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1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 

Vuoden 2021 talousarviota valmisteltiin maailmanlaajuisen Covid-19 –pandemian uhkakuvien leijuessa yl-
lämme. Säkylän menojen ja tulojen tasapainoisen kehityksen turvaaminen tuleville vuosille ja terveydenhuol-
tomme suuruuden aikojen palauttaminen ovat synnyttäneet suurien tunteiden keskusteluja ja julkituloja. 
 
Virallisten kokousten ja monien valmistelevien neuvottelujen tulokseen voimme olla kohtuullisen tyytyväisiä. 
Vuoden 2021 taloutemme näyttäisivät tämän hetken tiedon valossa olevan tasapainossa. Suunnitelmavuo-
sien menojen sopeuttamisen osalta joudumme käyttämään vakaata harkintaa jo vuoden 2021 aikana. 
 
Vuoden 2021 talousarvio sisältää paljon positiivista toiminnallisuutta, uusi toimintamuotoja ja panostuksia 
sekä monien hyväksi havaittujen palvelujen turvaaminen entistä pontevammin myös tulevaisuudessa. Tässä 
muutamia poimintoja: 
 

− Pidämme huolta ja kannamme vastuuta. 

− Turvaamme nopean lääkärille pääsyn ja aloitamme hoidon heti. 

− Panostamme hyvinvointiin: kotikuntoutus, asiakasohjaus, lasten vuorohoito, lasten ja nuorten oppi-
misen tukeminen ja harrastustuki, lähiliikuntapaikkarakentaminen ja kestävän ja turvallisen liikkumi-
sen edistäminen. 

− Panostamme nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja perustamme nuorten Digiverstaan. 

− Lisäämme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. 

− Edistämme digitaalisaatiota koulutuksella ja ajanmukaistamalla laitteistoja ja ohjelmistoja. 

− Panostamme turvalliseen ja viihtyisään asumiseen. 

− Osallistumme aktiivisesti maakunnalliseen yhteistyöhön. 

− Jatkamme aloitteellista vuoropuhelua paikallisten yritysten kanssa. 

− Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta (mm. webropol - kyselyt). 

− Tuemme kylien aktiivisuutta ja edistämme elinvoimaa. 

− Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja jaksamisesta. 

− Suojelemme järviämme. Edistämme ammattikalastusta ja kalastusharrastusta. 

− Parannamme edelleen kunnan varautumista yhteiskunnan poikkeuksellisiin tilanteisiin. 

− Huolehdimme edelleen kiinteistöjen kunnosta. Uudisrakentamiseen ei ole tarpeita. 

− Investoimme infraan ja takaamme kristallinkirkkaan pohjaveden toimittamisen asukkaille ja yrityksille. 

− Investoimme uusien ja nykyisten yritystemme toimintaedellytyksiin ja edistämme yritystemme me-
nestystä. 

 
 
Säkylän tulevaisuus näyttää niukan taloudenpidon ajalta, mutta samalla kuitenkin turvalliselta ja positiiviselta. 
Vuoden 2021 talousarvio on niukasti ylijäämäinen ja konkreettisten menoleikkausten löytäminen vaatii ta-
lousarviovuodelle ja tuleville vuosille vielä paljon työtä ja punnerrusta. 
 
Joudumme jatkossakin sinnittelemään menoleikkausten ja palvelujen priorisoinnin kanssa. Meillä on kuiten-
kin aktiiviset asukkaat ja yritykset, motivoitunut kunnan henkilöstö, Säkylän kokonaisuuden hyväksi toimivat 
päättäjät ja vahva usko tulevaisuuteen.  
 
Rohkea ja vastuullinen Säkylä katsookin luottavasti tulevaisuuteen. 
 
 
Säkylässä 21.10.2020 
 
Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
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2. YLEISPERUSTELUT 

2.1. Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät 

 Talouden kehitys 

 
Vuoden 2020 kuntataloudessa eletään poikkeuksellista epävarmuuden aikaa. Valtion verotilitysten arvaa-
mattomuus ja mahdollisten virheiden mahdollisuus tekevät verotulokertymän arvioinnista erittäin vaikeaa. 
Koronan jo toteutuneet vaikutukset saattavat näkyä vasta viiveellä. Tulevat epidemian vaikutukset kunnan 
toimintaan ja talouteen sekä asukkaiden elämään ja yritysten toimintaan saattavat olla hyvinkin yllätykselli-
siä. Ja pahimmillaan myös poikkeuksellisin suuria. 
 
Säkylän vuoden 2020 tilinpäätöksen tuloksen ennustaminen on vaikeaa. Lokakuun alun tilanne näyttäisi po-
sitiivista tulosta, mutta yllättävät tekijät sekä menoissa että tuloissa saattavat muuttaa tilannetta. 
 
