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1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 

Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät Suomessa noin 44 mrd. euroa vuodessa palvelujen järjestämiseen ja kun-
talaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Menoista noin puolet katetaan veroilla, neljännes maksuilla ja myyntitu-
loilla ja viidennes valtionosuuksilla. Suomalaiset kunnat ylläpitävät laajasti hyvinvointimme kivijalkaa. 
 
Säkylän kunnan tulevaisuuden näkymät ovat kokonaisuutena vakaat, vaikka kuntatalouden ja mahdollisten 
valtakunnallisten uudistusten vaikutukset luovat edelleen varjojaan kuntien toimintaan. Säkylän kunnan vuo-
den 2019 talousarvion valmistelun haastavuus oli nähtävissä jo alkukesästä 2018, kun kunnanhallitus antoi 
talousarvion valmisteluun ohjeita ja raameja. Menojen kasvu on harmillista, mutta ennalta nähtyä ja sen pe-
rusteet ovat valtakunnalliset sopimukset, hintatason nousu ja samanaikainen palvelutarpeen ja palveluo-
dotusten kasvu. Menokasvun painetta on erityisesti perusturvan kokonaisuudessa ja ikäihmisten palveluissa. 
 
Vuoden 2018 talousarvion katsauksessa esittämäni ennuste tiukan talouden ajan jatkumisesta on valitetta-
vasti toteutunut. 
 
Vanhat kunnan alijäämät saatiin katettua jo vuoden 2017 tilinpäätöksessä ja alijäämä kääntyi 1,6 miljoonan 
euron ylijäämäksi. Vakaan talouden kunnassa tulisi olla taseessa kuitenkin usean miljoonan euron ylijäämä, 
joka toimii puskurina vuosivaihteluille.  Vuoden 2019 talousarvio jää alijäämäiseksi. 
 
Säkylän kunnan velkamäärä jatkaa laskuaan, eikä meillä ole kertynyttä rakennusten korjausvelkaa. Olemme 
investoineet viisaasti.  Säkylän kunnalla lainaa asukasta kohti on enää 1.140 e/asukas, mikä selkeästi alle 
koko maan keskiarvon. Koko maan keskiarvo on 2.930 e/asukas. 
 
Väestömme ikääntyminen lisää palvelutarvetta ja kun samaan aikaan muutkin menot kasvavat ja verotulojen 
kasvu on laimeaa, niin tasapainon löytäminen palvelutuotannon ja tulokertymän välillä vaatii edelleen raken-
teellisia muutoksia, joihin tulee tarttua päättäväisesti heti vuosien 2018-2019 aikana. 
 
Asukkaamme ovat tutkitusti tyytyväisiä kunnan ja yritysten tuottamiin palveluihin; ja panostamme niihin ja 
niiden kehittämiseen edelleen. Säkylä on viihtyisä ja turvallinen kunta sekä asukkaille, että yrityksille. Säky-
län työllisyystilanne on Satakunnan paras; työttömiä on alle 5 prosenttia.  
 
Biotalouden, varuskunnan ja metalliteollisuuden tulevaisuuden näkymät ovat kokonaisuutena varsin myöntei-
set. Vetovoimaamme yritysten silmissä parantaa myös saamamme tunnustus Satakunnan yrittäjäaktiivisim-
pana kuntana. Aktiiviset ja osaavat asukkaat ovat myös tärkeä osa elinvoimaamme. 
 
Meillä on vahvat menestyksen tukijalat, joilta voimme toisiamme kannustaen ponnistaa yhdessä eteenpäin.  
 
Vastuullisesti ja rohkeasti. 
 
 
 
Säkylässä 31.10.2018 
 
Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
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2. YLEISPERUSTELUT 

2.1.  Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät 

 Talouden kehitys 

 

Satakunnassa talouden elpyminen on jatkunut. Teollisuus on päässyt suurelta osin kasvuun kiinni. Erityisen 
myönteisenä piirteenä erottuu maakunnan koneiden ja laitteiden valmistuksen sekä meriteollisuuden kasvun 
käynnistyminen vahvana. Elintarviketeollisuuden liikevaihdon nousu on voimistunut huomattavasti. Myös 
metsäteollisuus jatkaa edelleen loivalla kasvu-uralla. Rakentamisen ja palveluiden veto on jatkunut varsin 
vahvana, mutta kaupan ja luovien alojen nousu on tyrehtynyt. Tulevat näkymät ovat maakunnalle yhä varsin 
suotuisat. 
 
Kuntatalous vahvistui selkeästi vuonna 2017, mutta kuntien välillä on suuria eroja. Kuntien lainakanta kas-
vaa ja lainakannan kasvu selittyy pääosin sairaanhoitopiirien kasvaneilla investoinneilla. Maakunta– ja 
sote-uudistus saattaa muuttaa kuntatalouden rakenteita vuonna 2021. Kustannustenjaon tarkistus alentaa 
valtionosuutta jälleen kerran vuonna 2019. Kuntatalous heikkenee merkittävästi vuonna 2019 toimintame-
nojen kasvun nopeutuessa ja verotulojen kasvun hidastuessa. Valtakunnan tasolla investointitarpeet, kor-
jausvelka ja kasvukeskusten palvelujen ja infrastruktuurin laajentaminen haastavat kuntataloutta. Jotta in-
vestoinnit voitaisiin rahoittaa myös jatkossa, on kuntien tulokehityksen oltava vahvaa ja menot pidettävä 
kurissa. 
 
Kuntaliitto on kritisoinut voimakkaasti sitä, että kuntien yleiskatteellista valtionosuusrahoitusta ollaan kaven-
tamassa ensi vuonna ns. kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmällä. Budjettiriihessä päätettiinkin supis-
taa tähän kohdennettavaa valtionosuusrahoitusta 40 miljoonasta eurosta 30 miljoonaan euroon. Avustus-
tyyppisen kannustinjärjestelmän tarkemmat yksityiskohdat selviävät syksyllä valmistelun edetessä. 
 
Vuoden 2018 kunnallisveron kertymäennuste laskee kevään tilanteesta merkittävästi. Asia kävi ilmi jo ke-
säkuussa, kun Verohallinto julkaisi ensimmäiset ennakkotilastonsa verovuodesta 2017. Syyt löytyvät osit-
tain ansiotuloista sekä osittain työtulovähennyksistä. Näiden seikkojen taustalla näyttäisi olevan jossain 
määrin epäonnistunut julkisen sektorin lomarahaleikkauksen sekä työtulovähennyksen vaikutusarviointi. 
 
Henkilöasiakkaiden veronpalautukset ovat tänä vuonna poikkeuksellisen suuret ja samalla suurin yksittäi-
nen syy alentuneisiin kunnallisverokertymiin kuluvana vuonna. Koko maassa kuntien ennakkopalautukset 
ovat kasvaneet yli 250 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoteen. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan 
pääomaverotulot ovat myös kasvaneet odotettua paremmin verovuonna 2017. Marraskuinen maksuunpa-
notilitys tulee näin ollen olemaan negatiivinen kuntien osalta, ennakkotietojen mukaan noin -160 miljoonaa 
euroa. 
 
Valtionosuusleikkaukset jatkuvat merkittävänä myös vuonna 2019. Kuntatalousohjelman mukaan valtion-
avut vähenevät 3 prosenttia vuodesta 2018. Valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvien toimen-
piteiden arvioidaan yhteensä heikentävän kuntataloutta 254 milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna. Tästä 
suuri osa selittyy negatiivisella kuntien ja valtion välisellä kustannustenjaon tarkistuksella. 
 
Kustannustenjaon tarkistuksen lisäksi hallituskaudella on tehty muita kuntien toimintaan ja talouteen liittyviä 
päätöksiä, jotka eivät Kuntaliiton selvitysten mukaan ole toteutuneet arvioidusti. Kaavailtuja säästöjä ei ole 
saavutettu ja niihin liittyvät valtionosuusvähennykset ovat valtaosaltaan perusteettomia. Näitä ovat erikois-
sairaanhoidon keskittäminen, omais- ja perhehoidon ja vanhusten laatusuosituksen toimeenpano sekä 
kiky-sopimuksen työajan pidentämiseen liittyvät säästötavoitteet. 
 
Kuntatalouden kehitysarvio on muotoutumassa kuluvana vuonna odotettua heikommaksi poikkeuksellisen 
suurten ennakonpalautusten vuoksi. Kuntien kunnallisverotilitykset vuonna 2018 ovat uusimpien arvioiden 
mukaan noin 600 miljoonaa euroa heikommat kuin vielä kevään kuntatalousohjelmassa arvioitiin. 
 
Menopaineita lähivuosille aiheuttavat palkankorotusten, erikoissairaanhoidon, useiden investointitarpeiden 
sekä peruskorjaustarpeet. Myös sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun lisää kuntien kustannuksia. 
Vaikka kuntatalous kokonaisuutena on tällä hetkellä tasapainossa, ovat kuntien väliset erot suuret. Kuntien 
rahoituksen tasapainotilaa kuvataan kuntatalousohjelmassa toiminnan ja investointien rahavirta -käsitteen 
avulla. Valtakunnallisessa kuntatalousohjelmassa on arvioitu, että vuosina 2019 ja 2020 ainoastaan yli 100 
000 asukkaan kuntakokoryhmässä toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen, kun taas kaikissa 
muissa kuntakokoryhmissä se on negatiivinen kumpanakin vuotena. 
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 Väestö ja työllisyys 
 

Säkylän kunnan väkiluku on pienentynyt tasaisesti lähes vuosittain 1990-luvun alusta lähtien. Tilastokeskuk-
sen mukaan Säkylän kunnan väkiluku elokuussa 2018 oli 6 883. Väkiluvun odotetaan pienenevän tasaisesti 
tulevina vuosina. Väkiluvun muutoksen ohella myös väestön rakenne muuttuu merkittävästi. Alle 65-vuotiai-
den määrä laskee ja yli 65-vuotiaiden määrä nousee. Kuntaliiton mukaan merkittävin väestörakenteen muu-
tos Suomessa ja koko Euroopassa on väestörakenteen vanheneminen.  Eläkeikäisten osuus väestöstä kas-
vaa voimakkaasti samaan aikaan kun työikäinen väestö vähenee. Myös lasten ja nuorten osuudet pienene-
vät eikä syntyvyydessä ole odotettavissa merkittävää muutosta myöskään tulevaisuudessa. 
 
Alla olevassa taulukossa ja kuviossa on esitelty Säkylän (yhdistetty entisen Köyliön tiedot ennen vuotta 
2016) väkiluvun muutokset ikäryhmittäin vuodesta 1990 vuoteen 2017.  

 

Säkylän väestö ikäryhmittäin 1990–2017 (Tilastokeskus)   
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 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 

2017 945 3948 2010 6903 
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Seuraavassa taulukossa ja kuviossa on esitelty Säkylän kunnan väkiluvun ennuste ikäryhmittäin vuodesta 

2019 vuoteen 2040. 

 

Säkylän väestöennuste ikäryhmittäin 2019–2040 (Tilastokeskus) 
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 0-14 15–64 65- Yhteensä 

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 
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Samanaikaisesti Säkylän kunnan väkiluvun laskun ja väestörakenteen muutoksen kanssa väestöllinen huolto-
suhde kasvaa. Väestöllinen huoltosuhde kuvaa alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrää 100 työ-
ikäistä kohden. Väestön ikääntymisen ohella työikäisten määrä pienenee, mikä lisää huoltosuhteen kasvua. 
Seuraavassa kuviossa esitellään Säkylän väestöllistä huoltosuhteen muutosta verrattuna Satakunnan ja koko 
maan vastaaviin lukuihin vuosien 2007 ja 2017 välisenä aikana.  

 

 
 

Säkylän kunnan väestöllinen huoltosuhde suhteessa Satakuntaan ja koko maahan. (Tilastokes-
kus) 

 

 
 
Väestömäärän muutoksia voidaan arvioida erilaisten indikaattoreiden avulla. Seuraavissa kuvioissa tarkastel-
laan luonnollista väestön määrän muutosta eli syntyvyyttä ja kuolleisuutta sekä tulo- ja lähtömuuttoa. 

 

Kuolleet ja elävänä syntyneet 2012-2017 

 

 

Luonnollinen väestön määrän muutos on ollut Säkylässä negatiivista koko 2010-luvun ajan. Kuolleisuus on näin 
ollen ollut suurempaa kuin syntyvyys. Vuonna 2017 kuolleita oli 57 enemmän kuin syntyneitä.  
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Tulo- ja lähtömuuttajat 2013-2017 

 

 

Säkylän kunta on kärsinyt koko 2010-luvun ajan muuttotappiosta. Kyseinen kehitys seuraa Suomessa vallitse-
vaa yleistä trendiä, jossa maassamuutto on jo pitkään suuntautunut suurimpiin kaupunkeihin ja niiden kehys-
kuntiin. 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 pie-
neneminen. Tämä on johtunut luonnollisen muutoksen negatiivisuudesta ja vuosittaisista muuttotappioista. 
Vuonna 2017 tulomuuttajia oli 222 henkilöä ja lähtömuuttajia 266 henkilöä. Lisäksi työikäisten määrä on pienen-
tynyt ja yli 65-vuotiaiden määrä kasvanut. Samanlainen kehitys on odotettavissa myös tulevaisuudessa. 

 
Seuraavaksi tarkastellaan Säkylän kunnan väestön toimintaa sekä ennen kaikkea työllisyystilannetta ja sen ke-
hitystä. Koko maan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2018 lopussa yhteensä 243 300 työtöntä työnhaki-
jaa, joka on 45 400 työtöntä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi kui-
tenkin heinäkuusta 40 800:lla. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,2 prosenttia, joka on 1,8 pro-
senttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Säkylän kunnan työllisyystilanne on muuhun maahan ja muihin Sa-
takunnan kuntiin verrattuna hyvä. Työttömien määrä on pysynyt jo usean vuoden selvästi alle maakunnan kes-
kiarvon. Säkylän työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 4,9 % ja Satakunnan vas-
taava luku oli 9,0 %.  
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Satakunnan kuntien työttömyysprosentit syyskuussa 2018. (Työ- ja elinkeinoministeriö)  

 

 
   

 

Säkylän kunnan työttömien työnhakijoiden määrän ja avoinna olevien työpaikkojen kehi-
tys helmikuusta 2014 alkaen (Työ- ja elinkeinoministeriö) 

 

 
 

 
Yllä olevassa kuviossa on esitelty Säkylän kunnan alueella työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys 
sekä avoimet työpaikat helmikuusta 2014 alkaen. Työttömien työnhakijoiden määrä on vuoden 2018 alusta elo-
kuun alun välillä ollut laskusuunnassa. Tilaston mukaan myös pitkäaikaistyöttömien määrä on hieman laskenut. 
Avoimia työpaikkoja on alkuvuonna enemmän kuin muina aikoina.   
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Taloudellinen huoltosuhde Säkylässä, Satakunnassa ja koko maassa (Tilastokeskus) 

 

 

Taloudellisella huoltosuhteella kuvataan, kuinka monta työvoiman ulkopuolella (työttömät, opiskelijat ja eläkeläi-

set) olevaa on yhtä työllistä kohti. Säkylässä taloudellinen huoltosuhde on hyvän työllisyystilanteen myötä hyvä. 

Huomioitavaa on kuitenkin nouseva trendi, joka on merkkinä kansallisesta ja kansainvälisesti huonosta työlli-

syystilanteesta.  
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Taulukossa on esitetty Säkylän kunnan suurimmat työnantajat vuonna 2018. Työntekijämäärä kuvaa suuruus-

luokkaa, kuinka paljon organisaatiossa on työntekijöitä Säkylässä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallitsevin teollisuuden ala on selvästi elintarviketeollisuus. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan Säkylän kun-
nan alueella toimivien yritysten määrien kehitystä vuosien 2013 ja 2017 välillä. 

 
 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

Aloittaneet yritykset 31 35 31 29 32 

Lopettaneet yritykset 25 39 32 32 6 

Yritysten lukumäärä 561 651 646 602 628 

 

  

 Työntekijät 

Puolustusvoimat 670 

Säkylän kunta 466 (joista 105 mää-
räaik.) 

Apetit Ruoka Oy 223 (72 määräaik.) 

Länsi-Kalkkuna Oy 127 

Kivikylän Kotipalvaamo Oy 84 

Sucros Oy 81 

FB Ketjutekniikka Oy 68 

WESTPAK OY AB 67 

Kuljetus-Perkola Oy 50 

Attendo Huurmanni Oy 44 (10 määräaik.) 

Varuskuntaravintola Rum-
palipoika 

30 

Säkylä-Köyliön srk 23 

Hankkija Oy 21 

Millog Oy 20 
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 Henkilöstö 

 

Alla oleva kuvio osoittaa Säkylän kunnan vakinaisen henkilöstömäärän kehityksen vuodesta 2012 vuoden 2019 
arvioon. Lokakuussa 2018 määräaikaisia työntekijöitä oli 105. 

 

* Lokakuun 2018 tilanne 
      **  Ennuste 
 

 
Säkylän kunnan henkilöstön määrä osastoittain vuonna 2018 sisältää sekä vakinaisia että 
määräaikaisia työsuhteita. 
 

 
 
Sivistysosastolla työskentelee noin 219 työntekijää, perusturvaosastolla noin 191, teknisellä osastolla noin 36, 
ympäristöosastolla noin 18 ja talous- ja hallinto-osastolla noin 16. Henkilöstömäärän kuvaamiseen käytetään 
taulukossa henkilöstötyövuosien määrää, josta johtuen osan henkilöstön työ jakaantuu prosentuaalisesti use-
ammalle tehtäväalueelle. Taulukko sisältää sekä vakinaisia että määräaikaisia työsuhteita. Koska taulukon tar-
koituksena on kuvata tehtäväalueen toimintaan tarvittavan työvoiman määrää, on listauksen henkilöstö pääasi-
assa vakinaista. 
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Henkilöstömenot 

Taulukossa on kuvattu henkilöstömenot vuonna 2017 sekä arvioidut henkilöstömenot vuosina 2018 ja 2019. 

 

 2017 2018 2019 

Palkat ja palkkiot 14 944 032 16 354 504 
 

17 332 272 

Henkilöstösivukulut                         4 278 872 4 347 196 
 

4 307 605 

Yhteensä 
 

19 222 905 20 701 700 21 639 877 

 
 
 

2.2. Toiminnan rahoitus 

 

Kuntien tulot koostuvat verotuloista, valtionosuuksista ja toimintatuloista. Kuntien rahoituksesta verotulot muo-
dostavat keskimäärin noin 50 %. Seuraavaksi suurin rahoituksen lähde on kuntien toiminnasta saatavat tulot 21 
%.  
Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa valtakunnalli-
sesti. Vuonna 2019 valtionosuusprosentti on 25,37. Yhden kunnan valtionosuus saadaan, kun kunnan lasken-
nallisesta perusteesta/kustannuksesta vähennetään kunnan omarahoitusosuus, joka on yhtä suuri (€/asukas) 
kaikissa kunnissa. 
 
Säkylän kunnan käyttötalouden rahoituksesta merkittävin osa tulee verorahoituksesta (54 %). Pelkästään kun-
nallisveron tuotto muodostaa yli puolet kunnan käyttötalouden rahoituksesta. Seuraavaksi suurimman osan ra-
hoituksesta muodostaa valtionosuudet (24 %). 
 
Alla olevassa kaaviossa on kuvattu kunnan toimintatulojen jakautuminen eri tulolajien kesken. 

 

 

 

 
  

Myyntituotot 8,8 %

Maksutuotot 4,0 %

Muut toimintatuotot
2,2 %

Kunnallisvero 53,6 %

Kiinteistövero 4,2 %

Yhteisövero 3,1 %

Valtionosuudet 24,0 %
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Maksutuotot
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 Verotulot 

 

Kunnan verotulot koostuvat kunnallisverosta, kiinteistöverosta sekä yhteisöveron tuoton osuudesta. Säkylän 

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 vuosina 2016 - 2019.  

 

Veroprosentti 2016 2017 2018 2019 

Tulovero 21,50 % 21,50 % 21,50 % 21,50 % 

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

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

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

Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Voimalaitokset    2,60 % 

 

Kunnallisveroa maksetaan ansiotuloista. Se on arvonlisäveron ohella verokertymältään merkittävin yksittäinen 
vero Suomessa. Kunnallisveron osuus tuloista riippuu kunnallisveroprosentin lisäksi ansiotulojen määrästä ja 
lajista. Kunnallisveron osuus tulosta nousee ansioiden kasvaessa. Tämä progressio on tullut yhä selvemmäksi 
viime vuosina toteutettujen työtulovähennyksen ja perusvähennyksen laajennusten myötä. Vuonna 2018 keski-
määräisellä 19,86 kunnallisveroprosentilla kunnallisveroa aletaan maksaa noin 14 700 euron vuosipalkasta. 
Noin 25 000 euron vuosipalkasta kunnallisveroa maksetaan vajaa 10 prosenttia ja 38 000 euron vuosipalkasta 
hieman yli 16 prosenttia.  
 
Yhteisöt maksavat tuloveroa niiden veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena lasketta-
vasta voitosta 20 prosentin verokannan mukaan. Yhteisöveroa maksavia yhteisöjä ovat osakeyhtiöiden lisäksi 
osuuskunnat sekä tietyin edellytyksin liikelaitokset, julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-osake-
yhtiöt. Suomessa yhteisöveroprosentti laski viimeksi vuoden 2014 alussa 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. 
Veroprosentin laskemisella pyritään turvaamaan yritysverotuksen kansainvälistä kilpailukykyä, sillä yritysvero-
prosentteja on kevennetty monissa maissa viime vuosina. 
 
Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta. Vero koskee sekä maata 
että rakennuksia, lukuun ottamatta maa- ja metsätalousmaata ja vesialueita. Kiinteistöveron suuruudelle on ase-
tettu laissa ylä- ja alarajat. Yleishyödyllisen yhteisön omistamalle rakennukselle ja maapohjalle voidaan määrätä 
alhaisempi kiinteistöveroprosentti, jos kiinteistö on pääasiassa yleishyödyllisessä käytössä. Kunnat eivät maksa 
kiinteistöveroa omalla alueellaan sijaitsevasta kiinteistöstä. Kunnallisveroa maksetaan ansiotuloista. Se on ar-
vonlisäveron ohella verokertymältään merkittävin yksittäinen vero Suomessa. Kunnallisveron osuus tuloista riip-
puu kunnallisveroprosentin lisäksi ansiotulojen määrästä ja lajista.  
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Seuraavassa taulukossa on esitetty Säkylän kunnan verotulojen kehitys vuosina 2015, 2016 ja 2017 sekä vero-
tulojen ennuste vuosille 2018 – 2021. 

 

Verotulot        

1.000 e 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 

Kunnallisvero 24 160 24 759 24 589 24 475 25 484 26 102 26 820 

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

Yhteisövero 1 760 1 652 1 795 1 346 1 482 1 526 1 577 

Muutos, % -9,7 -6,1 8,6 -25,0 10,1 3,0 3,3 

Kiinteistövero 1 762 1 908 1 950 2 010 2 010 2 010 2 010 

Muutos, % 1,8 8,3 2,2 3,1 0 0 0 

Yhteensä 27 682 28 319 28 334 27 831 28 976 29 638 30 407 

Muutos 2,7 2,3 0,1 -1,8 4,1 2,3 2,6 

 
   

 

* Ennuste   
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  Valtionosuudet 

 

Verotulojen lisäksi kuntien tärkeä rahoituslähde on valtionosuudet. Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on 

taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuus tasapuolisesti koko maassa. Kunnan valtionosuus 

koostuu kahdesta osasta. Valtiovarainministeriön hallinnoima peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen 

ja perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja palvelutoiminnan kustannuksia kasvattaviin olosuhdeteki-

jöihin. Tämän lisäksi kunta saa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa opetus- ja kulttuuritoimen valtion-

osuutta. 

Ennakkolaskelmien mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8.372 miljoonaa euroa vuonna 2019. 

Kuntien valtionosuudet vähenevät 85 milj. euroa vuodesta 2018 vuoteen 2019. Muutokseen vaikuttavat mm. 

vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. e) ja valtionosuuden 

kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot (+224 milj. e). Kilpailukykysopimuksen (kiky) 

takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä 497 milj. e (-91 e/as). Lisäksi hallitusohjelman 

mukaisten indeksijäädytysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta 91 milj. euroa vuonna 

2019. Yhteensä hallituskautta (2016-2019) koskevista indeksijäädytyksistä johtuen peruspalvelujen valtionosuus 

on 243 milj. euroa alemmalla tasolla mitä se olisi ilman päätöstä indeksikorotusten jäädyttämisestä. 

Säkylän kunnan valtionosuuksien arvioidaan kuitenkin kasvavan 50.000 euroa vuodesta 2018 vuoteen 2019. 

Syinä ovat mm. verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen kasvu 110.000 eurolla ja muun opetus- ja 

kulttuuritoimen negatiivisen valtionosuuden pieneneminen 80.000 eurolla. 

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmään sovellettavia tekijöitä ovat ikärakenne, sairastavuus, työttömyys-

aste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Laskennallisen osan valtion-

osuus 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. Lisä-

osia ovat syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisuus.  

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

mämuutoksen (v. 2015) 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 ammattikorkeakou-

luille myönnettävä yksikköhintarahoitus. Tästä osuudesta vähennetään kunnan omarahoitusosuus, riippumatta 

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

räytyvät oppilaskohtaisesti ja ne maksetaan opetuksen järjestäjälle. Valtionosuus on kunnalle yleiskatteellinen, 

jonka käytöstä se saa päättää itse. Säkylän kunnan omarahoitusosuuden arvioidaan olevan vuonna 2019 noin 

514.000 euroa suurempi kuin opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus. 
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Asukasluku 31.12.2017: 6 903      

            
YHTEENVETO        

            
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM)   euroa euroa/asukas 

            

  Ikärakenne      24 073 890 3 487 

            

  Sairastavuus      7 611 183 1 103 

            

  Muut laskennalliset kustannukset       1 056 638 153 

 Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä   32 741 711 4 743 

            

 

Kunnan omarahoitusosuus laskennallisesta kustan-
nuksesta -3 523,91 €/asukas -24 325 551 -3 524 

 Valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta    8 416 160 1 219 

            

  Lisäosat      298 070 43 

            

  Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä  1 764 640 256 

   

- mistä veromenetysten kompensaatiot vuosina 2010-
2019  3 022 876 438 

   

- mistä kunnan rahoitus Kelan myöntämän perustoimeentulotuen 
menoihin -39 267 -6 

            

  

Vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus 
(+/-)  0 0 

                       

 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tulopohjan tasausta 10 478 870 1 518 

            

 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+tasauslisä/-tasausvähennys) 1 457 688 211 

                        

1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM)   11 936 558 1 729 
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YLLÄPITÄJÄN YKSIKKÖHINTARAHOITUS

LUKION YKSIKKÖHINTARAHOITUKSEN LASKENNALLINEN PERUSTE 991 588

Opiskelijamäärä

Arvioitu opiskelijamäärä 20.1.2018 152

Arvioitu opiskelijamäärä 20.9.2018 141

Painotettu opiskelijamäärä 147,4167

Ylläpitäjän lukion yksikköhinta 6726,43€/opiskelija

Lukiokoulutukseen -80 €/asukas -552 240

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen -174 €/asukas -1 201 122

Kunnan omarahoitusosuus toisen asteen koulutukseen -254 €/asukas -1 753 362

ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASKOHTAISET LISÄT

yksikkö- oppilas-

hinta yksikkö määrä kerroin euroa

Pidennetty oppivelvollisuus

  Vaikeimmin vammaiset 6 279,40 Kotikuntakorv. perusosa 1 4,76 29 582

  Muut vammaiset 6 279,40 Kotikuntakorv. perusosa 1 2,97 18 458

Muut kuin oppivelvolliset

  5-vuotiaiden esiopetus 6 279,40 Kotikuntakorv. perusosa 1 1,41 8 763

Esi- ja perusopetuksen oppilaskohtaiset lisät yhteensä 56 803

MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUSRAHOITUS

yksikkö- suorite- vos- tasaus-

hinta yksikkö määrä prosentti kerroin euroa

Aamu- ja iltapäivätoiminta 26,00 €/ohjaustunti 2 244 57 % 33 256

Kansalaisopisto 84,65 €/opetustunti 2 589 57 % 124 921

Liikunta 12,00 €/asukas 6 903 29,70 % 24 602

Nuorisotyö 15,00 €/alle 29-v. 1 791 29,70 % 7 979

Muu opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus yhteensä 190 758

2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus yhteensä: -514 214

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUS 2019
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 Muu rahoitus 

 
Rahoitustuotot ja –kulut 
 

Vuoden 2019 korkomenot (80.000 euroa) on laskettu siten, että vanhoja lainoja lyhennetään 670.678 eurolla 
eikä uutta pitkäaikaista lainaa oteta. Korkokulut on laskettu keskimääräisellä 1,1 %:n korolla. 

 

Rahoitustuotot ja -kulut  

  
  TA 2019 

Korkotuotot antolainoista 300 

Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista, muut korkotuotot 0 

Korkotuotot yhteensä 300 

Osingot ja osuudet 46 000 

Verontilityskorot 240 

Viivästyskorot 3 000 

Muut rahoitustulot (mm. ky:ien peruspo korot) 5 600 

Muut rahoitustuotot yhteensä 54 840 

Korkokulut -80 000 

Provisiot ja muut lainakustannukset -2 000 

Verontilityskorot 0 

Viivästyskorot ja muut rahoituskulut -600 

Muut rahoituskulut yhteensä -2 600 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -27 460 

 

Lainanotto ja velkamäärä 

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

LAINAKANTA VUOSINA 2016 - 2020      

  TP 2016 TP 2017 MTA 2018 TA 2019 TS 2020 

Lainakanta 1.1      

 Pitkäaikainen  12 578 869 11 711 383 10 203 215 7 611 237 6 940 559 

 Lyhytaikainen 5 500 000 1 000 000 0 0 1 000 000 

Lyhennykset tilikautena      

 Pitkäaikainen  -867 486 -1 508 168 -2 591 978 -670 678 -541 728 

 Lyhytaikainen -4 500 000 -1 000 000    

Uudet lainat tilikautena      

 Pitkäaikainen       

 Lyhytaikainen    1 000 000 1 000 000 

Lainakanta 31.12.      

 Pitkäaikainen  11 711 383 10 203 215 7 611 237 6 940 559 6 398 831 

 Lyhytaikainen 1 000 000 0 0 1 000 000 2 000 000 

LAINAKANTA 31.12    12 711 383 10 203 215 7 611 237 7 940 559 8 398 831 

e/asukas 1820 1479 1112 1161 1228 

asukkaat 31.12. 6984 6 901 6 842 6 842 6 842 

 

Muutetussa talousarviossa 2018 (MTA 2018) lainakanta on 31.12. 1.755.000 euroa pienempi kuin alkuperäi-
sessä talousarviossa (TA 2018). Tämä johtuu alkuvuodesta 2018 ennenaikaisesti kokonaan pois maksetusta 
Kevan lainasta. 

Asukkaat 31.12. vuosina 2018-2020 perustuu Tilastokeskuksen 25.9.2018 ennakkoväkilukuun. 

Lyhytaikaista vierasta pääomaa (kassalainat) voidaan tarvittaessa vuonna 2019 ottaa maksuvalmiuden hoitami-
seen niin, että sitä on samanaikaisesti enintään 6.000.000 euroa. 
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2.3. Sijoitustoiminnan perusteet 

Valtuusto päättää sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto hyväksyy kunnan sijoitustoimintaa koskevat perusteet 
kassavarojen sijoittamisen osalta. Toimialasijoittamisen perusteista päätetään erikseen talousarviossa tai val-
tuuston erikseen tekemällä sijoituspäätöksellä. Lahjoitusvarojen sijoittamisesta päätetään rahastosäännössä. 
 
Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan kunnan toimialaan liittyvään sijoittamista ja kassavarojen sijoittamista. Lisäksi 
kunnalla voi olla toimeksiantona sijoitettavia lahjoitusrahavaroja.  
 
Kassavarat ovat maksuliikennevaroja ja kassaylijäämää. Maksuliikennevaroja ovat rahalaitosten käyttötileillä 
olevat varat sekä käteisvarat. Kassaylijäämää ovat rahoitusarvopaperit ja pankkisaamiset, jotka eivät määrittely-
hetkellä ole sidottu maksuliikenteen ylläpitoon. Lahjoitusrahavarat ovat rahoitusarvopapereita, rahaa tai pankki-
saamisia. 
 
Kassavarojen sijoittamisen yleiset periaatteet 
 
Sijoitustoiminnan tulee olla taloudellisesti tuottavaa. Vähimmäisvaatimuksena on sijoituksen reaaliarvon säilyttä-
minen. Sijoitustoiminta on hoidettava suunnitelmallisesti siten, että maksuvalmius turvataan ja että sijoitustoi-
mintaan liittyvät riskit kartoitetaan ja niiltä pyritään suojautumaan ennakolta. Sijoitusten rahoittaminen lainan-
otolla 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 menettämisestä 
on vähäinen. Kysymykseen tulevia sijoituskohteita ovat valtion velkasitoumus, kunta-, sijoitus- tai yritystodistus, 
joukkovelkakirjalaina, sijoitusvakuutus, kapitaalisopimus, korkorahastorahasto-osuus tai määräaikaistalletus, 
joissa liikkeeseenlaskijana tai velallisena on valtio, kunta tai raha- tai vakuutuslaitos taikka yritys tai muu yh-
teisö, jonka luottokelpoisuusluokka on AAA - BBB.  

  
Osakkeita/ 
osuuksia kpl 

Kirjapitoarvo 
23.10.2018 

Kuntayhtymäosuudet    
Satakunnan sairaanhoitopiiri  2 252 929 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä  1 081 928 

Satakuntaliitto  10 722 

Kuntayhtymäosuudet yhteensä   3 345 579 

Tytäryhteisöjen osakkeet   
Kiinteistö Oy Säkylän Talot  1 023 759 

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 

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 Säkylän Talot  347 690 

Lainasaamiset yhteensä   347 690 

Kassaylijäämä   
Rahoitusarvopaperit (Sijoitusvakuutus)   

Kassaylijäämä yhteensä   0 

Sijoitukset yhteensä  5 308 975 
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2.4. Menojen jakautuminen 

Säkylän kunnan menoista yli puolet muodostuu perusturvaosaston menoista (58 %). Seuraavaksi suurimmat me-
not ovat sivistysosastolla (24 %). Loput, eli vajaan viidenneksen kunnan menoista muodostavat talous- ja hallinto-
osasto, tekninen osasto ja ympäristöosasto. Näistä merkittävin on tekninen osasto, jonka menot muodostavat 10 
% koko kunnan menoista.  

Menolajeittain tarkasteltuna noin 90 % kunnan menoista muodostaa henkilöstömenot (47 %) yhdessä palvelujen 
ostojen (n. 40 %) kanssa. 

 

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu kunnan toimintamenojen jakautumista lautakuntien kesken. 

 

 

 
 

  

Hallinto ja talous 5%

Perusturva 58%

Tekninen 10%

Ympäristö 3%

Sivistys 24%

Hallinto ja talous

Perusturva

Tekninen

Ympäristö
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2.5.  Talouden tasapaino 

Kuntalain säännösten mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään 
neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän yli-
jäämää.  
Säkylän kunnalla on taseessaan ylijäämää noin 1,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 talousarvio on alijäämäinen, 
mutta taseen arvioidaan säilyvän edelleen selkeästi ylijäämäisenä. 
 
Säkylän kuntakonsernin alijäämää rasittavat molempien vanhojen kuntien yhteen sulautuneet kiinteistöosakeyh-
tiöt. 
 
Yhdistymisavustuksen viimeinen erä saatiin vuonna 2018 ja valtionosuuksien vähenemisestä maksetaan kor-
vausta vielä 2019 ainoastaan 40.000 euroa. 
Kunnassa ei ole tehty tavanomaisesta poikkeavia investointeja tai muita toimintaympäristöön kohdistuvia toi-
menpiteitä, jotka olisivat lisänneet käyttötalouden kustannuksia kuntaliitoksen jälkeen.  
Palvelutuotannolle tarpeettomista tai vajaakäytössä olevista kiinteistöistä luovutaan aktiivisesti. 
Säkylän lainamäärä on romahtanut viimeisten vuosien aikana, lainaa asukasta kohti on vain reilut 1.000 e/asu-
kas. Seuraavan viiden vuoden ajalle ei ole suunniteltu suuruusluokaltaan huomattavia uusia rakennuskohteita. 
 
Talousarvion 2019 valmistelun aikana käynnistettiin toimialojen palvelurakenneselvitykset (kunnanhallitus 
29.10.2018), joilla luodaan pohjaa ennakoiden jo vuoden 2020 talousarvion valmistelua ylijäämäiseksi. 
 
 

2.6. Strategia – Vastuullinen ja rohkea Säkylä 

 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Säkylän strategian 12.12.2016. Strategia voidaan lyhyimmillään tiivistää sen 
nimeen: ”Vastuullinen ja rohkea Säkylä.” 
 
Säkylän kunta tunnetaan toimijana, joka vastuullisesti huolehtii asukkaidensa tarvitsemista palveluista. Säkylä 
tunnetaan myös rohkeudestaan investoida tulevaisuuttaan varten, panostaen asukkaiden ja liiketoiminnan tar-
peisiin. Köyliön ja Säkylän kunnat osoittivat vastuullisuutensa ja rohkeutensa myös toteuttaessaan kuntaliitok-
sen vuoden 2016 alusta lukien. 
 
Säkyläläistä vastuullisuutta on myös maanpuolustuksen ja kotimaisen elintarviketuotannon edellytysten turvaa-
minen. Molemmat ovat asioita, joita kunta on omilla ratkaisuillaan 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 kasva-

essa. 
- Kehitämme ja sopeutamme palvelujamme asiakkaiden tarpeiden ja odotusten mukaisesti. Huomioimme 

palvelutuotannossa digitalisaation uudet mahdollisuudet. 
 
Vuoden 2019 talousarviossa strategiaa toteutetaan mm. seuraavin tavoin: 

- Vireys ja elinvoimaisuus: investointeja infraan ja maanhankintaan 
- Kestävä talous: talousarvio on ylijäämäinen ja tulo- ja menoennusteet perustuvat realismiin 
- Palvelujen tarjoaminen asukkaiden tarpeisiin: talousarvion kokonaishenki. 

 
Strategian seurannan ja arvioinnin keskeinen väline on vuosittain hyväksyttävät talousarvio ja tilinpäätös. Strate-
gian sisältöä uudistetaan tarvittaessa. Kunnanhallitus ja lautakunnat toteuttavat valtuuston hyväksymää strate-
giaa ja voivat luoda tarkentavia sektoreidensa strategioita ja strategisia linjauksia. 
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2.7. Kuntakonsernin tavoitteet vuodelle 2019 

Säkylän konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.  

Uudistetun konserniohjeen valmistelu on kesken, joten kuntakonsernin talouden ja toiminnan seuranta nousevat 
esille alkavana vuonna.  

Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta. Valtuusto voi 
asettaa tavoitteita ja määritellä periaatteita kunnan konsernijohdolle koskien tytäryhteisöjen toiminnan ohjausta 
ja valvontaa. Valtuusto voi lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisön toimielimissä. 
Valtuusto voi ohjata asettamillaan tavoitteilla myös tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuus-
ton ohjaus, joka ensisijaisesti toteutuu kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa, ei sido oikeudellisesti tytäryh-
teisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa onkin luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista, 
joka toimijoiden tulee huomioida.  

Köyliön Vuokra-asunnot Oy on sulautunut Säkylän Talot Oy:öön. Toinen yhtiö on Pyhäjärviseudun Jäähalliyhtiö. 

Kunta asettaa edellä mainituille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodelle 2019:  
1. Taseen alijäämä vähenee vuoden 2019 aikana 
2. Käyttöaste kasvaa 

Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa on esitetty Säkylän kuntakonserni.  
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Säkylän kunta 

Säkylän  

kuntakonserni 

Kiinteistö Oy Säkylän Talot  
(100 %) 

 Omistuksessa 34 rakennusta 

 Asuinpinta-alaa 14 603,50 m2 

 Kiinteistö Oy Säkylän Talojen 
omaisuuteen tehtävät poisto-oi-
kaisut vaikuttavat erittäin nega-
tiivisesti Säkylän kuntakonser-
nin kertyneeseen alijäämään 

 Kiinteistö Oy Säkylän Talojen 
velkamäärää on erittäin suuri 

Pyhäjärviseudun Jäähalli Oy  
(78 %) 

 Jääaikaa myytiin vuonna 2017 

yhteensä 1910 tuntia 

 Kävijöitä 41 409 henkilöä, 

joista jään käyttäjiä 28 621 

henkilöä 

 Jäähalli Oy:stä omistaa Euran 

kunta 13 % sekä yksityiset 

henkilöt ja yritykset 9 % 

 Liikevaihto vuonna 2017 oli 

204 531,90 €. 

 Jäähalli Oy:n talous ei rasita 

Säkylän kuntakonsernin  

taloutta 

Merkittävimmät osa-
keomistukset 2017 

 Apetit Oyj:n osak-
keita 65 822 

 osakekurssi 

17.10.2018 10,45 

Muut osakkeet/osak-
kuudet: 

 Satakunnan am-
mattikorkea-koulu 

 Loimi-Hämeen 
Jätehuolto Oy 

 Neo Industrial Oyj 

 Metsäliitto 

 Porin Diakonialai-
tos 

 Pyhäjärvi-insti-
tuutti 

 Kokemäen Urhei-
luhallit Oy 

Satakuntaliitto (3,34 %) 

 Satakuntaliitto toimii Sata-

kunnan maakunnan, sen 

kuntien ja asukkaiden 

eduksi kehittämis-, edun-

valvonta-, tutkimus- ja 

suunnitteluorganisaationa 

 Huolehtii maakuntakaa-

van laatimisesta, kehittä-

misestä ja ajan tasalla pi-

tämisestä 

Satakunnan koulutuskunta- 
yhtymä (9,8 %) 

 Satakunnan koulutuskun-

tayhtymä järjestää toisen 

asteen ammatillista pe-

rustutkinto- lisä- ja täy-

dennyskoulututusta 

Satakunnan sairaanhoito- 
piirin ky (2,16 %) 
 
Satshp:n kustannukset Säkylä: 

 Vuonna 2016 8 154 000 € 

 Vuonna 2017 8 452 000 € 
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3. KÄYTTÖTALOUSOSA 

Käyttötalousosan rakenne 

Valtuusto asettaa talousarvion käyttötalousosassa kullekin tehtäväalueelle ja siitä vastaavalle toimielimelle toi-
minnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat (toimintakulut/menot) ja tuloarviot (toi-
mintatuotot/tulot) tehtävien järjestämiseen. Toiminnallinen tavoite on määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuo-
tannon 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 
toiminta-ajatukset.  Lisäksi palvelusuunnitelmassa esitetään toiminnan keskei-
simmät painopistealueet sekä tehtäväalueen palveluista mahdollisesti perittä-
vät maksut. 

