uuden toimintaympäristön tarkastelemiseksi.  
 
Kuntaliitoksen jälkeisinä vuosina on sovitettu yhteen Köyliön, Säkylän ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
talouden käytäntöjä ja mm. poistosuunnitelmia. 
 
Kuntakonsernin alijäämän kattamisvelvoitetta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2016 tilinpäätök-
sessä. Säkylän ja Köyliön yhteisen kuntakonsernin alijäämä ylitti liitoksen tapahtuessa arviointimenettelyn 
rajan. Tilanne muuttui huomattavasti parempaan suuntaan vuoden 2016 tilinpäätöksessä, kun tuloslaskel-
ma osoitti ylijäämää 2 666 023 euroa. Tämän johdosta taseeseen kertynyt alijäämä väheni 1.231.106 eu-
roon. Vuosi 2017 on osoittautunut monin tavoin edeltävän vuoden kaltaiseksi ja on perusteltua odottaa ta-
seen alijäämän muuttuvan ylijäämäksi vuoden 2017 tilinpäätöksessä.  
 
Säkylän kuntakonsernin alijäämää rasittavat myös molempien vanhojen kuntien kiinteistöosakeyhtiöt. 
 
Yhdistymisavustusta saadaan vuosina 2016–2018 yhteensä 2 miljoonaa euroa ja se jakautuu vuosille seu-
raavasti: 800 te - 600 te - 600 te. Tämän lisäksi yhdistymisen johdosta Säkylän kunnalle maksetaan valti-
onosuuksien vähenemisen korvausta 2016–2019 yhteensä 160.008 euroa korvauksen jakautuessa tasai-
sesti neljän vuoden ajalle.  
 
Kunnassa ei ole tehty tavanomaisesta poikkeavia investointeja tai muita toimintaympäristöön kohdistuvia 
toimenpiteitä, jotka olisivat lisänneet käyttötalouden kustannuksia kuntaliitoksen jälkeen.  
 
Palvelutuotannolle tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan aina mahdollisuuden salliessa.  
 
Vuoden 2017 aikana maksettiin pois kunnanhallituksen päätöksellä pitkäaikainen laina (655.000 euroa) 
maksusuunnitelmasta poiketen.   
 
Vuoden 2018 talousarvion valmistelulle asetettiin tavoite, että toimintakate paranee 0,6 % suhteessa vuo-
den 2017 talousarvioon. Ohje osoittautui haasteelliseksi noudattaa sekä historiatiedon niukkuuden johdos-
ta että sen johdosta, että myös vuoden 2017 talousarviota laadittaessa ei ollut kaikkia uuden toimintaympä-
ristön kustannuksia ja tuloja huomioitu todenmukaisesti.  
 
Talousarvio vuodelle 2018 on ylijäämäinen ilman verojen korotuksia. 
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2.6. Strategia – Vastuullinen ja rohkea Säkylä 

 
Kuntaliitoksen jälkeen kuntien yhdistynyt valtuusto hyväksyi Säkylän kokonaan uudistetun strategian ensimmäisen 
yhteisen toimintavuoden lopulla 12.12.2016. Hyväksyntä sekä kunnanhallituksessa, että kunnanvaltuustossa oli 
yksimielistä. 
 
Strategia voidaan lyhyimmillään tiivistää sen nimeen: ”Vastuullinen ja rohkea Säkylä.” 
 
Säkylän kunta tunnetaan toimijana, joka vastuullisesti huolehtii asukkaidensa tarvitsemista palveluista. Säkylä tun-
netaan myös rohkeudestaan investoida tulevaisuuttaan varten, panostaen asukkaiden ja liiketoiminnan tarpeisiin. 
Köyliön ja Säkylän kunnat osoittivat vastuullisuutensa ja rohkeutensa myös toteuttaessaan kuntaliitoksen vuoden 
2016 alusta lukien. 
 
Säkyläläistä vastuullisuutta on myös maanpuolustuksen ja kotimaisen elintarviketuotannon edellytysten turvaami-
nen. Molemmat ovat asioita, joita kunta on omilla ratkaisullaan onnistuneesti edistänyt. 
 
Säkylän rohkeus näkyy myös kunnan kannanotoissa, joilla on vaadittu suomalaisen osaamisen ja elämäntavan 
turvaamista myös kaupunkikeskusten ulkopuolella. 
 
Visio 2030: 

- Olemme vastuullisia ja rohkeita. Pidämme huolta. 
- Edistämme seutumme etua ja hyvinvointia. 
- Menestymme elintarviketeollisuuden ja biotalouden laajentuessa sekä Säkylän varuskunnan kasvaessa. 
- Kehitämme ja sopeutamme palvelujamme asiakkaiden tarpeiden ja odotusten mukaisesti. Huomioimme 

palvelutuotannossa digitalisaation uudet mahdollisuudet. 
 
Vuoden 2018 talousarviossa strategiaa toteutetaan erityisesti: 

- Vireys ja elinvoimaisuus: investointeja kadunrakennukseen ja infraan sekä maanhankintaan 
- Kestävä talous: talousarvio on ylijäämäinen ja tuloennusteet perustuvat raakaan realismiin 
- Liiketoiminnan edellytysten luominen: panostamme yritystoiminnan edellytyksiin. 

 
 
Strategian seurannan ja arvioinnin keskeinen väline on vuosittain hyväksyttävät talousarvio ja tilinpäätös. Strategi-
an sisältöä uudistetaan tarvittaessa. Kunnanhallitus ja lautakunnat toteuttavat valtuuston hyväksymää strategiaa ja 
voivat luoda tarkentavia sektoreidensa strategioita ja strategisia linjauksia. 
  

Vuonna 2016 alijäämä 

1.231.105,90 € eli 176,17 

€ / asukas

Säkylän kunnan ja 

kuntakonsernin tilinpäätös 

2016

Kuntakonsernin alijäämä 

2016 yhteensä 748,86 €/ 

asukas (yhteensä -

5.233.095 €)

21,5 % (kuntien 

keskimääräinen 19,91 %)

53,90 %

3.254 € / asukas

On positiivinen

d. kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia ?

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan 

arviointimenettely

Säkylän ja Köyliön 

kuntakonsernien 

tilinpäätökset 2015

c. asukasta kohden laskettu kuntakonsernin laina-määrä ylittää kaikkien kuntakonsernien 

keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla 6.148 €/asukas

Vuonna 2016 ylijäämä 

838.800,00 € ja 

seuraavina vuosina -2022 

ylijäämä jokaisena vuonna 

1.174.671,7 € (vuoden 

2015 tilinpäätöksen 

jälkeen alijäämää oli 

3.897.105,9 € eli 557,69 € 

/ asukas)

Kuntakonsernin alijäämä 

2015 yhteensä 1.116,00 

€/ asukas

?

21,5 % (kuntien 

keskimääräinen 19,87 %)

Kuntakonsernien laina-

määrä yhteensä  3.984,00 

€/asukas

2. Alijäämää on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä 1000 €/asukas ja sitä edeltäneessä 

tilinpäätöksessa vähintään 500 €/asukas TAI kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna 

peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:

1. Alijäämää ei ole katettu vuoteen 2023 mennessä, jos vuoden 2016 tilinpäätöksessä kunnan alijäämä 

on yli 500€/ asukas. Kuntaliitoksesta johtuen vuosi 2016 tuli ensimmäiseksi merkitseväksi vuodeksi tässä 

tarkastelussa. 

a. kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 

(1704/2009) 30§:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen

b. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien 

painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti. V. 2017 keskim. 19,91 %
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2.7. Kuntakonsernin tavoitteet vuodelle 2018 

Säkylän konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus val-
mistella ja saattaa päätettäväksi uusi konserniohje, joten kuntakonsernin talouden ja toiminnan seuranta 
lienevät keskeisesti esillä tulevana vuonna.  

Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta. Val-
tuusto voi asettaa tavoitteita ja määritellä periaatteita kunnan konsernijohdolle koskien tytäryhteisöjen toi-
minnan ohjausta ja valvontaa. Valtuusto voi lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat kunnan edustajia ty-
täryhteisön toimielimissä. Valtuusto voi ohjata asettamillaan tavoitteilla myös tytäryhteisöjä niiden omassa 
tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus, joka ensisijaisesti toteutuu kunnan talousarviossa ja -
suunnitelmassa, ei sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa onkin luonteel-
taan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista, joka toimijoiden tulee huomioida. Tavoiteasetanta on 
moraalisesti vahvasti sitovaa. 

Säkylän kunnanhallitus sai tiedon 9.10.2017 Köyliön Vuokra-asunnot Oy:n sulautumisesta Säkylän Talot 
Oy:öön. Vuodesta 2018 alkaen kuntakonsernissa on kaksi tytäryhtiötä, joita kunta keskeisesti ohjaa ja val-
voo: Kiinteistöosakeyhtiö Säkylän Talot  ja Pyhäjärviseudun Jäähalli Osakeyhtiö.  
 
Kunta asettaa edellä mainituille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodelle 2018:  
1. Taseen alijäämä vähenee vuoden 2018 aikana 
2. Käyttöaste kasvaa 
 
Erityisesti Kiinteistöosakeyhtiö Säkylän Talot Oy:lle osoitetaan tavoite lisätä uusasukasmarkkinointia ja jär-
jestää ainakin yksi uusi markkinointitapahtuman vuoden aikana sekä esittää kunnanhallitukselle selvitys 
toiminnan tehostamisen mahdollisuuksista kevään 2018 aikana.  
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3. KÄYTTÖTALOUSOSA 

Käyttötalousosan rakenne 

Valtuusto asettaa talousarvion käyttötalousosassa kullekin tehtäväalueelle ja siitä vastaavalle toimielimelle 
toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat (toimintakulut/menot) ja tuloar-
viot (toimintatuotot/tulot) tehtävien järjestämiseen. Toiminnallinen tavoite on määrärahan käyttötarkoitusta, 
palvelutuotannon määrää, laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Toiminnalliset tavoitteet, 
määrärahat ja tuloarviot ovat toimielimiä sitovia. 

Talousarviossa on soveltuvin osin esitetty kunkin tehtäväalueen osalta seuraavat tiedot: 

1. Palvelusuunnitelma 
Palvelusuunnitelmassa esitetään palvelut, joista tehtäväalue vastaa ja niiden toi-
minta-ajatukset.  Lisäksi palvelusuunnitelmassa esitetään toiminnan keskeisim-
mät painopistealueet sekä tehtäväalueen palveluista mahdollisesti perittävät 
maksut. 

2. Tavoitteet ja tunnusluvut 
Kuntalain mukaisesti talousarvioon otetaan valtuuston hyväksymät tavoitteet. Val-
tuuston asettamat tavoitteet ovat pääasiassa vaikuttavuustavoitteita, jotka määrit-
tävät palvelun aikaansaamaa muutosta asiakkaan hyvinvoinnissa tai palvelujen 
laatua. Lisäksi osiossa esitetään toiminnan laajuutta kuvaavia tietoja sekä käy-
tännöt ja keinot palvelujen laadun seurantaan. 

3. Perustelut 
Perusteluissa esitetään toiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset, henkilös-
tömäärä sekä muut tarvittavat perustelutiedot. 

Kunkin tehtäväalueen tekstiosan jälkeen on esitetty taulukko, josta ilmenevät seuraavat tiedot: 

TP 2016 Vuoden 2016 tilinpäätöksen toteutuneet menot ja tulot 

TA 2017 Talousarvion 2017 määräraha ja tuloarvio  

TA 2018 Talousarvion 2018 määräraha ja tuloarvio  

TS 2019 Arvio vuoden 2019 määrärahasta ja tuloarviosta 

TS 2020 Arvio vuoden 2020 määrärahasta ja tuloarviosta 

TS 2021 Arvio vuoden 2021 määrärahasta ja tuloarviosta 

 

Laskennallisia (ei tulosvaikutteisia) eriä ovat: 

Keskitetyt kiinteistönhoitopalvelun kustannukset (mm. kiinteistönhoitajien palkat) jaetaan kiin-
teistöille tilavuuden suhteessa. 
Sisäinen vuokra (sisältää kiinteistön hoitokustannukset: mm. lämmityksen, sähkön, kiinteis-
töhallintopalvelut, poistot). 
Kunnanviraston sisäiset vuokrat jaetaan tilojen käyttäjille neliöiden suhteessa. 
Atk-kustannukset jaetaan koneiden ja työmäärän mukaisessa suhteessa. 
Puhelinkeskuksen kustannukset jaetaan arvioidun käyttöprosentin suhteessa. 
Kopiointipalvelukustannukset jaetaan arvioidun käyttöprosentin suhteessa. 
Taloushallintopalvelukustannukset jaetaan käyttömenojen suhteessa. 
Palkkahallintokustannukset jaetaan palkansaajien määrien suhteessa. 
Muut hallintopalvelukustannukset 

Laskennallisten erien jakoperusteet on tarkistettu vuonna 2016.  

Siivouspalveluiden menot (tulosvaikutteisia) on kohdistettu käyttäjähallintokunnille. Siivouspalveluiden 
kohdentaminen tehtäväalueille lisää kiinteistötoimen sisäisiä toimintatuloja ja kunkin tehtäväalueen sisäisiä 
toimintamenoja (vuonna 2018 864.573 euroa). Ruokapalvelumenot (vuonna 2018 1.320.475 euroa) ovat 
myös tulosvaikutteisia. Niiden tuottajina ja pääasiallisina käyttäjinä ovat sivistys- ja perusturvaosastot. 
Ruokapalvelutulojen ja menojen kohdentaminen tehtäväalueille lisää niiden toimintatuloja ja –menoja. 
Myös työterveyshuollon palveluja myydään ja ostetaan sisäisesti, vuonna 2018 sisäisen myynnin arvoksi 
on arvioitu 150.000 euroa. 

Tehtäväalueen perustelutiedoissa esitetyt tunnusluvut on laskettu pääosin kunnanjohtajan talousarvioesi-
tyksen pohjalta. 
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3.1. Tarkastuslautakunta 

 

3.1.1. Tarkastustoiminta  

Palvelusuunnitelma 

Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen 
järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastus-
ta koskevat asiat. 

Tärkeimpänä tehtävänä lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-
teet toteutuneet. 

Valtuuston valitsema tilintarkastaja tarkastaa vastaavasti kunnan kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpää-
töksen. 

Toiminnan painopistealueita ovat ulkoisen ja sisäisen arvioinnin yhteensovittaminen ja lisääminen sekä talouden 
tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisen seuranta. 

Tarkastuslautakunta vastaanottaa sidonnaisuusilmoitukset, valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa 
ilmoitukset valtuuston tiedoksi. 

Tavoitteet ja tunnusluvut 

Tarkastustoiminta 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Tarkastustoiminta järjestetään ja toteutetaan kattavasti ja 
monipuolisesti.  

Arviointikertomus 
käsitellään valtuustos-
sa tilinpäätöksen 
yhteydessä keväällä 
2018. 

Valtuusto voi tarkastuksen poh-
jalta arvioida tehtäväalueiden 
toiminnan ja palveluiden tuloksel-
lisuutta ja tarkoituksenmukaisuut-
ta. 

 

Tarkastuslautakunnan kokoukset ja arviointi-/tarkastuspäivät   6 pv 

Tilintarkastajan tarkastuspäivät   20 pv 

 

Järjestetään yksi yhteinen valtuuston arviointitilaisuus valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien puheenjohtajien 
ja johtavien viranhaltijoiden kanssa. 

 

Tuloarviot ja määrärahat 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 
  

  
   TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -21 114 -19 255 -21 155 -21 -21 -21 

TOIMINTAKATE -21 115 -19 255 -21 155 -21 -21 -21 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT 
  

  
   

LASKENNALLISET ERÄT YHT.             

Tilikauden yli-/alijäämä -21 115 -19 255 -21 155 -21 -21 -21 
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3.2. Kunnanhallitus 

 

3.2.1. Hallinto 

Palvelusuunnitelma 

Yhdistynyt Säkylän kunta tarjoaa asukkailleen laadukkaat peruspalvelut ja kehittää asumis- ja elinympäristöä tur-
valliseksi ja viihtyisäksi.  

Kunnanvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa, vastaa toiminnasta ja taloudesta sekä strategisesta päätök-
senteosta. Valtuusto asettaa keskeiset tavoitteet ja päättää organisaatiosta ja säännöistä sekä toiminnan periaat-
teellisista linjauksista. 

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta. 

Kunnan hallinto perustuu luottamushenkilöiden ja viranhaltijaorganisaation yhteistyöhön, jota kunnanjohtaja viras-
ton ja organisaation päällikkönä johtaa. Poliittisesta johtajuudesta vastaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, kun-
nanhallitus sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kunnanvaltuusto. 

Kuntakuvan kehittäminen, suhdetoiminta ja julkinen esiintyminen ovat keskeinen osa nykyaikaista kuntajohtamista; 
tässä tehtävässä keskeinen rooli on kunnanjohtajalla sekä poliittisella johdolla.  

Kunnan luottamuselimet ja erityisesti niiden puheenjohtajat tukevat kunnanjohtajaa hänen työssään mm. seuraa-
vasti: 

- tukevat kunnanjohtajan asemaa Säkylän kuntaorganisaation ylimpänä ammattijohtajana 

- tukevat kunnanjohtajaa konsernijohtamisessa 

- määrittelevät ja toteuttavat selkeitä ja keskenään ristiriidattomia tavoitteita Säkylän kehittämiseksi yh-

teistyössä kunnanjohtajan sekä johtoryhmän ja myös muun henkilöstön kanssa 

- rakentavat omalta osaltaan avoimia ja luottamuksellisia suhteita yhteisten päämäärien toteuttamiseksi 

ja Säkylän kehittämiseksi. 

 
Kunnanjohtaja johtaa Säkylän kuntaa ja soveltuvin osin kuntakonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä. Kunnanjohtaja voi 
käyttää kunnan puhevaltaa myös kuntakonserniin kuuluviin yhteisöihin. Kunnan johtamisessa kunnanjohtajan tuke-
na ja asiantuntijoina toimii johtoryhmä. 

Kunnanjohtaja johtaa ja valvoo kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa ja taloutta sekä toimielinten, osastojen 
ja laitosten sekä kunnan henkilökunnan toimintaa ja muuta kunnan toimintaa. Kunnanjohtajalla on oikeus käyttää 
puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta.  

Toimialajohtajat johtavat ja kehittävät osastonsa toimintaa ja taloutta, valvovat osastonsa toimintaa ja taloutta sekä 
toimivat lautakuntiensa esittelijöinä. Toiminnan operatiivinen johto kuuluu toimialajohtajille.  

 

Toiminnan painopistealueet: 

Yhdistyneen Säkylän kunnan käyttömenojen ja –tulojen kehitystä on edelleen kehitettävä ja vakautettava taloutta 
alijäämäisten vuosien jäljiltä.  

Viihtyisän asumisen sekä luonnon ja kulttuurin arvojen toteuttamista jatketaan. 

Säkylän keskustaajaman kehitystä ja liikerakentamista edistetään edelleen maankäytön toimenpitein.  

Tuetaan elinvoimaisten kylien ja kyläyhdistysten toimintaa. 

Maanhankintaa ja kaavoitusta jatketaan asumisen ja elinkeinoelämän tarpeita kuunnellen. 

Palveluista ja materiaaleista voidaan periä asiakkailta omakustannushintaiset maksut. Kunnanhallitus tai käyttö-
suunnitelmassa määrätty viranhaltija päättää tarvittaessa maksujen yksityiskohtaisista perusteista. 
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Tavoitteet ja tunnusluvut 

Hallinto 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Säkylän vetovoima viihtyisänä ja turvallisena asuinympä-
ristönä paranee. 

Palvelujen taso Taso säilyy keskimäärin ennal-
laan. 

Säkylässä on tarjolla monipuolinen valikoima tontteja ja 
asuntoja. 

Valmistuvien asuntojen moni-
puolisuus. 

Asuntorakentaminen säilyy 
monipuolisena. 

Hyvä työllisyystilanne jatkuu. Työllisyystilastot. Työllisyys on Satakunnan kol-
men parhaan kunnan joukossa. 

Kunnan tuottamat laadukkaat palvelut tuotetaan tehok-
kaasti. 

Talouden tasapaino. 

 

Asiakaspalaute 

Kunnan käyttötalous on tasa-
painossa. 

Asukkaat /asiakkaat ovat tyyty-
väisiä saamaansa palveluun. 

 

Palvelujen laadun seuranta 

 toimielimien oma arviointi ja raportointi sekä talousraportointi kunnanhallitukselle 

 tilinpäätös ja toimintakertomus 

 tilastokeskuksen kokoama talous- ja toimintatilastotiedot 

 henkilöstön kehityskeskustelut 

 henkilöstöraportointi 

Perustelut 

Julkisen talouden niukka aika Suomessa jatkuu. Tavoitteena on, että palvelujen ja teollisuuden työpaikat säilyvät ja 
lisääntyvät Säkylässä. 

 

Henkilöstö 

Kunnanjohtaja (30 % kohdennettu elinkeinojen kehittämiseen), talous- ja hallintojohtaja (1), tekninen johtaja (20 % 
kohdennettu kaavoitukseen), hallintosihteeri (1), hallintopalvelusihteeri (2), taloussihteeri (3), palkkasihteeri (3), it-
asiantuntija (2).  

 

 

Tuloarviot ja määrärahat 

Hallinto 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 1 519 120 1 024 502 928 598 929 929 929 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -2 172 335 -1 920 495 -2 084 599 -2 085 -2 085 -2 085 

TOIMINTAKATE -653 215 -895 993 -1 156 001 -1 156 -1 156 -1 156 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -75 378 -40 550 -34 669 -35 -35 -35 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 1 033 105 1 170 783 997 299 997 997 997 

Tilikauden yli-/alijäämä 304 511 234 240 -193 371 -193 -193 -193 
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3.2.2. Elinkeinojen kehittäminen 

Palvelusuunnitelma 

Strateginen tavoite: Säkylän kunta on luotettu ja haluttu kumppani paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa 
elinkeinoelämässä. Säkylän kunnalla on hyvä maine ja myönteinen, dynaaminen brändikuva. 

Toimintaympäristö: Elinvoimainen ja kilpailukykyinen yritystoiminta on edellytys kunnan menestykselle ja mahdolli-
suuksille tarjota hyvä asuin- ja elinympäristö siihen liittyvine palveluineen. Kuitenkin valtakunnallinen taloudellinen 
toimintaympäristö on jatkuvasti haastava. Kilpailu yritysten ja asukkaiden sijoittumisesta lisääntyy entisestään. 
Yleinen myönteinen huomio biotalouteen on mahdollisuus.   

Toiminta: Toimintaympäristön näkymät edellyttävät kunnalta selkeää ja pitkäjänteistä tavoitteenasettelua ja toimin-
taa elinkeinotoiminnan edellytyksien ja asumisen vetovoimaisuuden ylläpitämiseksi. Säkylän luontainen vahvuus 
liittyy biotalouden ruokaklusteriin alkutuotannosta elintarviketuotantoon, pakkaamiseen ja logistiikkaan. Tärkeä 
vahvuustekijä ovat laadukkaat pohjavesivarannot ja ainutlaatuinen Pyhäjärvi. Klusterit luovat kysyntää muille palve-
luille. Varuskunta on hyvin keskeinen kunnan ja elinkeinoelämän kumppani. Säkylän etu on nykyisten klusterien 
vahvuus ja vahvistuminen. Lähialueiden elinvoimaisuus on myös Säkylän etu. 