Suomen talouden elpyminen näyttäisi olevan eritahtista ja epävarmaa. Paluu normaaliin tilanteeseen edellyt-
tää koronapandemian nujertamista, minkä toteutumisen ajankohta näyttää epävarmalta. 
 
Suomen talous supistuisi kuitenkin todennäköisesti aiemmin ennustettua vähemmän. Talouden toipuminen 
vuoden 2020 loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden 
kasvun seurauksena. Tartuntojen kääntyminen nousuun lisää epävarmuutta ja lisää talousvaikutuksia. 
 
Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta aikaisintaan vuoden 
2021 puolella. Valtakunnan tason investointien toipumista heikentää asuinrakentamisen väheneminen. No-
peimmin palautunee yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. 
 
Maailmantalous supistuu 6 % kuluvana vuonna ja kasvaa 5,5 % ensi vuonna. Indikaattorit viittaavat talouden 
elpymiseen kuluvan vuoden kolmannesta neljänneksestä lähtien. Maailmankauppa kääntyi kuitenkin kasvu-
uralle jo kesäkuussa 2020. Kiinan vienti elpynyt voimakkaasti osin koronasuojavarusteiden kysynnän kasvun 
seurauksena. Maailmankauppa vähenee kuitenkin 10 % vuonna 2020 ja kasvaa ensi vuonna 6,5 %. 
 
Tartuntojen lisääntyminen ja epidemian uusiutuminen on positiivissävyisen maailmantalouden ennusteen 
merkittävin alasuuntainen riski. Toisen aallon taloudellisten vaikutusten suuruus riippuu julkisen vallan toi-
mista epidemian hillitsemiseksi ja talouden tukemiseksi ja näiden toimien vaikutuksesta taloudenpitäjien pää-
töksiin. 
 
Suomen julkinen talous velkaantuu nopeasti 2020-2021. Talouden elpyminen ja tukitoimien päättyminen kui-
tenkin vahvistavat vähitellen julkista taloutta. Velkasuhde jatkaa kuitenkin kasvuaan myös epidemian laan-
nuttua. 
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  Väestö ja työllisyys 

 
Säkylän kunnan väkiluku on pienentynyt tasaisesti lähes vuosittain 1990-luvun alusta lähtien. Tilastokeskuk-
sen ennakkotiedon mukaan Säkylän kunnan väkiluku elokuussa 2020 oli 6 686. Väkiluvun odotetaan piene-
nevän tasaisesti tulevina vuosina. Väkiluvun muutoksen ohella myös väestön rakenne muuttuu merkittävästi. 
Alle 65-vuotiaiden määrä laskee ja yli 65-vuotiaiden määrä nousee. Kuntaliiton mukaan merkittävin väestöra-
kenteen muutos Suomessa ja koko Euroopassa on väestörakenteen vanheneminen.  Eläkeikäisten osuus 
väestöstä kasvaa voimakkaasti samaan aikaan kun työikäinen väestö vähenee. Myös lasten ja nuorten 
osuudet pienenevät 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 2019. 
 
 

Säkylän väestö ikäryhmittäin 1990–2019 (Tilastokeskus) 

 

 
 
 
  

 
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 

2018 919 3855 2037 6811 

2019 894 3751 2076 6721 
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Seuraavassa taulukossa ja kuviossa on esitelty Säkylän kunnan väkiluvun ennuste ikäryhmittäin vuodesta 
2021 vuoteen 2040. 
 
 

Säkylän väestöennuste ikäryhmittäin 2021–2040 (Tilastokeskus) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 0-14 15–64 65- Yhteensä 

2021 837 3568 2133 6538 

2022 813 3487 2157 6457 

2023 784 3418 2178 6380 

2024 755 3354 2195 6304 

2025 723 3292 2216 6231 

2026 700 3230 2231 6161 

2027 677 3174 2240 6091 

2028 652 3119 2254 6025 

2029 629 3060 2269 5958 

2030 614 2998 2280 5892 

2031 592 2943 2296 5831 

2032 581 2886 2303 5770 

2033 572 2833 2304 5709 

2034 564 2786 2298 5648 

2035 558 2744 2288 5590 

2036 552 2711 2271 5534 

2037 547 2687 2247 5481 

2038 543 2668 2217 5428 

2039 538 2648 2191 5377 

2040 534 2621 2171 5326 
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Samanaikaisesti Säkylän kunnan väkiluvun laskun ja väestörakenteen muutoksen kanssa väestöllinen huol-
tosuhde kasvaa. Väestöllinen huoltosuhde kuvaa alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrää 100 
työikäistä kohden. Väestön ikääntymisen ohella työikäisten määrä pienenee, mikä lisää huoltosuhteen kas-
vua. Seuraavassa kuviossa esitellään Säkylän väestöllistä huoltosuhteen muutosta verrattuna Satakunnan ja 
koko maan vastaaviin lukuihin vuosien 2011 ja 2019 välisenä aikana.  
 