2. Tavoitteet ja tunnusluvut 
Kuntalain mukaisesti talousarvioon otetaan valtuuston hyväksymät tavoitteet. 
Valtuuston asettamat tavoitteet ovat pääasiassa vaikuttavuustavoitteita, jotka 
määrittävät palvelun aikaansaamaa muutosta asiakkaan hyvinvoinnissa tai 
palvelujen laatua. Lisäksi osiossa esitetään toiminnan laajuutta kuvaavia tie-
toja sekä käytännöt ja keinot palvelujen laadun seurantaan. 

3. Perustelut 
Perusteluissa esitetään toiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset, henki-
löstömäärä sekä muut tarvittavat perustelutiedot. 
 

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

TP 2017 Vuoden 2017 tilinpäätöksen toteutuneet menot ja tulot 

TA 2018 Talousarvion 2018 määräraha ja tuloarvio  

TA 2019 Talousarvion 2019 määräraha ja tuloarvio  

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 
kiinteistöille tilavuuden suhteessa. 
Sisäinen vuokra (sisältää kiinteistön hoitokustannukset: mm. lämmityksen, sähkön, kiin-
teistöhallintopalvelut, 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 2018.  

Siivouspalveluiden menot (tulosvaikutteisia) on kohdistettu käyttäjähallintokunnille. Siivouspalveluiden 
kohdentaminen tehtäväalueille lisää kiinteistötoimen sisäisiä toimintatuloja ja kunkin tehtäväalueen si-
säisiä toimintamenoja (vuonna 2019 840.444 euroa). Ruokapalvelumenot (vuonna 2019 1.444.872 
euroa) ovat myös tulosvaikutteisia. Niiden tuottajina ja pääasiallisina käyttäjinä ovat sivistys- ja perustur-
vaosastot. Ruokapalvelutulojen ja menojen kohdentaminen tehtäväalueille lisää niiden toimintatuloja ja 
–menoja. Myös työterveyshuollon palveluja myydään ja ostetaan sisäisesti, vuonna 2019 sisäisen 
myynnin arvoksi on arvioitu 178.066 euroa. 

Tehtäväalueen perustelutiedoissa esitetyt tunnusluvut on laskettu pääosin kunnanjohtajan talousarvio-
esityksen pohjalta.  
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3.1. Tarkastuslautakunta 

 Tarkastustoiminta  

Palvelusuunnitelma 

Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuk-
sen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden 
tarkastusta koskevat asiat. 
 
Tärkeimpänä tehtävänä lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet toteutuneet. 
 
Valtuuston valitsema tilintarkastaja tarkastaa vastaavasti kunnan kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilin-
päätöksen. 
 
Toiminnan painopistealueita ovat ulkoisen ja sisäisen arvioinnin yhteensovittaminen ja lisääminen sekä talouden 
tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisen seuranta. 
 
Tarkastuslautakunta vastaanottaa sidonnaisuusilmoitukset, valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saat-
taa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. 

Tavoitteet ja tunnusluvut 

Tarkastustoiminta 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Tarkastustoiminta järjestetään ja toteutetaan kattavasti ja 
monipuolisesti.  

Arviointikertomus käsi-
tellään valtuustossa ti-
linpäätöksen yhtey-
dessä keväällä 2019. 

Valtuusto voi tarkastuksen poh-
jalta arvioida tehtäväalueiden toi-
minnan ja palveluiden tulokselli-
suutta ja tarkoituksenmukai-
suutta. 

 

Tarkastuslautakunnan kokoukset ja arviointi-/tarkastuspäivät  6 pv 
 
Tilintarkastajan tarkastuspäivät   20 pv 
 
Järjestetään yksi yhteinen valtuuston arviointitilaisuus valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien puheenjohta-
jien ja johtavien viranhaltijoiden kanssa. 

 

 

 

Tuloarviot ja määrärahat 
 
 

TARKASTUSLAUTAKUNTA    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ       

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -21 776 -21 155 -24 736 -25 -25 

TOIMINTAKATE -21 777 -21 155 -24 736 -25 -25 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT       

LASKENNALLISET ERÄT YHT.           

Tilikauden yli-/alijäämä -21 777 -21 155 -24 736 -25 -25 

 

 

  



 

 
28 

 

 

3.2.  Kunnanhallitus 

 Hallinto 

Palvelusuunnitelma 
 

Säkylän kunta tarjoaa asukkailleen laadukkaat peruspalvelut ja edesauttaa asumisen ja yritystoiminnan turvalli-
suutta ja viihtyisyyttä. 

Kunnanvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa, vastaa toiminnasta ja taloudesta sekä strategisesta pää-
töksenteosta. Valtuusto asettaa keskeiset talouden ja toiminnan tavoitteet ja päättää organisaatiosta ja sään-
nöistä sekä toiminnan periaatteellisista linjauksista. 

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta. 

Kunnan hallinto perustuu luottamushenkilöiden ja viranhaltijaorganisaation yhteistyöhön, jota kunnanjohtaja vi-
raston ja organisaation päällikkönä johtaa. Poliittisesta johtajuudesta vastaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, 
kunnanhallitus sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kunnanvaltuusto. 

Kuntakuvan kehittäminen, verkostojen luominen ja julkinen näkyvyys ovat keskeinen osa nykyaikaista kuntaa ja 
kuntajohtamista; tässä tehtävässä keskeinen rooli on kunnanjohtajalla sekä poliittisella johdolla.  

Kunnan luottamuselimet ja erityisesti niiden puheenjohtajat tukevat kunnanjohtajaa hänen työssään mm. seu-
raavasti: 

- tukevat kunnanjohtajan asemaa Säkylän kuntaorganisaation ylimpänä ammattijohtajana 
- tukevat kunnanjohtajaa konsernijohtamisessa 
- määrittelevät ja toteuttavat selkeitä ja keskenään ristiriidattomia tavoitteita Säkylän kehittämiseksi 

yhteistyössä kunnanjohtajan sekä johtoryhmän ja myös muun henkilöstön kanssa 
- rakentavat omalta osaltaan avoimia ja luottamuksellisia suhteita yhteisten päämäärien toteutta-

miseksi ja Säkylän kehittämiseksi. 
 
Kunnanjohtaja johtaa Säkylän kuntaa ja soveltuvin osin kuntakonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä. Kunnanjohtaja 
voi käyttää kunnan puhevaltaa myös kuntakonserniin kuuluviin yhteisöihin. Kunnan johtamisessa kunnanjohta-
jan tukena ja asiantuntijoina toimii johtoryhmä. 

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

Toimialajohtajat johtavat, kehittävät ja valvovat toimialansa toimintaa ja taloutta sekä toimivat lautakuntiensa 
valmistelijoina ja esittelijöinä.  

Toiminnan operatiivinen johto kuuluu kunnanjohtajalle ja toimialajohtajille. Viranhaltijajohdon toimintaa ja linjauk-
sia yhteen sovitetaan kunnan johtoryhmässä. 

 

Toiminnan painopistealueet: 

Talouden tasapaino on tulevien vuosien toiminnan edellytys ja toiminnassa huomioidaan talouden realismi. Pal-
velurakennetta ja sen painopisteitä uudistetaan palvelutarpeen muuttuessa, väestön ikääntyessä. 

Viihtyisän asumisen sekä luonnon ja kulttuurin arvojen toteuttamista jatketaan. 

Säkylän keskustaajaman kehitystä ja yritysrakentamista edistetään maankäytön toimenpitein.  

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 asuinym-
päristönä paranee. 

 

Palvelujen taso Taso säilyy keskimäärin ennal-
laan. 

Säkylässä on tarjolla monipuolinen valikoima tontteja ja 
asuntoja. 

 

Tontti- ja asuntotarjonta Tontteja ja asuntoja on saata-
villa 

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

Kunnan tuottamat laadukkaat palvelut tuotetaan talou-
dellisesti ja tehokkaasti. 

 

Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin. 

Talouden tasapaino. 

 

Asiakaspalaute 

 

HappyOrNot -kyselyt 

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 

 kerätty asiakaspalaute 

Perustelut 

Kuntatalouden niukka aika Suomessa jatkuu. Tavoitteena on, että: 

- Säkylän työllisyystilanne jatkuu hyvänä 
- palvelujen ja teollisuuden työpaikat säilyvät ja lisääntyvät Säkylässä 
- kunnan palvelutuotanto säilyy hyvällä tasolla 
- vuosittain investoidaan harkitusti. 

 

 

Henkilöstö 

Kunnanjohtaja (20 % 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 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 1 028 627 928 598 273 612 274 274 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -2 090 335 -2 084 599 -2 091 714 -2 092 -2 092 

TOIMINTAKATE -1 061 708 -1 156 001 -1 818 102 -1 818 -1 818 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -37 524 -34 669 -45 504 -46 -46 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 912 007 997 299 942 778 943 943 

Tilikauden yli-/alijäämä -187 225 -193 371 -920 828 -921 -921 
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 Elinkeinojen kehittäminen 

Palvelusuunnitelma 

Strateginen tavoite: Säkylän kunta on luotettu ja haluttu kumppani paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnalli-
sessa elinkeinoelämässä. Säkylän kunnalla on hyvä maine ja myönteinen, dynaaminen kuntabrändikuva. Kun-
taa kehitetään tiiviissä yhteistyössä kunnan omien toimialueiden välillä sekä ulkoisten sidosryhmien, yritysten ja 
yhdistysten kanssa. Kunnan päätöksenteko yritysten suuntaan on mutkatonta ja nopeaa. 

Toimintaympäristö: Elinvoimainen ja kilpailukykyinen yritystoiminta on edellytys kunnan menestykselle ja mah-
dollisuuksille tarjota hyvä asuin- ja elinympäristö siihen liittyvine palveluineen. Kuitenkin valtakunnallinen talou-
dellinen toimintaympäristö on jatkuvasti haastava. Kilpailu yritysten ja asukkaiden sijoittumisesta lisääntyy enti-
sestään. Kuntaimagoa halutaan rakentaa positiivisesti ja yhteisöllisyyttä korostaen. Säkylä on kuntana ketterä 
toimija ja asiat hoidetaan yritysten suuntaan ripeästi. Toimintaympäristön uudet mahdollisuudet liittyvä biotalou-
den aloihin, joille Säkylässä on vahvan elintarviketeollisuuden myötä hyvät edellytykset.   
Säkylä tekee yhteistyötä myös alueen muiden kuntien kanssa alueen yleisen houkuttelevuuden lisäämiseksi.  

Toiminta: Toimintaympäristön näkymät edellyttävät kunnalta selkeää ja pitkäjänteistä tavoitteenasettelua ja toi-
mintaa elinkeinotoiminnan edellytyksien ja asumisen vetovoimaisuuden ylläpitämiseksi. Säkylän luontainen vah-
vuus liittyy elintarvikeyritysten keskittymään, joka käsittää ketjun alkutuotannosta elintarviketuotantoon, pakkaa-
miseen, logistiikkaan. Myös Ristolan metalliteollisuuden keskittymä on merkittävä yritysryhmä alueella. Biotalou-
teen ja kiertotalouteen liittyvä yrittäjyys on toivottua ja myös sille on Säkylässä hyvät mahdollisuudet kehittyä, 
erityisesti Länsi-Säkylän teollisuusalueelle, joka on arkikielessä jo nimetty Bioharjuksi. Olemassa olevien yritys-
ten synergiaedut luovat kysyntää muille palveluille ja mahdollistavat näin niiden vahvistumista. 

Tärkeä vahvuustekijä ovat myös laadukkaat pohjavesivarannot ja ainutlaatuinen Pyhäjärvi sekä Köyliönjärvi. 
Varuskunta on hyvin keskeinen kunnan ja elinkeinoelämän kumppani. Lähialueiden elinvoimaisuus on myös 
Säkylän etu. Säkylä haluaa olla yrityksille hyvä ja keskeinen paikka toimia ja toisaalta mahdollistaa työperäinen 
liikkuvuus ja olla keskeinen paikka sijoittua myös asumaan. 

Säkylä on tehokas, rohkea ja aktiivinen toimija. Kunta hyödyntää tarkoituksenmukaisesti käytössään olevia kei-
noja elinkeinojen kehittämiseen. Näitä keinoja ovat kaavoitus ja maanhankinta. Lisäksi kunta tarjoaa toimivien ja 
aloittavien yritysten ja yrittäjien neuvontaa ja tavoittelee ja toteuttaa aktiivista, hyvähenkistä ja systemaattista 
yhteydenpitoa ja suoraa vuoropuhelua elinkeinoelämän toimijoiden kanssa, varuskunta mukaan lukien. Kunta 
pyrkii olemaan palveluissaan ripeä ja informatiivinen. Vuoropuhelu nykyisten yritysten suuntaan on aktiivista ja 
kuntaa markkinoidaan aktiivisesti ulospäin elinvoimaisena yrityskuntana, jossa on aktiivista toimintaa myös yrit-
täjien kesken.  

Kuntaa markkinoidaan tarkoituksenmukaisesti ja kohdennetusti asukkaille ja elinkeinoelämälle. Markkinoinnissa 
haetaan aktiivisesti uusia toimintatapoja. Kiinnostusta yrittäjyyteen ja alueen elinkeinotoimintaan edistetään kou-
lulaisten ja opiskelijoiden keskuudessa, tavoitteena myös elinkeinoelämää hyödyttävien uusien liiketoimintaide-
oiden syntyminen.  

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 
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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 ponnistuk-
sin. Varautuminen maakuntamalliin edellyttää aktiivista kunnan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja vahvista-
mista. 

 

 

Henkilöstö 

Kunnanjohtaja (20 %), markkinointisihteeri (5 %), liiketoimintajohtaja (100 %).  

 

 

Tuloarviot ja määrärahat 

Elinkeinojen kehittäminen    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 7 296 5 500 10 000 10 10 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -233 499 -305 038 -270 520 -271 -271 

TOIMINTAKATE -226 203 -299 538 -260 520 -261 -261 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT     0 0 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -23 148 -25 757 -21 700 -22 -22 

Tilikauden yli-/alijäämä -249 351 -325 295 -282 220 -282 -282 

 

 

 
 

 Kunnanhallituksen tuloarviot ja määrärahat 

 

KUNNANHALLITUS    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 1 035 923 934 098 283 612 284 284 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -2 323 834 -2 389 637 -2 362 234 -2 362 -2 362 

TOIMINTAKATE -1 287 911 -1 455 539 -2 078 622 -2 079 -2 079 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -37 524 -34 669 -45 504 -46 -46 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 888 858 971 542 921 078 921 921 

Tilikauden yli-/alijäämä -436 576 -518 666 -1 203 048 -1 203 -1 203 
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3.3. Perusturvalautakunta 

 Perusturvan hallinto 

Hallinnon tehtävänä on toiminnan johtaminen ja kehittäminen. Tehtäväalueeseen kuuluu myös terveyskeskuk-
sen ruokahuolto. 
 
Viimeisen kahden vuoden ajan perusturvajohtajan virkavapaan ajan hänen tehtäviään hoitivat oman työnsä 
ohessa perusturvan muut johtavat viranhaltijat hallintopalvelusihteerin ja vanhuspalvelujen koordinaattorin tu-
ella. Virkavapaan päättyessä 31.12.2018 perusturvan hallintoon on varattu jälleen perusturvajohtajan palkka-
meno. 
 
Tehtäväalueen henkilöstö: perusturvajohtaja, ylilääkäri (0,5), 3 hallintopalvelusihteeriä, ylihoitaja, ruokapalvelu-
päällikkö (0,5), 2 suurtalouskokkia ja 6 ruokapalvelutyöntekijää.  
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 

 

Perusturvan hallinto    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 646 304 673 933 734 847 735 735 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -929 739 -971 396 -1 106 094 -1 106 -1 106 

TOIMINTAKATE -283 435 -297 463 -371 247 -371 -371 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -15 610 -7 744 -12 474 -12 -12 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 300 727 284 162 254 999 255 255 

Tilikauden yli-/alijäämä 1 682 -21 045 -128 722 -129 -129 

 

 

  



 

 
33 

 

 

 Ikääntyvien palvelut 

 
Ikääntyvien palvelut ovat uusi hallinnollinen tehtäväkokonaisuus, joka aloittaa toimintansa vuoden 2019 alusta. 
Ajan hengen mukaisesti tässä sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa muodostuu hallinnollinen palveluko-
konaisuus käsittäen suurimman osan ikääntyvän kuntalaisen tarvitsemista palveluista niiden ohjauksesta ja 
neuvonnasta sekä viriketoiminnasta lähtien kotihoidon ja tukipalvelujen kautta terveyskeskussairaalan ja kotisai-
raalan sekä tehostetun palveluasumisen tukevampiin palveluihin. Vanhuspalvelujen koordinaattorin jäädessä 
pois virasta vanhustenhuollon ja sairaalapalveluiden tehtäväkentät on uudelleen järjestelty ja palvelut tuotetaan 
jatkossakin talon nykyisiä, motivoituneita työntekijöitä ja viranhaltijoita hyödyntäen. Talousarviossa terveyskes-
kussairaala ja kotisairaala kuuluvat terveydenhuollon tehtäväalueelle. 
 
Omaishoitoperheitä tuetaan rahallisen tuen lisäksi erillisillä tukipalveluilla. Omaishoidon tukimuotojen käyttäjä-
ryhmää laajennetaan monipuolisemmilla ja houkuttelevimmilla palveluilla, jotka vastaavat erilaisissa omaishoito-
tilanteissa olevien omaishoitajien tarpeisiin. Tukimuotojen käyttö mahdollistetaan joustavilla ja sijaishoitoa anta-
villa ratkaisuilla. Tiedottamista tehostamalla lisätään sekä omaishoitajien että yhteistyökumppaneiden tietoa 
omaishoitoa koskevissa asioissa. 
 
 

Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Ikääntyvien palvelut 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Vanhukset asuvat omissa kodeissaan riittävien pal-
veluiden turvin mahdollisimman pitkään 
 
 

75 vuotta täyttäneistä 91–92% 
asuu kotona joko itsenäisesti tai 
tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen turvin 

Itsenäisesti asuvien vanhus-
ten määrän kasvu 
 
 

Kotihoitoa järjestetään kaikille kotihoidon tarpeessa 
oleville ja asiakas saa laadukkaat, yksilöllisesti 
suunnitellut ja tarkoituksenmukaiset palvelut 
 

Asiakaspalaute ja sen seuranta 
Hoito- ja palvelusuunnitelma 
Kotihoidon kriteerit 

Yksilöllinen hoito- ja palvelu-
suunnitelma kaikille 
 
 

Tehostetun palveluasumisen piirissä asuu valtakun-
nallisten suositusten mukainen määrä yli 75- vuoti-
aita 
 

6-7 % ikäihmisistä olisi tehostetun 
palveluasumisen piirissä 
 

Tehostetun palveluasumisen 
paikkojen määrän lasku 
 
 

Kotiin tuotettujen palveluiden 
määrän kasvattaminen 
 
 

Kustannusten ja asiakasmäärien 
seuranta 
 
 
 

Monipuolistetaan kotona asu-
misen mahdollistavaa palvelu-
valikoimaa 
 

Henkilöstövoimavaroja käytetään tehokkaasti ja 
tuottavasti. Työntekijät ovat motivoituneita ja hyvin 
jaksavia 
 
 
 
 
 

Työtyytyväisyyskyselyt 
 
 
 
 
 
 
 

Työtyytyväisyys ja työhön si-
toutuminen 
Täydennyskoulutuksiin osal-
listuminen 
Kehityskeskustelujen toteutu-
minen 
Työnkierron mahdollisuus 
osaamisen vahvistamiseksi 

Ikääntyvien  palvelut tuotetaan laadukkaasti, talou-
dellisesti ja tarvelähtöisesti. 

Kustannusten kehittyminen 
 

Kustannusten maltillinen 
kasvu 

Aktiiviset ja osallistuvat ikäihmiset 
 
 
 
Kunnan oman tehostetun palveluasumisyksikön toi-
minnan kehittäminen 
 

Säkylän ikääntyvien neuvoston toi-
mintaa aktivoidaan 
 
 
Asiakastyytyväisyyskyselyt, henki-
löstön kehittämispalaverit 

Kuntalaisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet 
paranevat 
 
Tyytyväiset asukkaat, omaiset 
ja henkilökunta 

Omaishoidon kehittäminen  5-6% ikäihmisistä saa omaishoi-
dontukea. 
Eri tukipalvelujen käyttäjämäärä 

Omaishoidettavien määrä li-
sääntyy. 
Vähintään 50% omaishoita-
jista käyttää tukipalveluita.  
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Perustelut 
 
Kunta on velvollinen järjestämään ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan 
sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. Ko-
tiin annettavia palveluita tulee tulevaisuudessa tehostaa, sillä Vanhuspalvelulaki (980/2012) edellyttää, että iäk-
käille henkilöille järjestetään heidän palvelutarpeensa mukaisesti riittävät kotihoidon palvelut myös silloin, kun 
palveluntarve on ympärivuorokautista tai palveluntarve lisääntyy äkillisesti. Kotihoidon toimintaa on tehostettu 
yhdistämällä kaksi kotihoidon toimistoa yhdeksi syksyllä 2018, jatkossa kaikki työntekijät lähtevät samasta pai-
kasta ja näin ollen saadaan toimintaa tehostettua. Kunnan omassa palvelukodissa on 24 palveluasumispaikkaa 
ja 6 intervallipaikkaa /arviointijaksopaikkaa, jotka ovat tehokkaassa käytössä. Arviointijaksot tukevat kotona sel-
viytymistä. Intervallijaksot tukevat omaishoitajien jaksamista. 
 