Säkylä on tehokas, rohkea ja aktiivinen toimija. Kunta hyödyntää tarkoituksenmukaisesti käytössään olevia keinoja 
elinkeinojen kehittämiseen. Näitä keinoja ovat kaavoitus ja maanhankinta. Lisäksi kunta tarjoaa toimivien ja aloitta-
vien yritysten ja yrittäjien neuvontaa ja tavoittelee aktiivista, hyvähenkistä ja systemaattista yhteydenpitoa ja suoraa 
vuoropuhelua elinkeinoelämän toimijoiden kanssa, varuskunta mukaan lukien. Kunta pyrkii olemaan palveluissaan 
ripeä ja informatiivinen.  

Kunta satsaa elinkeinoelämään ja asumisen vetovoimaisuutta edistävien hankkeiden syntyyn ml. ympäristö ja ve-
sien laatu. Hankkeissa haetaan aktiivista yhteistyötä alueellisten ja valtakunnallisten T&K toimijoiden ja rahoittajien 
kanssa. Hankkeissa pyritään tuomaan vaikuttavuutta bio- ja digitalouden kehittymiseen ja näihin liittyvään infraan. 
Tavoitteiden taustalla on myös tarve löytää uutta työllisyyttä tuovaa toimintaa HKScanin siirtyessä pois seudulta. 
Kuntaa markkinoidaan tarkoituksenmukaisesti ja kohdennetusti asukkaille ja elinkeinoelämälle. Markkinoinnissa 
haetaan aktiivisesti uusia toimintatapoja. Kiinnostusta yrittäjyyteen ja alueen elinkeinotoimintaan edistetään koulu-
laisten ja opiskelijoiden keskuudessa, tavoitteena myös elinkeinoelämää hyödyttävien uusien liiketoimintaideoiden 
syntyminen. Eurajoki-Köyliönjoki -rahaston kuntaosuus sisältyy tähän tehtäväalueeseen. 

Tavoitteet ja tunnusluvut 

Tehtäväalue 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Säkylässä on vapaita tontteja yritysten tarpeisiin. Tonttien määrä. Kaavoitus ja maanhankinta. 

Edistetään yritystoiminnan edellytyksiä Säkylässä. Lisä-
tään vuoropuhelua yritysten kanssa. 

Yrittäjien arvio kunnan elinkei-
nojen edistämisestä. 

 

Yrittäjät antavat kunnan toimin-
nasta vähintään hyvän arvosa-
nan. 

Vahvistetaan Säkylän vetovoimaa yritysten ja asukkaiden 
kannalta.  

Yritysten ja työpaikkojen määrä. Yritysten ja työpaikkojen määrä 
säilyy vähintään ennallaan. 

Ylläpidetään palvelutarjontaa. Palveluiden ja kaupan tarjonta. Palvelutarjonta säilyy hyvänä. 

 

Palvelujen laadun seuranta 

 asiakaspalaute- ja arviointijärjestelmät 

 elinkeinoja, työvoimaa ja yritystoimintaa kuvaavat tilastot 

 elinkeinojen kehittämisohjelman toimenpiteiden seuranta 

Perustelut 

Yritysten kilpailutilanne kiristyy. Kilpailu yritysten, asiakkaiden ja asukkaiden sijoittumisesta lisääntyy. Säkylän ja 
lähiseudun yritysten kilpailukyky ja kunnan brändi ovat hyvät. Tilanne säilyy tällaisena vain aktiivisin ponnistuksin. 
Varautuminen maakuntamalliin edellyttää aktiivista kunnan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja vahvistamista. 

 

Henkilöstö 

Kunnanjohtaja (30 %), markkinointisihteeri (5 %), liiketoimintajohtaja (100 %).  
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Tuloarviot ja määrärahat 

Elinkeinojen kehittäminen 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 8 152 8 600 5 500 6 6 6 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -285 552 -455 424 -305 038 -305 -305 -305 

TOIMINTAKATE -277 400 -446 824 -299 538 -300 -300 -300 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT 
 

-2 500   0 0 0 

LASKENNALLISET ERÄT YHT.   -9 399 -25 757 -26 -26 -26 

Tilikauden yli-/alijäämä -277 400 -458 723 -325 295 -325 -325 -325 

 

 

 
 

3.2.3. Kunnanhallituksen tuloarviot ja määrärahat 

 

KUNNANHALLITUS 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 1 527 272 1 033 102 934 098 934 934 934 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -2 457 887 -2 375 919 -2 389 637 -2 390 -2 390 -2 390 

TOIMINTAKATE -930 615 -1 342 817 -1 455 539 -1 456 -1 456 -1 456 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -75 378 -43 050 -34 669 -35 -35 -35 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 1 033 105 1 161 384 971 542 972 972 972 

Tilikauden yli-/alijäämä 27 111 -224 483 -518 666 -519 -519 -519 
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3.3. Perusturvalautakunta 

 

3.3.1. Perusturvan hallinto 

 
Hallinnon tehtävänä on toiminnan johtaminen ja kehittäminen. Tehtäväalueeseen kuuluu myös terveyskeskuksen 
ruokahuolto. 
 
Perusturvajohtajan tehtävät on kunnanhallituksen päätöksellä jaettu 31.12.2018 asti vt. ylilääkärille, joka toimii vt. 
perusturvajohtajana, johtavalle sosiaalityöntekijälle sekä vammaispalvelujen koordinaattorille. Hallintopalvelusihtee-
ri ja vanhuspalvelujen koordinaattori tukevat merkittävästi omalla työpanoksellaan perusturvan hallintoa. 
 
Tehtäväalueen henkilöstö: perusturvajohtaja/ylilääkäri (0,5), 3 hallintopalvelusihteeriä, ylihoitaja, ruokapalvelupääl-
likkö (0,5), 2 suurtalouskokkia, 6 ruokapalvelutyöntekijää 
 
 

Tuloarviot ja määrärahat 
 

Perusturvan hallinto 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 601 977 710 268 673 933 674 674 674 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -1 046 290 -1 031 195 -971 396 -971 -971 -971 

TOIMINTAKATE -444 313 -320 927 -297 463 -297 -297 -297 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -19 113 -15 610 -7 744 -8 -8 -8 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 463 463 376 492 284 162 284 284 284 

Tilikauden yli-/alijäämä 37 39 955 -21 045 -21 -21 -21 
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3.3.2. Vanhustenhuolto ja kotipalvelu  

Vanhustenhuollon tavoitteena on, että ikäihmiset voisivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Säky-
län kunta tuottaa vanhustenhuollon palveluista itse Ikäneuvolan tuottamat palvelut, kotihoidon, omaishoidontuen ja 
osan ikäihmisten tehostetusta palveluasumisesta.  
 
Tehokkaalla ennaltaehkäisevällä toiminnallaan Ikäneuvola tukee ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämistä ja para-
nemista. Kotihoito yhdessä kotisairaalan kanssa esim. yövalvonnan keinoin. mahdollistaa ikäihmisten asumisen 
omassa kodissaan mahdollisimman pitkään kotikäynneillä ja erilaisilla tukipalveluilla. 

 
Omaishoitoperheitä tuetaan rahallisen tuen lisäksi erillisillä tukipalveluilla. Omaishoidon tukimuotojen käyttäjäryh-
mää laajennetaan monipuolisemmilla palveluilla, jotka vastaavat erilaisissa omaishoitotilanteissa olevien omaishoi-
tajien tarpeisiin. Tukimuotojen käyttö mahdollistetaan joustavilla ja sijaishoitoa antavilla ratkaisuilla esim. palveluko-
ti Valkaman Omaisparkki. Tiedottamista tehostamalla lisätään sekä omaishoitajien että yhteistyökumppaneiden 
tietoa omaishoitoa koskevissa asioissa. 
 
Kesäkuussa 2017 Säkylässä aloitti kunnallinen iäkkäiden tehostetun palveluasumisen yksikkö Valkama. Valkama 
käsittää 10 vakituista asuinpaikkaa ja kuusi ns. intervallipaikkaa eli lyhyttä hoito- tai arviointijaksoa varten varattua 
paikkaa. Marraskuussa 2017 on tarkoitus avata toinen, 14-paikkainen Poukama. Yksiköt toimivat terveyskeskuksen 
tiloissa. Perusturvalautakunnan päätöksen mukaan uudet tehostetun palveluasumisen paikat myönnetään ensisi-
jaisesti kunnan omasta palvelukodista, toissijaisesti palvelusetelirekisterin tarjonnasta. Asumispalveluiden oikeu-
denmukainen kohdentaminen edellyttää yhdenvertaisuuden turvaavaa palvelutarpeen arviointia ja palveluiden yh-
tenäisiä myöntämisperusteita. Asiakkaiden sijoittaminen asumispalveluihin tapahtuu moniammatillisen SAS-
työryhmän (Selvitä – Arvioi – Sijoita) esityksen mukaisesti. Lähtökohtana kaikkiin asumisyksiköihin sijoittamiselle 
on, että kaikki mahdolliset kotona asumista tukevat palvelut on käytetty ja arvioitu. Myös omaisten, yksityisten pal-
velutuottajien ja vapaaehtoistyön palvelumahdollisuudet tulee olla kartoitettuna ja käytössä. Asiakkaan kotona pär-
jäämistä arvioivat kaikki asiakkaan hoitoon osallistuvat tahot.  
 
 

Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Vanhustenhuolto ja kotipalvelu 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoit-
teet 

Mittari Tavoitearvo 

 
Vanhustenhuollon palvelut tuotetaan laa-
dukkaasti, taloudellisesti ja tarvelähtöisesti. 

 
Kustannusten kehittymisen seuranta 

 
Kustannusten maltillinen kasvu 
 

Henkilöstövoimavaroja käytetään tehok-
kaasti ja tuottavasti. Työntekijät ovat moti-
voituneita ja hyvin jaksavia 
 
 

Työtyytyväisyyskyselyt 
 
Täydennyskoulutusten ja koulutuksiin 
osallistujien määrä 
Käytyjen kehityskeskustelujen määrä 
Työnkiertoon osallistuvien määrä 
 
 

Työtyytyväisyys ja työhön sitoutu-
minen 
Täydennyskoulutuksiin osallistumi-
nen 
Kehityskeskustelujen toteutuminen 
Työnkierron mahdollisuus osaami-
sen vahvistamiseksi 

Ikäneuvolan tekemä tehokas ennaltaehkäi-
sevä työ; 
neuvontapalvelu 
Ikääntyvien neuvosto 
koteihin tehtävät palvelutarpeenarvioinnit 
kerho-ja päivätoiminta 
 

Ikäneuvolaan tehdyt asiakaskäynnit 
Ikääntyvien neuvoston järjestämien 
tapahtumien määrä ja osallistujamää-
rät 
Kerho- ja päivätoiminnassakäynnit 
Ikäneuvolasta tehdyt kotikäynnit 

Kuntalaiset tietävät Ikäneuvolan 
olemassaolon ja saavat sieltä 
tarvitsemansa tiedon 
Kuntalaisten osallistumis- ja vaikut-
tamismahdollisuudet paranevat 
Aktiiviset ja osallistuvat ikäihmiset 

Vanhukset asuvat omissa kodeissaan 
riittävien palveluiden turvin mahdollisim-
man pitkään 
 
 

Itsenäisesti asuvien vanhusten mää-
rän kasvu 
 

75 vuotta täyttäneistä 91–92% asuu 
kotona joko itsenäisesti tai tarkoi-
tuksenmukaisten sosiaali- ja terve-
yspalvelujen turvin 
 

Kotihoitoa järjestetään kaikille kotihoidon 
tarpeessa oleville ja asiakas saa laaduk-
kaat, yksilöllisesti suunnitellut ja tarkoituk-
senmukaiset palvelut 
 
Kotiin tuotettujen palveluiden 
määrän kasvattaminen 
 
Kotiin vietävän kuntoutuksen kehittäminen 

Asiakaspalaute ja sen seuranta 
Hoito- ja palvelusuunnitelma 
Kotihoidon kriteerit 
Asiakas- ja käyntimäärät 
Kotihoitohenkilökunnan välittömän 
työn osuus 
Kustannusseuranta 

Asiakas- ja omaispalaute kerätään 
vuosittain 
Yksilöllinen hoito-, palvelu- ja kun-
toutussuunnitelma kaikille 
Välittömän työajan osuus 40% 
Monipuolistetaan kotona asumisen 
mahdollistavaa palveluvalikoimaa 
 

Omaishoidontukea myönnetään kaikille 
omaishoidontuen kriteerit täyttäville haki-
joille 
Rahallisen palkkion lisäksi hoidettaville ja 

Omaishoitajien ja hoidettavien määrä 
Eri tukipalvelujen käyttäjämäärä 
Tiedotustilaisuudet 2 kertaa vuodessa 
kaikille omaishoidostakiinnostuneille 

Omaishoidontukeen varatut määrä-
rahat ovat riittävät  
 
Omaishoitosopimusten määrä 
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hoitajalle myönnetään kotona selviytymistä 
tukevat palvelut; hoitajien vertaistukitoimin-
ta, hoitajien lakisääteiset vapaapäivät ja 
virkistysvapaat, hoitajien terveystarkastuk-
set, hoidettavan tarvitsemat kotihoidon ja 
kotisairaalaan palvelut,  

lisääntyy 
 
Kunnan yli 75-vuotiaista 5-6%  saa 
omaishoidontukea. 
 
Vähintään 50% omaishoitajista 
käyttää tukipalveluita  
 

Tehostettua palveluasumista järjestetään 
SAS-työryhmän päätöksellä tehostetun 
palveluasumisen kriteerit täyttäville, joiden 
kaikki kotiin annettavat palvelut ovat mak-
simaalisesti käytössä ja asiakkaan kotihoi-
to ei enää ole turvallista 

 
Asiakasmäärät 
Asiakas- ja omaisten tyytyväisyys-
kyselyt vuosittain 
 
 
 
 

 
Yli 75-vuotiaista 6-7 %  on tehoste-
tun palveluasumisen piirissä 
 
Tehostetun palveluasumisen kas-
vun hillitseminen 
 
 

Kunnan oman tehostetun palvelu-
asumisyksikön toiminnan kehittäminen 
Tehostetussa palveluasumisessa järjeste-
tään SAS-työryhmän päätöksellä lyhytai-
kaishoitoa lyhytaikaishoidosta hyötyville 
ikäihmisille 

Asiakastyytyväisyyskyselyt (asukkaat 
ja omaiset) 
Henkilöstön kehittämispalaverit 
Lyhtyaikaishoidossa kävijöiden määrä 
ja hoitopäivien määrä 
Omaisparkin asiakasmäärä 

Tyytyväiset asukkaat, omaiset ja 
henkilökunta  
 
Lyhtyaikaishoidon paikkojen käyttö-
aste 
Omaisparkkia käyttää 15 omaishoi-
toperhettä 

 
 

Perustelut 
 
Kunta on velvollinen järjestämään ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan 
sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. Kotiin 
annettavia palveluita tulee tulevaisuudessa tehostaa, sillä Vanhuspalvelulaki (980/2012) edellyttää, että iäkkäille 
henkilöille järjestetään heidän palvelutarpeensa mukaisesti riittävät kotihoidon palvelut myös silloin, kun palvelun-
tarve on ympärivuorokautista tai palveluntarve lisääntyy äkillisesti. 
 
 
Henkilöstö 
 
Kotipalvelun ja vanhustenhuollon tehtäväalueen henkilöstö: osastonhoitaja (20 %), apulaisosastonhoitaja, 22 lähi-
hoitajaa, fysioterapeutti (25 %), vanhuspalvelujen koordinaattori, geronomi, virikeohjaaja sekä 1 lähihoitaja omais-
hoidossa. 
 
Hoitotyön henkilöstön eläköitymisen kautta vapautuvat vakanssit täytetään sisäisin siirroin, kun se on mahdollista. 
Muutoin käytetään ulkoista hakua. 
 
 

Tuloarviot ja määrärahat 

Vanhustenhuolto ja kotipalvelu 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 763 878 431 000 667 587 668 668 668 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -6 321 923 -5 642 008 -6 477 628 -6 478 -6 478 -6 478 

TOIMINTAKATE -5 558 045 -5 211 008 -5 810 041 -5 810 -5 810 -5 810 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -22 324 -12 689 -40 700 -41 -41 -41 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -321 032 -371 775 -299 992 -300 -300 -300 

Tilikauden yli-/alijäämä -5 901 400 -5 595 472 -6 150 733 -6 151 -6 151 -6 151 
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3.3.3. Sosiaalityö ja toimeentuloturva 

Sosiaalityön ja toimeentuloturvan tehtäväalue on osa Säkylän kunnan perusturvapalveluja. Henkilökunnalla on 
vahvaa perus- ja erityistason osaamista erilaisten asiakkaiden kanssa toimimisessa.  
 
Sosiaalityön ja toimeentuloturvan tehtäväalueeseen kuuluvat lapsiperheiden kotipalvelu, ennalta ehkäisevä työs-
kentely lasten, nuorten ja perheiden kanssa, perheneuvonta, lastenvalvojan tehtävät, lastensuojelun avo-, sijais- ja 
jälkihuolto, alle 65-vuotiaiden asumispalvelut sekä aikuissosiaalityö. Aikuissosiaalityö sisältää muun muassa tukea, 
ohjausta ja neuvontaa, palvelutarpeen arviointeja yli 18-vuotiaille, ennaltaehkäisevän- ja täydentävä toimeentulotu-
en käsittelyä, pitkäaikaistyöttömien aktivointia sekä välitystiliasiakkaiden raha-asioiden hoitoa.    
 
Sosiaalityön ja toimeentuloturvan tehtäväalueella noudatetaan kunnan strategian linjauksia. Tarjoamme lakisäätei-
siä palveluja sekä kehitämme toimintoja, sisältöjä ja toimintatapoja asiakkaiden elämäntilanteet ja tarpeet huomioi-
den. Palveluissa noudatamme lain määrittelemiä aikarajoja sekä kuuntelemme asiakkaiden ajatuksia ja toiveita.  
Toimialan suurin muutos on käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus, jonka työskentelyssä henkilökunta on 
vahvasti mukana. Vuoden 2018 painopisteenä toiminnassa on monitoimijuuden kehittäminen sekä yli hallintorajo-
jen toimiminen asiakkaiden parhaaksi.   
 
 

Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Sosiaalityö ja toimeentuloturva 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Lapsilähtöisen työskentelyn lisääminen monialaises-
sa työyhteisössä 

Ryhmätoiminnot, jotka toteute-
taan yhdessä eri hallintokunti-
en/ 3. sektorin kanssa 
Monitoimijuus koulun ja var-
haiskasvatuksen toimintaym-
päristössä 

Yhteensovitetut palvelut 

Palvelutarpeen arvioinnin toteuttaminen monitoimi-
juusperiaatteella 

Yhteistyön lisääminen eri 
toimijoiden välillä, asiakas-
määrien tasaisempi jakaantu-
minen, ajankäytön hyödyntä-
minen asiakastyössä   

Ehkäisevät ja varhaisen tuen 
palvelut, aikuissosiaalityö 

Vahvistetaan lasten ja lapsiperheiden kanssa työs-
kentelevien ammattihenkilöiden osaamista ja työme-
netelmiä 

Vähintään yhden työmenetel-
män säännöllinen käyttö 
asiakastyössä 

Tarpeenmukaiset palvelut 

Kunnan nettisivuilla olevan Helppis-nappulan käyttö 
ja kehittäminen 

Yhteydenottojen tilastointi, 
reagointiajan seuranta 

Matalan kynnyksen palvelut 

Pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseen panostaminen 
pidetään vähintään samalla tasolla kuin vuoden 
2017 aikana 

Sopimusten seuranta, työajan 
käyttö 

Pitkäaikaistyöttömien aktivointi 

 
 
Henkilöstö 
 
Tehtäväalueen henkilöstö: 3 sosiaalityöntekijää, 3 perhetyöntekijää, 2 sosiaaliohjaaja 
 
 
 

Tuloarviot ja määrärahat 
 

Sosiaalityö ja toimeentuloturva 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 418 674 198 000 111 581 112 112 112 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -2 368 182 -2 200 206 -1 913 634 -1 914 -1 914 -1 914 

TOIMINTAKATE -1 949 508 -2 002 206 -1 802 053 -1 802 -1 802 -1 802 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -137 
 

-273 0 
  

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -88 418 -94 177 -86 922 -87 -87 -87 

Tilikauden yli-/alijäämä -2 038 063 -2 096 383 -1 889 248 -1 889 -1 889 -1 889 
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3.3.4. Vammaispalvelu ja kehitysvammahuolto 

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisten omatoimisuutta ja osallistumismahdollisuuksia tarjoamal-
la yksilöllisiä palveluita ja tukitoimia sekä huomioida vammaisten henkilöiden tarpeet suunnittelussa ja rakentami-
sessa. Vammaiselle henkilölle laaditaan henkilökohtainen asiakas- ja palvelusuunnitelma hänen tarvitsemiensa 
palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi. Vammaispalvelujen tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden hyvää 
arkea ja osallisuutta omatoimisuutta tukemalla. Järjestettävien palveluiden ja tukitoimien tulee olla monimuotoisia ja 
joustavia. Vammaispalveluissa työskennellään verkostomaisesti asiakas, omainen ja yhteistyötaho huomioiden. 
 
Kehitysvammaisten erityishuollon toteuttamiseksi tulee hyväksyä erityishuolto-ohjelma jokaiselle erityishuollon tar-
peessa olevalle henkilölle. Erityishuolto-ohjelma on asiakkaan palvelukokonaisuus. Kehitysvammaisten erityishuol-
losta annetun lain ja vammaispalvelulain mukaisia palveluita kunta ostaa kuntayhtymältä, toiselta kunnalta tai tuot-
taa palvelun itse.  
 
Vuoden 2017 alkupuolella vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluissa siirryttiin sähköisen 
taksikortin käyttöön, joka on vähentänyt laskujen käsittelyä. Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen päätökset siirtyivät 
loppuvuodesta 2017 vammaispalvelulle. Vuoden 2018 tavoitteena vammaispalvelussa on vammaislainsäädännön 
uudistukseen perehtyminen. Lakiuudistus tulee voimaan tällä tiedolla 2020. Lain tavoitteena on yhdistää vammais-
palvelu- ja kehitysvammalait. Tulevana vuonna pyritään yhtenäistämään myös vammaispalvelun asiakirjoja ja val-
mistautumaan näin sosiaalihuollon siirtymiseen Kanta-palveluihin tulevaisuudessa ja Sote-uudistukseen. 
 
Säkylän kunnassa toimii vammaisneuvosto, joka on neuvoa-antava yhteistyöelin.  Vammaisneuvosto koostuu sä-
kyläläisten vammaisten ja heidän omaistensa sekä järjestöjen edustajien lisäksi kunnan ja seurakunnan edustajis-
ta. Vammaisneuvoston toiminnan tarkoituksena on edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan 
eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan. 
 