 

Säkylän kunnan väestöllinen huoltosuhde suhteessa Satakuntaan ja koko maahan (Tilasto-
keskus) 

 

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

Kuolleet ja syntyneet 2012-2019 

 

 
 
 
Luonnollinen väestön määrän muutos on ollut Säkylässä negatiivista koko 2010-luvun ajan. Kuolleisuus on 
näin ollen ollut suurempaa kuin syntyvyys. Vuonna 2019 kuolleita oli 53 enemmän kuin syntyneitä.  
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Säkylän kunnan väestökehitys on muun maan tavoin seurannut yleistä trendiä ja väkiluvun kehitys on ollut 
koko 2010-luvun negatiivinen. Suomessa vallitsee vahva kaupungistumisen trendi, jossa maassamuutto 
suuntautuu suurimpiin kaupunkeihin ja niiden kehyskuntiin. Myös maahanmuutto suuntautuu suurimpiin kau-
punkeihin. 
 
Yhteenvetona väestön muutoksessa on Säkylän alueella ollut leimallista aiempina vuosina väestön määrän 
pieneminen. Tämä on johtunut luonnollisen muutoksen negatiivisesta suunnasta ja vuosittaisesta muuttotap-
piosta. Vuonna 2019 väkiluvun kokonaismuutos oli -90 asukasta, joka seuraa lähivuosien trendiä. Luonnolli-
nen väestön lisäys on ollut -53 ja kokonaisnettomuutto -36. 
 
Tulevana vuonna 2021 toimenpiteitä on laadittu sekä lapsiperheiden kuntaan muuttamisen lisäämiseksi, että 
pientalotonttimarkkinointiin, joiden tavoitteena on tulevina vuosina (5 vuoden aikana) saada väkiluvun koko-
naismuutos tasaantumaan -50 – 0 –tasolle. 

 
  

Luon-
nollinen 
väes-
tönli-
säys 

Kuntien 
välinen 
tulo-
muutto 

Kuntien 
välinen 
lähtö-
muutto 

Kuntien 
välinen 
netto-
muutto 

Kunnan 
sisäinen 
muutto 

Netto-
maa-
han-
muutto 

Koko-
naisnet-
to-
muutto 

Koko-
nais-
muutos 

Väki-
luku 

2010 -11 324 371 -47 495 11 -36 -46 7527 

2011 -20 316 346 -30 426 2 -28 -50 7477 

2012 -44 346 405 -59 429 6 -53 -96 7381 

2013 -36 261 363 -102 417 13 -89 -126 7255 

2014 -31 272 311 -39 393 6 -33 -69 7186 

2015 -29 244 331 -87 443 3 -84 -116 7070 

2016 -40 261 311 -50 426 5 -45 -82 6988 

2017 -45 220 268 -48 316 6 -42 -85 6903 

2018 -52 244 287 -43 338 3 -40 -92 6811 

2019 -53 245 297 -52 363 16 -36 -90 6721 
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Satakunnan kuntien työttömyysprosentit elokuun lopussa 2020 (Työ- ja elinkeinoministeriö)  

 

 
 
Yllä olevasta kuviosta käy ilmi, että muihin Satakunnan kuntiin verrattaessa on Säkylän kunnassa pienin 
työttömyysprosentti (7,6%) ja Satakunnan kunnista vain kuudella on työttömyysprosentti alle 10. 
 
 

Säkylän kunnan työttömien työnhakijoiden määrän ja avoinna olevien työpaikkojen kehitys 
helmikuusta 2016 alkaen (Työ- ja elinkeinoministeriö) 

 

 
 
 
Yllä olevassa kuviossa on esitelty Säkylän kunnan alueella työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrän kehi-
tys sekä avoimet työpaikat helmikuusta 2016 alkaen. Vuoden 2020 työttömyyden kasvua selittää etenkin lo-
mautusten yleistyminen ja Suomessakin leviävä koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepide-
mia, jonka seurauksena yrityksiä on joutunut talousahdinkoon. 
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Taloudellinen huoltosuhde Säkylässä, Satakunnassa ja koko maassa (Tilastokeskus) 

 

 
 
 
Taloudellisella huoltosuhteella kuvataan, kuinka monta työvoiman ulkopuolella (työttömät, opiskelijat ja elä-
keläiset) 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 työllisyystilanteesta.  
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Taulukossa on esitetty Säkylän kunnan suurimmat työnantajat vuonna 2019. Työntekijämäärä kuvaa suu-
ruusluokkaa, kuinka paljon organisaatiossa on työntekijöitä Säkylässä. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hallitsevin teollisuuden ala on selvästi elintarviketeollisuus. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan Säkylän 
kunnan alueella toimivien yritysten määrien kehitystä vuosien 2014 ja 2019 välillä (Tilastokeskus).  