 
Henkilöstö 
 
Ikääntyvien palvelujen esimies on kotihoidon, terveyskeskussairaalan, kotisairaalan, palvelukodin ja ikäneuvo-
lan hallinnollinen esimies, joka vastaa yksiköiden toiminnasta ja taloudesta. Jokaisessa yksikössä on oma lä-
hiesimies. 
 
Palvelukodissa työskentelee 18.5 lähihoitajaa, fysioterapeutti (yhteinen osaston ja kotisairaalan kanssa) sekä 
palvelukotiohjaaja (50%). 
 
Kotipalvelun ja vanhustenhuollon tehtäväalueen henkilöstö: kotihoidon esimies, 22 lähihoitajaa, 1 fysiotera-
peutti, vanhuspalvelujen koordinaattori, päivätoiminnan ohjaaja, palvelukeskustyöntekijä sekä 1 lähihoitaja joka 
työskentelee omaishoidossa. 
 
Ikäneuvolassa työskentelee ikääntyvien palvelujen koordinaattori, joka ohjaa ja neuvoo ikääntyvien palveluiden 
käytössä sekä päättää omaishoidontuen ja tukipalvelujen myöntämisestä sekä yhdessä SAS-työryhmän kanssa 
palvelukoti- ja intervallipaikkojen myöntämisestä. 
 
Hoitotyön henkilöstön eläköitymisen kautta vapautuvat vakanssit täytetään sisäisin siirroin, kun se on mahdol-
lista. Muutoin käytetään ulkoista hakua. 
 
 

Tuloarviot ja määrärahat 

Ikääntyvien palvelut    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 582 283 667 587 749 600 750 750 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -6 032 857 -6 477 628 -6 450 087 -6 450 -6 450 

TOIMINTAKATE -5 450 574 -5 810 041 -5 700 487 -5 700 -5 700 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -30 316 -40 700 -32 508 -33 -33 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -317 011 -299 992 -381 161 -381 -381 

Tilikauden yli-/alijäämä -5 797 901 -6 150 733 -6 114 156 -6 114 -6 114 
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 Sosiaalityö ja toimeentuloturva 

Sosiaalityön ja toimeentuloturvan tehtäväalue eli sosiaali- ja perhepalvelut ovat osa Säkylän kunnan perusturva-
palveluja. Henkilökunnalla on vahvaa perus- ja erityistason osaamista tehtäväalueen asiakkaiden kanssa toimi-
misessa.  
 
Sosiaalityön ja toimeentuloturvan tehtäväalueeseen kuuluvat lapsiperheiden kotipalvelu, ennalta ehkäisevä 
työskentely 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 täyden-
tävä toimeentulotuen käsittelyä, pitkäaikaistyöttömien aktivointia sekä välitystiliasiakkaiden raha-asioiden hoitoa.    
 
Sosiaalityön ja toimeentuloturvan tehtäväalueella noudatetaan kunnan strategian linjauksia. Tarjoamme lakisää-
teisiä palveluja sekä kehitämme toimintoja, sisältöjä ja toimintatapoja asiakkaiden elämäntilanteet ja tarpeet 
huomioiden. Palveluissa noudatamme lain määrittelemiä aikarajoja sekä kuuntelemme asiakkaiden ajatuksia ja 
toiveita.  Toimialan suurin muutos on edelleen kesken oleva sote- ja maakuntauudistus, jonka työskentelyssä 
henkilökunta on mukana. Vuoden 2019 painopisteenä toiminnassa on monitoimijuuden vahvistaminen asiakas-
työssä.  
 

Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Sosiaalityö ja toimeentuloturva 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Systeemisen työskentelymallin hyödyntäminen las-
tensuojelussa.  

Yhteistyön vahvistaminen eri 
toimijoiden välillä, ajankäytön 
hyödyntäminen asiakastyössä.   

Toimintamallin käyttö vahvistuu 
työskentelyssä.  

Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen 
suunnitellaan sosiaali- ja perhepalvelujen osalta yh-
teistyössä Säkylän vammaispalvelujen kanssa.  

Siirtymisestä   
ja toteutuksesta kirjataan 
suunnitelma. 

Suunnitelma valmistuu ja sen to-
teutus aikataulutetaan sekä vara-
taan tarvittava henkilöstöre-
surssi. 

Neuropsykiatrisen valmennuksen kehittäminen Palvelukuvauksen tarkentami-
nen, asiakasmäärien seuranta, 
asiakaspalaute 

Palvelu selkeytyy, asiakkaat ovat 
tyytyväisiä. 
 

Pitkäaikaistyöttömien tehokas aktivoiminen Sopimusten seuranta, yhteis-
työ TE -palvelujen kanssa. 

Asiakasmäärä ja yhteistyö TE -
palvelujen kanssa säilyy samalla 
tasolla kuin vuonna 2018 tai akti-
vointia kyetään tehostamaan en-
tisestään. 

Sosiaali- ja perhepalvelut toimivat Säkylässä vaikut-
tavasti ja kustannustehokkaasti 

Menojen kehitys Kustannukset eivät merkittävästi 
nouse 

 
 
Perustelut 
 
Vuoden 2018 aikana on tehty useita sijoituksia/sijaishuoltopaikan muutoksia, jonka vuoksi talousarvioon on 
varattu määrärahaa huomattavasti enemmän. Kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen hoitovuorokausihinta on tällä 
hetkellä 257 - 771 €/vrk ja sijoitettuna on19 lasta. 
 
Perheneuvojan palkka- ym. kulut varattiin v. 2018 terveydenhuolto tehtäväalueelle ja nyt ne sisältyvät 
perhetyö/ennalta ehkäisevä –kustannuspaikalle. 
 
Asiakaspalvelujen ostot lastensuojelun avo- ja jälkihuollossa sekä perhetyön ja ennalta ehkäisevän työn osalta 
ovat huomattavasti vähentyneet, koska palveluja on pystytty tuottamana omana toimintana. Ennalta ehkäisevän 
ja taydentävän toimeentulotuen menot ovat myös vähentyneet ohjeiden tarkentamisen sekä 
perustoimeentulotuen kelasiirron myötä. 
 
 
Henkilöstö 
 
Tehtäväalueen henkilöstö: 3 sosiaalityöntekijää, 3 perhetyöntekijää (joista kahdella lisäksi neuropsykiatrisen 
valmentajan koulutus), 1 sosiaaliohjaaja sosiaali- ja perhepalveluissa, 1 sosiaaliohjaaja aikuissosiaalityössä, 1 
perheneuvoja. 
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Tuloarviot ja määrärahat 
 
 

Sosiaalityö ja toimeentuloturva    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 135 679 111 581 122 200 122 122 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -2 149 410 -1 913 634 -2 718 339 -2 718 -2 718 

TOIMINTAKATE -2 013 731 -1 802 053 -2 596 139 -2 596 -2 596 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -273 -273 -3 470 -3  

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -89 310 -86 922 -70 229 -70 -70 

Tilikauden yli-/alijäämä -2 103 315 -1 889 248 -2 669 838 -2 670 -2 666 
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 Vammaispalvelu ja kehitysvammahuolto 

 

Vammaispalvelujen tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia 
yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa. Vammaiset henkilöt tulee nähdä yhdenvertaisina 
kuntalaisina. Heidän hyvinvointinsa edistäminen ja palvelujärjestelmän soveltaminen vastaamaan tämän päivän 
haasteita, on kunnan toiminnassa yhtä tärkeää kuin muiden kuntalaisten. Palveluja järjestettäessä tulee ottaa 
huomioon vammaisten henkilöiden esittämät tarpeet ja näkökohdat. Vammaispalvelun tavoitteena on tuottaa 
mahdollisimman kattavat ja laadukkaat palvelut vammaisille joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna.  
Vammaiselle henkilölle laaditaan henkilökohtainen asiakas- ja palvelusuunnitelma hänen tarvitsemiensa 
palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi.  
 
Vammaispalvelun tulevaisuuden haasteena on Kanta- palveluihin siirtyminen, Sote –uudistus ja uuden 
vammaispalvelulain muutokset. Uusi laki yhdistää voimaan tullessaan vammaispalvelu- ja kehitysvammalait. 
Näihin uudistuksiin pyritään valmistautumaan mahdollisuuksien mukaan jo tulevan vuoden aikana.  

 

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. Asiakas saa 
yksilöllisesti suunnitellut ja tarkoituksenmukaiset pal-
velut 

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 ammattitaitoisia, motivoituneita ja hyvin 
jaksavia 

Henkilöstön lisäkoulutukset, 
työtyytyväisyyskyselyt / kehi-
tyskeskustelut 

Korkea työtyytyväisyys, ammatti-
taitoinen ja uudistukista tietoinen 
henkilöstö 

Entistä tehokkaampi tulevaisuuden ennakoiminen Asiakkaiden profilointi muun 
muassa iän, asumismuodon  
ja myönnettyjen palvelujen 
mukaan 

Vammaispalvelun palvelutarpei-
siin osataan vastata ajoissa oike-
anlaisilla palveluilla 

 
 
Perustelut 
 
Vammaispalvelujen kustannukset ovat vuonna 2018 suuremmat kuin talousarvioon varatut määrärahat. Vuoden 
2019 talousarviossa on huomioitu keskeneräinen vakuutusprosessi sekä lisääntynyt omaishoidontuen kasvu. 
Asumisyksikkö Sinisiiven osalta talousarvioon on lisätty sekä tuloina että menoina kaikkien tilojen vuokrat, joka 
helpottaa välivuokrausjärjestelmän seuraamista. Sinisiiven toiminnan vaakaannuttua on käynyt ilmi, että 
tilapäishenkilöstön tarve on muuttunut pysyvämmäksi. Tähän ovat vaikuttaneet asumisharjoitteluasunnon 
lisääntynyt käyttö sekä asukkaiden hoidollisuuden lisääntyminen ja vakituisen henkilöstön täydet 
vuosilomat.Tästä syystä on ollut perusteltua vakinaistaa pitkään sijaisena työskennellyt kehitysvammaisten 
ohjaaja ja palkata sijainen oppisopimuksella, jonka työpanosta voidaan hyödyntää tarvittaessa myös muissa 
vammaispalvelun toimipisteissä.  
 
Arvioitavissa on, että kehitysvammaisten asumispalvelujen tarve saattaa jossain määrin lisääntyä vuoden 2019 
aikana, joka saattaa lisätä ostopalvelujen tarvetta, mikäli omassa asumisyksikössä ei ole tarjota vapaita 
paikkoja autettua asumista tarvitseville. Vammaispalveluiden talousarvioon liittyvänä riskinä on vaikea 
asiakkaiden määrän ja palvelujen tarpeen ennakoitavuus. Muualta muuttavien, kotona asuvien tai 
vammautuvien laitoshoidon, muiden erityispalvelujen tai lakisääteisten palveluiden tarvetta on entistä 
vaikeampaa ennakoida.  
 
Henkilöstö 
 
Tehtäväalueen henkilöstö: vammaispalvelujen koordinaattori, sosiaaliohjaaja, kuntoutusohjaaja, vastaava 
sairaanhoitaja, 12 kehitysvammaisten ohjaajaa (Sinisiipi 9 ja Länsi-Säkylän toimintakeskus 3), 4 
ryhmäavustajaa, 2,5 lähihoitajaa. Määaikaista henkilöstöä: ryhmäavustaja, hoitaja, avustaja ja 
oppisopimusopiskelija. 
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 Tuloarviot ja määrärahat 
 

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto   TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 75 673 65 766 138 800 139 139 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -2 744 923 -2 519 161 -2 970 834 -2 971 -2 971 

TOIMINTAKATE -2 669 250 -2 453 395 -2 832 034 -2 832 -2 832 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -547 -547 -273 0  

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -150 083 -149 247 -155 437 -155 -155 

Tilikauden yli-/alijäämä -2 819 880 -2 603 189 -2 987 744 -2 988 -2 987 
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 Terveydenhuolto 

 

Terveyskeskuksen tehtävänä on järjestää käytettävissä olevin resurssein perusterveydenhuollon palveluja kun-
talaisille asiakaslähtöisesti, laadukkaasti, kustannustietoisesti ja joustavasti sosiaali- ja terveystoimen yhteis-
työllä. 
Terveydenhuollon tehtäväalueen palveluissa on vuonna 2019 odotettavissa seuraavanlaista kehitystä: 
 
Nykylainsäädännön mukaan työterveyshuollon toiminta on vuoden 2019 alusta lukien yhtiöitettävä talosta ulos 
myytävien palveluiden osalta. KEVA on selvitellyt työterveyshuollon yhtiöittämismahdollisuuksia kansallisella ja 
maakunnallisella tasolla ja on kehittänyt mallia yhtiöittämisen järjestämiseksi. Tavoitteena on tarjota yhtiöitettyjä 
työterveyshuollon palveluja talon ulkopuolisille asiakkaille vuoden 2019 alusta alkaen. Muutos on näillä näkymin 
puhtaasti hallinnollinen eikä se vaikuta työterveyshuollon käytännön työhön, jossa palvelut järjestetään entiseen 
tapaan työterveyshoitajien, työterveyshuollon erikoislääkärin ja työterveyslääkärin, -fysioterapeutin ja –psykolo-
gin toimesta. Lääkärityöpanosta pyritään mahdollisuuksien mukaan lisäämään vuonna 2019. 
 
Fysioterapiassa vuoden 2017 aikana on aloitettu kehitystyö fysioterapeutin suoravastaanoton käynnistämiseksi 
ja toiminta pääsi pilotin kautta käynnistymään keväällä 2018. Hoitajan arvion perusteella asiakkaan päivystys-
käynti voi ohjautua tietyissä TULE-vaivoissa lääkärin sijaan fysioterapeutille.  Satakunnan sairaanhoitopiirin 
kautta olemme osallistuneet monenlaiseen projektiin ja kehityshankkeeseen. Näistä mini-interventiotoimintaa on 
tarkoitus kokeilla fysioterapeutin vastanottotoiminnan yhteydessä ja arvioida samalla tällaisen intervention tar-
vetta. Mini-interventiossa keskitytään paitsi kivun fyysiseen myös psyykkiseen komponenttiin ja pyritään tuo-
maan helpotusta koettuun vaivaan ihmisen psykofyysissosiaalinen kokonaisuus huomioiden. 
 
Sote-hankkeiden puitteissa on myös saatu koulutetuksi kuntaan yksi hyte-valmentaja (hyte = hyvinvointi ja ter-
veyden edistäminen) ja kaksi hyte–neuvojaa tarjoamaan tukea elintapamuutoksissa kuntalaisen niin toivoessa.  
 
Lääkärityövoimaa on vuonna 2018 saatu paikatuksi opiskelijatyövoiman lisäksi keikkalääkäripalvelulla. Näillä 
näkymin palvelua on mahdollista käyttää vielä alkuvuoden 2019 ajan lääkäreiden virkavapaan / lyhennettyjen 
työviikkojen aiheuttaman resurssipulan hoitamiseksi. Koko työyhteisön ohessa ohjaajalääkärin työpanos nuorien 
kollegoiden tukemisessa on ensiarvoisen tärkeää. 
 
Päihdehuollon palveluja pyritään kehittämään v. 2019 ostamalla päihdelääkärin palveluja erityisesti korvaus-
hoito-potilaiden ja mielenterveysyksikön lääkejakopotilaiden hoidon laadun takaamiseksi. Tämä helpottanee 
myös psykiatristen sairaanhoitajien työkuormaa ko. potilaiden hoidon suhteen.  
 
Perhesuunnitteluneuvolassa aloitetaan vuoden alusta maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 20-vuotiaille.  
 
Koulupsykologi ja koulupsyykkari siirtyvät v. 2019 alusta sivistystoimen alaisuuteen. Psyykkisen hyvinvoinnin 
koulutiimi (koulupsykologi, -kuraattori ja –psyykkari) ovat nyt kaikki saman toimialan piirissä ja yhteistyö ja arjen 
yhteistyökäytännöt hioutunevat entistä sujuvammiksi. 
 
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 
epätarkoituksenmukaiseen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön lisäten entisestään erikoissairaanhoidon 
menojen kustannuspainetta.  
 
Suun terveydenhuollon ja laboratorion toiminnassa ei ole odotettavissa muutosta aiempiin vuosiin nähden.  
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Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Lääkärin vastaanotto 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Turvataan olemassa olevien lääkäri- ja hoitajare-
surssien säilyminen, jotta voidaan taata kuntalaisille 
riittävät ja laadukkaat lääkäripalvelut. 
Perusterveydenhuollon hyvä toimivuus on olennai-
nen tekijä hillittäessä erikoissairaanhoidon menoja.  
 
 
 
Lääkärin ja hoitajan päivystysvastaanoton kehittämi-
nen ja yhteistyön parantaminen  
 
. 

Lääkärien ja hoitajien päiväohjel-
mien seuranta 
hoidon saatavuuden osalta 
 
 
 
 
 
Asiakastyytyväisyyskyselyt tarvitta-
essa 
 
 
Päivystyspotilaiden kokemus suju-
vammasta hoidosta ja henkilöstön 
kokemus työn ”flow”sta 

Pääsy lääkärille kiireettö-
mässä tapauksessa viimeis-
tään kahden viikon sisällä. 
Kiireelliset tapaukset hoide-
taan aina samana päivänä. 
Pääsy kiireettömälle hoitajan 
vo:lle viikon sisällä. 
 
Tyytyväinen asiakas/potilas 
 
 
Tyytyväinen asiakas ja henki-
lökunta, resurssien entistä pa-
rempi käyttö 

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  
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Hoitotyön vastuualue 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Turvata ennalta ehkäisevien palvelujen sekä psyko-
logi-, mielenterveys- ja päihdepalvelujen hyvä saata-
vuus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan juurrut-
taminen 
 
 
 
 
 
 
 
Perheneuvolapalvelujen integroiminen osaksi ennal-
taehkäiseviä palveluja (neuvola, perhetyö). 
 
 
 
 
 
 
Toiminnan kehittäminen kustannustehokkaasti ja 
asiakaslähtöisesti. 
 
 
 
Työterveyshuollon yhtiöittäminen ja käytännön toi-
minnan jatkaminen nykyisen kaltaisena. 
 
 
 
Varmistaa riittävä osaavien työntekijöiden määrä 
sekä huolehtia heidän työhyvinvoinnistaan. 

Henkilökunnan päiväohjelmien ja ti-
lastoinnin seuranta hoidon saata-
vuuden ja tarkoituksenmukaisuu-
den osalta. 
Työn dokumentointi. 
 
TEA –viisari-> AVI valvoo tarkas-
tusten toteutumista 
Vastaanotolle pääsy 1-5 päivän ku-
luessa 
 
Kouluterveyskysely 
 
Asiakaspalautteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koulutusseuranta, koulutussuunni-
telma, toteutuneet kehityskeskuste-
lut, henkilökunnan vaihtuvuus, hen-
kilöstökertomus, toteutunut tyhy -
toiminta, haipro- 
palautteet 
 

Oikea kohderyhmä ohjautuu 
oikea-aikaisesti oikealle toimi-
jalle tarpeenmukaiseen arvi-
oon/hoitoon. Säädösten mu-
kaiset palvelut toteutuvat. 
 
 
Psykologin vastaanotolle 
pääsy 1-2 vkon sisällä yhtey-
denotosta, asiakas saa suulli-
sen palautteen tutkimuksesta 
kuukauden sisällä. Lausun-
non laatiminen viikon sisällä 
tutkimusjakson päättymisestä. 
 
 
Fysioterapian akuuttiaikojen 
tarjoaminen päivystyskäynnin 
sijaan kohdejoukolle. 
 
 Fysioterapiaan pääsy lääkä-
rin lähetteellä n. 4 vkon kulu-
essa sekä apuvälinepalvelui-
den hyvä saatavuus. 

 
 
Perheneuvolatyö osaksi kun-
nan toimintaa: ennaltaeh-
käisyyn panostaminen, mata-
lan kynnyksen palvelut, hel-
posti saatavilla 
 
 
 
Entistä sujuvammat käytännöt 
ja palveluun ohjautuminen oi-
kea-aikaisesti 
’ 
 
Toiminta jatkuu asiakasnäkö-
kulmasta nykyisen kaltaisena. 
 
 
 
Hyvä täydennyskoulutukseen 
pääsy, työnohjauksen turvaa-
minen tarpeen mukaan, toteu-
tuvat kehityskeskustelut, 
säännölliset palaverit, tyhytoi-
mintaan pääsyn varmistami-
nen, työnkiertomahdollisuus. 
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Päätoiminen henkilöstö 
Avohoito: 

 Ylilääkäri 

 1 apulaisylilääkäri 

 4 terveyskeskuslääkäriä 

 3 sairaanhoitajaa 

 4 vastaanottohoitajaa 

 1 puheterapeutti 

 1 terveyskeskuspsykologi 

 2 psykiatrista sairaanhoitajaa 

 3 terveyskeskushammaslääkäriä 

 1 suuhygienisti 

 4 hammashoitajaa 

 7,5 terveydenhoitajaa 

 3 työterveyshoitajaa 

 1 työfysioterapeutti 

 2 laboratoriohoitajaa 

 1 osa-aik. terveyskeskusavustaja 

 2 fysioterapeuttia 

 1 kuntohoitaja 
 
Ikääntyvien palvelujen esimies on kotihoidon, terveyskeskussairaalan, kotisairaalan, palvelukodin ja ikäneuvo-
lan hallinnollinen esimies, joka vastaa yksiköiden toiminnasta ja taloudesta. Jokaisessa yksikössä on oma lä-
hiesimies. 
 