Kehitysvammaisten asumisyksikkö Sinisiipi aloitti toimintansa syksyllä 2016. Sinisiiven toiminta järjestetään kunnan 
omana toimintana Säkylän talot Koy:ltä vuokratuissa tiloissa. Sinisiipeen muutti 11 vakituista asukasta Säkylän 
kunnan asuntola Myötätuulesta, ostopalveluna hankituista asumisyksiköistä ja lapsuudenkodeista. Asumisyksikön 
toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Vuoden 2018 tavoitteena on intervalli/asumisharjoitteluasunnon käytön lisäämi-
nen entisestään.  Sinisiiven läheisyydessä on myös Säkylän talot Koy:n omistamia esteettömiä satelliittiasuntoja, 
joita vuokrataan erityistä tukea ja esteettömyyttä tarvitseville.  
 
Kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa järjestetään avotyönä kunnan omissa yksiköissä tai erilaisissa yrityksissä 
sekä Länsi-Säkylän toimintakeskuksessa. Vuoden 2018 tavoitteena on työtoiminnasta maksettavan ahkeruusrahan 
vertailut muiden kuntien kanssa ja mahdollinen korottaminen sekä avotyötoiminnan kehittäminen entisestään eri-
laisten yritysten ja yhdistysten kanssa.  
 
 
Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

 
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto järjeste-
tään arvokkaasti asiakasta kunnioittaen 
 
Vammaispalveluita ja kehitysvammahuoltoa järjeste-
tään kaikille niiden tarpeessa oleville ja asiakas saa 
yksilöllisesti suunnitellut ja tarkoituksenmukaiset 
palvelut 
 

 
Asiakaspalaute ja asiakas-
suunnitelmien seuranta  
 
Hoidonkriteerit 

 
Asiakkaat ja heidän omaisensa 
ovat tyytyväisiä 
 
Kaikille säännöllisille asiakkaille 
on tehty asiakas- ja palvelusuun-
nitelma / erityishuolto-ohjelma 

 
Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon palve-
luiden hyvä saatavuus 
 

 
Palvelupäätösten tekeminen 

 
Palvelupäätökset tehdään niille 
määrätyissä määräajoissa 

 
Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon työn-
tekijät ovat motivoituneita ja hyvin jaksavia 
 

 
Työtyytyväisyyskyselyt / kehi-
tyskeskustelut 

 
Korkea työtyytyväisyys 

 
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto toimivat 
Säkylässä vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti 

 
Menojen kehitys 

 
Kustannukset eivät merkittävästi 
nouse 
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Henkilöstö 
 
Tehtäväalueen henkilöstö: vammaispalvelujen koordinaattori, sosiaaliohjaaja, kuntoutusohjaaja, sairaanhoitaja, 11 
kehitysvammaisten ohjaajaa (Sinisiipi 8 ja Länsi-Säkylän toimintakeskus 3), 4 ryhmäavustajaa, 2 lähihoitajaa, 
avustaja, hoitaja. 
 
 
 

 Tuloarviot ja määrärahat 
 

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto 
  

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 57 258 25 000 65 766 66 66 66 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -2 349 804 -2 588 491 -2 519 161 -2 519 -2 519 -2 519 

TOIMINTAKATE -2 292 546 -2 563 491 -2 453 395 -2 453 -2 453 -2 453 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -273 
 

-547 -1 
  

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -156 852 -144 783 -149 247 -149 -149 -149 

Tilikauden yli-/alijäämä -2 449 672 -2 708 274 -2 603 189 -2 603 -2 603 -2 603 
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3.3.5. Terveydenhuolto 

Terveyskeskuksen tehtävänä on järjestää käytettävissä olevin resurssein perusterveydenhuollon palveluja kunta-
laisille asiakaslähtöisesti, laadukkaasti, kustannustietoisesti ja joustavasti sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöllä. 
 
Terveydenhuoltoon kuuluvat lääkärien vastaanotto, mielenterveyden työryhmä (2 psykologia ja 2 psykiatrista sai-
raanhoitajaa), suun terveydenhuolto, neuvolatoiminta (perhesuunnittelu-, äitiys-, lasten-, aikuis- ja diabetesneuvola, 
puheterapeutti), koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, laboratorio, fysioterapia, kotisairaala ja terve-
yskeskussairaala. Kuvantaminen on Satadiagin toimintaa. 
 
Terveyskeskuspäivystys järjestetään tällä hetkellä maanantaisin ja arkipyhien jälkeisinä arkipäivinä klo 8-18 ja mui-
na arkipäivinä klo 8-17. Lääkäripäivystyksen rinnalla virka-aikana toimii olennaisena osana kiireetön vastaanotto-
toiminta. Tämän lisäksi jokainen lääkäri hoitaa omia erityisvastuualueitaan, joihin kuuluvat äitiys-, lasten- ja perhe-
suunnitteluneuvolat, kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto, terveyskeskussairaala ja palvelukoti sekä kotisairaa-
la- ja kotihoitokonsultaatiot. Terveyskeskuksen pitkäaikainen ylilääkäri Markku Kumlander siirtyi muihin tehtäviin ja 
vuoden 2016 syyskuusta alkaen vt. ylilääkärinä on toiminut Susanna Holmlund. Ylilääkärillä on huomattava määrä 
hallinnollisia tehtäviä.  
 
Työterveyshuoltomme on laajentunut merkittävästi viime vuosina ja loppuvuoden 2016 aikana on asiakkaaksemme 
tullut jälleen kaksi isoa paikallista yritystä. Nyt kaikki Säkylän viisi suurinta yksityistä yritystä hankkivat työterveys-
huoltonsa terveyskeskuksesta. Tämä on olennaisesti lisännyt työterveyshuoltomme tuloja. Kenelläkään omista 
lääkäreistämme ei ole tällä hetkellä työterveyshuollon erityiskoulutusta ja olemme joutuneet hankkimaan työterve-
yshuollon erikoislääkärin palveluita ostopalveluna kahtena päivänä viikossa oman lääkärin tukiessa työterveyshuol-
toa sairasvastaanoton puolelta ja määräaikaistarkastuksissa. Näin on ollut mahdollista vastata lisääntyneeseen 
kysyntään. Työterveyshuollon vakituisena henkilökuntana työskentelee kolme työterveyshoitajaa ja yksi työfysiote-
rapeutti edelleen määräaikaisena vuoden 2018 loppuun saakka. Työterveyshuollon hinnastoa tarkistettiin loppu-
vuodesta 2017 ja hintoja päivitetttin kattamaan ostopalveluna hankitut työterveyshuollon erikoislääkärin ja työterve-
yspsykologin palvelut sekä työterveyden kasvaneet laboratorio- ja röntgentutkimuskustannukset palveluntarjoajien 
hintojen noustua kuluneiden kolmen vuoden aikana. Työterveyshuolto muutti uusiin tiloihin fysioterapian ja terveys-
keskussairaalan viereen Rantatien puolelle terveyskeskusta loppuvuonna 2017.  
 
Neuvolaan palkattiin uusi terveydenhoitaja yhden terveydenhoitajista ryhtyessä tekemään osa-aikaista työtä. Osa-
aikaisen työn täydentämisen lisäksi uuden terveydenhoitajan työpanoksesta 50% on varahenkilönä toimimista, ts. 
terveydenhoitajien ennalta sovittujen poissaolojen sijaistamista.  
 
Perheneuvolaostopalvelusopimuksen päättyessä vuoden 2017 lopussa kunta ryhtyy järjestämään perheneuvola-
toimintaa omana toimintana. Tätä varten on käynnistetty haku perheneuvojan ja koulupsyykkarin toimiin. Perhe-
neuvolatoiminnassa on tarkoitus käyttää tarvittaessa hyväksi myös sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajien, perhe-
työntekijöiden, satelliittityöntekijän, terveydenhoitajien sekä koulupsyykkarin työpanosta heidän oman toimintansa 
ohessa.  
 
Elokuussa 2017 yhden lääkärinvastaanoton sairaanhoitajan tehtävänkuvaa muutettiin käsittämään 50% lä-
hiesimies- ja kehittämistyötä 50% kliinisen sairaanhoitajan työn lisäksi. Muutoksen tarkoituksena on kehittää yhteis-
työtä lääkärinvastaanoton, laboratorion ja fysioterapian henkilöstön kesken sekä luoda toimintatapoja, jotka näky-
vät asiakkaalle entistä sujuvampana asiakaskokemuksena. Päivystyksessä on aloitettu kokeilemaan jo useam-
massa paikassa käytössä olevaa tehtävänjakoa, jossa kaikki päivystyspotilaat tulevat ensi päivystävälle sairaanhoi-
tajalle. Sairaanhoitaja tekee tilannearvion ja antaa hoito-ohjeet ja/tai sairauslomaa, konsultoi tilanteesta päivystä-
vää lääkäriä tai ohjaa potilaan lääkärin päivystysvastaanotolle. Työterveyshuollon päivystysajat on nyt keskitetty 
pääsääntöisesti iltapäivään ja tämä on auttanut kompensoimaan yhden sairaanhoitajan hallintoon kuluvaa työaikaa 
näiden aikojen täyttyessä työterveyshoitajan tehtyä hoidon tarpeen arvion päivystävän sairaanhoitajan sijaan. Sä-
kylän malli hakee vielä muotoaan ja toimintaa pyritään kehittämään sekä henkilöstö- että asiakaspalautteen perus-
teella. 
 
Laboratoriossa tulee vuoden 2018 aikana ajankohtaiseksi hankkia uusi solulaskin nykyisen laitteen huoltokustan-
nusten noustua radikaalisti viime vuosina.  
 
Fysioterapiassa vuoden 2017 aikana on aloitettu kehitystyö fysioterapeutin suoravastaanoton käynnistämiseksi. 
Tarkoituksena on ohjata tietyt kriteerit täyttäviä potilaita suoraan fysioterapeutin arvioon ilman lääkärin arviota. Käy-
täntö on jo toiminnassa joissakin kunnissa, Satakunnan alueella tiettävästi ainakin Porissa ja Raumalla ja yksi Sa-
taSote-hankkeiden tavoitteista onkin levittää tätä kyseistä toimintatapaa koko maakunnan alueelle. Tietty potilas-
ryhmä välttää turhan lääkärikäynnin päästessään suoraan fysioterapeutin arvioon, saa jatkohoito-ohjeet, tarvittaes-
sa 1-5vrk sairauslomaa sekä suosituksen mahdollisesti tilannetta auttavista reseptivapaista lääkkeistä. Tämä toi-
minta on tarkoitus aloittaa Säkylässä viimeistään vuoden 2018 alusta lukien. 
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Terveyskeskussairaalan paikkaluku on 20 ( + 6 varapaikkaa). Jonkin verran naapuriapua on annettu lähikuntien 
vuodeosastopotilaille hoitopaikan muodossa omien resurssien sen salliessa. Osastoa hoitaa yksi lääkäri osa-
aikaisesti ja lisäksi etäpalveluna saadaan geriatrilta konsultaatiota kertaviikkoisesti. Potilaat lähetetään erikoissai-
raanhoidosta jatkohoitoon entistä varhaisemmassa vaiheessa, mikä on lisännyt hoidon vaativuutta.  
 
Kotisairaalan tavoitteena on toteuttaa perusterveydenhuollon tasoista sairaalahoitoa potilaan kotona tai muussa 
sen hetkisessä asuinpaikassa kuten tehostetussa palveluasumisessa. Kotisairaala toimii kaikkina päivinä ympäri 
vuorokauden ja konsultoi tarvittaessa omaa lääkäriä virka-aikana, erikoissairaanhoitoa tai etägeriatria virka-ajan 
ulkopuolella. Tämä on vaikuttanut myönteisesti erikoissairaanhoidon virka-ajan ulkopuolisten päivystyskäyntien 
vähenemiseen. Kotisairaalan konsultaation perusteella on parhaimmassa tapauksessa on päästy diagnoosiin ja 
hoidon aloitukseen viivytyksettä ilta- ja yöaikaankin. 
Kotisairaala on tukemassa vaikeasti sairaiden potilaiden kotiutumista ja järjestää tarvittaessa jatkohoidon kotihoi-
dossa. Kotisairaala hoitaa palliatiivisessa ja saattohoidossa olevia potilaita. Turvapuhelinhälytykset yöaikaan tule-
vat jatkossa kotisairaalalle. 
 
Lääkärien työllisyystilanne on pysynyt jo vuosia erittäin hyvänä, mikä on merkinnyt haastetta lääkärityövoiman saa-
tavuudessa. Rekrytoinnissa joudumme kilpailemaan vuokralääkäriyritysten ja yksityisten työnantajien kanssa. Py-
syvien/pitkäaikaisten lääkärien saaminen edellyttää jatkuvaa panostusta työskentelyolosuhteisiin ja hyvään seniori-
tukeen. Terveyskeskuksen yleislääketieteen erityiskoulutuksessa olevat lääkärit tarvitsevat säännöllisen viikkopa-
laverin ohjaajalääkärin kanssa. Kokeneempien kollegojen tukea ja konsultaatioita tarvitsevat myös yleislääketie-
teen erikoistumiskoulutuksessa olevat lääkärit, joiden erikoistumisopintoihin kuuluu lisäksi tietty määrä hallinnollisia 
ja ammatillisia koulutustunteja erikoistumisjakson aikana. Lääketieteen opiskelijoille on oltava valmius tarjota har-
joittelupaikkoja, mikä edistää terveyskeskuksen tunnettavuutta ja tukee rekrytointia. Myös opiskelijoiden koulutta-
minen edellyttää ohjaajalääkärin työpanosta. On oltava valmius tarjota joustavia työaikaratkaisuja (esim. osa-
aikatyötä perheenäideille), koska etenkin nuorten naislääkärien osuus on jatkuvasti kasvanut. Vuoden 2018 alusta 
terveyskeskuksessamme kaksi lääkäriä tekee lyhennettyä viikkotyöaikaa. Loppuvuodesta yksi nuori kollegamme 
jää virkavapaalle ja toinen tammikuun puolivälissä. Rekrytoinnit näihin vapautuviin sijaisuuksiin ovat käynnissä.  
Omien lääkäreiden tulisi päästä vuosittain säännölliseen ammatilliseen koulutukseen. Valtakunnallinen suositus on 
10 päivää/vuosi/lääkäri, mutta lähellekään tätä emme ole toistaiseksi päässeet  
 
Lääkärien työssä on useita haasteita. Potilastietojärjestelmät ja niihin läheisesti liittyvät Kanta-palvelut (Kansallinen 
terveysarkisto) edellyttävät lääkäreiltä huomattavasti aiempaa enemmän erilaista kirjaamista ja tarkastamista, mikä 
vähentää itse potilastyöhön käytettävää aikaa. Medikalisaatio tuo yhä uusia ongelmia lääkärien ratkaistavaksi ja 
vanhusväestön lisääntymisen myötä potilaat ovat entistä sairaampia ja tulevat vastaanotolle usein monen saman-
aikaisen ongelman kanssa. Yleisesti ottaen kehitys näyttää kulkevan sellaiseen suuntaan, jossa on entistä vaike-
ampi pitää yllä etenkin kiireettömän hoidon hyvää saatavuutta.  
 
Erikoissairaanhoidon menojen hillitsemiseksi on hankittu geriatrin ostopalveluja yksityisesti, koska geriatrisen asi-
antuntemuksen tarve lisääntyy jatkuvasti. Palvelu toteutetaan sähköisenä etäkonsultaationa niin, että terveyskes-
kussairaalassa geriatri on kierrolla mukana yhtenä päivänä viikossa. Lisäksi polikliinisesti geriatrin vastaava palvelu 
on käytössä yhtenä iltapäivänä joka toinen viikko. Nykytilanteessa voimme tutkia ja hoitaa lähes kaikki muistion-
gelmaiset potilaat omassa terveyskeskuksessamme. Asialla on iso merkitys, koska dementiapotilaiden määrä li-
sääntyy jatkuvasti väestön ikääntymisen myötä.  Hankimme myös magneettitutkimuksia, ortopedin konsultaatioita 
ja lihassähkötutkimuksia ostopalveluna. Lisäksi ostamme Huittisten terveyskeskuksesta sydämen ultraäänitutki-
muksia ja sydämen kliinisiä rasituskokeita. Olemme myös tehneet sopimuksen sydämen rytmin vuorokausiseuran-
ta- ja uniapneatutkimuksia tarjoavan yrityksen kanssa. Edellä mainittujen ostopalvelujen ansioista omat lääkärimme 
voivat itsenäisesti tutkia ja hoitaa entistä enemmän potilaita, mikä on sekä taloudellista että asiakkaidemme edun 
mukaista. 
 
Julkisten erikoissairaanhoidon palvelujen hankintaa pyrimme keskittämään Satakunnan keskussairaalaan, vaikka 
TYKS:n Loimaan sairaalaa käytettäneen jatkossakin. Etenkin terveyskeskuksen omien aukioloaikojen ulkopuolinen 
päivystys on keskittynyt käytännössä täysin Satakunnan keskussairaalaan.  
 
Erityisen haasteen erikoissairaanhoidon palveluiden osalta asettaa se, että potilailla on nykyään mahdollista valita 
hoitava sairaalansa kiireettömän erikoissairaanhoidon osalta ja tämä voi joissain tapauksissa johtaa myös epätar-
koituksenmukaiseen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön lisäten entisestään erikoissairaanhoidon menojen 
kustannuspainetta.  
 
Suun hyvä terveydenhuolto tukee merkittävästi yleistä hyvinvointia ja yleisterveyttä. Äkilliset ja pitkäaikaiset tuleh-
dukset voivat edistää myös muiden vakavien sairauksien puhkeamista. Hampaiden ja niiden kiinnityskudosten 
tulehdukset lisäävät riskiä valtimokovettumatautiin, sydän- ja aivoinfarktiin. Hammas- ja suusairaudet ovat yleisiä ja 
useimmat niistä ovat oireettomia tai vähäoireisia. Säännöllinen tutkimus niiden hoitamiseksi on tärkeää. Riittävä 
määrä omia hampaita edistää myös ikääntyvien ihmisten kykyä pureskella ja nauttia ruokailusta. Kauniit hampaat 
ja hymy helpottavat myös ihmisten kanssakäymistä ja tukevat tervettä itsetuntoa. 
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Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Lääkärin vastaanotto 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Turvataan olemassa olevien lääkäriresurssien 
säilyminen, jotta voidaan taata kuntalaisille riittävät 
ja laadukkaat lääkäripalvelut. 
Perusterveydenhuollon hyvä toimivuus on olennai-
nen tekijä hillittäessä erikoissairaanhoidon menoja.  
 
 
 
 
 
Lääkärin päivystysvastaanoton kehittäminen paran-
tamalla yhteistyötä päivystävän sairaanhoitajan 
kanssa 
 
. 

Lääkärien päiväohjelmien seuranta 
hoidon saatavuuden osalta 
 
 
 
 
 
Asiakastyytyväisyyskyselyt  tarvit-
taessa 
 
 
Päivystyspotilaiden kokemus suju-
vammasta hoidosta ja henkilöstön 
kokemus työn ”flow”sta 

Pääsy lääkärille kiireettömäs-
sä tapauksessa viimeistään 
kahden viikon sisällä. 
Kiireelliset tapaukset hoide-
taan aina samana päivänä. 
 
Tyytyväinen asiakas/potilas 
 
 
Tyytyväinen asiakas ja henki-
lökunta, resurssien entistä 
parempi käyttö 

   

Laboratorion solulaskin (pieni ja täydellinen veren-
kuva) 
 
 
 
 

 Hankinta tulee tehtäväksi 
suunnitelmakaudella. Laite 
hankittu v. 2005, huoltokus-
tannukset nousseet koko 
ajan. 

Suun terveydenhuolto 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Terve suu. Kuntalaiset osaavat itse ylläpitää hyvää 
suun terveyttä. 
Suun terveydenhuolto ohjaa, ehkäisee ja hoitaa 
suun sairauksia. 
Hammashoitoon pääsee nopeasti ja se on kattavaa. 

DMF indeksi kuvaa hammasvauri-
oiden määrää ja puutoksia. 
Vähintään 20 toimivaa hammasta 
suussa kuvaa ikääntyvien ihmisten 
purentakykyä. 
Kutsujärjestelmässä olevien määrä 
kuvaa hoidon kattavuutta. 

Ehjä täysi hampaisto  

 
Hoitotyön vastuualue 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Turvata ennalta ehkäisevien palvelujen sekä psyko-
logi-, mielenterveys- ja päihdepalvelujen hyvä saa-
tavuus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perheneuvolapalvelujen integroiminen osaksi ennal-
taehkäiseviä palveluja (neuvola, perhetyö). 
 
 
 
 
Lähiesimies- ja kehitystehtäviin panostaminen  
8/2017 alkaen lääkärin vastaanoton, laboratorion ja 
fysioterapian  yksiköissä. 
 
 
 
 
Uusien asiakkaiden myötä työterveyshuollon henki-
löresurssi lisääntyi. 
 
 
 
 
 

Käyntimäärät 
TEA –viisari-> AVI valvoo tarkas-
tusten toteutumista 
Vastaanotolle pääsy 1-5 päivän 
kuluessa 
Isyyden tunnustamiset vuosittain 
Kouluterveyskysely 
Asiakaspalautteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilökunnan työhyvinvoinnin 
paraneminen, asiakkaan palvelu-
kokemuksen sujuvoituminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarjotaan asetuksen mukaisia 
laajoja terveystarkastuksia. 
Isyyden tunnustaminen äitiys-
neuvolassa määräaikaistar-
kastuksen yhteydessä lisää 
käyntiaikaa vähintään 30 min. 
Psykologin vastaanotolle 
pääsy 1-2 vkon sisällä yhtey-
denotosta, asiakas saa suulli-
sen palautteen tutkimuksesta 
kuukauden sisällä. Lausun-
non laatiminen viikon sisällä 
tutkimusjakson päättymisestä. 
Fysioterapiaan pääsy n. 4 
vkon kuluessa sekä apuväli- 
nepalveluiden hyvä saata-
vuus. 
 
Perheneuvolatyö osaksi 
kunnan toimintaa: ennaltaeh-
käisyyn panostaminen, mata-
lan kynnyksen palvelut, hel-
posti saatavilla 
 
 
 
 
 
 
 
Työfysioterapeutin tehtävää 
jatketaan kokoaikaisesti 
vuoden 2018 loppuun saakka. 
 
 
Oikea-aikainen hoito oikeassa 
paikassa 
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Fysioterapeutin suoravastaanoton käynnistäminen 
 
 
 
 
 
Varmistaa riittävä osaavien työntekijöiden määrä 
sekä huolehtia heidän työhyvinvoinnistaan. 

Akuuteissa tapauksissa nopea 
pääsy fysioterapeutin arvioon, 
paineen helpottaminen päivystyk-
sestä 
 
 
Koulutusseuranta, koulutussuunni-
telma, toteutuneet kehityskeskuste-
lut, henkilökunnan vaihtuvuus, 
henkilöstökertomus, toteutunut tyhy 
-toiminta, haipro-palautteet 
 

 
Hyvä täydennyskoulutukseen 
pääsy, työnohjauksen tur-
vaaminen tarpeen mukaan, 
toteutuvat kehityskeskustelut, 
säännölliset palaverit, tyhy -
toimintaan pääsyn varmista-
minen, työnkierto. 
Lähiesimies on hyvin tavoitet-
tavissa. 
 

   

             
Terveyskeskussairaala 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Saamaansa hoitoon tyytyväiset potilaat 
 
 
Hoitopaikat ovat tehokkaassa käytössä 
 
 
 
 
Potilaan hoito on yksilöllistä ja kokonaisvaltaista. 
Hoidon jatkuvuus on varmistettu. 
 