 
 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aloittaneet yritykset 35 31 29 32 35 48 

Lopettaneet yritykset 37 29 31 6 22 26 

Yritysten lukumäärä 609 603 609 603 616 644 

 

  

 Työntekijät 

Puolustusvoimat 670              (2018) 

Säkylän kunta 494 (joista 118 mää-
räaik.) 

Apetit Ruoka Oy 215 (63 määräaik.) 

Länsi-Kalkkuna Oy 130 (20 määräaik.) 

Kivikylän Kotipalvaamo Oy 85 (12 määräaik.) 

Sucros Oy 90 

FB Ketjutekniikka Oy 68                    (2018) 

WESTPAK OY AB 65 

Kuljetus-Perkola Oy 72 

Attendo Huurmanni Oy 54 (6 määräaik.) 

Varuskuntaravintola Rum-
palipoika 

30                   (2018) 

Hankkija Oy 26 (2 määräaik.) 

Millog Oy 23 

Säkylä-Köyliön srk  22 (3 määräaik.) 
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  Henkilöstö 

 

Alla oleva kuvio osoittaa Säkylän kunnan vakinaisen henkilöstömäärän kehityksen vuodesta 2014 vuoden 
2020 syyskuun tilanteeseen. Syyskuussa 2020 määräaikaisia työntekijöitä oli 106.  
 
 

Henkilöstö 2014-2020 

 

 
 

* 29.9.2020 tilanne 
(2014-2019 vuosien tiedot on otettu 31.12. tilanteesta) 

 
 
 

Säkylän kunnan henkilöstön määrä toimialoittain 29.9.2020 sisältää sekä vakinaisia että mää-
räaikaisia työsuhteita 
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Sivistystoimella työskentelee noin 205 työntekijää, sosiaali- ja terveystoimella noin 198, teknisellä toimella 
noin 33, ympäristötoimella noin 20 ja talous- ja hallintotoimella noin 16. Yllä olevassa taulukossa ei olla huo-
mioitu työllistettyjä työntekijöitä eikä oppisopimussuhteessa olevia 
 
Alla olevalla taulukolla on kuvattu henkilötyövuosikertymä toimialoittain vuosilta 2017-2019. Henkilötyövuosi-
kertymä saadaan, kun palkallisista palveluksessa olopäivistä vähennetään palkattomat poissaolopäivät. 
Henkilötyövuosi on aina enintään yksi, joten ylitöitä ei oteta laskennassa huomioon. Työntekijöihin ei olla 
huomioitu työllistettyjä tai oppisopimussuhteessa olevia. 
 
 

Toteutunut henkilötyövuosi 2017-2019 

 

 
 
 

Henkilöstömenot 

Taulukossa on kuvattu henkilöstömenot vuonna 2017, 2018 ja 2019 sekä arvioidut henkilöstömenot vuosina 
2020 ja 2021. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Palkat ja palkkiot 14 944 032 16 001 288 
 

16 563 143 17 018 731 17 522 761 

Henkilöstösivukulut 4 278 872 4 321 076 
 

4 376 941 4 203 618 4 454 561 

Yhteensä 
 

19 222 905 20 322 364 20 940 083 21 222 349 21 977 322 
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2.2. Toiminnan rahoitus 

Kuntien tulot koostuvat verotuloista, valtionosuuksista ja toimintatuloista, rahoitustuotoista ja lainanotosta. 
Kuntien rahoituksesta verotulot muodostavat keskimäärin 48 %. Seuraavaksi suurin rahoituksen lähde on 
kuntien toiminnasta saatavat tulot 24 %. 
 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa valtakun-
nallisesti. Vuonna 2021 valtionosuusprosentti on ennakkolaskelman mukaan 25,63. Yhden kunnan valtion-
osuus saadaan, kun kunnan laskennallisesta perusteesta/kustannuksesta vähennetään kunnan omarahoi-
tusosuus, joka on yhtä suuri (€/asukas) kaikissa kunnissa. 
 
Säkylän kunnan käyttötalouden rahoituksesta merkittävin osa tulee verorahoituksesta (55 %). Pelkästään 
kunnallisveron tuotto muodostaa lähes puolet kunnan käyttötalouden rahoituksesta. Seuraavaksi suurimman 
osan rahoituksesta muodostaa valtionosuudet (29 %). 
 