Terveyskeskussairaalassa työskentelee  
 

 13,5 lähi- ja sairaanhoitajaa 

 1 sairaalapalvelujen esimies (yhteinen osaston ja kotisairaalan kanssa) 

 7,5 sairaanhoitajaa 

 6 lähihoitajaa 

 kotiutushoitaja 0.5 

 1 varahenkilösairaanhoitaja 

 varahenkilölähihoitaja 30% (lääkärinvastaanotolla 70 % työajasta) 

 1 fysioterapeutti (yhteinen osaston, kotisairaalan ja palvelukodin kanssa) 
 
Kotisairaalassa työskentelee 5.5 sairaanhoitajaa sekä sairaalapalvelujen esimies, joka on yhteinen terveyskes-
kussairaalan kanssa. 
 

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. 
 
 
Terveyskeskussairaalan kuntoutusprosessien 
tehostuminen 

Potilastyytyväisyyskysely 
toteutetaan v. 2019 
 
Täyttöaste 
Hoitopäivien yhteismäärä 
 
Hoitotyön dokumentointi 
 
 
 
Fysioterapian tehokas 
hyödyntäminen osana 
terveyskeskussairaalapotilaan 
hoito- ja kotiutusprosessia 
 

Tyytyväinen potilas ja omaiset 
 
 
Suoritetavoitteet toteutuvat 
 
 
Tiimityöskentely, kuntouttava 
hoitotyö 
 
 
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 
terveyskeskussairaalan, 
kotisairaalan, kotihoidon ja muiden 
toimijoiden välillä 
 
 

Monipuolistetaan kotona 
asumisenmahdollistavaa 
palveluvalikoimaa 
 
 
Hoidon jatkuvuus tehostuu 
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Tuloarviot ja määrärahat 
 
 

Terveydenhuolto    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 1 646 739 1 506 222 1 504 156 1 504 1 504 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -14 620 896 -14 852 748 -15 085 138 -15 085 -15 085 

TOIMINTAKATE -12 974 156 -13 346 526 -13 580 982 -13 581 -13 581 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -20 382 -22 738 -45 590 -46 -46 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -917 425 -957 432 -826 446 -826 -826 

Tilikauden yli-/alijäämä -13 911 964 -14 326 696 -14 453 018 -14 453 -14 453 

 
 
 
 

 Perusturvalautakunnan tuloarviot ja määrärahat 

 

PERUSTURVALAUTAKUNTA    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 3 086 678 3 025 089 3 249 603 3 250 3 250 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -26 477 825 -26 734 567 -28 330 492 -28 330 -28 330 

TOIMINTAKATE -23 391 147 -23 709 478 -25 080 889 -25 081 -25 081 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -67 129 -72 002 -94 315 -94 -94 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -1 173 102 -1 209 431 -1 178 274 -1 178 -1 178 

Tilikauden yli-/alijäämä -24 631 378 -24 990 911 -26 353 478 -26 353 -26 353 
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3.4. Tekninen lautakunta 

 Tekninen hallinto 

 
Teknisen toimen hallinto hoitaa teknisen lautakunnan alaisten tehtäväalueiden toimistotehtävät, valmistelee ko-
kousasiat, ohjaa ja tukee teknisen osaston kaikkien tehtäväalueiden toimintaa sekä hoitaa osaltaan osaston 
asiakaspalvelua. 
 
 
Henkilöstö 
 
Tekninen johtaja 30 % sekä hallintopalvelusihteerit 50 % + 25 %. 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Tekninen hallinto    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 483 392   0 0 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -74 388 -87 023 -93 906 -94 -94 

TOIMINTAKATE -73 904 -86 631 -93 906 -94 -94 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -251    0 0 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 74 382 65 803 80 212 80 80 

Tilikauden yli-/alijäämä 226 -20 828 -13 694 -14 -14 

 
 

 Kiinteistötoimi  

Palvelusuunnitelma 
 
Tehtäväalue huolehtii keskitetysti kunnan omistamien rakennusten ja niihin liittyvien piha-alueiden ylläpidosta ja 
siivouksesta. Tehtäväalue huolehtii myös kunnan metsien hoidosta metsätaloussuunnitelman mukaisesti ja pel-
tojen vuokrauksesta. Kunnan suorassa omistuksessa olevia asuinkiinteistöjä myydään suunnitelmallisesti. 
Kunnan taloudellisesta sekä toiminnallisesta näkökulmasta ajatellen kannattamattomien ja tarpeettomien tilojen 
ja alueiden kartoittaminen ja realisoiminen jatkuvat. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan modernisoi-
malla automatiikan ohjausjärjestelmiä vuosittain. Valaistuksen uusimista toteutetaan led-tekniikalla määräraho-
jen puitteissa.  
 
Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Kiinteistötoimi 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Kiinteistönhoitopalvelujen tavoitteena on huolehtia kun-
nan omistamien rakennusten kunnon säilymisestä hy-
väkuntoisina. Lisäksi säännöllisillä huolto- ja korjaustoi-
menpiteillä 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 alu-
eella toimivien metsänhoitoyhdistysten kanssa neuvot-
telemalla 

Teknisen johtajan ja/tai met-
sätalousinsinöörien arvio 

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

 
Toiminnan laajuutta kuvaavat tiedot 
 

 

 

 

 TA 2019 

Rakennustilavuus m3 181 110 
Rakennusten pinta-ala m2 43 880 
Metsäala ha  325 
Vuokralle annetut pellot ha 48 
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Perustelut 
 
Kunta on toteuttanut tarpeettomien kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden realisointia ja tätä työtä on tarkoitus jatkaa 
vuonna 2019. 
 
Siivouspalvelukustannukset kohdistetaan tilojen käyttäjille sisäisinä laskutuksina. 
 
Kiinteistöjen ulkoalueiden talvikunnossapito toteutetaan ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta. Urakat jatkuvat 
vuoden 2021 kevääseen. 
 
Pellonvuokrasopimukset jatkuvat vuoden 2020 loppuun  
 
Kiinteistöjen, liikennealueiden ja yleisten alueiden kesäajan nurmikonleikkuuta ja haravointia teetetään pääosin 
työpajan käyttämillä työntekijöillä. Tarvittaessa käytetään ulkopuolisia urakoitsijoita. 
 
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n kanssa nykyinen sähköntoimitussopimus alkoi 1.1.2018 ja se ulottuu vuoden 2021 
loppuun asti. Hinnan sitominen tapahtuu vuosittain sovittuna ajankohtana. Kiinteistötoimen sähkönkulutus oli 
vuonna 2017 noin 2,71 Gwh. 
Lämmitysöljyn toimittaja on Teboil Oy ja sopimuskausi on vuosille 2017 – 2021. 
Kunnan omistamien metsien myyntituotto vähenee johtuen kunnan omistamien metsien vähentymisestä.  
Vuoden aikana päivitetään metsänhoitosuunnitelma. 
 
Henkilöstö 
 
Rakennuspäällikkö (90 %), siivouspäällikkö, 5 kiinteistönhoitajaa, 16 kokoaikaista siivoojaa/laitoshuoltajaa. 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 
 

Kiinteistötoimi    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 1 296 046 1 413 340 1 350 160 1 350 1 350 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -2 311 677 -2 465 569 -2 531 835 -2 532 -2 532 

TOIMINTAKATE -1 015 631 -1 052 229 -1 181 675 -1 182 -1 182 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -911 729 -921 117 -919 582 -920 -920 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 1 972 196 1 948 173 2 069 392 2 069 2 069 

Tilikauden yli-/alijäämä 44 837 -25 173 -31 865 -32 -32 
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 Yhdyskuntatekniikka 

 

Palvelusuunnitelma 
 
Tehtäväalue huolehtii kunnan vastuulla olevien liikennealueiden ylläpidosta sekä yksityisteiden kunnossapidon 
avustamisesta. Tehtäväalue vastaa myös mm. puistojen, leikkikenttien, matonpesupaikkojen, veneväylien ja 
laitureiden 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 vuo-
sittain. Sorapintaisia kaavakatuja tulee päällystää harkiten 
vasta kun rakennuksia on rakentunut kadun varteen. Liiken-
neväylien talviauraukset ja hiekoitus tulee hoitaa tarpeen 
mukaan kohtuullisella aikataululla 
 

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

Kohtuullinen liikenneväylien kun-
totaso 
 
 
Kohtuullinen taso 

Katuvalaistuksen osalta tulee tasaisesti uusia vanhoja huo-
nokuntoisia pylväitä ja valaisimia. Samalla tulee huomioitua 
elohopeapolttimoiden poistaminen. Uusimisen yhteydessä 
Ilmajohdot tulee asentaa maahan. Kaapeleiden maahan 
asentamista tehdään yhteistyössä sähköyhtiön ja teleyhtiöi-
den kanssa. 

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

Katuvalaistusverkoston uusimi-
nen vähitellen vuoteen 2025 
mennessä 

Ylläpidettävien leikkikenttien määrittely ja ylläpito turvalli-
suus ja viihtyisyys säilyttäen 

Leikkikenttien tarkastus-
ten yhteydessä tehdyt ar-
viot 
 

Turvallinen taso ja viihtyisyyden 
parantaminen/säilyttäminen 
 

 
 
Toiminnan laajuutta kuvaavat tiedot 
 

 TP 2017 

Kaavatiet, km 67,08 
Kevyen liikenteen väylien osuus, 
kunta om. km 

12,27* 

Tievalaistus, kpl  2196 
Yksityistiet (avustettavat, arvio), 
km 

164 

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 alu-
eilla. Leikkipuistoalueita tarkastetaan säännöllisesti ja ylläpidetään. Matonpesupaikat pyritään ylläpitämään hy-
vässä kunnossa. Asemakaava-alueilla sijaitsevien kunnan puistoalueiden puustoa pyritään harventamaan ja 
tarvittaessa uudistamaan. Asemakaava-alueiden osalta kunnan keskeisimmät taajamat pyritään kunnan omista-
milla alueilla pitämään hoidollisesti muita paremmassa tasossa.   
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Henkilöstö 
 
Tekninen johtaja (20 %), Rakennuspäällikkö (10 %), hallintopalvelusihteeri 25 % ja kiinteistönhoitomiehet 5 % + 
5 %. 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 
 

Yhdyskuntatekniikka    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 5 966 5 000 5 318 5 5 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -438 803 -477 496 -495 591 -496 -496 

TOIMINTAKATE -432 838 -472 496 -490 273 -490 -490 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -480 014 -673 595 -595 620 -596 -596 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -8 228 -7 315 -8 086 -8 -8 

Tilikauden yli-/alijäämä -921 079 -1 153 406 -1 093 979 -1 094 -1 094 

 

 

  



 

 
48 

 

 

 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 pe-
ritään 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 920 000 m3 
570 000 m3 

 
Säkylän vesihuoltolaitos on kunnan kirjanpidossa eriytetty laskennallisesti. Vesihuoltolain mukaan vesihuollon 
maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kus-
tannukset. 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 %. 
 
Toiminnan laajuutta kuvaavat tiedot 

 TP 2017 

Vesijohtoa, m 452 400 
Vedenottamot, kpl 3 
Vesisäiliöt, kpl (m3) 4(2545) 
Viemäriverkostoa, m 176 560 
Jätevesipumppaamot, kpl   41 
Pumpattu vesimäärä, m3  1 194 537 
Laskutettu vesimäärä, m3 927 133 
Käsitelty jätevesimäärä,m3 812 320 
Laskutettu jätevesimäärä,m3 565 581 
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Jakeluun toimitetun veden laatua ja jätevesien käsittelyn tasoa valvotaan viranomaisten toimesta. Puhtaan ve-
den laatua kuvaavat laboratoriotutkimusten tulokset ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla. 
 
Perustelut 
 
Verkostoa laajennetaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla sijaitseville asuinrakennuskiinteistöille.  
 
Vanhoja eniten vuotoja aiheuttaneita vesijohtoverkostoja uusitaan alueittain. Uusitaan kiinteistöjen vanhoja vesi-
mittareita keskimäärin noin 250 kappaletta vuosittain. 
 
Kiviharjun vedenottamon valmistuttua vettä johdetaan sieltä Vuorenmaan ja Kankaanpään suuntaan sekä ra-
kennetaan runkovesijohtoa ensi vaiheessa Moision alueelle asti. Toimenpiteillä varmennetaan vedentoimitusta 
koko kunnan alueella. 
 
Apetit Oyj:lle rakennetaan toinen runkovesijohtolinja varmennukseksi. 
 
Viemäröintiverkostoja saneerataan ja uusitaan vuosittain vuotovesien pienentämiseksi. Vuotovesitutkimusten 
avulla pyritään löytämään verkostojen ongelmakohtia. Pyritään selvittämään kiinteistöjä, joissa sadevesi- tai sa-
laojaputkistot on yhdistetty kunnan viemäriverkostoon.  
 
 
Henkilöstö 
 
tekninen johtaja (30 %), vesihuoltoteknikko, hallintopalvelusihteerit 50 % + 50 %, puhdistamonhoitaja, vesilaitok-
senhoitaja, vesihuoltoammattimiehet 2  
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Vesihuoltolaitos    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 2 168 383 2 255 280 2 354 431 2 354 2 354 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -800 379 -861 838 -928 198 -928 -928 

TOIMINTAKATE 1 368 004 1 393 442 1 426 233 1 426 1 426 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -522 699 -498 865 -489 403 -489 -489 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -31 579 -30 834 -36 315 -36 -36 

Tilikauden yli-/alijäämä 813 726 863 743 900 515 901 901 

 
 

 Palo- ja pelastustoimi  

 
Palvelusuunnitelma 
 
Kunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu huolehtia alueellaan pelastustoimesta. Pelastustehtävien järjestämisestä 
on sopimus kuntien ja Satakunnan pelastuslaitoksen välillä. Kunnat kustantavat pelastuslaitokselle toiminnan 
ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset. 
Satakunnan Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Satakunnan maakunnan kunnille pelastuslaissa ja yhteistoi-
mintasopimuksessa mainitut palvelut. Pelastuslaitos voi tuottaa sopimuspohjaisesti myös muita toimialaan so-
veltuvia palveluja.  
Pelastuslaitosta ohjaa johtokunnan hyväksymä Satakunnan pelastustoimen palvelutasopäätös. Palvelutaso laa-
ditaan neljävuotiskausittain.  
 
Palvelutasopäätökseen ajalle 2012-2017 on haettu jatkoaikaa siihen asti kunnes maakunta tekee uuden palve-
lutasopäätöksen.  
 
Jäsenkuntien yhteistyöelimenä on Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, jossa on kaupunginvaltuuston toi-
mikaudekseen valitsemat jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen. Kaupunginvaltuusto nimeää puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan tulee olla alueellisesti ja poliittisesti edustava. Yhteistoimintasopimuk-
sessa mainittujen tehtävien lisäksi johtokunta osallistuu pelastusjohtajan valinnan valmisteluun. Johtokunnan 
kokouksissa asiat esittelee pelastusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.   
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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 Sa-
takunnan 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 kustan-
nukset jaettiin kunnille asukasluvun suhteessa lukuun ottamatta kuitenkaan paloasemien kiinteistökustannuksia 
ja kuntien tilaamia lisäpalveluja.  
 
Perustelut 
 
Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja tilojen muutoksista saatujen laskelmien 
mukaan Säkylän kunnan maksuosuudet pelastuslaitokselle ovat asukaslukuperusteiselta osalta -505 210 €, pa-
loasemavuokran osalta -137 408 € ja vpk-kiinteistökorvauksen osalta -65 178 €. Talousarvioehdotuksessa on 
huomioitu Köyliön Läntisen VPK:n muutto Köyliön entisen kunnanviraston tiloista uudelle toteuttamalleen palo-
asemalle. Kiinteistökorvaus nostaa kunnan toimintamenoja 17 604 € vuoden 2018 talousarvioehdotukseen ver-
rattuna. 
 
Pelastuslaitos maksaa kunnan omistamasta paloasemasta perittävän vuokran takaisin samansuuruisena. Em. 
tulo kirjataan paloasemakiinteistöille tuloiksi. 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Palo- ja pelastustoimi    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ       

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -689 611 -725 934 -718 473 -718 -718 

TOIMINTAKATE -689 611 -725 934 -718 473 -718 -718 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT     0  

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -15 572 -13 844 -15 303 -15 -15 

Tilikauden yli-/alijäämä -705 182 -739 778 -733 776 -734 -734 

 
 
 
 
Teknisen lautakunnan tuloarviot ja määrärahat 
 

TEKNINEN LAUTAKUNTA    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 3 470 878 3 674 012 3 709 909 3 710 3 710 

TOIMINTAKULUT/MENOT  -4 314 857 -4 617 860 -4 768 003 -4 768 -4 768 

TOIMINTAKATE -843 979 -943 848 -1 058 094 -1 058 -1 058 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -1 914 692 -2 093 577 -2 004 605 -2 005 -2 005 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 1 991 198 1 961 983 2 089 900 2 090 2 090 

Tilikauden yli-/alijäämä -767 473 -1 075 442 -972 799 -973 -973 
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3.5. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 

 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 

Palvelusuunnitelma 

Tehtäväalueella tuotetaan Euran, Huittisten ja Säkylän kuntien lakisääteisiä rakennusvalvonnan ja ympäristön-
suojelun palveluja. Tarkoituksena on tarjota asiakkaille asiantuntevaa, laadukasta ja nopeaa palvelua lupa- ja 
valvonta-asioissa. Tehtäväalueelle kuuluu: 

 rakennusvalvonta 

 suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamislupa-asiat Eurassa ja Säkylässä 

 rakennuspaikan ja rakennuksen korkeuden merkintää koskevat tehtävät Eurassa ja Säkylässä 

 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 Eurassa ja Säkylässä 

 toimialan lausuntojen valmistelu ja antaminen sekä toimialan tutkimus- ja kehittämishankkeet 

 

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

 

Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 

TAVOITE MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO 

Lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat 
käsitellään nopeasti ja jousta-
vasti 

Asiahallinta- ja seu-
rantajärjestelmät 

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

ympäristölautakunnassa käsiteltä-
vät 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 
talousnäkymät 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 ase-
tettu palvelun nopeutta koskeviksi. 
 
Vesihuollon valvonta-asiat ovat ympäristönsuojelun painopisteenä vuosina 2019-2021 ja mahdollisesti sen jäl-
keenkin. Erityisiä haasteita liittyy haja-asutuksen jätevesihuollon valvontaan suunnittelukaudella. 

 

Henkilöstö 
 
Ympäristöpäällikkö (70 %), kolme ympäristötarkastajaa (30 %), neljä rakennustarkastajaa, hallintopalvelusihtee-
rit (240 %). Yhteensä 8,4 htv.  
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Toiminnan laajuutta kuvaavia tietoja 
 

Toiminnan laajuus 2019 EURA     
HUITTI-
NEN SÄKYLÄ   YHTEENSÄ   

  Tot. 
Ar-
vio Arvio Arvio Tot. Arvio Arvio Tot. Arvio  Arvio 

  2017 2018 2019 2019 2017 2018 2019 2017* 2018* 2019 

RAKENNUSVALVONTA                     

Käsitellyt rakennusluvat, 143 140 130 180 84 130 80 227 270 390 

   joista toimenpidelupia 36 35 35 50 16 30 15 52 65 100 

Lausunnot (H+K) ja päätökset poikk.hak. (E+S) 4 6 5 5 3 5 5 7 11 15 

Suunnittelutarveratkaisut (E+S) 0 2 2   1 1 1 1 3 3 

Toimenpideilmoitukset 84 80 100 35 58 80 70 142 160 205 

Suoritetut katselmukset 373       267     640     

Valmistuneet/käyttöönotetut hankkeet 196       142     338     

Myönnetyt uusien asuinrakennusten luvat 13       4     17     

   joissa asuntoja 14       10    24     

YMPÄRISTÖNSUOJELU                     

Uudet ympäristöluvat, maa-ainesluvat                     

ja laajuudeltaan vastaavat lupa- ja ilm.asiat 2 10 5 6 6 5 5 8 15 16 

Ympäristöluvitetut ja rekisteröidyt laitokset 87 92 95 130 73 77 80 160 169 305 

Voimassaolevat maa-ainesten ottoluvat 2 2 2 3 18 18 18 20 20 23 

Laajat lausunnot (YVA, ymp.lupa, kaava- jne.) 7 6 7 7 10 6 7 17 12 21 

Muut lausunnot ja päätökset 138 60 120 70 84 40 90 222 100 280 

Maisematyöilmoitukset 75 70 75 10 50 60 50 125 130 135 

Suunnitelman mukaiset valvontakäynnit 32 64 35 30 43 53 40 75 117 105 

ELÄINTEN HOITO (Ympäristöhallinto)               0     

 Talteenotetut löytöeläimet ja villikissat (E+S) 30 60 30   15 15 15 45 75 45 

* Eura ja Säkylä yhteenlaskettu           
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 
 

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu   TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 299 964 319 062 525 216 525 525 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -369 448 -400 341 -583 269 -583 -583 

TOIMINTAKATE -69 484 -81 279 -58 053 -58 -58 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -7 169 -6 344 -5 266 -5 -5 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -28 941 -31 519 -34 450 -34 -34 

Tilikauden yli-/alijäämä -105 594 -119 142 -97 769 -98 -98 
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 Ympäristöterveydenhuolto 

 

Palvelusuunnitelma 
 

Tehtäväalueella tuotetaan Euran, Huittisten, Kokemäen ja Säkylän kunnille kuuluvat lakisääteiset ympäristöter-
veydenhuollon 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 

 tehtäväalueen tutkimus- ja kehittämishankkeet ja projektit 

 
Toiminta painottuu v. 2019 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 täyden-
nysten saapumisesta 

-ympäristölautakunnassa käsi-
teltävät päätösasiat ratkaistaan 
kolmen kuukauden kuluessa ha-
kemuksen saapumisesta 

 

Valvontatoiminta hoidetaan suunnitelmallisesti ja tehok-
kaasti 

Ympäristöterveydenhuollon 
valvontasuunnitelmien päi-
vitys ja toteutumisen arvi-
ointi 

 

Valvontasuunnitelmat tarkiste-
taan seuraavan toimintavuoden 
alkuun mennessä 

 

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet   

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

Valvontasuunnitelmien to-
teutumisen arviointi 

65 % valvontakäyntien ja 95 % 
näytteenoton suunnitellusta 
määrästä 

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

Ympäristöpäällikkö (35 %), hygieenikkoeläinlääkäri, neljä terveystarkastajaa, ympäristötarkastaja (70 %) kaksi 
kunnaneläinlääkäriä, kaupungineläinlääkäri, valvontaeläinlääkäri, valvontaeläinlääkäri (50 % ostopalveluna Rau-
malta), hallintopalvelusihteeri (60 %). Yhteensä 11,1 htv. 
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Investoinnit 

Vuodelle 2019 ympäristöterveydenhuoltoon ei esitetä investointeja. 