Eri-ikäisten työntekijöiden ammattitaidon ja osaami-
sen ylläpitäminen 
 
Terveyskeskussairaalan kuntoutusprosessien tehos-
tuminen 

Potilastyytyväisyyskysely tehty v. 
2013 
 
Täyttöaste 
Hoitopäivien yhteismäärä 
Ulkopaikkakuntalaisten potilaiden 
hoito mahdollisuuksien mukaan 
 
Hoitotyön dokumentointi 
 
 
Kannustetaan ja mahdollistetaan 
työnkiertoon osallistuminen 
 
Fysioterapian tehokas hyödyntämi-
nen osana terveyskeskussairaala-
potilaan hoito- ja kotiutusprosessia 
 

 
 
 
Suoritetavoitteet toteutuvat 
 
 
 
 
Tiimityöskentely, kuntouttava 
hoitotyö 
 
Pysyvä, motivoitunut henki-
löstö 
 
Moniammatillinen yhteistyö 
tehostuu 

Kotisairaala 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Kotiin tuotettujen palveluiden 
määrän kasvattaminen 
 

  
 
Terveyskeskussairaala ja kotisairaala toimivat  
toisiaan tukien 
 

Terveyspalveluiden monipuolinen 
saatavuus 
 
 
 
Hyvä yhteistyö terveyskeskussai-
raalan, kotisairaalan, kotihoidon ja 
muiden toimijoiden välillä 
 
 

Monipuolistetaan kotona 
asumisen 
mahdollistavaa palveluvali-
koimaa 
 
Hoidon jatkuvuus tehostuu 

   

 
 
Päätoiminen henkilöstö 
 
Avohoito: 
Ylilääkäri 
1 apulaisylilääkäri 
4 terveyskeskuslääkäriä 
3 sairaanhoitajaa 
4 vastaanottohoitajaa 
1 puheterapeutti 
2 terveyskeskuspsykologia 
2 psykiatrista sairaanhoitajaa 
3 terveyskeskushammaslääkäriä 
1 suuhygienisti 
4 hammashoitajaa 
7 terveydenhoitajaa 
3 työterveyshoitajaa 
1 työfysioterapeutti 
2 laboratoriohoitajaa 
1 osa-aik. terveyskeskusavustaja 
2 fysioterapeuttia 
1 kuntohoitaja 
 
 
 
13,5 terveyskeskussairaala     
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  6,5 sairaanhoitajaa 
  7 lähihoitajaa 
  1 varahenkilösairaanhoitaja 
  1 varahenkilölähihoitajaa (30 % terveyskeskussairaala, 70 % lääkärinvastaanotto) 
 
 5,5 kotisairaala   
  
1 osastonhoitaja (yhteinen osaston, kotisairaalan, kotihoidon ja palveluasumisyksiköiden kans-
sa) 
1 apulaisosastonhoitaja  (yhteinen osaston ja kotisairaalan kanssa) 
 
1 fysioterapeutti (yhteinen osaston, kotisairaalan ja kotihoidon kanssa) 
 
Laitoshuoltajat ja välinehuoltaja siirtyivät 1.1.16 teknisen toimen alaisuuteen. 
 
 
 

Tuloarviot ja määrärahat 
 

Terveydenhuolto 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 1 608 019 1 405 900 1 506 222 1 506 1 506 1 506 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -15 103 487 -14 706 161 -14 852 748 -14 853 -14 853 -14 853 

TOIMINTAKATE -13 495 468 -13 300 261 -13 346 526 -13 347 -13 347 -13 347 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -57 977 -36 561 -22 738 -23 -23 -23 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -784 265 -1 053 437 -957 432 -957 -957 -957 

Tilikauden yli-/alijäämä -14 337 709 -14 390 259 -14 326 696 -14 327 -14 327 -14 327 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.6. Perusturvalautakunnan tuloarviot ja määrärahat 

 

PERUSTURVALAUTAKUNTA 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 3 449 806 2 770 168 3 025 089 3 025 3 025 3 025 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -27 189 686 -26 168 061 -26 734 567 -26 735 -26 735 -26 735 

TOIMINTAKATE -23 739 879 -23 397 893 -23 709 478 -23 709 -23 709 -23 709 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -99 825 -64 860 -72 002 -72 -72 -72 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -887 103 -1 287 680 -1 209 431 -1 209 -1 209 -1 209 

Tilikauden yli-/alijäämä -24 726 807 -24 750 433 -24 990 911 -24 991 -24 991 -24 991 
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3.4. Tekninen lautakunta 

 

3.4.1. Tekninen hallinto 

 
Teknisen toimen hallinto hoitaa teknisen lautakunnan alaisten tehtäväalueiden toimistotehtävät, valmistelee koko-
usasiat, ohjaa ja tukee  teknisen osaston kaikkien tehtäväalueiden toimintaa sekä hoitaa osaltaan osaston asia-
kaspalvelua. 
 
 
Henkilöstö 
 
Tekninen johtaja 30 % sekä hallintopalvelusihteeri 50 %. 
 
 

Tuloarviot ja määrärahat 
 
 

Tekninen hallinto 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016*)
 

TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 17 721 
 

392 0 0 0 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -79 329 -75 606 -87 023 -87 -87 -87 

TOIMINTAKATE -61 609 -75 606 -86 631 -87 -87 -87 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -1 489 -251   0 0 0 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 64 641 74 487 65 803 66 66 66 

Tilikauden yli-/alijäämä 1 544 -1 370 -20 828 -21 -21 -21 

 
*) Vuoden 2016 luvut sisältävät jätelautakunnan toimintatuloja 14.891 euroa, toimintamenoja 13.904 euroa ja pois-

toja 987 euroa. 
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3.4.2. Kiinteistötoimi  

Palvelusuunnitelma 
 
Tehtäväalue huolehtii keskitetysti kunnan rakennusten ja piha-alueiden ylläpidosta ja siivouksesta. Tehtäväalue 
huolehtii myös kunnan metsien hoidosta metsätaloussuunnitelman pohjalta ja peltojen vuokrauksesta. Kunnan 
suorassa omistuksessa olevia asuinkiinteistöjä on pyritty suunnitelmallisesti myymään. 
 
Painopistealueena on kunnan taloudellisesta näkökulmasta ajatellen kannattamattomien ja tarpeettomien tilojen ja 
alueiden kartoittaminen ja realisoiminen. Kiinteistöjen energiankäyttöä vähennetään käyttäjiä ohjeistamalla sekä 
automaatiota parantamalla.  
 

Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Kiinteistötoimi 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Kiinteistönhoitopalvelujen tavoitteena on huolehtia 
kunnan omistamien  rakennusten kunnon säilymisestä 
hyväkuntoisina. Lisäksi säännöllisillä huolto- ja korjaus-
toimenpiteillä saavutetaan taloudellista säästöä esim. 
energiakustannuksissa. 
 

Teknisen johtajan ja käyttäjän 
arviointi 

Kiinteistöt ylläpidetään hyvässä 
kunnossa  
 

Siivouspalvelujen tavoitteena on ylläpitää kiinteistöillä 
riittävä puhtaustaso kohtuullisilla kustannuksilla 

Asiakaskyselyt ja siivous-
työnohjaajan arvio 

Riittävä puhtaustaso  

Metsätalouden työt toteutetaan suunnitelmallisesti 
alueella toimivien metsänhoitoyhdistysten kanssa neu-
vottelemalla 

Teknisen johtajan ja/tai met-
sätalousinsinöörien arvio 

Suunnitellun mukainen metsä-
talous. Suunniteltu tuotto vuo-
sittain. 

 
Toiminnan laajuutta kuvaavat tiedot 
 

 

 

 
Perustelut 
 
Kunta on toteuttanut tarpeettomien kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden realisointia ja työtä on tarkoitus jatkaa vuon-
na 2018. 
Terveyskeskuksen puolustusvoimilla vuokralla olleet tilat ovat palautuneet kunnan omaan käyttöön. 
 
Siivouspalvelukustannukset kohdistetaan tilojen käyttäjille sisäisinä laskutuksina. 
 
Kiinteistöjen ulkoalueiden talvikunnossapito toteutetaan ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta. Talvihoitotöiden 
kilpailutus useammaksi vuodeksi toteutetaan syksyllä 2017.  
 
Pellonvuokrasopimukset ovat pääosin voimassa vuosille 2016-2020.  
 
Kiinteistöjen, liikennealueiden ja yleisten alueiden kesäajan nurmikonleikkuuta ja haravointia teetetään pääosin 
pajatyöntekijöillä. Tarvittaessa käytetään ulkopuolisia urakoitsijoita. 
 
Nelivuotinen sähköntoimitussopimus Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n kanssa päättyy 31.12.2017. Uuden sopimuksen 
kilpailutus on toteutettiin syksyllä 2016 ja uusi sopimus astuu voimaan 1.1.2018. Sähkön toimittajana jatkaa edel-
leen Köyliön -Säkylän Sähkö Oy.  
 
Kunnan omistamien metsien myyntituotto vähenee johtuen kunnan omistamien metsien vähentymisestä.  
Vuoden aikana päivitetään metsänhoitosuunnitelma. 
 
 

 TA 2018 

Rakennustilavuus m3 182 000 

Rakennusten pinta-ala m2 44 200 

Metsäala ha  345 

Vuokralle annetut pellot ha 48 



 
39 

 
Henkilöstö 
 
Rakennuspäällikkö (90 %), siivoustyönohjaaja, 5 kiinteistönhoitajaa, 16 kokoaikaista siivoojaa/laitoshuoltajaa. 

 
Tuloarviot ja määrärahat 
 
 

Kiinteistötoimi 

   
TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 1 468 456 1 282 961 1 413 340 1 413 1 413 1 413 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -2 397 054 -2 454 468 -2 465 569 -2 466 -2 466 -2 466 

TOIMINTAKATE -928 598 -1 171 507 -1 052 229 -1 052 -1 052 -1 052 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -979 946 -913 147 -921 117 -921 -921 -921 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 1 650 751 1 897 173 1 948 173 1 948 1 948 1 948 

Tilikauden yli-/alijäämä -257 793 -187 481 -25 173 -25 -25 -25 
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3.4.3. Yhdyskuntatekniikka 

Palvelusuunnitelma 
 
Tehtäväalue huolehtii kunnan vastuulla olevien liikennealueiden ylläpidosta sekä yksityisteiden kunnossapidon 
avustamisesta. Tehtäväalue vastaa myös mm. puistojen, leikkikenttien, matonpesupaikkojen, veneväylien ja laitu-
reiden ylläpidosta. 
 
Painopistealueena on liikenneväylien ylläpito. 

 
 
Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Yhdyskuntatekniikka 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Liikenneväylät tulee ylläpitää kohtuullisessa kunnossa ja 
päällysteiden korjaustarpeet tulee suunnitella kustannuste-
hokkaasti korjaamalla vain huonokuntoisimmat kohdat 
vuosittain. Sorapintaisia kaavakatuja tulee päällystää harki-
ten vasta kun rakennuksia on rakentunut kadun varteen. 
Liikenneväylien talviauraukset ja hiekoitus tulee hoitaa 
tarpeen mukaan kohtuullisella aikataululla 
 

Katujen kunto teknisen 
johtajan arvioimana 
 
 
Talviauraukset arviointi 
tehdään teknisen johta-
jan toimesta, apuna 
asiakaspalautteet 
 
 

Kohtuullinen liikenneväylien 
kuntotaso 
 
 
Kohtuullinen taso 

Katuvalaistuksen osalta tulee tasaisesti uusia vanhoja 
huonokuntoisia pylväitä ja valaisimia. Samalla tulee huomi-
oitua elohopeapolttimoiden poistaminen. Uusimisen yhtey-
dessä Ilmajohdot tulee asentaa maahan. Kaapeleiden 
maahan asentamista tehdään yhteistyössä sähköyhtiön ja 
teleyhtiöiden kanssa. 

Uusittujen pylväiden ja 
valaisimien määrä vuo-
sittain. Elohopeapoltti-
moiden poistamisen ja 
maahan asennettujen 
kaapeleiden määrän 
seuranta vuosittain. 
Teknisen johtajan arvio 
 

Katuvalaistusverkoston uusimi-
nen vähitellen vuoteen 2025 
mennessä 

Ylläpidettävien leikkikenttien määrittely ja ylläpito turvalli-
suus ja viihtyisyys säilyttäen 

Leikkikenttien tarkastus-
ten yhteydessä tehdyt 
arviot 
 

Turvallinen taso ja viihtyisyyden 
parantaminen/säilyttäminen 
 

 
 
Toiminnan laajuutta kuvaavat tiedot 
 

 TP 2016 

Kaavatiet, km 66,5 

Kevyen liikenteen väylien osuus, km 12,18* 

Tievalaistus, kpl  2164 

Yksityistiet (avustettavat, arvio), km 176 

Puistot (hoitoalueet), ha 7,5 

Leikkikentät, kpl 20 

Matonpesupaikat (kunnan), kpl 6 

Venelaituripaikat, kpl 112 

 * Huomioitu pelkästään kunnan omistuksessa olevat kevyenliikenteen väylät 

 
Perustelut 
 
Talviauraukset ja hiekoitukset teetetään urakoimalla. Asfaltointikorjauksia toteutetaan huonokuntoisimmilla alueilla. 
Leikkipuistoalueita tarkastetaan säännöllisesti ja ylläpidetään. Matonpesupaikat pyritään ylläpitämään hyvässä 
kunnossa. Asemakaava-alueilla sijaitsevien kunnan puistoalueiden puustoa pyritään harventamaan ja tarvittaessa 
uudistamaan. Asemakaava-alueiden osalta kunnan keskeisimmät taajamat pyritään kunnan omistamilla alueilla 
pitämään hoidollisesti muita paremmassa tasossa.   
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Henkilöstö 
 
Tekninen johtaja (20 %), Rakennuspäällikkö (10 %), kaksi kiinteistönhoitomiestä (yht. 10 %)  
 
 

Tuloarviot ja määrärahat 
 

Yhdyskuntatekniikka 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 6 038 4 740 5 000 5 5 5 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -377 607 -490 718 -477 496 -477 -477 -477 

TOIMINTAKATE -371 570 -485 978 -472 496 -472 -472 -472 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -441 469 -540 158 -673 595 -637 -637 -637 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -15 156 -17 462 -7 315 -7 -7 -7 

Tilikauden yli-/alijäämä -828 195 -1 043 598 -1 153 406 -1 117 -1 117 -1 117 
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3.4.4. Vesihuoltolaitos  

Palvelusuunnitelma 
 
Tehtäväalue vastaa veden hankinnasta ja jakelusta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä. Tehtäväalueen 
tulosyksiköt ovat Vesilaitos ja Viemärilaitos. 
 
Painopistealueina ovat mm. verkostojen saneeraaminen vuosittain, verkoston lisääminen toiminta-alueilla. auto-
maation lisääminen sekä puhdistamon toiminnan jatkuva ylläpito ympäristöluvan vaatimusten mukaisena.  
 
Vesilaitoksen palveluista peritään liittymismaksu, kulutusmaksu ja perusmaksu. Viemärilaitoksen palveluista peri-
tään liittymismaksu ja käyttömaksu. Lisäksi peritään palvelumaksuja. Hinnoista päättää tekninen lautakunta.  
 
Vuoden 2013 alussa liittymismaksut muuttuivat valtuuston päätöksellä siirtokelpoisiksi. 
 
Hulevesiverkoston ylläpito on yhdyskuntatekniikan tehtäväalueella. 
 
 

Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Vesihuoltolaitos 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Jakeluun toimitettava vesi täyttää laadultaan sosiaali- 
ja terveysministeriön päätöksen 21.1.1994/74 mukai-
set laatuvaatimukset jokaisella tarkkailukerralla 

Velvoitetarkkailu Ministeriön päätöksen mukai-
set numeeriset arvot 

Jäteveden käsittelyssä täytetään ympäristölupaviras-
ton määräämä puhdistustaso 
 

Velvoitetarkkailu Pitoisuus/Puhdistusteho 
 
BHK 7ATU (biologinen hapen-
kulutus) 
< 15 mg/l 
>  95 % neljännesvuosi ka.  
 
P (kokonaisfosfori) 
< 0,3 mg/l 
> 95 % neljännesvuosi ka. 
 
CODCr  (kemiallinen hapenku-
lutus) 
< 60 mg/l 
> 90 % neljännesvuosi ka. 
 
Kiintoaine 
< 15 mg/l 
> 90 % neljännesvuosi ka. 
 
Kokonaistyppi 
> 70 % vuosi ka. 

Veden myyntitavoite 
Laskutettu jätevesimäärä 

Seurantaraportit 900 000 m
3
 

570 000 m
3
 

 
 
Säkylän vesihuoltolaitos on kunnan kirjanpidossa eriytetty laskennallisesti. Vesihuoltolain mukaan vesihuollon 
maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustan-
nukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.  
 
Säkylän kunnanvaltuusto on 7.12.2015 päättänyt muodostaa vesihuoltolaitoksesta kirjanpidollisen taseyksikön. 
Peruspääomalle määriteltävä korko vahvistetaan vuosittain talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Peruspää-
oman korko on 7,1 %. 
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Toiminnan laajuutta kuvaavat tiedot 

 TP 2016 

Vesijohtoa, m 450 910 

Vedenottamot, kpl 3 

Vesisäiliöt, kpl (m3) 4(2545) 

Viemäriverkostoa, m 169 920 

Jätevesipumppaamot, kpl   38 

Pumpattu vesimäärä, m3  1 214 938 

Laskutettu vesimäärä, m3 923 306 

Käsitelty jätevesimäärä,m3 809 120 

Laskutettu jätevesimäärä,m
3
 561 781 

 
Jakeluun toimitetun veden laatua ja jätevesien käsittelyn tasoa valvotaan viranomaisten toimesta. Veden laatua 
kuvaavat laboratoriotutkimukset ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla. 
 
 

Perustelut 
 
Verkostoa laajennetaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla sijaitseville kiinteistöille. 
 
Vanhaa eniten vuotoja aiheuttaneita vesijohtoverkoston alueita uusitaan rakentamalla uutta putkistoa. Pyritään 
ottamaan selville mahdollisia kiinteistöjä, joihin on rakennettu kunnan vesijohtoverkostosta putki ilman mittarointia. 
 
Kiviharjun vedenottamon valmistuttua vettä johdetaan sieltä Vuorenmaan ja Kankaanpään suuntaan. Samalla var-
mistetaan vedentoimituksen varmuutta koko kunnan alueella. 
 
Viemäröintiverkostoja saneerataan ja uusitaan vuosittain vuotovesien pienentämiseksi. Vuotovesitutkimusten avul-
la pyritään löytämään verkostojen ongelmakohtia. Pyritään selvittämään kiinteistöjä joissa sadevesi- tai salaojaput-
kistot on yhdistetty kunnan viemäriverkostoon.  
 
Pyhäjoen viemäröintiä toteutetaan useamman vuoden aikana, ensimmäinen osa toteutettiin v. 2012. Tavoite on 
saada suunnitelman mukainen alue 1 viemäröityä lähes kokonaan vuoteen 2020 mennessä. 
 
 
Henkilöstö 
 
Tekninen johtaja (30 %), Vesihuoltoteknikko, puhdistamonhoitaja, vesilaitoksenhoitaja, vesihuoltoammattimies 2  

 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Vesihuoltolaitos 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 2 250 174 2 258 700 2 255 280 2 255 2 255 2 255 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -732 297 -834 512 -861 838 -862 -862 -862 

TOIMINTAKATE 1 517 877 1 424 188 1 393 442 1 393 1 393 1 393 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -495 286 -487 065 -498 865 -499 -499 -499 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -30 992 -24 677 -30 834 -31 -31 -31 

Tilikauden yli-/alijäämä 991 599 912 446 863 743 864 864 864 
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3.4.5. Palo- ja pelastustoimi  

Palvelusuunnitelma 
 
Kunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu huolehtia alueellaan pelastustoimesta. Pelastustehtävien järjestämisestä on 
sopimus kuntien ja Satakunnan pelastuslaitoksen välillä. Kunnat kustantavat pelastuslaitokselle toiminnan ylläpitä-
misestä aiheutuvat kustannukset. 
Satakunnan Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Satakunnan maakunnan kunnille pelastuslaissa ja yhteistoimin-
tasopimuksessa mainitut palvelut. Pelastuslaitos voi tuottaa sopimuspohjaisesti myös muita toimialaan soveltuvia 
palveluja.  
Pelastuslaitosta ohjaa johtokunnan hyväksymä Satakunnan pelastustoimen palvelutasopäätös. Palvelutaso laadi-
taan neljävuotiskausittain.  
 
Palvelutasopäätökseen ajalle 2012-2017 on haettu jatkoaikaa siihen asti kunnes maakunta tekee uuden palvelu-
tasopäätöksen.  
 
Jäsenkuntien yhteistyöelimenä on Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, jossa on kaupunginvaltuuston toimi-
kaudekseen valitsemat jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen. Kaupunginvaltuusto nimeää puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Johtokunnan tulee olla alueellisesti ja poliittisesti edustava. Yhteistoimintasopimuksessa mai-
nittujen tehtävien lisäksi johtokunta osallistuu pelastusjohtajan valinnan valmisteluun. Johtokunnan kokouksissa 
asiat esittelee pelastusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.  
Johtokunta:  
1. päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan,  
2. käsittelee talousarvioesityksen kuntia kuultuaan,  
3. hyväksyy käyttösuunnitelman,  
4. käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja 
5. valitsee toimiala- ja aluepalopäälliköt. 
Johtokunta voi tehdä pelastustoimen kehittämisesityksiä kunnille, viranomaisille ja muille yhteisöille. 
Pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta sekä osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä ja väestönsuojelusta Sata-
kunnan alueella paikalliset ja maakunnan tarpeet tasapuolisesti huomioon ottaen. 
Pelastuslaitos suorittaa pelastus- ja sammutustehtäviä, öljyvahinkojen torjuntatehtäviä sekä ylläpitää näiden ja 
niihin rinnastettavien tehtävien torjuntavalmiuksia ja myös väestön suojaamiseksi suuronnettomuustapausten ja 
poikkeusolojen varalta tarvittavia torjuntatoimenpiteitä ja valmiuksia. Lisäksi pelastuslaitos suorittaa lakisääteisiä 
palotarkastuksia sekä antaa opastusta ja neuvontaa rakennusten henkilö- ja paloturvallisuusasioissa ja suorittaa 
tähän liittyen alaansa kuuluvaa valistustyötä. Pelastuslaitoksen vastuulla on myös yksityisen liikkeenharjoittajan 
suorittama nuohoustyön valvonta ja ohjaus. 
Talousarvio laadittiin v. 2011 ensimmäisen kerran puhtaasti yhteistoimintasopimuksen mukaisesti, eli kustannukset 
jaettiin kunnille asukasluvun suhteessa lukuun ottamatta kuitenkaan paloasemien kiinteistökustannuksia ja kuntien 
tilaamia lisäpalveluja.  
 
 

Perustelut 
 
Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioehdotuksen mukaan Säkylän kunnan maksuosuudet pelas-
tuslaitokselle ovat asukaslukuperusteiselta osalta -496 383 €, paloasemavuokran osalta -157 818 € ja vpk-
kiinteistökorvauksen osalta -61 614 €, eli yhteensä -715 815 €. Vuoden 2017 talousarviossa vastaava yhteissum-
ma oli -692 056 €.  
 