Alla olevassa kaaviossa on kuvattu kunnan toimintatulojen jakautuminen eri tulolajien kesken. 
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  Verotulot 

 
Kunnan verotulot koostuvat kunnallisverosta, kiinteistöverosta sekä yhteisöveron tuoton osuudesta. Säkylän 
kunta ei peri kiinteistöveroa yleishyödyllisiltä yhteisöiltä.  
 
Kunnanvaltuusto päättää veroprosenteista vuosittain. Kunnan kiinteistöveroprosenteille on asetettu laissa 
ylä- ja alarajat. Taulukossa on esitetty kunnan veroprosentit vuosina 2017 - 2021.  
 
 

Veroprosentti 2017 2018 2019 2020 2021 

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

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

Vakituiset asuinrak. (0,41 - 1,00) 0,49 % 0,49 % 0,49 % 0,49 % 0,49 % 

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

Yleishyödylliset yhteisöt (0,00 - 2,00) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Voimalaitokset (0,93 - 3,10)   2,60 % 2,60 % 2,60 % 

 
 
Kunnallisveroa maksetaan ansiotuloista. Se on arvonlisäveron ohella verokertymältään merkittävin yksittäi-
nen vero Suomessa. Kunnallisveron osuus tuloista riippuu kunnallisveroprosentin lisäksi ansiotulojen mää-
rästä ja lajista. Kunnallisveron osuus tulosta nousee ansioiden kasvaessa. Vähennyksien ansiosta kaikkein 
pienimmistä tuloista ei makseta kunnallisveroa lainkaan. Vuonna 2020 maan keskimääräisellä 19,97 kunnal-
lisveroprosentilla kunnallisveroa aletaan maksaa noin 15.625 euron vuosipalkasta. Noin 40.000 euron vuosi-
palkasta kunnallisveroa maksetaan 16,5 prosenttia. 
 
Yhteisöt maksavat tuloveroa niiden veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena lasket-
tavasta voitosta 20 prosentin verokannan mukaan. Yhteisöveroa maksavia yhteisöjä ovat osakeyhtiöiden 
lisäksi osuuskunnat sekä tietyin edellytyksin liikelaitokset, julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja 
asunto-osakeyhtiöt. Suomessa yhteisöveroprosentti laski viimeksi vuoden 2014 alussa 4,5 prosenttiyksiköllä 
20 prosenttiin. Veroprosentin laskemisella pyritään turvaamaan yritysverotuksen kansainvälistä kilpailukykyä, 
sillä yritysveroprosentteja 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 suuruu-
delle on asetettu 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. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty Säkylän kunnan verotulojen kehitys vuosina 2017, 2018 ja 2019 sekä 
verotulojen ennuste vuosille 2020 – 2023. 
 
 

Verotulot        
1.000 e 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 

Kunnallisvero 24 588 24 251 23 265 24 660 23 601 24 258 24 739 

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

Yhteisövero 1 795 1 408 1 356 1 422 1 632 1 338 1 401 

Muutos, % 8,6 -21,5 -3,7 4,9 14,8 -18,0 4,7 

Kiinteistövero 1 949 2 021 1 982 2 068 2 102 2 102 2 102 

Muutos, % 2,2 3,7 -1,9 4,3 1,6 0,0 0,0 

Yhteensä 28 332 27 680 26 603 28 150 27 335 27 698 28 242 

Muutos 0,0 -2,3 -3,9 5,8 -2,9 1,3 2,0 
 

    *Ennuste 

 
 
Osana kuntien koronatukipakettia päätettiin valtion talousarvioesityksessä korottaa myös kuntien osuuksia 
yhteisöveron tuotosta. Kuntien yhteisöveron jako-osuuteen tehdään näin ollen 10 prosenttiyksikön määräai-
kainen korotus myös vuodelle 2021. Korotuksen verovuositason kokonaisvaikutus on arviolta noin 550 mil-
joonaa euroa.  
 
Osana hallituksen työllisyystoimia varhaiskasvatusmaksuja alennetaan nettomääräisesti vuositasolla 70 mil-
joonalla eurolla. Kunnille tämä kompensoidaan korottamalla yhteisöveron jako-osuutta pysyvästi 2 prosent-
tiyksiköllä vuodesta 2021 eteenpäin. 
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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 valtion-
osuus koostuu kahdesta osasta. Valtiovarainministeriön hallinnoima peruspalvelujen valtionosuus on lasken-
nallinen ja perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja palvelutoiminnan kustannuksia kasvattaviin 
olosuhdetekijöihin. Tämän lisäksi kunta saa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa opetus- ja kulttuuri-
toimen valtionosuutta.  
 