 
Toiminnan laajuutta kuvaavat tiedot 
 

 

 

Tuloarviot ja määrärahat 
 

Ympäristöterveydenhuolto    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 718 476 721 272 738 654 739 739 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -753 768 -757 718 -783 821 -784 -784 

TOIMINTAKATE -35 293 -36 446 -45 167 -45 -45 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -2 864 -1 123 -392 0 0 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -68 482 -77 646 -65 220 -65 -65 

Tilikauden yli-/alijäämä -106 638 -115 215 -110 779 -111 -111 

 

 Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan tuloarviot ja määrärahat 

 

ETELÄ-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA   TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 1 018 439 1 040 334 1 263 870 1 264 1 264 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -1 123 216 -1 158 059 -1 367 090 -1 367 -1 367 

TOIMINTAKATE -104 777 -117 725 -103 220 -103 -103 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -10 033 -7 467 -5 658 -6 -6 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -97 423 -109 165 -99 670 -100 -100 

Tilikauden yli-/alijäämä -212 232 -234 357 -208 548 -209 -209 

 

Toiminnan laajuus 2019 EURA HUITTINEN KOKEMÄKI SÄKYLÄ YHTEENSÄ

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

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

Eläinlääkärin asiakaskäynnit** 335 260 300 99 90 95 143 160 140 69 95 70 646 605 605

Pieneläinvastaanoton käynnit** 717 780 700 520 520 520 1101 920 1100 126 210 130 2464 2430 2450

Tarkastukset* 116 170 130 58 100 80 31 50 40 61 65 65 266 385 315

TERVEYSVALVONTA    

Lupa- ja ilmoitusasiat:    

  TSL:n 13 §:n ja EL:n mukaiset    

ilmoitukset ja hyväksyntä 12 10 15 13 10 15 21 10 10 9 8 10 55 38 50

  Ilmoitukset elintarvikkeiden tilapäis-    

    myynnistä ja haltijanvaihdoksista 20 10 20 22 10 20 18 20 15 16 10 15 76 50 70

  Vesilaitosten valvontaohj./riskinarv. hyv. 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 6

  Elintarvikehygienian valvontakohteet 102 110 109 103 100 109 79 75 86 78 75 86 362 360 390

Valvontakäynnit:    

  Lihantarkastukset (käynnit)  234 250 230 234 250 230

  Laitostarkastukset (elint. ja vesil.) 15 8 7 25 22 21 3 2 2 30 28 27 73 60 57

  Muut elintarvikevalvonnan tarkast. 35 70 85 57 100 85 25 65 67 91 190 117 208 425 354

  Talousveden valvontanäytteet 22 5 10 1 5 5 11 2 5 1 5 5 35 17 25

  Uimaveden valvontanäytteet 32 42 32 62 60 62 41 42 41 25 30 25 160 174 160

  Asunnon- ja kokoont.tilojen tarkast. 25 30 25 41 30 40 39 30 40 17 25 20 122 115 125

  Tupakkalain muk. tarkastukset 6 15 10 9 20 10 6 15 5 4 12 5 25 62 30

** arvoista puuttuu toimialueen ulkopuoliset päivystys- ym. asiakkaat

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

 Sivistystoimen hallinto- ja tukipalvelut 

Palvelusuunnitelma 

Hallinnon ja tukipalvelujen tehtävänä on tuottaa koko sivistysosaston tarvitsemat hallintopalvelut sekä tukipalve-
lut ruokapalvelujen ja lakisääteisten oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen osalta.  
 
Oppilashuollon terveydenhoito-palvelut tuottaa terveystoimi. Psyykkisen oppilashuollon palvelut järjestetään si-
vistystoimen omana palveluna. Oppilashuollon henkilöstöön kuuluvat koulukuraattori, koulupsykologia ja koulu-
jen psykiatrinen sairaanhoitaja. 
 
Ruokailu on oleellinen osa päivähoidon ja koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Varhaiskasvatus-, perusopetus- 
ja lukiolainsäädäntö edellyttää päivittäin tarjottavaksi ravitsemissuositusten mukaisen aterian. Päivähoidossa 
tarjotaan 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. Ruokapalveluyksikkö tuottaa ruokapalvelut kouluille ja päivähoidolle.  
 

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 tie-
dot ajantasaisia ja helposti käy-
tettävissä. 

Päiväkodeille ja kouluille tuotettu ruoka on terveellistä ja laa-
dukasta. 

 

Terveyssuositukset 

Asiakaspalaute 

HappyOrNot-kyselyt 

Ruoka suositusten mukaista. 

Asiakkaat tyytyväisiä ruoan laa-
tuun. 

Kyselyn tulokset. 

Koulupsykologipalvelut 
Koulukuraattoripalvelut 

Koulujen psykiatrisen sairaanhoitajapalvelut 

 

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 kokoaikai-
sesta ja yhdestä 40 % hallintopalvelusihteeristä. Sivistystoimen hallintopäällikkö hoitaa määräaikaisesti myös 
rehtorin tehtäviä perusopetuksessa, minkä vuoksi sivistystoimen hallintoon on lisätty taloussuunnittelijan re-
surssi vastaavaksi määräajaksi. 
 
Psyykkisen oppilashuollon tehtävissä työskentelee koulukuraattori, koulupsykologia ja psykiatrinen sairaanhoi-
taja. 
 
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 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 682 450 696 663 738 175 738 738 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -948 121 -1 005 693 -1 167 542 -1 168 -1 168 

TOIMINTAKATE -265 671 -309 030 -429 367 -429 -429 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -299 -3 013 -5 013 -5 -5 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -45 628 -46 131 -43 470 -43 -43 

Tilikauden yli-/alijäämä -311 598 -358 174 -477 850 -478 -478 



 

 
56 

 

 

 Varhaiskasvatus   

Palvelusuunnitelma 
 
Päivähoitopalvelut ja varhaiskasvatus edistävät yhdenvertaisuutta sekä lasten ja perheiden tasa-arvoisuutta. 
Varhaiskasvatuksella on tärkeä merkitys lapsen sosiaalisuuteen kasvattajana ja sosiaalisten lähtökohtien tasoit-
tajana. Olennaista on, että jo varhaiskasvatuksessa pystytään varmistamaan hyvät kasvun ja kehityksen edelly-
tykset kaikille lapsille sekä tukemaan monipuolisin toimin erityistä tukea tarvitsevia sekä syrjäytymisvaarassa 
olevia lapsia. 
  
Tehtäväalue sisältää perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon, päiväkodit, varhaiserityiskasvatuksen, lasten-
hoidon tuen sekä esiopetuksen. Osa esiopetuksesta on koulujen yhteydessä. Lasten päivähoitoa järjestetään 
perhepäivähoidossa, Kankaanpään ja Kepolan ryhmäperhepäiväkodeissa sekä Huovinrinteen, Keskustan ja 
Onnimannin päiväkodeissa. Onnimannin päiväkodissa toimii pienennetty päiväkotiryhmä yksilöllistä tukea tarvit-
seville lapsille. Erityisen tuen tarpeessa olevien lapsille tukea antaa konsultoiva erityislastentarhanopettaja, joka 
on kaikkien päivähoitoyksiköiden ja perhepäivähoidon käytettävissä. Kunnan järjestämän päivähoidon vaihtoeh-
tona maksetaan lasten kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi tai yksityisen hoidon tukea, jos 
perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja.  
 
Väestöennusteiden mukaan alle kouluikäisten lasten määrä tulee kunnassa vähenemään lähivuosien aikana. 
Ikäluokkien vaihtelu on kuitenkin suurta ja hoitoon tulevien lasten prosenttiosuus ikäluokasta vaihtelee vuosit-
tain. 

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 

 

HappyOrNot -kyselyt 

Vanhemmat ovat tyytyväisiä saa-
maansa palveluun.  

Päivähoidon korkea täyttö- ja käyttöaste Täyttöaste 

Käyttöaste 

Päiväkotien ja perhepäivähoidon 
täyttöaste vähintään 100 %,  

käyttöaste vähintään 85 %.   

 

Päivähoidossa olevat lapset       ennuste     
Päivähoitomuoto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Lapsia päiväkotihoidossa 110 137 135 133 131 132 134 125 130 124 

Lapsia perhepäivähoidossa 55 45 84 70 63 64 64 60 63 60 

Lapsia ryhmäperhepäivähoidossa 27 0 21 24 26 26 27 25 26 25 

Lapsia esiopetuksessa *) 46 44 67 65 59 61 64 49 58 47 

Lapset vain esiopetuksessa / koulut       11 4           

Lapsia hoidossa yhteensä 192 182 240 238 224 226 229 214 223 212 

0-6 vuotiaat 308 298 367 361 376 378 381 366 375 364 

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

Huovinrinteen päiväkoti: 
1 päiväkodinjohtaja/varhaiskasvatuksen opettaja, 4 varhaiskasvatuksen opettajaa, 3 varhaiskasvatuksen lasten-
hoitajaa, 1 laitosapulainen, 1 perhepäivähoitaja 
 
Keskustan päiväkoti: 
1 päiväkodinjohtaja/varhaiskasvatuksen opettaja, 4 varhaiskasvatuksen opettajaa, 11 varhaiskasvatuksen las-
tenhoitajaa, 5 perhepäivähoitajaa 
 
Onnimannin päiväkoti: 
1 päiväkodinjohtaja/varhaiskasvatuksen opettaja, 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 3 varhaiskasvatuksen 
opettajaa, 3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 2 päiväkotiavustajaa, 1 henkilökohtainen avustaja,  
6 ryhmäperhepäivähoitajaa, 14 perhepäivähoitajaa 
 
1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
1 varhaiskasvatuksen 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 1.8.2018. 

 

Tuloarviot ja määrärahat 

Varhaiskasvatus    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 365 471 332 720 256 050 256 256 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -2 742 783 -2 959 346 -2 876 384 -2 876 -2 876 

TOIMINTAKATE -2 377 312 -2 626 626 -2 620 334 -2 620 -2 620 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -771 -3 909 -5 175 -5 -5 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -263 338 -268 055 -271 244 -271 -271 

Tilikauden yli-/alijäämä -2 641 422 -2 898 590 -2 896 753 -2 897 -2 897 

 
  

192 182

240 238 224 226 229
214 223 212

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Vuodet

Lapsia hoidossa vuosina 2014-2018 / ennuste 2019-2023
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 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 yh-
teiskoulussa (luokat 7-9).  Erityisopetusta antavat pienryhmät toimivat Isosäkylän ja Säkylän yhteiskoulun ti-
loissa. Lisäksi luokkien 1-6 – kouluilla on käytössä 2 kiertävää erityisopettajaa ja Yhteiskoulussa on laaja-alai-
nen erityisopettaja. Koulunkäyntiohjaajia on perusopetuksessa käytössä oppilaiden erityistarpeiden mukaan tar-
vittava määrä. 
  
Opetussuunnitelmassa tieto- ja viestintätekniikan osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana 
monilukutaitoa. Perusopetuksessa tulee huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja vies-
tintä-teknisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perus-
opetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulu-
työssä.  
 
Perusopetusikäisten lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt valtakunnallisia trendejä seuraten myös Säky-
lässä. Kouluterveyskyselyn tuottamia tietoja vuodelta 2017 hyödynnetään erityisesti oppilashuollossa, johon re-
surssia on lisätty vuoden 2018 aikana koulujen psykiatrisella sairaanhoitajalla. 

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-opis-
kelupaikan keväällä 2019 

Seudullinen yhteistyö ja täydennyskoulutus OSAAVA – hanke 

  

Opetushenkilöstön aktiivinen 
osallistuminen OSAAVA -koulu-
tuksiin. 

Hallinnossa käytössä MultiPrimus, kouluissa Primus koulu-
hallinto-ohjelmat 

Wilma-ohjelmisto käytössä koulun ja kodin yhteistyössä 

Kaikki tiedonsiirrot sähköi-
sessä muodossa  

Ohjelmistot tehokkaassa käy-
tössä kaikissa kouluissa vuonna 
2019 

Koulutuksen arvioinnilla on vaikutus koulujen toimintaan ja 
toimintaedellytyksiin. 

 

Koulujen itsearviointi luku-
vuosittain keväällä  

Koulut hyödyntävät arviointitulok-
sia koulun toiminnan kehittämi-
sessä ja opetussuunnitelmaan 
perustuvan vuosisuunnitelman 
laadinnassa.  

Henkilöstö  

Rehtorit 5 (joista 1 yhteinen lukion kanssa, 3 luokanopettajarehtoria, sivistystoimen hallintopäällikkö), hallinto-
palvelusihteeri (50 %), 
 
lehtoreita 15 ja opettajia 38, (osa lehtoreista/opettajista yhteisiä yhteiskoulun ja lukion kanssa)  
sekä 2 esiopetuksen opettajaa.  
 
Lisäksi Säkylän kouluissa ja muiden kuntien erityisopetuksessa työskentelee 28 koulunkäyntiohjaajaa (erityis-
koulut/-luokat 11 / yleisopetus 17). 

Perustelut 

Perusopetuksen oppilasmäärä pysyy noin 590-580 oppilaan tienoilla muutamana lähivuotena. Ennusteiden 
mukaan merkittävää oppilasmäärän laskua on odotettavissa vuodesta 2021 alkaen.  
 
Oppilasmäärän laskun myötä oppilaskohtaiset kustannukset nousevat, jolloin toiminnan sopeuttaminen 
laskevaan oppilasmäärään tulee tarkasteltavaksi. Tällöin on tarkasteltava kriittisesti kouluverkon rakennetta, 
koska kaikkien koulujen oppilasmäärä vähenee tulevina vuosina.  
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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 tar-
kistettu 1.8.2016 lukien. 

 

Tuloarviot ja määrärahat 

 

Perusopetus    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 184 969 115 690 207 153 207 207 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -5 234 561 -5 518 336 -5 513 933 -5 514 -5 514 

TOIMINTAKATE -5 049 592 -5 402 646 -5 306 780 -5 307 -5 307 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -41 523 -69 346 -96 700 -97 -97 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -861 575 -865 400 -934 418 -934 -934 

Tilikauden yli-/alijäämä -5 952 690 -6 337 392 -6 337 898 -6 338 -6 338 

 
 

 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 tällä-
kin hetkellä tapahtuu. Säkylän seudun lukion oppilasmäärä 20.9.2018 oli 141. 
 
Lukiolaki velvoittaa, että koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä alueella toimivien lukiokoulutuksen, am-
matillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa. Opetusministeriön linjausten mukaan koulutuk-
sen järjestäjiä kannustetaan lisäämään lukioiden välistä yhteistä opintotarjontaa sekä oppilaitosten alueellisen 
koulutustarjonnan suunnittelua. Alueellista lukioyhteistyötä jatketaan eri lukioiden kesken. Tietotekniikan avulla 
luodaan mahdollisuus suorittaa eri lukioiden opintoja omasta lukiosta käsin ja siten taataan riittävän laaja kurssi-
tarjonta kunkin oppilaitoksen opiskelijoille. Tarpeen mukaan opiskelijoita kannustetaan hakeutumaan myös 
omaehtoiseen etäopetukseen.  
 
Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen syksyllä 2016 lukion aloittaneelle ikäluokalla. Luku-
vuoden 2018–2019 alussa uusi opetussuunnitelma on voimassa kaikilla kolmevuotista lukiotutkintoa suoritta-
villa. 
 
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa ja opiskelussa lisääntyy. Ylioppilaskirjoitukset muuttuvat sähköi-
siksi vaiheittain. Sähköisten kokeiden määrää lisätään jokaisella tutkintokerralla. Syksyllä 2018 kaikki muut ai-
neet lukuun ottamatta matematiikkaa kirjoitettiin sähköisinä. Keväällä 2019 kaikki aineet kirjoitetaan sähköisenä. 
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Säkylän seudun lukiossa tulee kehittää edelleen opetusta siten, että lukio menestyy valtakunnallisissa vertai-
luissa myös sähköisen ylioppilaskokeen aikana. Tämä edellyttää, että tietotekniikka on ajan tasalla ja tehok-
kaasti hyödynnettyä opetuksessa.  

Tavoitteita ja tunnuslukuja 

 
Lukiokoulutus 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet mittari tavoite 

Opiskelijamäärän vakiinnuttaminen  Opiskelijamäärä  140 opiskelijaa 

Alueellisen yhteistyön ja etäopetuksen lisääminen   Yhteiset kurssit  Monipuolisen kurssitarjonnan 
mahdollistaminen 

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 ikä-
luokasta 

Muista kunnista tulevat opis-
kelijat 

Lukioon siirtyy 50 % ikäluokasta 

 

Muista kunnista tulevien opiskeli-
joiden määrä 

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa Teknologian riittävyys Teknologian tehokas käyttö 

 
 
Toiminnan laajuutta kuvaavat tiedot  

 

 

Henkilöstö   

Rehtori (yhteinen Säkylän yhteiskoulun kanssa), hallintopalvelusihteeri (50%), 7 lehtoria. 
Lisäksi yhteisiä opettajia Yhteiskoulun kanssa. 

 

Tehtäväalueen palveluista perittävät maksut 

Koulutilojen käytöstä perittävät maksut perustuvat sivistyslautakunnan hyväksymiin maksuihin. Maksut on tar-
kistettu 1.8.2016 lukien. 
 

Tuloarviot ja määrärahat 

Lukiokoulutus    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 2 817 1 962   0 0 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -995 458 -994 275 -988 418 -988 -988 

TOIMINTAKATE -992 641 -992 313 -988 418 -988 -988 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -5 536 -9 081 -9 366 -9 -9 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -168 307 -169 294 -182 740 -183 -183 

Tilikauden yli-/alijäämä -1 166 484 -1 170 688 -1 180 524 -1 181 -1 181 
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 Vapaa sivistystyö 

Palvelusuunnitelma 

Säkylän kansalaisopiston tehtävänä on järjestää toimialueensa asukkaille elinikäisen oppimisen periaatteen 
pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Järjestettävän koulu-
tuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, mo-
niarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Koulutuksessa ko-
rostuu 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 
oikeaan käyttöön. 
 
Säkylän kansalaisopiston 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, yh-
teistyössä ja verkostoitumalla monille eri tahoille myös toiminta-alueen muutoksissa. Opistolla on aktivoiva vai-
kutus toimialueensa väestöön, jolle opisto tuottaa lähipalveluita.  
 
Opisto järjestää opinto-ohjelmansa lisäksi täydennyskoulutusta seutukunnan koulutustarpeisiin esimerkiksi Sä-
kylän kunnan henkilöstön tarpeisiin räätälöityä koulutusta.  
 
Opisto osallistuu yli maakuntarajojen yhteistoimintaan monien muiden oppilaitosten ja toimijoiden kanssa ja on 
aktiivisesti mukana seudulla ja maakunnassa olevissa yhteistyöhankkeissa ja erilaisissa omaan toimintaansa 
soveltuvissa tapahtumissa. 

Tavoitteet ja tunnusluvut 

Säkylän kansalaisopisto 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

 

Järjestetään monipuolista ja laadukasta opetusta, joka vas-
taa kuntalaisten koulutustarpeita. Yleissivistävän koulutuk-
sen lisäksi järjestetään tilauskoulutuksena ammatillisia val-
miuksia 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 % asuk-
kaista. 

 

Opetuksen ja opetusjärjestelyjen laatu on tasoltaan hyvää tai 
erinomaista. 

 

 

Kurssipalautteet 
(otanta kursseista) 

 

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

 

 

Opetuksen järjestämisessä käytetään monipuolisesti ja te-
hokkaasti hyödyksi paikallinen ja lähialueiden osaaminen ja 
paikalliskulttuurin osaamisalueet. 

 

Paikallisten ja lähialuei-
den opettajien ja asian-
tuntijoiden osuus koko 
kurssitarjonnan opetta-
jakunnasta toteutuneen 
opetuksen tilastoin-
neissa. 

 

 

Opettajakunnasta 2/3 on opiston 
toiminta- ja lähialueella asuvia. 

 

  



 

 
62 

 

 

Toiminnan laajuutta kuvaavia tietoja 

 

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) Säkylä  Muu Yhteensä 

– annettiin opetusta (tunnit) 3136   3136 

– ilmoittautuneita opiskelijoita (netto) 974  145 1119 

– eri opintoryhmiin ja yleisluentoihin osallistuneet 2539   2539 

Vuosi 2018 (kalenterivuosi, arvio) Säkylä  Muu Yhteensä 

– annettiin opetusta (tunnit) 3472   3472 

– ilmoittautuneita opiskelijoita (netto) 1500   1500 

– eri opintoryhmiin ja yleisluentoihin osallistuneet 2700   2700 

 

Perustelut 
 
Säkylän kansalaisopiston taloutta hoidetaan tehokkaasti siten, että opiskelijoiden mahdollisuudet saada moni-
puolista ja laadukasta opetusta säilyvät ja kansalaisopiston tehtävä yhteiskunnan tasa-arvoa ja aktiivista kansa-
laisuutta tukevana säilyy. 
 