Pelastuslaitos maksaa kunnan omistamista paloasematiloista perittävän vuokran takaisin samansuuruisena. Em. 
tulo kirjataan kiinteistöille tuloiksi. 
 
 

Tuloarviot ja määrärahat 
 

Palo- ja pelastustoimi 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 
  

  
   TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -714 626 -738 638 -725 934 -726 -726 -726 

TOIMINTAKATE -714 626 -738 638 -725 934 -726 -726 -726 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT 
  

  0 
  

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -12 599 -14 516 -13 844 -14 -14 -14 

Tilikauden yli-/alijäämä -727 225 -753 154 -739 778 -740 -740 -740 
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3.4.6. Teknisen lautakunnan tuloarviot ja määrärahat 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 3 742 388 3 546 401 3 674 012 3 674 3 674 3 674 

TOIMINTAKULUT/MENOT  -4 300 914 -4 593 942 -4 617 860 -4 618 -4 618 -4 618 

TOIMINTAKATE -558 526 -1 047 541 -943 848 -944 -944 -944 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -1 918 191 -1 940 621 -2 093 577 -2 057 -2 057 -2 057 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 1 656 645 1 915 005 1 961 983 1 962 1 962 1 962 

Tilikauden yli-/alijäämä -820 072 -1 073 157 -1 075 442 -1 039 -1 039 -1 039 
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3.5. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 

 

3.5.1. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 

Palvelusuunnitelma 

Tehtäväalueella tuotetaan Euran ja Säkylän kuntien lakisääteisiä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palve-
luja. Tarkoituksena on tarjota asiakkaille asiantuntevaa, laadukasta ja nopeaa palvelua lupa- ja valvonta-asioissa. 
Tehtäväalueelle kuuluu: 

rakennusvalvonta, 
suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamislupa-asiat, 
asuntojen korjaus- ja energia-avustukset, 
rakennuspaikan ja rakennuksen korkeuden merkintää koskevat tehtävät, 
maisematyöluvat, 
ympäristöluvat ja ympäristönsuojelun valvonta, 
maa-ainesluvat ja maa-ainesten oton valvonta, 
vesitalousasioiden ja jätevesihuollon valvonta, 
luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen, 
maasto- ja vesiliikenteen luvat, 
ajoneuvojen siirtämistä ja romuajoneuvojen hävittämistä koskevat tehtävät, 
jätehuollon valvonta, 
leirintäalueviranomaisen tehtävät, 
löytöeläinten tilapäisen hoidon järjestäminen, 
tehtäväalueen taksoista ja maksuista päättäminen ja 
toimialan lausuntojen valmistelu ja antaminen sekä toimialan tutkimus- ja kehittämishankkeet. 
 

Toiminta on painottuu normaaleihin toimintasuunnitelmassa esitettyihin lupa- ja valvonta-asioihin. 

 

Valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 

TAVOITE MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO 

Lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat 
käsitellään nopeasti ja joustavas-
ti 

Asiahallinta- ja 
seurantajärjestelmät 

viranhaltijapäätöksinä tehtävät 
lupa- ilmoitus- ja lausuntoasiat 
ratkaistaan 4 viikon kuluessa 
hakemuksen ja sen täydennysten 
saapumisesta 

ympäristölautakunnassa käsitel-
tävät rakennuslupa-asiat ratkais-
taan 2 kk:n kuluessa 

maa-ainesluvista päätetään 5 
kk:n kuluessa 

Valvontatoiminta hoidetaan 
suunnitelmallisesti ja tehok- 

kaasti 

Hyväksytään ympä-
ristönsuojelun val-
vontaohjelma  

Valvontaohjelmassa mainittujen 
tehtävien toteuttaminen 

Perustelut 

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävät ovat kunnan lakisääteisiä tehtäviä, joiden määrä 
riippuu mm. toimialueen kuntien elinkeinorakenteesta sekä yritysten ja haja-asutuksen määrästä. Myös yleiset ta-
lousnäkymät ja suhdanteet vaikuttavat palvelujen kysyntään. Vuotuiset vaihtelut eri palvelujen kysynnässä voivat 
vaihdella noin 20-30 %. Koska palvelujen kysyntään ei voida omilla toimilla vaikuttaa, on tavoitteet asetettu palve-
lun nopeutta koskeviksi. 

Vesihuollon valvonta-asiat on ympäristönsuojelun painopisteenä vuosina 2019-2021 ja mahdollisesti sen jälkeen-
kin. Erityisiä haasteita liittyy haja-asutuksen jätevesihuollon ennakoivaan valvontaan suunnittelukaudella. 

 

Henkilöstö 

Ympäristöpäällikkö (60 %), ympäristötarkastaja, ympäristötarkastaja (30 %), kaksi rakennustarkastajaa, hallintopal-
velusihteerit (140 %). Yhteensä 5,3 htv. 
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Toiminnan laajuutta kuvaavia tietoja 

 

TA 2018 EURA   SÄKYLÄ*   YHTEENSÄ   

  Tot. Arvio Arvio Tot. Arvio Arvio Tot. Arvio Arvio 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

RAKENNUSVALVONTA                   

Käsitellyt rakennusluvat, 132 150 140 133 120 130 265 270 270 

   joista toimenpidelupia 35 55 35 32 45 30 67 100 65 

Lausunnot ja päätökset poikk.hakemuksista 7 6 6 5 8 5 12 14 11 

Suunnittelutarveratkaisut 1 5 2 1 2 1 2 7 3 

Toimenpideilmoitukset 60 80 80 74 65 80 134 145 160 

Korjausavustusten lausunnot ja päätökset 8 6 7 1 6 2 9 12 9 

Suoritetut katselmukset 288     273     561     

Valmistuneet/käyttöönotetut hankkeet 155     115     270     

Myönnetyt uusien asuinrakennusten luvat 11     5     16     

   joissa asuntoja 20     5     25     

YMPÄRISTÖNSUOJELU                   

Uudet ympäristöluvat, maa-ainesluvat                   

ja laajuudeltaan vastaavat lupa- ja ilm.asiat 10 7 10 3 5 5 13 12 15 

Ympäristöluvitetut ja rekisteröidyt laitokset 89 85 92 70 75 77 159 160 169 

Voimassaolevat maa-ainesten ottoluvat 2 3 2 18 18 18 20 21 20 

Laajat lausunnot (YVA, ymp.lupa, kaava- jne.) 5 10 6 7 5 6 12 15 12 

Muut lausunnot ja päätökset 51 75 60 40 40 40 91 115 100 

Maisematyöilmoitukset 66 70 70 59 60 60 125 130 130 

Suunnitelman mukaiset valvontakäynnit 35 35 64 34 40 53 69 75 117 

ELÄINTEN HOITO (Ympäristöhallinto)                   

 Talteenotetut löytöeläimet ja villikissat 64 50 60 15 15 15 79 65 75 

 

 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 
 

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 
  

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 293 743 318 513 319 062 319 319 319 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -343 509 -392 565 -400 341 -400 -400 -400 

TOIMINTAKATE -49 766 -74 052 -81 279 -81 -81 -81 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -4 722 -6 757 -6 344 -6 -6 -6 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -42 709 -46 540 -31 519 -32 -32 -32 

Tilikauden yli-/alijäämä -97 198 -127 349 -119 142 -119 -119 -119 
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3.5.2. Ympäristöterveydenhuolto 

Palvelusuunnitelma 

Tehtäväalueella tuotetaan Euran, Huittisten, Kokemäen ja Säkylän kunnille kuuluvat lakisääteiset ympäristötervey-
denhuollon palvelut. Tarkoituksena on tarjota asiakkaille asiantuntevaa, laadukasta ja nopeaa palvelua lupa- ja 
valvonta-asioissa. Tehtäväalueelle kuuluu: 

kunnallisen eläinlääkintähuollon järjestäminen, 
eläintautien vastustamiseen liittyvät tehtävät, 
eläinsuojeluasiat ja muut eläinlääkintähuollon valvonta-asiat, 
elintarvikevalvonnan tehtävät, 
yleisen terveysvalvonnan tehtävät, 
tupakkalain mukainen valvonta, 
lääkelain mukaiset kunnan tehtävät, 
tehtäväalueen taksoista ja maksuista päättäminen, 
tehtäväalueen lausuntojen valmistelu ja antaminen ja 
tehtäväalueen tutkimus- ja kehittämishankkeet ja projektit 
 
Toiminta painottuu v. 2018 normaaleihin lupa- ja valvonta-asioihin. Taloussuunnitelmakaudella 1.1.2020 alkaen 
ympäristöterveydenhuolto siirtyy maakunnan tehtäväksi ja valtion rahoitusvastuulle. 
 

Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Ympäristöterveydenhuolto 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Vireille tulevat lupa-, ilmoitus-, valvonta- ym. asiat käsitel-
lään nopeasti ja joustavasti. 

 

 

 

 

 

 

Asiahallinta- ja seurantajär-
jestelmät 

-viranhaltijapäätöksinä tehtävät 
lupa-, ilmoitus- ja lausuntoasiat 
ratkaistaan 8 viikon kuluessa 
hakemuksen ja sen täydenny-
sten saapumisesta 

-ympäristölautakunnassa käsi-
teltävät päätösasiat ratkaistaan 
kolmen kuukauden kuluessa 
hakemuksen saapumisesta 

 

Valvontatoiminta hoidetaan suunnitelmallisesti ja tehok-
kaasti 

Ympäristöterveydenhuollon 
valvontasuunnitelmien 
päivitys ja toteutumisen 
arviointi 

 

Valvontasuunnitelmat tarkiste-
taan seuraavan toimintavuoden 
alkuun mennessä 

 

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet   

Valvontasuunnitelman avulla edistetään ihmisten, ympä-
ristön ja eläinten turvallisuutta ja hyvinvointia 

Valvontasuunnitelmien 
toteutumisen arviointi 

65 % valvontakäyntien ja 95 % 
näytteenoton suunnitellusta 
määrästä 

 
Perustelut 
 
Ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät ovat kunnan lakisääteisiä tehtäviä, joiden määrä riippuu mm. toimi-
alueen kuntien elinkeinorakenteesta sekä yritysten ja alkutuotannon määrästä toimialoittain. Myös yleiset talousnä-
kymät ja suhdanteet vaikuttavat palvelujen kysyntään. Vuotuiset vaihtelut eri palvelujen kysynnässä vaihtelevat 
noin 10-30 %. Henkilöstöresurssit ovat eläinlääkintähuollossa riittävät. Eläinlääkintähuollossa on jatkuvaa sijaisten 
tarvetta mm. perhevapaiden, vuosilomansijaisuuksien ja päivystyssijaisten vuoksi. Terveysvalvonnassa on 1-1½ 
tarkastajan vajaus, jos henkilöstömäärää verrataan valtion suositukseen. 
 
 
Henkilöstö 

Ympäristöpäällikkö (40 %), hygieenikkoeläinlääkäri, neljä terveystarkastajaa, ympäristötarkastaja (70 %) kaksi kun-
naneläinlääkäriä, kaupungineläinlääkäri, valvontaeläinlääkäri, valvontaeläinlääkäri (50 % ostopalveluna Raumalta), 
hallintopalvelusihteeri (60 %). Yhteensä 11,5 htv. 

 

Investoinnit 

Vuodelle 2018 ympäristöterveydenhuoltoon ei esitetä investointeja. 
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Toiminnan laajuutta kuvaavat tiedot 
 

 

 

Tuloarviot ja määrärahat 
 

Ympäristöterveydenhuolto 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 688 272 701 602 721 272 721 721 721 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -730 546 -760 824 -757 718 -758 -758 -758 

TOIMINTAKATE -42 274 -59 222 -36 446 -36 -36 -36 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -6 740 -2 864 -1 123 -1 -1 -1 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -71 065 -78 557 -77 646 -78 -78 -78 

Tilikauden yli-/alijäämä -120 080 -140 643 -115 215 -115 -115 -115 

 
 

 

3.5.3. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan tuloarviot ja määrärahat 

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 
  

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 982 015 1 020 115 1 040 334 1 040 1 040 1 040 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -1 074 055 -1 153 389 -1 158 059 -1 158 -1 158 -1 158 

TOIMINTAKATE -92 040 -133 274 -117 725 -118 -118 -118 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -11 462 -9 621 -7 467 -7 -7 -7 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -113 775 -125 097 -109 165 -109 -109 -109 

Tilikauden yli-/alijäämä -217 277 -267 992 -234 357 -234 -234 -234 

 
  

Toiminnan laajuus 2018 EURA HUITTINEN KOKEMÄKI SÄKYLÄ YHTEENSÄ

Tot. Arvio Arvio Tot.  Arvio Arvio Tot. Arvio Arvio Tot. Arvio Arvio Tot. Arvio Arvio

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

Eläinlääkärin asiakaskäynnit** 254 300 260 81 150 90 154 200 160 92 50 95 581 700 605

Pieneläinvastaanoton käynnit** 775 725 780 517 550 520 915 1000 920 205 150 210 2412 2425 2430

Tarkastukset* 152 100 170 94 100 100 42 70 50 62 80 65 350 350 385

TERVEYSVALVONTA    

Lupa- ja ilmoitusasiat:    

  TSL:n 13 §:n ja EL:n mukaiset    

ilmoitukset ja hyväksyntä 11 10 10 12 10 10 18 5 10 7 5 8 48 30 38

  Ilmoitukset elintarvikkeiden tilapäis-    

    myynnistä ja haltijanvaihdoksista 9 10 10 10 8 10 20 25 20 10 15 10 49 58 50

  Vesilaitosten valvontaohjelman hyv.      0 0 0

  Elintarvikehygienian valvontakohteet 110 101 110 97 96 100 74 68 75 77 77 75 358 342 360

Valvontakäynnit:    

  Lihantarkastukset (käynnit)   253 10 250 253 10 250

  Laitostarkastukset (elint. ja vesil.) 5 10 8 11 30 22 2 2 2 24 40 28 42 82 60

  Muut elintarvikevalvonnan tarkast. 55 90 70 82 105 100 65 65 65 184 70 190 386 330 425

  Talousveden valvontanäytteet 8 40 5 140 130 5 17 2 9 15 5 157 202 17

  Uimaveden valvontanäytteet 42 80 42 62 30 60 42 40 42 28 33 30 174 183 174

  Asunnon- ja kokoont.tilojen tarkast. 30 20 30 27 25 30 28 15 30 25 20 25 110 80 115

  Tupakkalain muk. tarkastukset 12 15 15 17 20 20 16 12 15 11 10 12 56 57 62

** arvoista puuttuu toimialueen ulkopuoliset päivystys- ym. asiakkaat

* sisältää valvontaeläinlääkärien ja kunnan-/kaupungineläinlääkärien tarkastukset  
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3.6. Sivistyslautakunta 

 

3.6.1. Sivistystoimen hallinto- ja tukipalvelut 

Palvelusuunnitelma 

Hallinnon ja tukipalvelujen tehtävänä on tuottaa koko sivistysosaston tarvitsemat hallintopalvelut sekä tukipalvelut 
ruokapalvelujen ja lakisääteisten oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen osalta. Oppilashuollon terveydenhoitopalve-
lut ja psykologipalvelut tuottaa terveystoimi. Kuraattoripalvelut järjestetään sivistystoimen omana palveluna.  

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ruokapalvelut kouluille ja päivähoidolle.  

Ruokailu on oleellinen osa päivähoidon ja koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Varhaiskasvatus-, perusopetus- ja 
lukiolainsäädäntö edellyttää päivittäin tarjottavaksi ravitsemissuositusten mukaisen aterian. Päivähoidossa tarjo-
taan tarpeen mukaan lisäksi aamupala ja välipala. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan toimintaan osallistuville oppilaille 
välipala. Ruokailun tarkoituksena on edistää lapsen ja oppilaan hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. 

  

Tavoitteet ja tunnusluvut 

Hallinto ja tukipalvelut 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

 

Hallinnossa käytössä MultiPrimus- kouluhallinto-ohjelmisto, 
Pro Consona –ohjelmisto varhaiskasvatuksessa sekä kun-
nan yhteiset hallinto- ja talousohjelmistot 

 

Tiedonsiirrot ja valmistelu 
sähköisessä muodossa. 

  

 

Ohjelmistojen avulla opetushal-
linnon ja varhaiskasvatuksen 
tiedot ajantasaisia ja helposti 
käytettävissä. 

 

Päiväkodeille ja kouluille tuotettu ruoka on terveellistä ja 
laadukasta. 

 

 

Terveyssuositukset 

Asiakaspalaute 

Kysely 

 

Ruoka suositusten mukaista. 

Asiakkaat tyytyväisiä ruoan 
laatuun. 

Kyselyn tulokset. 

 

Koulupsykologipalvelut 
Koulukuraattoripalvelut 

 

 

Palvelu saatavilla oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain määritte-
lemässä ajassa. 

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain  
sekä kunnan oman suunnitelman 
määrittelemät tavoitteet 

 
Henkilöstö 

Sivistystoimen hallinnon henkilöstö koostuu sivistysjohtajasta (90 %), hallintopäälliköstä ja kahdesta kokoaikaisesta 
ja yhdestä 40 % hallintopalvelusihteeristä. 

Ruokapalveluyksikössä työskentelee ruokapalvelupäällikkö (50 %), 1 emäntä, 3 suurtalouskokkia, 1 dieettikokki, 
4 ruokapalvelutyöntekijää sekä 3 osa-aikaista ruokapalvelutyöntekijää. 

Vapautuvat tehtävät täytetään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin ja organisaatiota kehittämällä. 

 

Tuloarviot ja määrärahat 

Sivistystoimen hallinto ja tukipalvelut 
  

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 732 093 733 125 696 663 697 697 697 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -981 756 -1 101 020 -1 005 693 -1 006 -1 006 -1 006 

TOIMINTAKATE -249 662 -367 895 -309 030 -309 -309 -309 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -641 -1 225 -3 013 -3 -3 -3 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -48 479 -52 089 -46 131 -46 -46 -46 

Tilikauden yli-/alijäämä -298 782 -421 209 -358 174 -358 -358 -358 
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3.6.2. Varhaiskasvatus   

Palvelusuunnitelma 

Päivähoitopalvelut ja varhaiskasvatus edistävät yhdenvertaisuutta sekä lasten ja perheiden tasa-arvoisuutta. Var-
haiskasvatuksella on tärkeä merkitys lapsen sosiaalisuuteen kasvattajana ja sosiaalisten lähtökohtien tasoittajana. 
Olennaista on, että jo varhaiskasvatuksessa pystytään varmistamaan hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kai-
kille lapsille sekä tukemaan monipuolisin toimin erityistä tukea tarvitsevia sekä syrjäytymisvaarassa olevia lapsia.  

Tehtäväalue sisältää perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon, päiväkodit, varhaiserityiskasvatuksen, lastenhoi-
don tuen sekä esiopetuksen. Osa esiopetuksesta on koulujen yhteydessä. Lasten päivähoitoa järjestetään perhe-
päivähoidossa, Kankaanpään ja Kepolan ryhmäperhepäiväkodeissa sekä Huovinrinteen, Keskustan ja Onnimannin 
päiväkodeissa. Onnimannin päiväkodissa toimii pienennetty päiväkotiryhmä yksilöllistä tukea tarvitseville lapsille. 
Erityisen tuen tarpeessa olevien lapsille tukea antaa konsultoiva erityislastentarhanopettaja, joka on kaikkien päi-
vähoitoyksiköiden ja perhepäivähoidon käytettävissä. Kunnan järjestämän päivähoidon vaihtoehtona maksetaan 
lasten kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi tai yksityisen hoidon tukea, jos perheen alle kou-
luikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja.  

Väestöennusteiden mukaan alle kouluikäisten lasten määrä tulee kunnassa vähenemään lähivuosien aikana. Ikä-
luokkien vaihtelu on kuitenkin suurta ja hoitoon tulevien lasten prosenttiosuus ikäluokasta vaihtelee vuosittain. 

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaan lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto- ja viestintäteknologi-
an roolia arkielämässä sekä tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. 
Digitaalista dokumentointia hyödynnetään leikeissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja 
tuottamisessa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa käyttäen apuna 
tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa. Henkilöstö 
ohjaa lapsia tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön. Investointeihin on tämän vuoksi 
lisätty varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologian hankintoja. 

Tavoitteet ja tunnusluvut 

Varhaiskasvatus 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

 

Järjestetään kaikille päivähoidon tarpeessa oleville alle 
kouluikäisille lapsille laadukkaat päivähoitopalvelut. Hoi-
don järjestämisessä otetaan huomioon lasten yksilölliset 
tarpeet.  

 

Hoitopaikkojen määrä suh-
teessa kysyntään.  

 

 

Kaikki halukkaat saavat hoitopai-
kan. Hoitopaikan odotusaika on 
enintään laissa määritelty aika. 

 

Esiopetukseen osallistuu koko 
ikäluokka.  

 

Vanhempien palaute päivähoidosta. 

 

Asiakaspalaute 

 

Vanhemmat ovat tyytyväisiä 
saamaansa palveluun.  

 

Päivähoidon korkea täyttö- ja käyttöaste 

 

Täyttöaste 

Käyttöaste 

 

 

Päiväkotien ja perhepäivähoidon 
täyttöaste vähintään 100 %,  

käyttöaste vähintään 85 %.   

 

 

Päivähoidossa olevat lapset 
     

ennuste 
   Päivähoitomuoto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Lapsia päiväkotihoidossa 92 110 137 135 133 130 132 130 124 131 

Lapsia perhepäivähoidossa 47 55 45 84 70 68 69 68 65 69 

Lapsia ryhmäperhepäivähoidossa 24 27 0 21 24 23 24 23 22 24 

Lapsia esiopetuksessa *) 37 46 44 67 65 59 63 59 49 61 

Lapset vain esiopetuksessa / koulut         11           

Lapsia hoidossa yhteensä 163 192 182 240 238 232 236 232 222 234 

0-6 vuotiaat 303 308 298 367 361 355 359 355 345 357 

*) Esiopetuksen käyttölaajuuden yhteydessä on huomioitava, että osa lapsista käyttää sekä päivähoito- että esiopetuspalveluita. 
Heidät on huomioitu sekä päivähoidossa että esiopetuksessa oleviin lapsiin. 
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Henkilöstö 

Huovinrinteen päiväkoti: 
1 pk-johtaja/lto, 3 lastentarhanopettajaa, 3 lastenhoitajaa, 1 laitosapulainen, 1 perhepäivähoitaja 
 
Keskustan päiväkoti: 
1 pk-johtaja/lto, 5 lastentarhanopettajaa, 10 lastenhoitajaa, 4 perhepäivähoitajaa 
 
Onnimannin päiväkoti: 
1 pk-johtaja/lto, 1 erityislastentarhanopettaja, 2 lastentarhanopettajaa, 3 lastenhoitajaa, 
2 päiväkotiavustajaa, 1 henkilökohtainen avustaja, 11 perhepäivähoitajaa, 5 ryhmäperhepäivähoitajaa 
 
1 Konsultoiva erityisopettaja 
1 kiertävä lastenhoitaja 
 
Vapautuvat tehtävät täytetään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin ja organisaatiota kehittämällä. 
 