Kuntaliiton ennakkolaskelman (26.6.2020) mukaan kuntien valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset 
vähenevät 370 miljoonaa euroa (-3,6 %; -67 e/asukas) vuodesta 2020 vuoteen 2021. 
 
Kunnille myönnetään valtionosuutta 7 570 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten korvauksia 2 325 miljoo-
naa euroa vuonna 2021. Vuodesta 2020 alkaen kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset on 
ero-tettu peruspalvelujen valtionosuudesta. Kirjanpidossa korvaukset kuitenkin kirjataan valtionosuuksiin ja 
eritellään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Täten kirjanpidon mukainen valtionosuus on yhteensä 9 895 milj. eu-
roa vuonna 2021 (10 264 milj. e vuonna 2020). 
 
Sekä vuoden 2020 että 2021 valtionosuusmaksatukseen vaikuttaa vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa 
(9.4.2020) päätetty ja 5. lisätalousarviossa (3.9.2020) tarkistettu koronavirusepidemiaan liittyvä veronmak-
sulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus, joka lisää valtionosuutta 118 milj. e 
vuonna 2020 ja vähentää valtionosuutta 123 milj. e vuonna 2021. 
 
Ilman verotulomenetysten korvausten huomioon ottamista Kuntaliiton ennakkolaskelman mukaan "oikeat" 
valtionosuudet vähenevät 306 miljoonaa euroa vuodesta 2020 vuoteen 2021. 
 
Valtionosuuden muutokseen vuodesta 2020 vuoteen 2021 vaikuttavat mm. 
 

• Kustannustason muutoksesta johtuva indeksikorotus. Vuoden 2021 kustannustason muutos (+2,3 
%) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa. 

• Automaattinen määräytymistekijöiden muutos lisää valtionosuutta 29 milj. euroa. 

• Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2018 
toteutuneisiin kustannuksiin) vähentää valtionosuutta -13,7 milj. euroa vuonna 2021. 

• Tehtävien ja velvoitteiden muutokset lisäävät valtionosuutta 67 milj. euroa. 
 
Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,12 prosenttiyksik-
köä ja on 25,63 % vuonna 2021 (25,51 % vuonna 2020 elokuusta 2020 alkaen). Valtionosuusprosentin 
nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä vuonna 2021. Tehtävien 
lisäyksestä aiheutuva kustannusten kasvu rahoitetaan hallitusohjelman mukaisesti täysimääräisesti (100 % 
valtionosuus), mikä osittain toteutetaan valtionosuusprosenttia korottamalla. 
 
Lopulliset päätökset vuoden 2021 valtionosuudesta tehdään vuoden 2020 lopussa. 
 
  



 

 
19 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

 
20 

 

 

 Muu rahoitus 

 
Rahoitustuotot ja –kulut 
 
Vuoden 2021 korkomenot (50.000 euroa) on laskettu siten, että vanhoja lainoja lyhennetään 489.086 eurolla 
eikä uutta pitkäaikaista lainaa oteta. Korkokulut on laskettu keskimääräisellä 0,55 %:n korolla. 
 
 

Rahoitustuotot ja -kulut  

  
  TA 2021 

Korkotuotot antolainoista 300 

Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista, muut korkotuotot 0 

Korkotuotot yhteensä 300 

Osingot ja osuudet 30 000 

Verontilityskorot   

Viivästyskorot 4 000 

Muut rahoitustulot (mm. ky:ien peruspo korot)   

Muut rahoitustuotot yhteensä 34 000 

Korkokulut -50 000 

Provisiot ja muut lainakustannukset -2 000 

Verontilityskorot 0 

Viivästyskorot ja muut rahoituskulut -400 

Muut rahoituskulut yhteensä -2 400 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -18 100 

 
 
 
Lainanotto ja velkamäärä 
 
Vieraan pääoman tarve sekä lainojen lyhennysten määrä on arvioitu seuraavan taulukon mukaisesti: 
 
 
LAINAKANTA VUOSINA        
2017 - 2022 TP 2017 TP 2018 TP 2019 MTA 2020 TA 2021 TS 2022 

Lainakanta 1.1       

 Pitkäaikainen  11 711 383 10 203 215 7 611 237 6 940 559 6 398 831 5 909 745 

 Lyhytaikainen 1 000 000 0 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Lyhennykset tilikautena       

 Pitkäaikainen  -1 508 168 -2 591 978 -670 678 -541 728 -489 086 -489 086 

 Lyhytaikainen -1 000 000      
Uudet lainat tilikautena       

 Pitkäaikainen        

 Lyhytaikainen   3 000 000    
Lainakanta 31.12.       