Opetusta järjestetään monipuolisesti ja kattavasti eri toimipaikoissa koko kunnan alueella, huomioiden tilojen 
antamat mahdollisuudet järjestää kursseja lähellä kuntalaisia.  
 
Asiakaspalautetta kerätään lukuvuosittain tehtävillä kurssipalautekyselyillä. Kansalaisopiston toimintaa kehite-
tään vuoden aikana saatujen palautteiden perusteella. Saadusta asiakaspalautteesta laaditaan yhteenveto, 
jonka sivistyslautakunta käsittelee. Opiston toteuttama itsearviointi varmistaa, että opiston opintotarjonta ja toi-
minta vastaavat monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti pääosin paikalliseen, mutta myös alueelliseen sivistys-
tarpeeseen.  
  
Henkilöstö 
 
Kansalaisopiston rehtorin tehtäviä hoitaa sivistysjohtaja (10%), lisäksi apulaisrehtori, hallintopalvelusihteeri 
(50%), Säkylän yhteiskoulun ja Säkylän seudun lukion kanssa yhteinen musiikin lehtori, noin 60 osa-aikaista 
tuntiopettajaa ja luennoitsijaa. 
 
 
Palveluista perittävät maksut 
 
Kansalaisopiston kurssimaksut perustuvat kurssimaksuhinnoitteluun, jossa otetaan huomioon opetettavan tunti-
määrän 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 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 60 808 53 792 59 015 59 59 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -250 534 -266 576 -262 170 -262 -262 

TOIMINTAKATE -189 726 -212 784 -203 155 -203 -203 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT  -1 017 -333 0 0 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -42 771 -42 065 -46 010 -46 -46 

Tilikauden yli-/alijäämä -232 497 -255 866 -249 498 -249 -249 
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 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut    

Palvelusuunnitelma 

Kirjastolain (1492/2016) tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuu-
riin; tiedon saatavuutta ja käyttöä; lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa; mahdollisuuksia elinikäiseen op-
pimiseen ja osaamisen kehittämiseen; aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. 
 
Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. 
 
Kirjastolain mukaan yleisen kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpi-
tää 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 riit-
tävä ja osaava henkilöstö. 
 
Kirjastojen automatisointi ja laajennetut aukiolot ovat lisänneet palvelujen saatavuutta ja käyttöastetta. Samalla 
henkilökunta on voinut panostaa enemmän asiantuntijapalveluihin. Painopistealueina ovat lastenkirjasto- ja kou-
luyhteistyö sekä senioripalvelut. 
 
Aluekirjastona toimivan Turun kaupunginkirjaston kanssa jatketaan hyvin alkanutta yhteistyötä kuten myös Sa-
takirjastot-kimpan sekä mm. Kansalliskirjaston, Näkövammaisten kirjaston ja Varastokirjaston kanssa. Tärkeitä 
yhteistyökumppaneita ovat kunnan sivistyspalvelut ja muut paikalliset toimijat ja yritykset. 
 
Kulttuuritoimen tehtävänä on paikallisen kulttuurityön edistäminen, tukeminen sekä toimeenpano yhteistyötaho-
jen kanssa. Kulttuuripalveluja tuottamalla ja järjestämällä vähennetään myös asuinpaikasta ja sosiaalisesta ase-
masta johtuvia kulttuuriesteitä. 
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Tavoitteet ja tunnusluvut 

Tavoitearvon vertailulukuina käytetään OKM:n yleisten kirjastojen suosituksia sekä maakunnan keskiarvoa edel-
liseltä tilastovuodelta. Säkylän kirjaston tunnusluvut lihavoituna vuodelta 2017. 

 

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Laadukkaat palvelut 

 

 

Riittävä, ammattitaitoinen ja palveluhenkinen hen-
kilöstö  

Asiakaskysely 2-3 vuoden 
välein 

Tehokas tiedottaminen ja 
markkinointi 

Riittävä henkilökunnan 
määrä 

 

Täydennyskoulutuspäivät/hlö 

Asiakastyytyväisyys vähintään 4 (asteikolla 1-
5) 

Ajantasaiset kotisivut, näkyvyys tiedotusväli-
neissä ja somessa 

OKM 0,8 – 1 htv/1000 as., maakunta 0,71 ; 
0,46 

 

OKM 6 koulutuspäivää/hlö/vuosi, maakunta 
2,97; 2,79 

Kirjastopalveluiden käyttöaste ja saatavuus pysyy 
hyvänä 

 

Ajantasainen, uusiutuva kokoelma 

 

 

Lainat/asukas 

 

Käynnit/asukas 

Hankinnat, myös e-aineisto 

Lehtikokoelma 

Poistot 

Aukiolotunnit 

 OKM 20 lainaa/as., maakunta 16,70; 10,73 

  

OKM 10 käyntiä/as., maakunta 7,55; 5,41 

OKM 300-400 kpl/1000 as., maakunta 331,13; 
347,60 

OKM 15-20 vsk/1000 as., maakunta 13,52; 
25,62 

OKM 8 %, maakunta 6,04 %; 9,13 

Henkilökunta paikalla: 2647 h 

Omatoimikirjaston aukiolot 4315 h 

Monipuoliset asiantuntijapalvelut 

Lastenkirjastotyön ja senioripalvelujen kehittämi-
nen 

 

Kirjastonkäytön opetus 

Tapahtumat 

Näyttelyt 

Osallistujat 

 

Asiakaspalaute / kysely 

Satutunnit, kirjavinkkaukset, kirjastonkäytön 
opetus eri luokka-asteille, kirjailijavierailut, 
muut kirjalliset tapahtumat, luennot; teema-
näyttelyt omista kokoelmista ja yhteistyötaho-
jen kanssa 

Asiakastyytyväisyys vähintään 4 (asteikolla 1-
5) 
Facebook (fanit > 256) 

Seudullisen yhteistyön kehittäminen Pyhäjärviseudun yhteistyö 

 

 

Satakirjastojen yhteistyö 

Aluekirjastoyhteistyö 

Valtakunnallinen yhteistyö 

Yhteiset toiminnat ja tilaisuudet  

Kirjailijavierailut, muut kirjalliset ja kirjastoai-
heiset tapahtumat, luennot; koulutukset 

Hankinta, koulutukset 

Osallistuminen työryhmiin resurssien mukaan 

Luettelointi- ja hankinta 

Kustannustehokkuus 

 

 

 

Toimintakulut/asukas 

Aineistokulut/asukas 

Kirjojen hankintakulut/as. 

e-aineistokulut/asukas 

Henkilöstökulut/asukas 

maakunta 54,43; 50,40 € 

maakunta 7,57; 7,27 € 

maakunta 4,66; 4,43 € 

maakunta 0,59; 1,17 € 

maakunta 28,66; 16,75 € 

 

 

Kulttuuripalvelut   

Monipuolisten ja elämyksellisten kulttuuritilaisuuk-
sien järjestäminen. 

 
Yhteisöjen ja yhdistysten järjestämien kulttuuritilai-
suuksien tukeminen. 

 

 

- Järjestetyt kulttuuritilaisuu-
det 

 Osallistujat   

- Museokäynnit 

Korven museo 

Kotiseutumuseo 
 

10  
 

500 

 
50 

50 
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Henkilöstö  

Vakinaisen henkilöstön muodostavat kolme kirjastovirkailijaa (3 htv). Yksi virkailijoista työskentelee Köyliön kir-
jastossa.  Kirjastopäällikön palvelut ostetaan Euran kunnalta (0,2 htv). Kirjastoissa on myös työharjoittelijoita. 
Kulttuuritoimen hallintopalvelusihteerin työajasta 5% on kohdistettu kulttuurille. 

Perustelut 

Kirjasto järjestää asiantuntijapalvelujen ja kirjastonkäytön opastuksen lisäksi tapahtumia ja näyttelyitä eri yhteis-
työtahojen kanssa. Kustannustehokkuuteen pyritään myös valtakunnallisella yhteistyöllä Suomen yleisten kirjas-
tojen konsortion kanssa, esim. e-aineiston ja muun aineiston yhteishankinnoilla. 
 
Budjettivuoden alusta alkaen Satakirjastoissa on käytössä uusi verkkokirjasto Finna. 
 
Kunnan kulttuuritoimi järjestää eri ikäryhmät huomioon ottaen erilaisia kulttuuritilaisuuksia, koululaiskonsertteja, 
teatterimatkoja ja kunnan vuotuisia juhlia (kansallinen veteraanipäivä, kaatuneiden muistopäivä ja itsenäisyys-
päivä). Tapahtumia järjestetään yhteistyössä muiden hallintokuntien, yhdistysten, seurakunnan ja Rauman seu-
dun kuntien kulttuuritoimien kanssa. Päivä museolla –tapahtuma järjestetään vuosittain Säkylän kunnan alueella 
toimivan museon yhteydessä. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja sitä koordi-
noi kulttuuritoimen hallintopalvelusihteeri. 

 

Tuloarviot ja määrärahat 

Kirjasto ja kulttuuripalvelut    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 7 576 5 416 5 120 5 5 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -286 510 -300 007 -285 402 -285 -285 

TOIMINTAKATE -278 934 -294 591 -280 282 -280 -280 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -10 472 -9 778 -11 751 -12 -12 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -102 360 -98 490 -103 430 -103 -103 

Tilikauden yli-/alijäämä -391 767 -402 859 -395 463 -395 -395 
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 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 eh-
käisy monialaisella yhteis- ja erityisnuorisotyöllä, nuoriso-

takuun toteutuminen ja nuorten osallisuuden lisääminen 

Nuorisotilojen kävijä-
määrä, etsivän nuo-
risotyön ja työpajan 
tilastot 

Asiakaspalaute 

Nuorten neuvosto 

Nuorisotilojen kävijämäärä 2000 
/ vuosi 

Pysyvä etsivän nuorisotyön ver-
kosto sekä nuorten työpajatoi-
minta 

Nuorten neuvoston toiminta 
sekä vuosittainen julkilausuma 

Lakisääteiset monialaiset ver-
kostot 

 
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 
kunnalle, yrityksille ja yksityishenkilöille. Työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä tuetaan Opetus- ja kulttuu-
riministeriön vuosittaisilla avustuksilla.  

 

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.  
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Tehtäväalueen palveluista perittävät maksut 

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

Toimintaa ja taloutta kuvaavia tietoja 

 
 

Tuloarviot ja määrärahat 

Liikunta- ja nuorisopalvelut    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 108 524 105 057 110 290 110 110 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -428 959 -555 694 -532 264 -532 -532 

TOIMINTAKATE -320 435 -450 637 -421 974 -422 -422 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -34 694 -32 791 -30 685 -31 -31 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -125 552 -125 494 -151 722 -152 -152 

Tilikauden yli-/alijäämä -480 682 -608 922 -604 381 -604 -604 

 

 

 Sivistyslautakunnan tuloarviot ja määrärahat 

 

SIVISTYSLAUTAKUNTA    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT  1 412 614 1 311 300 1 375 803 1 376 1 376 

TOIMINTAKULUT/MENOT  -10 886 927 -11 599 927 -11 626 113 -11 626 -11 626 

TOIMINTAKATE -9 474 313 -10 288 627 -10 250 310 -10 250 -10 250 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -93 295 -128 935 -159 023 -159 -159 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -1 609 532 -1 614 929 -1 733 034 -1 733 -1 733 

Tilikauden yli-/alijäämä -11 177 140 -12 032 491 -12 142 367 -12 142 -12 142 

Toiminnan laajuutta kuvaavia tietoja

Liikuntasalien myönnettyjen vakiovuorojen tuntimäärä / vko

Tot. 2017 Tot. 2018 Tot. 2017 Tot. 2018

Säkylähalli 28 30 7 5

Koulukeskus liikuntasali 21 19 4 3

Koulukeskus peilisali 11 15 2 1

Kepolan koulun liikuntasali 18 14 4 1

Lallin koulun liikuntasali 20 22 12 14

Huovinrinteen koulun liikuntasali 18 19 2 3

Karhusuon liikuntasali 17 17 5 4

yht. 133 136 36 31

Nuorisotilojen kävijämäärä / kk

Tot. 2017 Tot. 2018 Tot. 2017 Tot. 2018

Kevätkausi (tammi-huhtikuu) 684 485 526 430

Syyskausi (syys-joulukuu) 652 - 566 -

yht. 1336 1092

Etsivän nuorisotyön ja työpajan tavoittamat nuoret Tot. 2017 Arvio 2018

Etsivä nuorisotyö 47 45-50

Nuorten työpaja 17 15-20

yht. 64

Nuorisotoimen retkille osallistuneet Tot. 2017 Tot. 2018

Talvilomareissu (hiihtolomalla päivänuorisotilatoimintaa) 30 -

Huvipuisto 53 29

Elämä Lapselle - konsertti (Säkylä-Eura) 84 48

yht. 167 77

ma-pe la-su

Keskusta Kepola
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SÄKYLÄN KUNTA 

 

SÄKYLÄN KUNTA    TS 2020 TS 2021 

Käyttötalous TP 2017 TA 2018 TA 2019 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT  10 024 533 9 984 833 9 882 797 9 883 9 883 

TOIMINTAKULUT/MENOT  -45 148 436 -46 521 205 -48 478 668 -48 479 -48 479 

TOIMINTAKATE -35 123 903 -36 536 372 -38 595 871 -38 596 -38 596 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -2 122 672 -2 336 650 -2 309 105 -2 309 -2 309 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 0 0 0 0 0 

Tilikauden yli-/alijäämä -37 246 575 -38 873 022 -40 904 976 -40 905 -40 905 
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4. TULOSLASKELMAOSA 

 
 
 
  

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

2021 
       Ulkoinen/ 1.000 e 1.000 e 

  Ulkoinen Ulkoinen Ulkoinen Ulkoinen sisäinen Ulkoinen 
Ulkoi-

nen 

Toimintatuotot/tulot   
       

Myyntituotot 4 126 724 4 270 058 4 152 780 4 192 384 6 655 766 4 192 4 192 

Maksutuotot 2 071 568 1 810 437 1 930 000 1 916 222 1 916 222 1 916 1 916 

Tuet ja avustukset 1 370 859 953 128 921 847 280 113 280 113 280 280 

Vuokratuotot 696 169 583 204 654 058 650 988 650 988 651 651 

Muut toimintatuotot 589 721 227 113 121 100 121 693 121 693 122 122 

   KARSINTA, tulojen lisäys    258 015 258 015 258 258 

Toimintatuotot/tulot 8 855 041 7 843 940 7 779 785 7 419 415 9 882 797 7 419 7 419 

Toimintakulut/menot   
       

Henkilöstökulut 
-19 351 

460 
-19 222 

905 
-20 701 700 -22 483 919 -22 483 919 

  
   KARSINTA, palkat    692 932 692 932   
   KARSINTA, sivukulut    151 110 151 110   
Henkilöstökulut karsintojen jäl-

keen 
   -21 639 877 -21 639 877 

-21 640 -21 640 

Palvelujen ostot 
-20 025 

654 
-18 979 

878 
-19 249 724 -19 745 704 -22 209 086 

-19 746 -19 746 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 537 334 -2 704 384 -2 890 004 -3 142 949 -3 142 949 -3 143 -3 143 

Avustukset -1 673 680 -1 348 824 -1 452 200 -1 449 500 -1 449 500 -1 450 -1 450 

Vuokrat -459 156 -630 655 -644 574 -755 076 -755 076 -755 -755 

Muut toimintamenot -91 171 -81 198 -47 955 -49 390 -49 390 -49 -49 

   KARSINTA, muut menot    767 210 767 210 767 767 

Toimintakulut/menot 
-44 138 

455 
-42 967 

843 
-44 986 157 -46 015 286 -48 478 668 -46 015 -46 015 

Toimintakate 
-35 283 

414 
-35 123 

903 
-37 206 372 -38 595 871 -38 595 871 -38 596 -38 596 

Verotulot 28 318 383 28 331 886 27 908 000 28 976 000 28 976 000 29 638 30 407 

Valtionosuudet 11 831 802 11 781 837 11 358 158 11 422 344 11 422 344 11 422 11 422 

Rahoitustuotot ja -kulut                       0 

Korkotulot 2 253 319 400 300 300 0 0 

Muut rahoitustulot 54 674 60 594 54 100 54 840 54 840 55 55 

Korkomenot -97 913 -74 916 -102 000 -80 000 -80 000 -80 -80 

Muut rahoitusmenot -6 268 -32 638 -3 600 -2 600 -2 600 -3 -3 

Rahoitustuotot ja -kulut -47 255 -46 641 -51 100 -27 460 -27 460 -27 -27 

Vuosikate 4 819 515 4 943 179 2 008 686 1 775 013 1 775 013 2 437 3 206 

Poistot ja arvonalentumiset                        

Suunn. mukaiset poistot -2 183 139 -2 122 672 -2 336 650 -2 261 605 -2 261 605 -2 262 -2 262 

Arvonalentumiset                        

Poistot ja arvonalentumiset -2 183 139 -2 122 672 -2 336 650 -2 261 605 -2 261 605 -2 262 -2 262 

Satunnaiset erät                        
Satunnaiset tulot                        
Satunnaiset menot                        

Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 

Tilikauden tulos 2 636 376 2 820 506 -327 964 -486 592 -486 592 175 944 

Poistoeron lis. (-)/väh.(+) 2 816 2 112 1 584 1 188 1 188 1 1 

Varausten lis. (-)/väh.(+) 26 832         
Rahastojen lis. (-)/väh.(+)                        
Tilikauden yli-/alijäämä 2 666 023 2 822 618 -326 380 -485 404 -485 404 176 945 
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5. INVESTOINTIOSA 

Investointiosa sisältää investoinnit vuodelle 2019 sekä suunnitelman vuosille 2020 - 2021. Valtuusto hyväksyy 
määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Määrärahat ja tuloarviot ovat hanke- ja hankeryhmäta-
solla valtuustoon nähden sitovia. Kunkin hankkeen osalta on mainittu se toimielin, joka päättää omassa käyt-
tösuunnitelmassaan hankkeen määrärahan käytöstä investointikohteisiin (osamäärärahat). Investointiosassa 
käsitellään vain aktivoitavat (pysyväksi vastaavaksi kirjattavat) hankintamenot.  
 
Rakennushankkeiden ohella myös muut käyttöomaisuushankinnat kohdistetaan investointiosaan. 10.000 euron 
(alv=0) tai sitä suuremmat käyttöomaisuuden (koneet, laitteet ja muu irtain omaisuus) hankinnat kohdennetaan 
investointeihin. Kertapoistoiset, alle 10.000 euron kalusto- ja laitehankinnat kohdistetaan käyttötalousosaan ka-
lustojen hankintaan.  
 
Rakennushankkeiden suunnittelun ohjaus ja toteutus  
 
Valtuusto määrittelee vuosittain talousarvion yhteydessä rakennushankkeiden suunnittelun yleiset linjaukset ja 
kunnanhallitus määrittelee tarvittaessa yksityiskohtaisemmat suunnittelutarpeet erillisellä ohjeella. Valtuusto hy-
väksyy 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  

   Ltk esitykset   

  TP 2017 TA 2018 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Investointimenot -37 715 -350 000 -350 000 -250 000 -250 000 -250 000 

Investointitulot 100 792 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Nettoinvestoinnit 63 078 -290 000 -290 000 -190 000 -190 000 -190 000 

 
Maa-alueiden ja kiinteistöjen ostamiseen on talousarviossa varattu 250.000 euron määräraha. Määrärahaa voi-
daan käyttää raakamaan hankintaan tai muuhun tarvittavien maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan. 
 
Omaisuutta myymällä voidaan kattaa korvaus- ja uusinvestointien rahoitustarvetta. Kunta voi myös myydä tar-
peetonta kiinteää omaisuutta. Myyntikohteita voivat vuosina 2019 – 2021 olla mm. maa-alueet ja kiinteistöt. 
 
Rakennustonttien myynnistä on arvioitu saatavan tuloa vuonna 2019 yhteensä 80.000 euroa. Kirjanpitoarvon 
mukainen osuus (30.000 e) on investointiosan tuloa ja myyntihinnan ja kirjanpitoarvon mukainen erotus (myynti-
voitto) on käyttötalouden tuloa (50.000 e) kunnanhallituksen Hallinto -tehtäväalueelle.  
 

 
Muuta kiinteää omaisuutta arvioidaan vuonna 2019 myytävän 80.000 eurolla. Siitä on budjetoitu kirjanpitoar-
von mukaisena myyntitulona 30.000 euroa investointiosaan tuloksi sekä myyntihinnan ja kirjanpitoarvon erotuk-
sena (myyntivoitto) 50.000 euroa käyttötalouden tuloksi kunnanhallituksen Hallinto -tehtäväalueelle. 

 
Kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta talousarviossa tarkoitukseen varatun määrärahan 
puitteissa (HallS 22 §). 
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OSAKKEET JA OSUUDET -HANKERYHMÄ    

   Ltk esitykset   

  TP 2017 TA 2018 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Investointimenot -42 488 -40 675 -40 675 -40 675 -81 349 -81 349 

Investointitulot 466       

Nettoinvestoinnit -42 023 -40 675 -40 675 -40 675 -81 349 -81 349 

 
 
 
 

Osakkeiden ja osuuksien hankintaan on vuonna 2019 varattu 40.675 euroa. Se on Säkylän kunnalta perittävä 
osuus Satakunnan sairaanhoitopiirin lainojen lyhennyksiin. Investointien rahoitus tapahtunee vuodesta 2021 
lähtien Maakuntien Tilakeskus Oy:n rahoituksella. 
 