 

Tehtäväalueen palveluista perittävät maksut 

Varhaiskasvatuksen maksuista säädetään Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016), joka astui voi-
maan 1.3.2017. 

 

Tuloarviot ja määrärahat 

Varhaiskasvatus 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 410 000 358 600 332 720 333 333 333 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -2 825 516 -3 077 877 -2 959 346 -2 959 -2 959 -2 959 

TOIMINTAKATE -2 415 516 -2 719 277 -2 626 626 -2 627 -2 627 -2 627 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -404 -202 -3 909 -4 -4 -4 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -285 826 -286 211 -268 055 -268 -268 -268 

Tilikauden yli-/alijäämä -2 701 747 -3 005 690 -2 898 590 -2 899 -2 899 -2 899 
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3.6.3. Perusopetus  

Palvelusuunnitelma 

Perusopetuslain mukaan kunnan on järjestettävä perusopetusta kunnassa asuville perusopetusikäisille lapsille. 
Perusopetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kokonaispersoonallisuutta kasvattamalla ja opettamalla heitä 
yhteiskunnan perusopetukselle asettamien tavoitteiden mukaan. Lakisääteiset, riittävät resurssit opetukseen ja 
oppilashuoltoon antavat koko ikäluokalle tasa-arvoisen mahdollisuuden näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Perus-
opetus antaa säkyläläisille oppilaille hyvän peruskoulutuksen ja valmiuden jatko-opintoihin.  

Perusopetusta annetaan Huovinrinteen, Isosäkylän, Kepolan ja Lallin kouluissa (luokat 1-6) sekä Säkylän yhteis-
koulussa (luokat 7-9).  Erityisopetusta antavat pienryhmät toimivat Isosäkylän ja Säkylän yhteiskoulun tiloissa. Li-
säksi luokkien 1-6 – kouluilla on käytössä 2 kiertävää erityisopettajaa ja Yhteiskoulussa on laaja-alainen erityis-
opettaja. Koulunkäyntiohjaajia on perusopetuksessa käytössä oppilaiden erityistarpeiden mukaan tarvittava määrä.  

Uudet opetussuunnitelman perusteet astuivat voimaan 1.8.2016 alkaen porrastetusti. Uudessa opetussuun-
nitelmassa tieto- ja viestintätekniikan osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana moni-
lukutaitoa. Perusopetuksessa tulee huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintä-
teknisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen 
kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Ope-
tussuunnitelman noudattamiseksi Säkylän perusopetuksessa on vuoden 2017 aikana hankittu tietokoneita ja jo 
aiemmin parannettu koulujen sisäistä verkkoa. Runsas tietokoneiden käyttö on aiheuttanut ongelmia Internet-
yhteyksiin pääsyyn. Investointeihin on tämän vuoksi esitetty määrärahaa alakoulujen kuituyhteyksien hankkimi-
seen, jotta opetusohjelmien sujuva käyttö mahdollistuisi. 

Tavoitteet ja tunnusluvut 

Perusopetus 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

 

Hyvätasoiset opetuspalvelut  

 

Tilastot  

 

 

Muodollisesti pätevien opettajien 
määrä yli 95 %. 

Kaikki 9-luokkalaiset saavat 
päättötodistuksen ja jatko-
opiskelupaikan keväällä 2018 

 

Seudullinen yhteistyö ja täydennyskoulutus 

 

OSAAVA – hanke 

  

 

Opetushenkilöstön aktiivinen 
osallistuminen OSAAVA -
koulutuksiin. 

 

Hallinnossa käytössä MultiPrimus, kouluissa Primus koulu-
hallinto-ohjelmat 

Wilma-ohjelmisto käytössä koulun ja kodin yhteistyössä 

 

Kaikki tiedonsiirrot sähköi-
sessä muodossa  

 

Ohjelmistot tehokkaassa käytös-
sä kaikissa kouluissa vuonna 
2018 

 

Koulutuksen arvioinnilla on vaikutus koulujen toimintaan ja 
toimintaedellytyksiin. 

 

 

Arviointitulosten ja niiden 
vaikutusten arviointi.  

 

Koulut hyödyntävät arviointitu-
loksia opetussuunnitelmaan 
perustuvan vuosisuunnitelman 
laadinnassa.  

 

Henkilöstö  

Rehtorit 5 (joista 1 yhteinen lukion kanssa ja neljä luokanopettajarehtoria), hallintopalvelusihteeri (50 %), 

lehtoreita 14 ja opettajia 33, (osa lehtoreista/opettajista yhteisiä yhteiskoulun ja lukion kanssa)  

sekä 2 esiopetuksen opettajaa.  
 
Lisäksi Säkylän kouluissa ja muiden kuntien erityisopetuksessa työskentelee 26 koulunkäyntiohjaajaa (erityiskou-
lut/-luokat 11 / yleisopetus 15). 

 

Perustelut 

Vuonna 2018 ja mahdollisesti vielä lähivuosina joudutaan investoimaan merkittävästi tieto- ja viestitätekniikan 
laitteisiin ja yhteyksiin. Yhteiskunnan digitalisoituminen ja uusi opetussuunitelma edellyttävät kouluilta tietotekniikan 
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käyttöä kaikissa oppiaineissa. Oppilaita opetetaan ja ohjataan käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa laajasti ja 
vastuullisesti  sekä oppimisessa, tiedonhankinnassa että verkoistoitumisessa ja vuorovaikutuksessa. 
 
Perusopetuksen oppilasmäärä pysyy noin 600 oppilaan tienoilla muutamana lähivuotena. Ennusteiden mukaan 
merkittävämpää oppilasmäärän laskua on odotettavissa vuodesta 2021 alkaen.  Oppilasmäärän laskun myötä 
oppilaskohtaiset kustannukset nousevat, jolloin toiminnan sopeuttaminen laskevaan oppilasmäärään tulee 
tarkasteltavaksi.  
 
Pienenevä oppilasmäärä otetaan huomioon henkilöstösuunnittelussa. Vapautuvia virkoja täytetään ensisijaisesti 
sisäisin järjestelyin.  

 

 
Tehtäväalueen palveluista perittävät maksut 

Koulutilojen käytöstä perittävät maksut perustuvat sivistyslautakunnan hyväksymiin maksuihin. Maksut on tarkistet-
tu 1.8.2016 lukien. 

 

 

Tuloarviot ja määrärahat 

 

Perusopetus 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 121 595 52 250 115 690 116 116 116 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -5 540 077 -5 773 166 -5 518 336 -5 518 -5 518 -5 518 

TOIMINTAKATE -5 418 482 -5 720 916 -5 402 646 -5 403 -5 403 -5 403 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -26 902 -58 764 -69 346 -69 -69 -69 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -862 724 -827 607 -865 400 -865 -865 -865 

Tilikauden yli-/alijäämä -6 308 108 -6 607 287 -6 337 392 -6 337 -6 337 -6 337 
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3.6.4. Lukiokoulutus  

Palvelusuunnitelma 

Lukion tehtävänä on antaa monipuolista yleissivistystä ja mahdollisimman hyvä pohja erilaisille jatko-opinnoille. 
Ikäluokkien pienenemisestä huolimatta opiskelijamäärä pyritään vakiinnuttamaan noin 140 oppilaaseen. Tämä 
edellyttää, että myös Säkylän ulkopuolelta hakeudutaan lukiokoulutukseen Säkylän seudun lukioon, kuten tälläkin 
hetkellä tapahtuu. Säkylän seudun lukion oppilasmäärä 20.9.2017 oli 161. 

Lukiolaki velvoittaa, että koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä alueella toimivien lukiokoulutuksen, amma-
tillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa. Opetusministeriön linjausten mukaan koulutuksen 
järjestäjiä kannustetaan lisäämään lukioiden välistä yhteistä opintotarjontaa sekä oppilaitosten alueellisen koulutus-
tarjonnan suunnittelua. Alueellista lukioyhteistyötä jatketaan eri lukioiden kesken. Tietotekniikan avulla luodaan 
mahdollisuus suorittaa eri lukioiden opintoja omasta lukiosta käsin ja siten taataan riittävän laaja kurssitarjonta 
kunkin oppilaitoksen opiskelijoille. Tarpeen mukaan opiskelijoita kannustetaan hakeutumaan myös omaehtoiseen 
etäopetukseen.  

Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen syksyllä 2016 lukion aloittaneelle ikäluokalla. Lukuvuo-
den 2017–2018 alussa uusi opetussuunnitelma on voimassa jo kahdella ikäluokalla ja vuoden 2018 syksyllä kaikilla 
kolmevuotista lukiotutkintoa suorittavilla. 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa ja opiskelussa lisääntyy. Ylioppilaskirjoitukset muuttuvat sähköisiksi 
vaiheittain. Sähköisten kokeiden määrää lisätään jokaisella tutkintokerralla. Syksyllä 2018 kaikki muut aineet lu-
kuun ottamatta matematiikkaa kirjoitetaan sähköisinä.  

Säkylän seudun lukiossa tulee kehittää edelleen opetusta siten, että lukio menestyy valtakunnallisissa vertailuissa 
myös sähköisen ylioppilaskokeen aikana. Tämä edellyttää, että tietotekniikka on ajan tasalla ja tehokkaasti hyö-
dynnettyä opetuksessa.  

 

Tavoitteita ja tunnuslukuja 

 
Lukiokoulutus 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet mittari tavoite 

   

 

Opiskelijamäärän vakiinnuttaminen  

 

Opiskelijamäärä  

 

140 opiskelijaa 

 

Alueellisen yhteistyön ja etäopetuksen lisääminen   

 

Yhteiset kurssit  

 

 

Hyvät opiskelumahdollisuudet  

 

Yo-tulokset  

 

Hyväksyttyjen kokeiden määrä yli 
95 % 

kurssi-indeksi (h/opisk.) yli 1.60 

 

Korkeatasoinen opetus opetuksessa  

 

 

Muodollisesti pätevien opet-
tajien osuus opettajista 

 

Muodollisesti pätevät opettajat  

 

Lukio säilyttää kiinnostavuutensa peruskoulun jälkeisenä 
jatko-opintopaikkana  

 

Lukioon siirtyvien määrä 
ikäluokasta 

 

Lukioon siirtyy 50 % ikäluokasta 

 

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa 

 

Teknologian riittävyys 

 

Teknologian tehokas käyttö 
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Toiminnan laajuutta kuvaavat tiedot  

 

Henkilöstö   

Rehtori (yhteinen Säkylän yhteiskoulun kanssa), hallintopalvelusihteeri (50%), 8 lehtoria. 

Lisäksi yhteisiä opettajia Yhteiskoulun kanssa. 

 

Tehtäväalueen palveluista perittävät maksut 

Koulutilojen käytöstä perittävät maksut perustuvat sivistyslautakunnan hyväksymiin maksuihin. Maksut on tarkistet-
tu 1.8.2016 lukien. 

 

 

Tuloarviot ja määrärahat 

 
 

Lukiokoulutus 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 2 208 0 1 962 2 2 2 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -1 006 915 -998 643 -994 275 -994 -994 -994 

TOIMINTAKATE -1 004 707 -998 643 -992 313 -992 -992 -992 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -1 207 -13 333 -9 081 -9 -9 -9 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -163 057 -156 498 -169 294 -169 -169 -169 

Tilikauden yli-/alijäämä -1 168 972 -1 168 474 -1 170 688 -1 171 -1 171 -1 171 
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3.6.5. Vapaa sivistystyö 

Palvelusuunnitelma 

Pyhäjärviseudun aikuisopiston tehtävänä on järjestää toimialueensa asukkaille elinikäisen oppimisen periaatteen 
pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Järjestettävän koulutuk-
sen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoi-
suuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Koulutuksessa korostuu 
omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Opetusta kohdennetaan kaikille ikäryhmille: lapsille, nuorille, 
aikuisille sekä ikääntyville. 

Opetussisältöinä ovat tiedot ja taidot, jotka ovat tarpeellisia yhteiskunnassa toimimisessa, antavat pohjaa jatko-
opintoihin sekä edistävät itseopiskelua, lisäävät psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä ohjaavat vapaa-ajan oike-
aan käyttöön. 

Pyhäjärviseudun aikuisopiston opintotarjonnan suunnittelun lähtökohtana on toimialueella asuvan väestön (eri ikä- 
ja väestöryhmät) ja yhteisöjen (vapaaehtoissektorit, kunnalliset yksiköt ja yritykset) opiskelu- ja harrastustoiveet ja 
koulutustarpeet. Opisto toimii aktiivisesti, asiakaslähtöisesti, vuorovaikutteisesti ja avoimesti yhteiskuntaan, yhteis-
työssä ja verkostoitumalla monille eri tahoille myös toiminta-alueen muutoksissa. Opistolla on aktivoiva vaikutus 
toimialueensa väestöön, jolle opisto tuottaa lähipalveluita.  

Pyhäjärviseudun aikuisopisto järjestää opinto-ohjelmansa lisäksi täydennyskoulutusta seutukunnan koulutustarpei-
siin esimerkiksi Säkylän kunnan henkilöstön koulutustarpeisiin räätälöityä tietotekniikkakoulutusta ja ensiapukoulu-
tusta.  

Aikuisopisto osallistuu yli maakuntarajojen yhteistoimintaan monien muiden oppilaitosten ja toimijoiden kanssa ja 
on aktiivisesti mukana seudulla ja maakunnassa olevissa yhteistyöhankkeissa ja erilaisissa omaan toimintaan so-
veltuvissa tapahtumissa. 

Tavoitteet ja tunnusluvut 

Pyhäjärviseudun aikuisopisto 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

 

Järjestetään monipuolista ja laadukasta opetusta, joka vas-
taa kuntalaisten koulutustarpeita. Yleissivistävän koulutuk-
sen lisäksi järjestetään ammatillisia valmiuksia lisäävää 
koulutusta.  

 

 

Opetustuntien määrä 
tunteina. 

 

 

 

 

Opetusta järjestetään  

3 200 – 3 800 tuntia. 

 

 

 

 

Opisto järjestää kuntalaiset tavoittavaa opetusta Säkylän 
kunnan alueella. 

 

 

Opetustunnit, kurssit ja 
opiskelijat. 

 

Opetus tavoittaa 15 % asukkais-
ta. 

 

Opetuksen ja opetusjärjestelyjen laatu on tasoltaan hyvää tai 
erinomaista. 

 

 

Kurssipalautteet (otan-
ta kursseista) 

 

85 % palautteen antajista vastaa, 
että opetus ja opetusjärjestelyt 
hyvää tai erinomaista tasoa. 

 

 

Opetuksen järjestämisessä käytetään monipuolisesti ja 
tehokkaasti hyödyksi paikallinen ja lähialueiden osaaminen 
ja paikalliskulttuurin osaamisalueet. 

 

Paikallisten ja lähialu-
eiden opettajien ja 
asiantuntijoiden osuus 
koko kurssitarjonnan 
opettajakunnasta 
toteutuneen opetuksen 
tilastoinneissa. 

 

 

Opettajakunnasta 2/3 on opiston 
toiminta- ja lähialueella asuvia. 
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Toiminnan laajuutta kuvaavia tietoja 

 

Vuosi 2014 (kalenterivuosi) Säkylä Köyliö Muu Yhteensä 

– annettiin opetusta (tunnit) 2517 882  3399 

– ilmoittautuneita opiskelijoita (netto) 789 352 113 1254 

– eri opintoryhmiin ja yleisluentoihin osallistuneet 2375 510  2885 

Vuosi 2015 (kalenterivuosi) Säkylä Köyliö Muu Yhteensä 

– annettiin opetusta (tunnit) 2484 767  3253 

– ilmoittautuneita opiskelijoita (netto) 904 238 113 1255 

– eri opintoryhmiin ja yleisluentoihin osallistuneet 2149 454  2603 

Vuosi 2016 (kalenterivuosi) Säkylä  Muu Yhteensä 

– annettiin opetusta (tunnit) 3244   3244 

– ilmoittautuneita opiskelijoita (netto) 1090  155 1245 

– eri opintoryhmiin ja yleisluentoihin osallistuneet 2654   2654 

Vuosi 2017 (kalenterivuosi, arvio) Säkylä  Muu Yhteensä 

– annettiin opetusta (tunnit) 3309   3309 

– ilmoittautuneita opiskelijoita (netto) 1500   1500 

– eri opintoryhmiin ja yleisluentoihin osallistuneet 2910   2910 

 

Perustelut 

Asiakaspalautetta kerätään lukuvuosittain tehtävillä palautekyselyillä. Aikuisopiston toimintaa kehitetään saadun 
palautteen sekä laaditun palautesuunnitelman mukaan. Opiston toteuttama itsearviointi varmistaa, että opiston 
opintotarjonta ja toiminta vastaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti pääosin paikalliseen, mutta myös alueel-
liseen sivistystarpeeseen.  

  

Henkilöstö 

Aikuisopiston henkilöstö on seuraava: rehtorin tehtäviä hoitaa sivistysjohtaja (10%), apulaisrehtori, hallintopalve-
lusihteeri (50%), Säkylän yhteiskoulun ja Säkylän seudun lukion kanssa yhteinen musiikin lehtori, noin 60 osa-
aikaista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa. 
 
 
Palveluista perittävät maksut 
 
Aikuisopiston kurssimaksut perustuvat kurssimaksuhinnoitteluun, jossa otetaan huomioon opetettavan tuntimäärän 
ohella kurssin kesto, opettajan palkkaus- ja matkakustannukset, opetustilakustannukset sekä muut mahdolliset 
kustannuslisät. Kurssimaksujen lisäksi opiskelijoilta voidaan periä materiaali- ja työvälinemaksuja. 
 
 

Tuloarviot ja määrärahat 

 

Vapaa sivistystyö 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 54 390 49 200 53 792 54 54 54 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -262 946 -269 172 -266 576 -267 -267 -267 

TOIMINTAKATE -208 556 -219 972 -212 784 -213 -213 -213 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT 
  

-1 017 -1 -1 -1 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -41 103 -39 567 -42 065 -42 -42 -42 

Tilikauden yli-/alijäämä -249 660 -259 539 -255 866 -256 -256 -256 
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3.6.6. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut    

Palvelusuunnitelma 

Uusi kirjastolaki astui voimaan vuoden 2017 alussa. Kirjastolain tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin; tiedon saatavuutta ja käyttöä; lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutai-
toa; mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen; aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja 
sananvapautta. 

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. 

Uuden kirjastolain mukaan yleisen kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 
ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja 
tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, 
työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 

Tehtävän hoitamiseksi yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä 
ja osaava henkilöstö. 

Kirjastojen automatisointi ja laajennetut aukiolot lisäävät palvelujen saatavuutta ja käyttöastetta. 

Uutena aluekirjastona toimii vuoden 2018 alusta alkaen Turun kaupunginkirjasto. Yhteistyötä tehdään edelleen 
Satakirjastojen sekä mm. Kansalliskirjaston, Näkövammaisten kirjaston ja Varastokirjaston kanssa. Tärkeitä yhteis-
työkumppaneita ovat kunnan sivistyspalvelut ja muut paikalliset toimijat ja yritykset. 

 

Kulttuuritoimen tehtävänä on paikallisen kulttuurityön edistäminen, tukeminen sekä toimeenpano yhteistyötahojen 
kanssa. Kulttuuripalveluja tuottamalla ja järjestämällä vähennetään myös asuinpaikasta ja sosiaalisesta asemasta 
johtuvia kulttuuriesteitä. 

Tavoitteet ja tunnusluvut 

Tavoitearvon vertailulukuina käytetään OKM:n yleisten kirjastojen suosituksia. Suluissa maakunnan keskiarvo. 

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 

Valtuuston hyväksymät sitovat 
tavoitteet 

Mittari Tavoitearvo 

Laadukkaat palvelut 

 

 

 

 

 

Riittävä, ammattitaitoinen ja palvelu-
henkinen henkilöstö  

Asiakaskysely 2-3 vuoden välein 

 

Tehokas tiedottaminen ja markki-
nointi 

 

 

Riittävä henkilökunnan määrä 

 

Täydennyskoulutuspäivät/hlö 

 

Asiakastyytyväisyys vähintään 4 (asteikolla 1-5) 

 

Ajantasaiset kotisivut, näkyvyys tiedotusvälineissä ja somessa 

 

 

 

OKM 0,8 – 1 htv/1000 as. 

 

OKM 6 koulutuspäivää/hlö/vuosi 

Kirjastopalveluiden käyttöaste ja 
saatavuus pysyy hyvänä 

 

 

Ajantasainen, uusiutuva kokoelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lainat/asukas 

 

Käynnit/asukas 

 

Hankinnat, myös e-kirjat 

 

Lehtikokoelma, myös e-lehdet 

 

Poistot 

 

Aukiolotunnit 

 

 

 OKM 20 lainaa/as., maakunta 17,06 

  

OKM 10 käyntiä/as., maakunta 8,02 

 

OKM 300-400 kpl/1000 as., maakunta 387,89 

 

OKM 15-20 vsk/1000 as., maakunta 16,15 

 

OKM 8 %, maakunta 7,22 % 

 

 

Monipuoliset asiantuntijapalvelut 

Lastenkirjastotyön ja senioripalvelu-
jen kehittäminen 

 

Kirjastonkäytön opetus 

Tapahtumat 

Näyttelyt 

Osallistujat 

 

Satutunnit, kirjavinkkaukset, kirjastonkäytön opetus eri luokka-
asteille, kirjailijavierailut, muut kirjalliset tapahtumat; teemanäyt-
telyt omista kokoelmista ja yhteistyötahojen kanssa 

Seudullisen yhteistyön kehittäminen Pyhäjärviseudun yhteistyö Yhteiset toiminnat ja tilaisuudet  
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Perustelut 

Kirjasto järjestää asiantuntijapalvelujen ja kirjastonkäytön opastuksen lisäksi tapahtumia ja näyttelyitä eri yhteistyö-
tahojen kanssa. Kustannustehokkuuteen pyritään myös valtakunnallisella yhteistyöllä Suomen yleisten kirjastojen 
konsortion kanssa, esim. e-aineiston ja muun aineiston yhteishankinnoilla. 

Vuoden 2017 lopulla Satakirjastoissa otetaan käyttöön uusi kirjastojärjestelmä. Budjettivuoden aikana verkkokirjas-
to tullaan uusimaan. Vaihto ei aiheuta kustannuksia. 

Aluekirjastomuutos tulee vaikuttamaan siten, että Satakunnan maakuntakirjasto ei enää maksa maakunnan laajui-
sia e-aineistojen lisenssejä.  

Kirjaston lehtikaappien uusiminen on tullut ajankohtaiseksi. Määrärahan tarve on noin 10 000 euroa. 

 

Kunnan kulttuuritoimi järjestää eri ikäryhmät huomioon ottaen erilaisia kulttuuritilaisuuksia, koululaiskonsertteja, 
teatterimatkoja ja kunnan vuotuisia juhlia (kansallinen veteraanipäivä, kaatuneiden muistopäivä ja itsenäisyyspäi-
vä). Tapahtumia järjestetään yhteistyössä muiden hallintokuntien, yhdistysten, seurakunnan ja Rauman seudun 
kuntien kulttuuritoimien kanssa. Kulttuuritoimi tiedottaa ja koordinoi Säkylän tapahtumatarjontaa kokoamalla tapah-
tumakalenteria.  