 Pitkäaikainen  10 203 215 7 611 237 6 940 559 6 398 831 5 909 745 5 420 659 

 Lyhytaikainen 0 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

LAINAKANTA 31.12    10 203 215 7 611 237 9 940 559 9 398 831 8 909 745 8 420 659 

e/asukas 1479 1116 1480 1406 1333 1259 

asukkaat 31.12. 6 901 6 819 6 718 6 686 6 686 6 686 

 
 
 
Säkylän kunnanhallitus päätti 14.10.2019 muuttaa Kuntarahoitus Oyj:n kanssa solmimaa kuntatodistusohjel-
maa niin, että enimmäislimiitti nostetaan 6 miljoonasta 9 miljoonaan euroon. 
 
Asukkaat 31.12. vuosina 2020-2022 perustuu Tilastokeskuksen ennakkoväkilukuihin. 
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Oman pääoman muutos 
 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS 2017 - 2022   

 1000 e 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Oma pääoma yhteensä 1.1      

 Peruspääoma 22 296 22 296 22 296 22 296 22 296 

 

Edellisten tilikausien yli-/ali-
jäämä -1 231 1 592 1 977 299 154 

 Tilikauden yli-/alijäämä 2 823 409 -1 678 -145 29 

Oma pääoma yhteensä 31.12 23 887 24 296 22 595 22 450 22 478 
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2.3.  Sijoitustoiminnan perusteet 

Valtuusto päättää sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto hyväksyy kunnan sijoitustoimintaa koskevat perus-
teet kassavarojen sijoittamisen osalta. Sijoittamisen perusteista päätetään tarvittaessa talousarviossa tai tar-
vittaessa valtuuston erikseen tekemällä sijoituspäätöksellä. Lahjoitusvarojen sijoittamisesta päätetään rahas-
tosäännössä. 
 
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 määrit-
telyhetkellä ole sidottu maksuliikenteen ylläpitoon. Lahjoitusrahavarat ovat rahoitusarvopapereita, rahaa tai 
pankkisaamisia. 
 
 
Kassavarojen sijoittamisen yleiset periaatteet 
 
Sijoitustoiminnan tulee olla taloudellisesti tuottavaa. Vähimmäisvaatimuksena on sijoituksen reaaliarvon säi-
lyttäminen. Sijoitustoiminta on hoidettava suunnitelmallisesti siten, että maksuvalmius turvataan ja että sijoi-
tustoimintaan liittyvät riskit kartoitetaan ja niiltä pyritään suojautumaan ennakolta. Sijoitusten rahoittaminen 
lainanotolla tulee kysymykseen vain toimialaan liittyvissä sijoituksissa. Sijoituskohteen toimiala tai toimintata-
vat eivät saa olla ristiriidassa kunnan tehtävien ja toimintaperiaatteiden kanssa. 
 
Poikkeuksellisen matalan korkotason aikana kassavarojen tuotto on hyvin vähäinen tai tuottoa ei synny lain-
kaan. 
 
 
Kassavarojen sijoittamisen perusteet 
 
Pääsääntöisesti kunnan maksuvalmiutta ylläpitävät kassavarat ovat maksuliikennetileillä. 
 
Suurempaa kassaylijäämää voidaan harkinnan mukaan sijoittaa myös euroalueella kohteeseen, jossa riski 
pääoman tai sen koron menettämisestä on vähäinen. Kysymykseen tulevia sijoituskohteita ovat valtion vel-
kasitoumus, kunta-, sijoitus- tai yritystodistus, joukkovelkakirjalaina, sijoitusvakuutus, kapitaalisopimus, kor-
korahastorahasto-osuus tai määräaikaistalletus, joissa liikkeeseenlaskijana tai velallisena on valtio, kunta tai 
raha- tai vakuutuslaitos taikka yritys tai muu yhteisö, jonka luottokelpoisuusluokka on AAA - BBB. 
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Osakkeita/ 
osuuksia kpl 

Kirjapitoarvo 
22.10.2020 

Kuntayhtymäosuudet    

Satakunnan sairaanhoitopiiri  2 365 632 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä  1 081 928 

Satakuntaliitto  10 722 

Kuntayhtymäosuudet yhteensä   3 458 282 

Tytäryhteisöjen osakkeet   

Kiinteistö Oy Säkylän Talot  1 023 759 

Pyhäjärviseudun Jäähalli Oy Säkylä 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 

2M-IT Oy 30 1 500 

Muut osakkeet ja osuudet yhteensä   567 590 

Lainasaamiset   

Kiinteistö Oy Köyliön Vuokra-asunnot  347 690 

Lainasaamiset yhteensä   347 690 

Kassaylijäämä   

Rahoitusarvopaperit (Sijoitusvakuutus)   

Kassaylijäämä yhteensä   0 

Sijoitukset yhteensä  5 423 178 
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2.4.  Menojen jakautuminen 

Säkylän kunnan menoista yli puolet muodostuu sosiaali- ja terveystoimen menoista (58 %). Seuraavaksi 
suurimmat menot ovat sivistystoimella (24 %). Loput, eli vajaan viidenneksen kunnan menoista muodostavat 
talouden ja hallinnon, teknisen toimen ja ympäristötoimen menot. Näistä merkittävin on tekninen toimi, jonka 
menot muodostavat 10 % koko kunnan menoista. 
 