Taloussuunnitelmaan ei ole budjetoitu osakkeiden myyntituloa vuosille 2019 - 2021.   
 
Kunnanhallitus päättää osakkeiden ja osuuksien myynnistä (HallS 22 §). Valtuusto määrittelee kuntakonsernin 
omistajapolitiikan (konserniohje). 
 

 

KATISMAAN SAUNARAKENNUKSEN UUSIMINEN -HANKE   

   Ltk esitykset   

  TP 2017 TA 2018 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Investointimenot   -50 000 0 -50 000 -500 000 

Investointitulot        

Nettoinvestoinnit 0 0 -50 000 0 -50 000 -500 000 

 
 

Määräraha sisältää Katismaan uuden saunarakennuksen arkkitehti-, lvi-, sähkö- ja automaatiosuunnittelut, 
rakennuttamistehtävät, nykyisen saunarakennuksen purkutyöt sekä uuden rakentamisen. Hankkeen  
suunnittelukustannusennuste on 90.000 euroa, purkutyöt 30.000 euroa ja uuden rakentaminen 1.240.000  
euroa. Arkkitehtisuunnittelutyö ja asemakaavan muutos on arvioitu käynnistyvän v. 2020.  
Rakentamisen on suunniteltu alkavan aikaisintaan syksyllä v. 2020. Alustava kokonaiskustannusennuste 
on noin 1.360.000 euroa 

 
 
 

MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT -HANKERYHMÄ    

   Ltk esitykset   
  TP 2017 TA 2018 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Investointimenot -283 837 -504 000 -637 000 -385 500 -440 000 -440 000 

Investointitulot  55 500 58 500 58 500   

Nettoinvestoinnit -283 837 -448 500 -578 500 -327 000 -440 000 -440 000 
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Määrärahaa on suunniteltu käytettävän seuraaviin kohteisiin: 
   

Kunnanvirasto 
 

Valtuustosalin valaistuksen uusiminen. 
 
Säkylän paloasema  
 
Rikkoutuneiden ulkoseinien päällystäminen peltikasettijärjestelmällä ja ikkunoiden uusiminen vuosittain. 
 
Huovinrinteen päiväkoti 
 
Pihasuunnitelman mukaisia töitä. 
  
Keskustan päiväkoti  
 
Pihan toimintojen uudelleenjärjestelyjä. 
  
Yhteiskoulu 
 
Sisätilojen ilmanlaadun parantamistoimet, kotitalousluokan 1 sähköhellojen ja ilmastoinnin lisääminen sekä 
muovimaton uusiminen. 
 
Lallin koulu 
 
Hälytysjärjestelmän hankinta sekä paja-rakennuksen lahonneiden ikkunoiden uusiminen. 
  
Kepolan koulu 
 
Pihaleikkivälineiden hankinta.   
  
Isosäkylän koulu 
 
Sisätilojen ilmanlaadun parantamistoimet sekä sisäseinien maalaus luokkahuoneissa ja käytävissä. 
  
 
Huovinrinteen koulu 
 
Aurinkosuojien hankinta kolmen luokan ikkunoihin, sisätilojen ilmanlaadun parantamistoimia vuosittain sekä val-
vontakameroiden ja kuulutusjärjestelmien hankinta. 
 
 
Karhusuon palvelukeskus 
    
Ilmalämpöpumpun asentaminen kahteen tilaan, linjansäätöventtiilien uusiminen ja lämpöputkistojärjestelmän 
korjaustyöt, sisätilojen ilmanlaadun parantamistoimet sekä uuden runkoviemäriosuuden rakentaminen. 

 
Säkylähalli 
    
Syöksytorvien rakentaminen ulkoseinän ulkopuolelle.  
 

Terveyskeskus 
Poliklinikan henkilöstön taukotilan laajennus sekä hissin peruskorjaus.   

 
Museomylly 

Museomyllyn kunnostushanke, valtionavustusarvio 16.000 euroa.  
   
Kalasataman rakennukset 
Määrärahavaraus kalasataman erillisen työtilarakennuksen rakentamiseen, vaatii ELY:n avustuksen myöntämi-
sen, tuloarvio 42.500 euroa.  
 
Huovinrinteen rivitalo 
 
Esikoulun takapihan aidan rakentaminen.  
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JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS -HANKERYHMÄ    

   Ltk esitykset   
  TP 2017 TA 2018 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Investointimenot -495 145 -1 109 000 -1 216 500 -1 058 500 -560 000 -560 000 

Investointitulot        

Nettoinvestoinnit -495 145 -1 109 000 -1 216 500 -1 058 500 -560 000 -560 000 

 

Määrärahaa on suunniteltu käytettävän seuraaviin kohteisiin: 

 

Liikenneväylät      
 
Kaavateiden päällystämis- ja kunnostustyöt, katuvalaistusten rakentaminen, uusiminen, ilmajohtojen poistami-
nen sekä uusien maahan asentaminen. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjä hankintoja vuosittain, Ris-
tolan alueen liikennejärjestelyt, Vuorenmaan kevyenliikenteen kadun rakentaminen sekä yhteiskoulun linja-auto-
pysäkkien lisääminen.  

  
Yleiset alueet 
 
Puistoalueiden ja leikkikenttien vuosittaiset parannustoimenpiteet sekä matonpesupaikkojen peruskunnostusta 
vuosittain. Harjureitin investointihankkeen omarahoitusosuus sekä Vähäsäkylän asuntoalueen meluvallin raken-
taminen. 

 
Laajakaistaverkon rakentaminen (kunnan osuus) 

 
 
 

VESIHUOLTOLAITOS -HANKERYHMÄ     

   Ltk esitykset   
  TP 2017 TA 2018 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Investointimenot -669 842 -471 000 -588 000 -360 000 -580 000 -450 000 

Investointitulot 83 000       

Nettoinvestoinnit -586 842 -471 000 -588 000 -360 000 -580 000 -450 000 

       

 

Määrärahaa on suunniteltu käytettävän seuraaviin kohteisiin: 
 
Kiviharjun vedenottamon rakentaminen (työ jakautuu usealle vuodelle), Apetit Oyj:n alueen toinen runkovesi-
johto Euraan johtavasta linjasta, vuotovesitutkimukset, mittarikaivot, kaukokäyttöautomaatio sekä Pioneeritien 
paineviemäröinnin rakentamista. Vesi- ja viemärijohto-osuuksien rakentamista tarvittaessa, jv-puhdistamon ik-
kunoiden, julkisivupeltien ja iv-automatiikan uusimista sekä siirrettävän varavoimakoneen hankinta. 

 
   

IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA -HANKERYHMÄ   

   Ltk esitykset   
  TP 2017 TA 2018 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Investointimenot -236 031 -312 560 -309 765 -446 765 -150 000 -150 000 

Investointitulot        
Nettoinvestoinnit -236 031 -312 560 -309 765 -446 765 -150 000 -150 000 

 

Kunnanhallitus päättää määrärahan käytöstä hankeryhmä-tasolla sekä muutoksista osamäärärahojen välillä. 
Kukin toimielin päättää irtaimen omaisuuden hankinnoista osamäärärahojen puitteissa ja kunnanhallituksen 
erikseen antamien hankintaohjeiden mukaisesti.  
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Määrärahaa on suunniteltu käytettävän seuraaviin kohteisiin: 

 

Kunnanhallitus/ Irtain omaisuus (23.400 e)  

Valtuustosalin videotykin sekä kunnanviraston työasemien hankinta.  

 

Perusturvalautakunta/ Irtain omaisuus (308.000 e)  

Terveyskeskuksen keittiön suurkeittiöuunin hankinta. Työasemien, potilastietopalvelimen, poti-
lastietojärjestelmän sekä terveyskeskuksen langattoman verkon hankinta. Autoklaavin hankinta 
terveyskeskuksen välinehuoltoon (määräraha oli varattu jo vuoden 2018 talousarvioon, mutta 
toimitus siirtyy vuodelle 2019). Kunnallisen tehostetun palveluasumisen laajentaminen.  

 

Tekninen lautakunta/ Irtain omaisuus (14.000 e)  

Pakettiauton hankinta vesihuoltolaitokselle.  

 

Sivistyslautakunta/ Irtain omaisuus (101.365 e)  

Sivistystoimen kalusto- ja it-laitehankinnat.  

 

 

 
 
 

  

INVESTOINNIT YHTEENSÄ  Ltk esitykset   

  TP 2017 TA 2018 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Investointimenot -1 765 058 -2 787 235 -3 191 940 -2 541 440 -2 111 349 -2 431 349 

Investointitulot 184 258 115 500 118 500 118 500 60 000 60 000 

Nettoinvestoinnit -1 580 799 -2 671 735 -3 073 440 -2 422 940 -2 051 349 -2 371 349 
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6. RAHOITUSOSA 

Rahoitusosan tarkoituksena on osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Talousarvion 
rahoitusosan ensimmäisestä osasta nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenoihin. 
Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan kassavirta. Rahoitusosa on laadittu rahoituslaskelmakaavan 
muodossa, mutta siitä on jätetty pois toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden, saa-
misten sekä korottomien velkojen muutokset, sillä niiden arvioiminen suunnitelmavuosille on mahdotonta. 

 
 
 

RAHOITUSOSA TP 2017 MTA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

        1.000 e 1.000 e 

Toiminnan rahavirta 
  

  
  

Vuosikate 4 943 179 2 008 686 1 775 013 2 437 3 206 

Satunnaiset erät 
 

   
  

Tulorahoituksen korjauserät -150 220 -100 000 -100 000 -100 -100 

Toiminnan rahavirta 4 792 959 1 908 686 1 675 013 2 337 3 106 

Investointien rahavirta 
 

   
  

Investointimenot -1 765 058 -2 787 235 -2 541 440 -2 111 -2 431 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 83 000 55 500 58 500   

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luo-
vutustulot 

245 703 160 000 160 000 160 160 

Investointien rahavirta -1 436 354 -2 571 735 -2 322 940 -1 951 -2 271 

Toiminnan ja investointien rahavirta 3 356 604 -663 049 -647 927 386 835 

Rahoituksen rahavirta 
 

   
  

Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 

Antolainasaamisten lisäys     
  

Antolainasaamisten vähennys     
  

Lainakannan muutokset -2 508 168 -2 591 978 329 322 458 -542 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys     
  

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 508 168 -2 591 978 -670 678 -542 -542 

Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 000 000  1 000 000 1 000 
 

Oman pääoman muutokset       

Vaikutus maksuvalmiuteen 848 436 -3 255 027 -318 605 844 293 

   
   

  

Investointien omahankintameno, 1000 e -1 682 -2 732 -2 483 -2 111 -2 431 

Investointien tulorahoitus, % 293,9 % 73,5 % 71,5 % 115,4 % 131,9 % 

Lainanhoitokate 3,17 0,78 -7,44 -6,65 5,29 
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Ulkoinen tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuosille 2017–2021 

TULOSLASKELMAOSA  TP 2017 MTA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Ulkoinen, 1.000 euroa       
Toimintatuotot 7 844 7 780 7 419 7 419 7 419 

Toimintakulut   -42 968 -44 986 -46 015 -46 015 -46 015 

Toimintakate -35 124 -37 206 -38 596 -38 596 -38 596 

Verotulot       
Kunnallisvero 24 588 24 235 25 484 26 102 26 820 

Yhteisövero 1 795 1 742 1 482 1 526 1 577 

Kiinteistövero 1 949 1 931 2 010 2 010 2 010 

Verotulot 28 332 27 908 28 976 29 638 30 407 

Valtionosuudet 11 782 11 358 11 422 11 422 11 422 

Rahoitustuotot ja -kulut       
Korkotuotot 0 0 0 0 0 

Muut rahoitustuotot 61 54 55 55 55 

Korkokulut -75 -102 -80 -80 -80 

Muut rahoituskulut -33 -4 -3 -3 -3 

Rahoitustuotot ja -kulut -47 -51 -27 -27 -27 

Vuosikate 4 943 2 009 1 775 2 437 3 206 

Suunnitelmapoistot -2 123 -2 337 -2 262 -2 262 -2 262 

Satunnaiset tuotot       
Satunnaiset kulut       
Tilikauden tulos 2 821 -328 -487 175 944 

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

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

Tilikauden yli-/alijäämä 2 823 -326 -485 176 945 

Yli-/alijäämä vuoden lopussa 1 592 1 265 780 956 1 901 

       

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

Toiminnan rahavirta       

Vuosikate 4 943 2 009 1 775 2 437 3 206 

Satunnaiset erät 0      

Tulorahoituksen korjauserät -150 -100 -100 -100 -100 

Toiminnan rahavirta 4 793 1 909 1 675 2 337 3 106 

Investointien rahavirta       

Investointimenot -1 765 -2 787 -2 541 -2 111 -2 431 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 83 56 59 0 0 

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 246 160 160 160 160 

Investointien rahavirta -1 436 -2 572 -2 323 -1 951 -2 271 

Toiminnan ja investointien rahavirta 3 357 -663 -648 386 835 

Rahoituksen rahavirta       

Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 

   Antolainasaamisten lis.       

   Antolainasaamisten väh.       

Lainakannan muutokset -2 508 -2 592 329 458 -542 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys       

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 508 -2 592 -671 -542 -542 

Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 000  1 000 1 000  

Muut maksuvalmiuden muutokset 44      

Vaikutus maksuvalmiuteen 892 -3 255 -319 844 293 

Rahavarojen muutos 892 -3 255 -319 844 293 

Rahavarat 1.1. 419 1 311 -1 944 -2 263 -1 418 

Rahavarat 31.12 1 311 -1 944 -2 263 -1 418 -1 125 
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Toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain 

TULOARVIOT (ulkoiset ja sisäiset) TP 2017 TA 2018 TA 2019 

Tarkastuslautakunta 0 0 0 

   Hallinto 1 028 627 928 598 273 612 

   Elinkeinojen kehittäminen 7 296 5 500 10 000 

Kunnanhallitus 1 035 923 934 098 283 612 

   Perusturvan hallinto 646 304 673 933 734 847 

   Ikääntyvien palvelut 582 283 667 587 749 600 

   Sosiaalityö- ja toimeentuloturva 135 679 111 581 122 200 

   Vammaispalvelut ja kehitysvammaishuolto 75 673 65 766 138 800 

   Terveydenhuolto 1 646 739 1 506 222 1 504 156 

Perusturvalautakunta 3 086 678 3 025 089 3 249 603 

   Tekninen hallinto 483 392   

   Kiinteistötoimi 1 296 046 1 413 340 1 350 160 

   Yhdyskuntatekniikka 5 966 5 000 5 318 

   Vesihuoltolaitos 2 168 383 2 255 280 2 354 431 

   Palo- ja pelastustoimi 0 0 0 

Tekninen lautakunta 3 470 878 3 674 012 3 709 909 

   Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 299 964 319 062 525 216 

   Ympäristöterveydenhuolto 718 476 721 272 738 654 

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 1 018 439 1 040 334 1 263 870 

   Sivistystoimen hallinto ja tukipalvelut 682 450 696 663 738 175 

   Varhaiskasvatus 365 471 332 720 256 050 

   Perusopetus 184 969 115 690 207 153 

   Lukiokoulutus 2 817 1 962   

   Vapaa sivistystyö 60 808 53 792 59 015 

   Kirjasto- ja kulttuuripalvelu 7 576 5 416 5 120 

   Liikunta- ja nuorisopalvelu 108 524 105 057 110 290 

Sivistyslautakunta 1 412 614 1 311 300 1 375 803 

Säkylän kunta, yhteensä 10 024 533 9 984 833 9 882 797 

      

     
MÄÄRÄRAHAT (ulkoiset ja sisäiset) TP 2017 TA 2018 TA 2019 

   Tarkastustoiminta -21 776 -21 155 -24 736 

Tarkastuslautakunta -21 776 -21 155 -24 736 

   Hallinto -2 090 335 -2 084 599 -2 091 714 

   Elinkeinojen kehittäminen -233 499 -305 038 -270 520 

Kunnanhallitus -2 323 834 -2 389 637 -2 362 234 

   Perusturvan hallinto -929 739 -971 396 -1 106 094 

   Ikääntyvien palvelut -6 032 857 -6 477 628 -6 450 087 

   Sosiaalityö- ja toimeentuloturva -2 149 410 -1 913 634 -2 718 339 

   Vammaispalvelut ja kehitysvammaishuolto -2 744 923 -2 519 161 -2 970 834 

   Terveydenhuolto -14 620 896 -14 852 748 -15 085 138 

Perusturvalautakunta -26 477 825 -26 734 567 -28 330 492 

   Tekninen hallinto -74 388 -87 023 -93 906 

   Kiinteistötoimi -2 311 677 -2 465 569 -2 531 835 

   Yhdyskuntatekniikka -438 803 -477 496 -495 591 

   Vesihuoltolaitos -800 379 -861 838 -928 198 

   Palo- ja pelastustoimi -689 611 -725 934 -718 473 

Tekninen lautakunta -4 314 857 -4 617 860 -4 768 003 

   Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -369 448 -400 341 -583 269 

   Ympäristöterveydenhuolto -753 768 -757 718 -783 821 

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta -1 123 216 -1 158 059 -1 367 090 

   Sivistystoimen hallinto ja tukipalvelut -948 121 -1 005 693 -1 167 542 

   Varhaiskasvatus -2 742 783 -2 959 346 -2 876 384 

   Perusopetus -5 234 561 -5 518 336 -5 513 933 

   Lukiokoulutus -995 458 -994 275 -988 418 

   Vapaa sivistystyö -250 534 -266 576 -262 170 

   Kirjasto- ja kulttuuripalvelu -286 510 -300 007 -285 402 

   Liikunta- ja nuorisopalvelu -428 959 -555 694 -532 264 

Sivistyslautakunta -10 886 927 -11 599 927 -11 626 113 

Säkylän kunta, yhteensä -45 148 436 -46 521 205 -48 478 668 
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INVESTOINTISUUNNITELMA 2019 – 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      TA 2019 TS 2020 TS 2021 

KIINTEÄ OMAISUUS     

    Kiinteän omaisuuden ostaminen 250 000 250 000 250 000 

KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ, valtuustoon nähden sitova määräraha 250 000 250 000 250 000 

OSAKKEET JA OSUUDET     

 Osakkeet      

  Osakkeet 0 0 0 

 Kuntayhtymäosuudet     

  Satakunnan sairaanhoitopiiri/investointiosuus  40 675 81 349 81 349 

OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ, valtuustoon nähden sitova määrä-
raha 

40 675 81 349 81 349 

KATISMAAN SAUNARAKENNUKSEN UUSIMINEN -HANKE     

 Katismaan saunarakennus 0 50 000 500 000 

KATISMAAN SAUNARAKENNUKSEN UUSIMINEN -HANKE,                                              
valtuustoon nähden sitova määräraha 

0 50 000 500 000 

MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT     

 Muut rakennukset     

  Kunnanvirasto     

  Paloasema     

  Karhusuon palvelukeskus     

  Säkylähalli     

  Terveyskeskus     

  Museomylly     

  Kalasataman rakennukset     

  Huovinrinteen rivitalo      

 Muut rakennukset 261 500   

 Varhaiskasvatuksen rakennukset     

  Huovinrinteen päiväkoti     

  Keskustan päiväkoti     

 Varhaiskasvatuksen rakennukset 25 000   

 Koulurakennukset     

  Yhteiskoulu     

  Lallin koulu     

  Kepolan koulu     

  Isosäkylän koulu     

  Huovinrinteen koulu     

 Koulurakennukset 99 000   

MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT, valtuustoon nähden sitova määräraha 385 500 440 000 440 000 

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS     

 Liikenneväylät     

 Yleiset alueet     

 Harjureitin investointihankkeen omarahoitusosuus     

 Laajakaistaverkon rakentaminen, kunnan osuus     
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ, valtuustoon nähden sitova 
määräraha 

1 058 500 560 000 560 000 
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      TA 2019 TS 2020 TS 2021 

VESIHUOLTOLAITOS     

 Vesihuoltolaitos 360 000   

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ, valtuustoon nähden sitova määräraha 360 000 580 000 450 000 

IRTAIN OMAISUUS     

 Kunnanhallitus     

  Valtuustosalin videotykki     

  Kunnanviraston työasemia     

 Kunnanhallitus  23 400   

 Perusturvalautakunta     

  Terveyskeskuksen keittiön suurkeittiöuuni     

  IT-laitteita, potilastietopalvelin ja langaton verkko     

  Potilastietojärjestelmä     

  Autoklaavi terveyskeskuksen välinehuoltoon     

  Kunnallisen tehostetun palveluasumisen laajentaminen     

 Perusturvalautakunta 308 000   

 Tekninen lautakunta     

  Vesihuoltolaitoksen pakettiauto     

 Tekninen lautakunta 14 000   

 Sivistyslautakunta     

  Koulutuksen kalusto     

  Varhaiskasvatuksen kalusto     

  Vapaa-ajan kalusto     

  IT-investoinnit     

 Sivistyslautakunta 101 365   

IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ, valtuustoon nähden sitova määräraha 446 765 150 000 150 000 

            

    INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 2 541 440 2 111 349 2 431 349 

       

  TULOT     

  Omaisuuden myynti (tontit) 30 000 30 000 30 000 

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

KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ, valtuustoon nähden sitova tuloarvio 60 000 60 000 60 000 

       

  Valtionavustus/ museomyllyn kunnostus 16 000   

  Valtionavustus/ kalasataman työtilarakennuksen rakentaminen 42 500   

MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT, valtuustoon nähden sitova tuloarvio 58 500     

       

    INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 118 500 60 000 60 000 

  NETTOINVESTOINNIT 2 422 940 2 051 349 2 371 349 