Kotiseutumuseolla ja Korven museomyllyllä järjestetään erilaisia museotapahtumia vuorovuosiperiaatteella. Tapah-
tumia voidaan järjestää myös muilla Säkylän alueen museoilla yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Museoesit-
telyjä voi tilata maksutta.    

Henkilöstö 

Kirjaston vakinaisen henkilöstön muodostavat kolme kirjastovirkailijaa (3 htv). Yksi virkailijoista työskentelee Köyli-
ön kirjastossa.  Kirjastopäällikön palvelut ostetaan Euran kunnalta (0,2 htv). Kirjastossa on myös kaksi työharjoitteli-
jaa. 

Kulttuuritoimessa on hallintopalvelusihteeri 5 %:n työpanoksella. 

Tuloarviot ja määrärahat 

Kirjasto ja kulttuuripalvelut 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 7 578 7 250 5 416 5 5 5 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -308 598 -309 070 -300 007 -300 -300 -300 

TOIMINTAKATE -301 020 -301 820 -294 591 -295 -295 -295 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -5 221 -12 758 -9 778 -10 -10 -10 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -103 037 -107 610 -98 490 -98 -98 -98 

Tilikauden yli-/alijäämä -409 278 -422 188 -402 859 -403 -403 -403 

  

 

 

 

Satakirjastojen yhteistyö 

Aluekirjastoyhteistyö 

 

Valtakunnallinen yhteistyö 

 

Kirjailijavierailut, muut kirjalliset ja kirjastoaiheiset tapahtumat; 
koulutukset 

 

Hankintayhteistyö 

Osallistuminen työryhmiin resurssien mukaan 

Yleisten kirjastojen konsortio, luettelointi- ja hankintayhteistyö 

Kustannustehokkuus 

 

 

Taloudellisuus 

Toimintakulut/asukas 

(perushinta 62,19 €, maakunta 
53,97 €) 

Lainan hinta (maakunta 3,16 €) 

Käynnin hinta (maakunta 6,73 €) 

(henkilöstökulut+aineistokulut)/ 

 (fyysiset käynnit+kokonaislainaus) 

(maakunta 1,44 €) 

 

 

Kulttuuripalvelut 

Monipuolisten ja elämyksellisten 
kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. 

 
Yhteisöjen ja yhdistysten järjestämien 
kulttuuritilaisuuksien tukeminen 
yhteistyössä. 

 

 

-Järjestetyt kulttuuritilaisuudet 

 Osallistujat  
- Kulttuuritoimen käyttäjäkoulutus / 
Osallistujat  

- Näyttelyt 

- Museokäynnit 

Korven museo 

Kotiseutumuseo 
 

10  
500 

10  
100 

11 
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3.6.7. Liikunta- ja nuorisopalvelut  

Palvelusuunnitelma 
 
Liikuntapalvelujen tehtävänä on tukea ja luoda edellytyksiä sekä mahdollisuuksia Säkylässä harjoitettavalle 
liikuntatoiminnalle. Kunta ylläpitää ja kehittää perus-, sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja. Tehtävänä on myös kehittää ja 
koordinoida liikuntaa harjoittavaa yhdistys- ja kansalaistoimintaa. 
 
Toiminta-ajatuksena on liikuntaedellytyksiä luomalla lisätä liikunnan harrastamista sekä muuta terveyttä edistävää 
fyysistä aktiivisuutta niin, että mahdollisimman moni säkyläläinen liikkuu haluamallaan tavalla ja tasolla. 
Liikuntapalveluja pyritään kehittämään myös niiden erityispalvelujen osalta, joita ei ole saatavilla tai joiden 
käyttäjäryhmät ovat pieniä. 
 
Nuorisopalvelujen tehtävänä on tarjota nuorille kasvatuksellista ohjausta, harrastus-, tieto- ja neuvontapalveluja 
sekä toimintatilat. Tehtävänä on myös tukea nuorisoyhdistyksiä ja nuorisotyötä tekeviä yhteisöjä sekä korostaa 
nuorten omaehtoista toimintaa ja vastuuta. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien 
yhteistyönä.  
 
Nuorisopalvelujen painopiste on nuorisotalotoiminnassa, nuorten työpajan kehittämisessä sekä etsivässä 
nuorisotyössä. Yhteisenä tavoitteena moniammatillisen yhteistyön toteuttaminen, laadukkaat nuorisopalvelut, 
nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen sekä nuorisotakuun toteutuminen.  
 

Tavoitteet ja tunnusluvut 
Liikunta- ja nuorisopalvelut 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

 

Liikuntapaikkojen ja –tilojen pitäminen hyvässä kunnossa 

Liikunta- ja nuorisotoiminnan tukeminen 

 

Asiakaspalaute 

Tilakatselmus 

Yleisavustukset 

 

Liikuntapaikkojen hyvä kunto 

Asiakastyytyväisyys 

Vuosittain myönnettävät yleis-
avustukset 

 

Kuntalaisille luodaan mahdollisuus harrastaa terveyttä edistävää 
liikuntaa 

 

Liikuntapaikkojen 
käyttöaste 

Asiakaspalaute 

 

Sisäliikuntatilojen viikoittainen 
käyttöaste vähintään 80 % 
(160h) myönnettävistä vuoroista 

Asiakastyytyväisyys 

 

Laadukas perusnuorisotyö, nuorten syrjäytymisen ehkäisy monialai-
sella yhteis- ja erityisnuorisotyöllä, nuorisotakuun toteutuminen 

 

Nuorisotilojen kävijä-
määrä, etsivän nuori-
sotyön ja työpajan 
tilastot 

Asiakaspalaute 

 

Nuorisotilojen viikoittainen kävi-
jämäärä 100 henkilöä. 

Pysyvä etsivän nuorisotyön 
verkosto sekä nuorten työpaja-
toiminta. 

Lakisääteiset monialaiset verkos-
tot ja yhteiskuntatakuun toteutu-
minen. 

 

Perustelut 
 
Liikuntapalveluissa painotetaan liikuntapaikkojen kuntoa, monipuolisia liikuntamahdollisuuksia sekä liikunnan 
terveydellisiä vaikutuksia osana ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa yhdessä perusterveyshuollon, aikuisopiston, 
sosiaalitoimen ja eri yhteisöjen sekä yritysten kanssa. 

Nuorten työpaja huolehtii kunnan ruokakuljetuksista, nurmikoiden leikkuista sekä tarjoaa muita työsuorituksia kun-
nalle, yrityksille ja yksityishenkilöille. Työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä tuetaan Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön vuosittaisilla avustuksilla.  

 

Merkittävät poikkeamat vuoteen 2017 verrattuna 
 

Perusturvaosaston talousarviosta siirretään työpajan kustannuspaikalle osa kunnan työllistämismäärärahoista. 
Siirto on tarkoituksenmukainen, koska työllistämismäärärahoja käytetään osittain työpajan ruokakuljettajien sekä 
kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi. Määrärahojen siirto käsittää palkkakuluja 57 800 euroa sekä palkkatukena 
saatavia toimintatuottoja 14 300 euroa. 
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Investoinnit 
 

Irtaimen omaisuuden hankintoihin varattava määräraha on 18 000 euroa. Määräraha käytetään työpajan uuden 
auton hankintaan. Harjunreitin investointihankkeen omarahoitusosuuden kattamiseksi varataan 12 000 euroa. 

 
Henkilöstö 
 
Liikuntatoimen henkilöstöön kuuluvat vapaa-aikasihteeri (40 %) sekä ulkoalueidenhoitaja. Vakinaisen henkilöstön 
lisäksi palvelualueella on tilapäisiä työntekijöitä. Osa palkkamenoista kirjautuu myös ostopalveluna. 
 
Nuorisotoimen henkilöstöön kuuluvat vapaa-aikasihteeri (60 %), nuorisotilavalvoja (29%) nuorisotilaohjaaja (18 
h/vko), nuorten työpajan yksilövalmentaja sekä työvalmentaja ja etsivä nuorisotyöntekijä.  
 
 

Tehtäväalueen palveluista perittävät maksut 

Sisäliikuntatilojen käytöstä perittävät maksut perustuvat sivistyslautakunnan hyväksymiin maksuihin. Maksut on 
tarkistettu 1.8.2016 lukien. 

 

 

Tuloarviot ja määrärahat 

Liikunta- ja nuorisopalvelut 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 67 353 92 000 105 057 105 105 105 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -410 647 -502 150 -555 694 -556 -556 -556 

TOIMINTAKATE -343 295 -410 150 -450 637 -451 -451 -451 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -43 909 -38 007 -32 791 -33 -33 -33 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -184 646 -194 030 -125 494 -125 -125 -125 

Tilikauden yli-/alijäämä -571 849 -642 187 -608 922 -609 -609 -609 

 

 

3.6.8. Sivistyslautakunnan tuloarviot ja määrärahat 

SIVISTYSLAUTAKUNTA 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT  1 395 216 1 292 425 1 311 300 1 311 1 311 1 311 

TOIMINTAKULUT/MENOT  -11 336 455 -12 031 098 -11 599 927 -11 600 -11 600 -11 600 

TOIMINTAKATE -9 941 239 -10 738 673 -10 288 627 -10 289 -10 289 -10 289 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -78 284 -124 289 -128 935 -129 -129 -129 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -1 688 872 -1 663 612 -1 614 929 -1 615 -1 615 -1 615 

Tilikauden yli-/alijäämä -11 708 395 -12 526 574 -12 032 491 -12 032 -12 032 -12 032 
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KOKO KUNTA 

 

SÄKYLÄN KUNTA 
   

TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2016 TA 2017 TA 2018 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT  11 096 697 9 662 211 9 984 833 9 985 9 985 9 985 

TOIMINTAKULUT/MENOT  -46 380 111 -46 341 664 -46 521 205 -46 521 -46 521 -46 521 

TOIMINTAKATE -35 283 414 -36 679 453 -36 536 372 -36 536 -36 536 -36 536 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -2 183 139 -2 182 441 -2 336 650 -2 300 -2 300 -2 300 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 0 0 0 0 0 0 

Tilikauden yli-/alijäämä -37 466 554 -38 861 894 -38 873 022 -38 836 -38 836 -38 836 
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4. TULOSLASKELMAOSA 

 
Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 

    
 

  Ulkoinen/ 1.000 e 1.000 e 1.000 e 

 
Ulkoinen Ulkoinen Ulkoinen sisäinen Ulkoinen Ulkoinen Ulkoinen 

Toimintatuotot/tulot 

 
 

    
   Myyntituotot 4 126 724 3 967 315 4 152 780 6 487 828 4 153 4 153 4 153 

Maksutuotot 2 071 568 1 638 350 1 800 000 1 800 000 1 800 1 800 1 800 

Tuet ja avustukset 1 370 859 949 252 921 847 921 847 922 922 922 

Vuokratuotot 696 169 503 195 654 058 654 058 654 654 654 

Muut toimintatuotot 589 721 182 400 121 100 121 100 121 121 121 

Toimintatuotot/tulot 8 855 041 7 240 512 7 649 785 9 984 833 7 650 7 650 7 650 

Toimintakulut/menot 

 
 

    

   Henkilöstökulut -19 351 460 -19 618 482 -20 701 700 -20 701 700 -20 702 -20 702 -20 702 

Palvelujen ostot -20 025 654 -19 241 615 -18 469 724 -20 804 772 -18 470 -18 470 -18 470 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 537 334 -2 899 386 -2 890 004 -2 890 004 -2 890 -2 890 -2 890 

Avustukset -1 673 680 -1 507 438 -1 432 200 -1 432 200 -1 432 -1 432 -1 432 

Vuokrat -459 156 -475 804 -644 574 -644 574 -645 -645 -645 

Muut toimintamenot -91 171 -177 240 -47 955 -47 955 -48 -48 -48 

Toimintakulut/menot -44 138 455 -43 919 965 -44 186 157 -46 521 205 -44 186 -44 186 -44 186 

Toimintakate -35 283 414 -36 679 453 -36 536 372 -36 536 372 -36 536 -36 536 -36 536 

Verotulot 28 318 383 28 144 000 27 908 000 27 908 000 27 908 27 908 27 908 

Valtionosuudet 11 831 802 11 491 430 11 358 158 11 358 158 11 358 11 358 11 358 

Rahoitustuotot ja -kulut                
 

    
 

0 0 

Korkotulot 2 253 1 600 400 400 0 0 0 

Muut rahoitustulot 54 674 50 000 54 100 54 100 54 54 54 

Korkomenot -97 913 -115 700 -102 000 -102 000 -102 -102 -102 

Muut rahoitusmenot -6 268 -8 000 -3 600 -3 600 -4 -4 -4 

Rahoitustuotot ja -kulut -47 255 -72 100 -51 100 -51 100 -51 -51 -51 

Vuosikate 4 819 515 2 883 877 2 678 686 2 678 686 2 679 2 679 2 679 

Poistot ja arvonalentumiset                
 

    
   

Suunn. mukaiset poistot -2 183 139 -2 182 441 -2 336 650 -2 336 650 -2 300 -2 300 -2 300 

Arvonalentumiset                
 

    
   

Poistot ja arvonalentumiset -2 183 139 -2 182 441 -2 336 650 -2 336 650 -2 300 -2 300 -2 300 

Satunnaiset erät                
 

    

   Satunnaiset tulot                
 

    

   Satunnaiset menot                
 

    

   Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 

Tilikauden tulos 2 636 376 701 436 342 036 342 036 379 379 379 

Poistoeron lis. (-)/väh.(+) 2 816 2 112 1 584 1 584 1 1 1 

Varausten lis. (-)/väh.(+) 26 832 
 

    

   Rahastojen lis. (-)/väh.(+)                
 

    

   Tilikauden yli-/alijäämä 2 666 023 703 548 343 620 343 620 381 379 380 
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5. INVESTOINTIOSA 

Investointiosa sisältää investoinnit vuodelle 2018 sekä suunnitelman vuosille 2019 - 2021. Valtuusto hy-
väksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Ne ovat valtuustotasolla sitovia. Kunkin hank-
keen osalta on mainittu se toimielin, joka päättää omassa käyttösuunnitelmassaan hankkeen määrärahan 
käytöstä investointikohteisiin (osamäärärahat). Investointiosassa käsitellään vain aktivoitavat (pysyväksi 
vastaavaksi kirjattavat) hankintamenot.  
 
Rakennushankkeiden ohella myös muut käyttöomaisuushankinnat kohdistetaan investointiosaan. 5.000 eu-
ron (alv=0) tai sitä suuremmat käyttöomaisuuden (koneet, laitteet ja muu irtain omaisuus) hankinnat koh-
dennetaan investointeihin. Kertapoistoiset, alle 5.000 euron kalusto- ja laitehankinnat kohdistetaan käyttö-
talousosaan kalustojen hankintaan.  

 
Rakennushankkeiden suunnittelun ohjaus ja toteutus  
 
Valtuusto määrittelee vuosittain talousarvion yhteydessä rakennushankkeiden suunnittelun yleiset linjauk-
set ja kunnanhallitus määrittelee tarvittaessa yksityiskohtaisemmat suunnittelutarpeet erillisellä ohjeella. 
Valtuusto hyväksyy hankkeet vuosittain investointisuunnitelmaan / (alustava ohjeellinen määrärahavaraus).  
 
Suunnittelun ohjauksesta ja rakennushankkeiden toteutuksesta päättää kunnanhallitus, tekninen lautakunta 
tai muu lautakunta/viranhaltija kunnanhallituksen erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.  

 

KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTAMINEN JA MYYMINEN –HANKERYHMÄ 

 

  TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Investointimenot -19 859 -300 000 -350 000 -250 000 -250 000 -250 000 

Investointitulot 74 083 80 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Nettoinvestoinnit 54 224 -220 000 -290 000 -190 000 -190 000 -190 000 

 
Maa-alueiden ja kiinteistöjen ostamiseen on talousarviossa varattu 350.000 euron määräraha. Määrärahaa 
voidaan käyttää raakamaan hankintaan tai muuhun tarvittavien maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan. 
 
Rakennustonttien myynnistä on arvioitu saatavan tuloa vuonna 2018 yhteensä 80.000 euroa. Kirjanpitoar-
von mukainen osuus (30.000 e) on investointiosan tuloa ja myyntihinnan ja kirjanpitoarvon mukainen erotus 
(myyntivoitto) on käyttötalouden tuloa (50.000 e).  
 
Omaisuutta myymällä voidaan kattaa korvaus- ja uusinvestointien rahoitustarvetta. Kunta voi myös myydä 
tarpeetonta kiinteää omaisuutta. Myyntikohteita voivat vuosina 2018 – 2021 olla mm. maa-alueet ja kiinteis-
töt. 

 
Vuodelle 2018 on arvioitu kertyvän tuloa yhteensä 80.000 e ja siitä on budjetoitu kirjanpitoarvon mukaisena 
myyntitulona 30.000 e investointiosaan tuloksi sekä myyntihinnan ja kirjanpitoarvon erotuksena (myyntivoit-
to) 50.000 e käyttötalouden tuloksi kunnanhallituksen tehtäväalueelle. 

 
Kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta talousarviossa tarkoitukseen varatun määrärahan 
puitteissa (HallS 22 §). 

 

OSAKKEET JA OSUUDET –HANKERYHMÄ 
 

  TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Investointimenot -51 829 -42 490 -40 675 -40 675 -81 349 -81 349 

Investointitulot 3 341 
 

  
   

Nettoinvestoinnit -48 487 -42 490 -40 675 -40 675 -81 349 -81 349 

 
Säkylän kunnalta perittävään osuuteen Satakunnan sairaanhoitopiirin lainojen lyhennyksiin on vuodelle 
2018 varattu 40.675 euroa. Investointien rahoitus tapahtunee vuodesta 2020 lähtien Maakuntien Tilakes-
kus Oy:n rahoituksella. 
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Taloussuunnitelmaan ei ole budjetoitu osakkeiden myyntituloa vuosille 2018 - 2021.   
 
Kunnanhallitus päättää osakkeiden ja osuuksien myynnistä (HallS 22 §). Valtuusto määrittelee kuntakon-
sernin omistajapolitiikan (konserniohje). 

 

MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT –HANKERYHMÄ 

  TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Investointimenot -123 383 -300 000 -504 000 -440 000 -440 000 -440 000 

Investointitulot 
  

55 500 
   

Nettoinvestoinnit -123 383 -300 000 -448 500 -440 000 -440 000 -440 000 

 

Määräraha sisältää seuraavat osamäärärahat: 
 
Kiinteistöt 
- Palvelin kiinteistövalvonnan TAC-ohjelmille  5 000 e 
- Lava-auto kiinteistöjen nurmikonleikkaajien käyttöön (Nissan lava-auton tilalle)  8 000 e 

 
Kunnanvirasto 
- Ilmastointikanavien nuohous  7 000 e 
- Sosiaalitoimiston henkilöstön turvallisuuteen liittyvät tilojen muutostyöt 30 000 e 
 
Säkylän paloasema  
- Sammutusletkujen kuivatustornin julkisivupeltien uusiminen 12 000 e 
- Pihan asfaltointi, itä- ja eteläpuoli  6 000 e 
- Paloaseman julkisivupintojen korjaustyötä  6 000 e 

 
Säkylähalli    
- Pesu- ja saunatilojen saneeraukset vuosittain   23 000 e 
   
Terveyskeskus 
- Katos ja oleskelutila ulos vanhuksille  30 000 e 
- Pyörätien toteutus  16 000 e 
 
Museomylly 
- Museomyllyn kunnostushanke  39 000 e 
   valtionavustus, tulo  19 500 e 
 
Tuulimylly 
- Tuulimyllyn peruskorjausta  35 000 e 
 
Kalasataman rakennukset 
- Määrärahavaraus kalasataman kiinteistön, koneiden ja laitteiden korjauksiin 45 000 e 
 ja hankintoihin. Vaatii ELY:n avustuksen myöntämisen 
 avustus, tulo 36 000 e 
 
Köörnummen varikko 
- Työsuojelutarkastuksen edellyttämät muutostyöt  25 000 e 
 
Varhaiskasvatuksen rakennukset: 
 
Huovinrinteen päiväkoti 
- Piha-alueen muutostöitä sekä aidan ja porttien uusiminen 6 000 e 
 
Keskustan päiväkoti 
- Julkisivun huoltomaalaus valmiiksi asti, yläosa  5 000 e 
 
- Pihavalaistus ja autolämmityspistorasiat Lehmuuntien puoleiselle P-alueelle  5 000 e 
- Kiinteistöautomaation uusimista vuosittain  15 000 e 
 
Kankaanpään ryhmis 
- Sisätilojen ilmanlaadun parantamistoimet  8 000 e 
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Koulurakennusten korjausrakentaminen –hanke  
 
Yhteiskoulu 
- Sisätilojen ilmanlaadun parantamistoimet  15 000 e 
 
Lallin koulu 
- Viipalekoulun purkaminen ja rehtorinhuonetta varten muutostöitä 28 000 e 
- Ulko-ovien ja lukitusten uusimista  14 000 e 
- Liikuntasalin lattian hionta ja lakkaus  6 000 e 
- Kiipeilytelineen tai palloseinän rakentaminen  9 000 e 
- Musiikkiluokan akustointi ja sähköjärjestelmien uusiminen 7 000 e 
 
Kepolan koulu 
- Koulurakennuksen ulkoseinän maalausta  7 000 e 
- Ilmastointikanavien nuohousta  5 000 e 
- Palloiluhallin takaseinän korjaus  4 000 e 
- Koulun aidan rakentaminen valmiiksi  7 000 e 
  
Isosäkylän koulu 
- Sisätilojen ilmanlaadun parantamistoimet 6 000 e 
- Äänieristetyt ovet uudemman osan ja pienryhmien luokkiin 9 kpl 8 000 e 
- Sisäseinien maalausta luokkahuoneissa ja käytävissä  7 000 e 
- Oppilaiden wc-tilojen remontointia  7 000 e 
 
Huovinrinteen koulu 
- Koulun sisätilojen pintojen maalauksia ja muovim. korjauksia vuosittain 8 000 e 
- Sisätilojen ilmanlaadun parantamistoimia vuosittain 7 000 e 
- Pyörätelinealueen ja palloiluhallin viereisen tien asfaltointi 7 000 e 
- Valvontakameroiden ja kuulutusjärjestelmien lisääminen 6 000 e 
- Leikkivälineiden uusimista ja korjausta 7 000 e 
 
Huovinrinteen rivitalo 
- Opetusluokkatilojen maalaus ja ikkunoiden uusiminen  13 000 e 
 
 

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS -HANKERYHMÄ 

  TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Investointimenot -203 064 -1 647 000 -1 109 000 -560 000 -560 000 -560 000 

Investointitulot 
 

550 000   
   

Nettoinvestoinnit -203 064 -1 097 000 -1 109 000 -560 000 -560 000 -560 000 

Määräraha sisältää seuraavat osamäärärahat: 

Liikenneväylät      
 
- Kunnan hallinnoimien kaavateiden päällystämis- ja kunnostustyöt 95 000 e 
 
- Katuvalaistusten rakentaminen ja uusimista (Huom! Elohopeaa sisältävien  80 000 e 
  valaisimien poistovaatimus) vuosittain  
 
- Katuvalaistusten ilmajohtojen poistaminen ja uusien maahan asentaminen 10 000 e 
  yhteiskäyttöpylväiden osalta (yhteishanke sähköyhtiö ja teleyht.) vuosittain 
 
- Jouluvalojen hankinta ja asennus keskusta-alueelle 10 000 e 
 
- Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjä hankintoja vuosittain 12 000 e 
 
- Länsi-Säkylän uuden teollisuusalueen risteys- ja katualueiden rakentaminen, 
  riippuen yritystoiminnan rakentumisesta alueelle 

- Säkyläntien risteysalue 192 000 e 
- risteysalueen valaistus 25 000 e 
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- Ristolan pyörätien rakentaminen, valtatie 12 alitus 30 000 e 
 
- Vuorenmaan kevyenliikenteen kadun rakentaminen 75 000 e 
 
- Kauniinsannantien ja kuntopolkujen rakentaminen vaihe 1 490 000 e 

 
 

Yleiset alueet 
 
- Puistoalueiden ja leikkikenttien parannustoimenpiteet 17 000 e 
 
- Vesistöalueiden kunnostus- ja suojelutoimet 30 000 e 
 
- Entisen leirintäalueen uuden asuntoalueen viheralueen kasvillisuuden  8 000 e 
  poistamista kaivamalla 
 
- Entisen kalanviljelylaitosalueen maaston kaivuu- ja täyttötyötä vuosittain 15 000 e 
 
- Matonpesupaikkojen kunnostusta  8 000 e 

 - Harjureitin investointihankkeen omarahoitusosuus 12 000 e 

 

VESIHUOLTOLAITOS -HANKERYHMÄ 

  TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Investointimenot -535 105 -656 000 -471 000 -450 000 -450 000 -450 000 

Investointitulot 
 

60 000   
   

Nettoinvestoinnit -535 105 -596 000 -471 000 -450 000 -450 000 -450 000 

Määräraha sisältää seuraavat osamäärärahat: 
 
 - Uusi vedenottamo, Porsaanharjun pohjavesialue,  120 000 e 
  hanke jakautuu usealle vuodelle 
 
- Köörnummen isoimman selkeytysaltaan tyhjennystoimet 8 000 e 
 
- Vuotovesitutkimukset vesijohto- ja viemäriverkostot, mittarikaivot 50 000 e 
 
- Kaukokäyttöautomaatio (vesi ja viemäröinti)  32 000 e 
 
- Pyhäjoen alueen viemäröintiä vuosittain 75 000 e 
 
- Yttilän Ottan vedenottamon varavoimageneraattorin kunnostus 10 000 e 
 
- Vesi- ja viemärijohto-osuuksien rakentamista tarvittaessa 45 000 e 
   
- Salopäänkulman vesijohdon uusiminen 28 000 e 
 
- Jv-pumppaamo l, pumpun uusinta taajuusmuuttajalla 19 000 e 
  
- Yhdystien jv-pumppaamon pumppujen uusiminen 22 000 e 
 
- Lusikkaojan alavesisäiliön pesu, desinfiointi ja kuntotarkastus  8 000 e 
 
- Jv-pumppaamo III, akselivetoisen jv-pumpun uusiminen  19 000 e 
 
- Jv-puhdistamon ikkunoiden uusimista (selkeytysallastila) 25 000 e 
  ja julkisivupeltien uusimista 
 
- Jv-puhdistamon ilmanvaihdon parantaminen vuosittain 10 000 e 
  
 



 
69 

 

IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA -HANKERYHMÄ 

  TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Investointimenot -140 181 -183 500 -312 560 -150 000 -150 000 -150 000 

Investointitulot 
  

  

   Nettoinvestoinnit -140 181 -183 500 -312 560 -150 000 -150 000 -150 000 

 

Kunnanhallitus päättää määrärahan käytöstä hankeryhmä-tasolla sekä muutoksista osamäärärahojen välil-
lä. Kukin toimielin päättää irtaimen omaisuuden hankinnoista osamäärärahojen puitteissa ja kunnanhalli-
tuksen erikseen antamien hankintaohjeiden mukaisesti. Määräraha sisältää seuraavat osamäärärahat: 

 

Kunnanhallitus/ Irtain omaisuus  56 000 e 

Keskitetyn varmistusjärjestelmän uusiminen. 35 000 e 

Kunnanviraston langattoman verkon uusiminen, 8-10 kpl uusia 
tukiasemia ja niille tarvittavat hallintalisenssit. 6 000 e 

Säkylän kansallispukuhanke. 15 000 e 

 

Perusturvalautakunta/ Irtain omaisuus 80 000 e 

Verenkuva-analysaattorin hankinta laboratorioon. 40 000 e 

Autoklaavin hankinta terveyskeskuksen välinehuoltoon. 40 000 e 

 

Tekninen lautakunta/ Irtain omaisuus 6 000 e 

Päältä ajettavan ruohonleikkurin hankinta. 6 000 e 

 

Sivistyslautakunta/ Irtain omaisuus  170 560 e 

Sivistystoimen it-laitehankinnat. 74 100 e 

Varhaiskasvatuksen kalustohankinnat. 5 950 e 

Perusopetuksen koulujen kalustohankinnat. 43 510 e 

Ruokapalvelun kalustohankinnat. 15 000 e 

Kirjastopalvelujen kalustohankinnat. 14 000 e 

Liikunta- ja nuorisopalvelut/ auton hankinta työpajalle ruokakuljetuksia varten. 18 000 e 

 

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 
 

  TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Investointimenot -1 677 790 -3 128 990 -2 787 235 -1 890 675 -1 931 349 -1 931 349 

Investointitulot 77 425 690 000 115 500 60 000 60 000 60 000 

Nettoinvestoinnit -1 600 365 -2 438 990 -2 671 735 -1 830 675 -1 871 349 -1 871 349 
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6. RAHOITUSOSA 

Rahoitusosan tarkoituksena on osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Talous-
arvion rahoitusosan ensimmäistä osasta nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät inves-
tointimenoihin. Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan kassavirta. Rahoitusosa on laadittu rahoi-
tuslaskelmakaavan muodossa, mutta siitä on jätetty pois toimeksiantojen varojen ja pääomien muutok-
set, vaihto-omaisuuden, saamisten sekä korottomien velkojen muutokset, sillä niiden arvioiminen suun-
nitelmavuosille on mahdotonta. Liitteessä 1 on esitetty rahoituslaskelma vuosilta 2016–2021. 

 
 
 

RAHOITUSOSA TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 

        1.000 e 1.000 e 1.000 e 

Toiminnan rahavirta 

  

  

   
Vuosikate 4 819 515 2 883 877 2 678 686 2 679 2 679 2 679 

Satunnaiset erät 

 

 
  

   
Tulorahoituksen korjauserät -525 212 -160 000 -100 000 -100 -100 -100 

Toiminnan rahavirta 4 294 303 2 723 877 2 578 686 2 579 2 579 2 579 

Investointien rahavirta 

 

 
  

   Investointimenot -1 677 790 -3 128 990 -2 787 235 -1 891 -1 931 -1 931 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 
 

610 000 55 500 
   

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
luovutustulot 

599 392 240 000 160 000 160 160 160 

Investointien rahavirta -1 078 398 -2 278 990 -2 571 735 -1 731 -1 771 -1 771 

Toiminnan ja investointien rahavirta 3 215 905 444 887 6 951 848 807 807 

Rahoituksen rahavirta 

 

 
  

   Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 0 

Antolainasaamisten lisäys 
  

  

   Antolainasaamisten vähennys 
  

  

   Lainakannan muutokset -5 367 486 -867 486 -836 978 -837 -837 -837 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 
  

  

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -867 486 -867 486 -836 978 -837 -837 -837 

Lyhytaikaisten lainojen muutos -4 500 000 
 

  

   Oman pääoman muutokset 
 

703 548   
   

Vaikutus maksuvalmiuteen -2 151 581 280 949 -830 027 11 -30 -30 

  

 

 
  

   Investointien omahankintameno, 1000 e -1 678 -2 519 -2 732 -1 891 -1 931 -1 931 

Investointien tulorahoitus, % 287,3 % 114,5 % 98,1 % 141,7 % 138,7 % 138,7 % 

Lainanhoitokate 5,09 3,05 2,96 2,96 2,96 2,96 
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LIITTEET 

Liite 1.  Ulkoinen tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuosille 2016-2021 
Liite 2. Toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain 
Liite 3. Investointisuunnitelma 2018-2021 
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Ulkoinen tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuosille 2016–2021 

TULOSLASKELMAOSA  TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Ulkoinen, 1.000 euroa 
  

  
   Toimintatuotot 8 855 7 241 7 650 7 650 7 650 7 650 

Toimintakulut   -44 138 -43 920 -44 186 -44 186 -44 186 -44 186 

Toimintakate -35 283 -36 679 -36 536 -36 536 -36 536 -36 536 

Verotulot 
  

  
   Kunnallisvero 24 759 24 562 24 235 24 235 24 235 24 235 

Yhteisövero 1 652 1 705 1 742 1 742 1 742 1 742 

Kiinteistövero 1 908 1 877 1 931 1 931 1 931 1 931 

Verotulot 28 318 28 144 27 908 27 908 27 908 27 908 

Valtionosuudet 11 832 11 491 11 358 11 358 11 358 11 358 

Rahoitustuotot ja -kulut 
  

  
   

Korkotuotot 2 2 0 0 0 0 

Muut rahoitustuotot 55 50 54 54 54 54 

Korkokulut -98 -116 -102 -102 -102 -102 

Muut rahoituskulut -6 -8 -4 -4 -4 -4 

Rahoitustuotot ja -kulut -47 -72 -51 -51 -51 -51 

Vuosikate 4 820 2 884 2 679 2 679 2 679 2 679 

Suunnitelmapoistot -2 183 -2 182 -2 337 -2 300 -2 300 -2 300 

Satunnaiset tuotot 
  

  
   Satunnaiset kulut 

  
  

   Tilikauden tulos 2 636 701 342 379 379 379 

Poistoeron muutos (lis. -, väh.+) 3 2 2 1 1 1 

Varausten muutos (lis. -, väh.+) 27 
 

  
   

Rahastojen muutos (lis. -, väh.+) 
  

  
   Tilikauden yli-/alijäämä 2 666 704 344 381 379 380 

Yli-/alijäämä vuoden lopussa -1 231 -528 -184 197 576 956 

  
      

RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 

Toiminnan rahavirta 
  

  
   

Vuosikate 4 820 2 884 2 679 2 679 2 679 2 679 

Satunnaiset erät 0 
 

  
   

Tulorahoituksen korjauserät -525 -160 -100 -100 -100 -100 

Toiminnan rahavirta 4 294 2 724 2 579 2 579 2 579 2 579 

Investointien rahavirta 
  

  
   

Investointimenot -1 678 -3 129 -2 787 -1 891 -1 931 -1 931 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 
 

610 56 
   

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 599 240 160 160 160 160 

Investointien rahavirta -1 078 -2 279 -2 572 -1 731 -1 771 -1 771 

Toiminnan ja investointien rahavirta 3 216 445 7 848 807 807 

Rahoituksen rahavirta 
  

  
   

Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 0 

   Antolainasaamisten lis. 
  

  
   

   Antolainasaamisten väh. 
  

  
   

Lainakannan muutokset -5 367 -867 -837 -837 -837 -837 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 
  

  
   

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -867 -867 -837 -837 -837 -837 

Lyhytaikaisten lainojen muutos -4 500 
 

  
   

Muut maksuvalmiuden muutokset -291 
 

  
   

Vaikutus maksuvalmiuteen -2 443 -423 -830 11 -30 -30 

Rahavarojen muutos -2 443 -423 -830 11 -30 -30 

Rahavarat 1.1. 2 862 419 -4 -834 -823 -853 

Rahavarat 31.12 419 -4 -834 -823 -853 -883 
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Toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain 

 
TULOARVIOT (ulkoiset ja sisäiset) TP 2016 TA 2017 TA 2018 

Tarkastuslautakunta 0 0 0 

   Hallinto 1 519 120 1 024 502 928 598 

   Elinkeinojen kehittäminen 8 152 8 600 5 500 

Kunnanhallitus 1 527 272 1 033 102 934 098 

   Perusturvan hallinto 601 977 710 268 673 933 

   Vanhustenhuolto ja kotipalvelu 763 878 431 000 667 587 

   Sosiaalityö- ja toimeentuloturva 418 674 198 000 111 581 

   Vammaispalvelut ja kehitysvammaishuolto 57 258 25 000 65 766 

   Terveydenhuolto 1 608 019 1 405 900 1 506 222 

Perusturvalautakunta 3 449 806 2 770 168 3 025 089 

   Tekninen hallinto 17 721 0 392 

   Kiinteistötoimi 1 468 456 1 282 961 1 413 340 

   Yhdyskuntatekniikka 6 038 4 740 5 000 

   Vesihuoltolaitos 2 250 174 2 258 700 2 255 280 

   Palo- ja pelastustoimi 0 0 0 

Tekninen lautakunta 3 742 388 3 546 401 3 674 012 

   Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 293 743 318 513 319 062 

   Ympäristöterveydenhuolto 688 272 701 602 721 272 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 982 015 1 020 115 1 040 334 

   Sivistystoimen hallinto ja tukipalvelut 732 093 733 125 696 663 

   Varhaiskasvatus 410 000 358 600 332 720 

   Perusopetus 121 595 52 250 115 690 

   Lukiokoulutus 2 208 0 1 962 

   Vapaa sivistystyö 54 390 49 200 53 792 

   Kirjasto- ja kulttuuripalvelu 7 578 7 250 5 416 

   Liikunta- ja nuorisopalvelu 67 353 92 000 105 057 

Sivistyslautakunta 1 395 216 1 292 425 1 311 300 

Säkylän kunta, yhteensä 11 096 697 9 662 211 9 984 833 

  
  

  

   
  

MÄÄRÄRAHAT (ulkoiset ja sisäiset) TP 2016 TA 2017 TA 2018 

   Tarkastustoiminta -21 114 -19 255 -21 155 

Tarkastuslautakunta -21 114 -19 255 -21 155 

   Hallinto -2 172 335 -1 920 495 -2 084 599 

   Elinkeinojen kehittäminen -285 552 -455 424 -305 038 

Kunnanhallitus -2 457 887 -2 375 919 -2 389 637 

   Perusturvan hallinto -1 046 290 -1 031 195 -971 396 

   Vanhustenhuolto ja kotipalvelu -6 321 923 -5 642 008 -6 477 628 

   Sosiaalityö- ja toimeentuloturva -2 368 182 -2 200 206 -1 913 634 

   Vammaispalvelut ja kehitysvammaishuolto -2 349 804 -2 588 491 -2 519 161 

   Terveydenhuolto -15 103 487 -14 706 161 -14 852 748 

Perusturvalautakunta -27 189 686 -26 168 061 -26 734 567 

   Tekninen hallinto -79 329 -75 606 -87 023 

   Kiinteistötoimi -2 397 054 -2 454 468 -2 465 569 

   Yhdyskuntatekniikka -377 607 -490 718 -477 496 

   Vesihuoltolaitos -732 297 -834 512 -861 838 

   Palo- ja pelastustoimi -714 626 -738 638 -725 934 

Tekninen lautakunta -4 300 914 -4 593 942 -4 617 860 

   Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -343 509 -392 565 -400 341 

   Ympäristöterveydenhuolto -730 546 -760 824 -757 718 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta -1 074 055 -1 153 389 -1 158 059 

   Sivistystoimen hallinto ja tukipalvelut -981 756 -1 101 020 -1 005 693 

   Varhaiskasvatus -2 825 516 -3 077 877 -2 959 346 

   Perusopetus -5 540 077 -5 773 166 -5 518 336 

   Lukiokoulutus -1 006 915 -998 643 -994 275 

   Vapaa sivistystyö -262 946 -269 172 -266 576 

   Kirjasto- ja kulttuuripalvelu -308 598 -309 070 -300 007 

   Liikunta- ja nuorisopalvelu -410 647 -502 150 -555 694 

Sivistyslautakunta -11 336 455 -12 031 098 -11 599 927 

Säkylän kunta, yhteensä -46 380 111 -46 341 664 -46 521 205 
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INVESTOINTISUUNNITELMA 2018-2021 
 
 

 

TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

KIINTEÄ OMAISUUS

Kiinteän omaisuuden ostaminen 350 000 250 000 250 000 250 000

KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ 350 000 250 000 250 000 250 000

OSAKKEET JA OSUUDET

Osakkeet 

Osakkeet 0 0 0 0

Kuntayhtymäosuudet

Satakunnan sairaanhoitopiiri/investointiosuus 40 675 40 675 81 349 81 349

OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ 40 675 40 675 81 349 81 349

MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT

Muut rakennukset

Palvelin kiinteistövalvonnan TAC-ohjelmille 5 000

Lava-auto kiinteistöjen nurmikonleikkaajien käyttöön 8 000

Kunnanvirasto/ ilmastointikanavien nuohous, sosiaalitoimiston muutostyöt 37 000

Säkylän paloasema/ tornin peltien uusiminen, pihan asfaltointi, julkisivu 24 000

Säkylähalli/ pesu- ja saunatilojen vuosisaneeraukset 23 000

Terveyskeskus/ katos ja oleskelutila ulos vanhuksille, pyörätie 46 000

Museomyllyn kunnostushanke 39 000

Tuulimyllyn peruskorjaus 35 000

Kalasataman kiinteistö, koneet, laitteet (vaatii ELY:n avustuksen) 45 000

Köörnummen varikko/ työsuojelun edellyttämät muutostyöt 25 000

Muut rakennukset 287 000

Varhaiskasvatuksen rakennukset

Huovinrinteen päiväkoti/ piha-alueen muutostyöt, aita ja portit 6 000

Keskustan päiväkoti/ maalaus, pihavalaistus, al.pistorasiat, automaatio 25 000

Kankaanpään ryhmis/ sisätilojen ilmanlaadun parantamistoimet 8 000

Varhaiskasvatuksen rakennukset 39 000

Koulurakennukset

Yhteiskoulu/ sisätilojen ilmanlaadun parantamistoimet 15 000

Lallin koulu/ viipalekoulun purkaminen, muutostyöt rehtorinhuonetta varten

     ulko-ovien ja lukitusten uusiminen, liikuntasalin lattia, kiipeilytelineen

     tai palloseinän rakentaminen, musiikkiluokan muutostyöt 64 000

Kepolan koulu/ maalaus, ilmastointikanavien nuohous, palloiluhallin

     takaseinän korjaus, aidan valmiiksi rakentaminen 23 000

Isosäkylän koulu/ sisätilojen ilmanlaadun parantamistoimet, äänieristetyt

     ovet, sisäseinien maalaukset, oppilaiden wc-tilojen remontointi 28 000

Huovinrinteen koulu/ maalaukset ja muovimaton korjaukset, sisätilojen 

     ilmanlaadun parantamistoimet, piha-alueen asfaltointi, valvontakame-

     roiden ja kuulutusjärjetelmien lisääminen, leikkivälineiden uusiminen 35 000

Huovinrinteen rivitalon opetusluokkien maalaus ja ikkunoiden uusiminen 13 000

Koulurakennukset 178 000

MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT 504 000 440 000 440 000 440 000

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

Liikenneväylät 1 019 000

Kaavateiden päällystämis- ja kunnostustyöt 95 000

Katuvalaistusten rakentaminen ja uusiminen 80 000

Katuvalaistusten  ilmajohtojen poistaminen ja uusien maahan asentaminen 10 000

Jouluvalojen hankinta ja asennus keskusta-alueelle 10 000

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjä hankintoja 12 000

Länsi-Säkylän uuden teollisuusalueen Säkyläntien risteysalue ja valaistus 217 000

Ristolan pyörätien rakentaminen, valtatie 12 alitus 30 000

Vuorenmaan kevyenliikenteen kadun rakentaminen 75 000

Kauniinsannantien ja kuntopolkujen rakentaminen vaihe 1 490 000

Yleiset alueet 90 000

Puistoalueiden ja leikkikenttien parannustoimet 17 000

Vesistöalueiden kunnostus- ja suojelutoimet 30 000

Entisen leirintäalueen uuden asuntoalueen kasvillisuuden poistaminen 8 000

Entisen kalanviljelysalueen maaston kaivuu- ja täyttötyö 15 000

Matonpesupaikkojen kunnostusta 8 000

Harjureitin investointihankkeen omarahoitusosuus 12 000

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ 1 109 000 560 000 560 000 560 000
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TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

VESIHUOLTOLAITOS

Uusi vedenottamo Porsaanharjun pohjavesialueelle 120 000

Köörnummen isoimman selkeytysaltaan tyhjennystoimet 8 000

Vuotovesitutkimukset vesijohto- ja viemäriverkostot, mittarikaivot 50 000

Kaukokäyttöautomaatio (vesi ja viemäröinti) 32 000

Pyhäjoen alueen viemäröinti 75 000

Yttilän Ottan vedenottamon varavoimageneraattorin kunnostus 10 000

Vesi- ja viemärijohto-osuuksien rakentaminen tarvittaessa 45 000

Salopäänkulman vesijohdon uusiminen 28 000

Jv-pumppaamo I, pumpun uusinta taajuusmuuttajalla 19 000

Yhdystien jv-pumppaamon pumppujen uusiminen 22 000

Lusikkaojan alavesisäiliön pesu, desifiointi ja kuntotarkastus 8 000

Jv-pumppaamo III, akselivetoisen jv-pumpun uusiminen 19 000

Jv-puhdistamon ikkunoiden ja julkisivupeltien uusimista 25 000

Jv-puhdistamon ilmanvaihdon parantaminen 10 000

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ 471 000 450 000 450 000 450 000

IRTAIN OMAISUUS

Kunnanhallitus

Keskitetyn varmistusjärjestelmän uusiminen 35 000

Kunnanviraston langaton verkko, uudet tukiasemat ja niiden lisenssit 6 000

Säkylän kansallispukuhanke 15 000

Kunnanhallitus 56 000

Perusturvalautakunta

Verenkuva-analysaattorin hankinta laboratorioon 40 000

Autoklaavin hankinta terveyskeskuksen välinehuoltoon 40 000

Perusturvalautakunta 80 000

Tekninen lautakunta

Päältä ajettavan ruohonleikkurin hankinta 6 000

Tekninen lautakunta 6 000

Sivistyslautakunta

It-laitehankinnat 74 100

Varhaiskasvatuksen kalustohankinnat 5 950

Perusopetuksen koulujen kalustohankinnat 43 510

Ruokapalvelun kalustohankinnat 15 000

Kirjastopalvelujen kalustohankinnat 14 000

Liikunta ja nuorisopalvelut/ auton hankinta työpajalle (ruokakuljetukset) 18 000

Koulutuslautakunta 170 560

IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ 312 560 150 000 150 000 150 000

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 2 787 235 1 890 675 1 931 349 1 931 349

INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 115 500 60 000 60 000 60 000

NETTOINVESTOINNIT 2 671 735 1 830 675 1 871 349 1 871 349

TULOT

Omaisuuden myynti (tontit) 30 000 30 000 30 000 30 000

Omaisuuden myynti (kiinteä omaisuus) 30 000 30 000 30 000 30 000

Osakkeiden myynti

Valtionavustus/ museomyllyn kunnostus 19 500

Valtionavustus/ kalasataman kiinteistön, koneiden ja laitteiden korjaukset 36 000

TULOT YHTEENSÄ 115 500 60 000 60 000 60 000

Omaisuuden myynti yhteensä 60 000 60 000 60 000 60 000

Muut investointitulot 55 500 0 0 0