Menolajeittain tarkasteltuna noin 89 % kunnan menoista muodostaa henkilöstömenot (47 %) yhdessä palve-
lujen ostojen (n. 42 %) kanssa. 
 

Alla olevassa kaaviossa on kuvattu kunnan toimintamenojen jakautumista lautakuntien kes-
ken. 

 
 

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 
ylijäämää. 
 
Säkylän kunnalla on taseessaan ylijäämää 300 te ja vuoden 2020 tilinpäätöksen on arvioitu olevan ylijäämäi-
nen. 
 
Talousarviovuonna ja taloussuunnitelman vuosina tulee menokasvua leikata ja tulee tehdä rakenteellisia uu-
distuksia, joilla resursseja suunnataan uudelleen ja osin supistetaan. Kuntien heikko yleinen taloustilanne 
heijastuu myös Säkylään. Satakunnan väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikentyminen vaikeuttaa 
osaltaan talouden tasapainon ylläpitämistä. 
 
Säkylän kunnan menokehitys tuleville vuosille on kasvava. Samaan aikaan asukasluvun hidas vähe-
neminen heikentää tulopohjaa. Valtiovalta tulee edelleen sälyttämään kunnille yhä uusia tehtäviä, joi-
den kustannuksista valtio kustantaa vain noin 10 %, vaikka lupauksissa puhutaankin uusien menojen 
kompensoinneista täysimääräisesti. Säkylän kunnan vakaan, ylijäämäisen talouden ja itsenäisyyden 
turvaamiseksi tarvitaan suunnitelmavuosien kuluessa merkittäviä päätöksiä menojen sopeutta-
miseksi rajallisiin tuloihin.  
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2.6. Strategia – Vastuullinen ja rohkea Säkylä 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Säkylän strategian 2016. Strategia voidaan lyhyimmillään tiivistää sen ni-
meen: ”Vastuullinen ja rohkea Säkylä.” 
 
Säkylän kunta tunnetaan toimijana, joka vastuullisesti huolehtii asukkaidensa tarvitsemista palveluista. Sä-
kylä tunnetaan myös rohkeudestaan investoida tulevaisuuttaan varten, panostaen asukkaiden ja liiketoimin-
nan tarpeisiin. 
 
Säkyläläistä vastuullisuutta on myös maanpuolustuksen ja kotimaisen elintarviketuotannon edellytysten tur-
vaaminen. Molemmat ovat asioita, joita kunta on monilla omilla ratkaisuillaan onnistuneesti edistänyt ja edis-
tää edelleen. 
 
Säkylän rohkeus näkyy myös kunnan kannanotoissa, joilla on vaadittu suomalaisen osaamisen ja elämänta-
van 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. Huomi-

oimme palvelutuotannossa digitalisaation uudet mahdollisuudet. 
 
 
Vuoden 2021 talousarviossa strategiaa toteutetaan mm. seuraavin tavoin: 
 

- Vireys ja elinvoimaisuus: investointeja infraan ja maanhankintaan, panostuksia asukkaiden hyvin-
vointiin. 

- Kestävä talous: talousarvio on ylijäämäinen ja tulo- ja menoennusteet perustuvat realismiin 
- Palvelujen tarjoaminen asukkaiden tarpeisiin: talousarvion panostukset palveluihin. 

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

2.7. Kuntakonsernin tavoitteet vuodelle 2021 

Säkylän konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. 
 
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 tavoitteen-
asettelussa. Valtuuston ohjaus, joka ensisijaisesti toteutuu kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa, ei sido 
oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa onkin luonteeltaan välillistä, pääomistajan 
tahdon esiintuomista, joka toimijoiden tulee huomioida. Konserniohjetta tullaan uudistamaan. 
 
Säkylän kunnan enemmistöomisteiset yhtiöt ovat: Kiinteistö Oy Säkylän Talot ja Pyhäjärviseudun Jäähalli Oy 
Säkylä. 
 
 
Kunta asettaa edellä mainituille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodelle 2021:  
1. Taseen alijäämä vähenee vuoden 2021 aikana 
2. Käyttöaste kasvaa 
 
Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa on esitetty Säkylän kuntakonserni.  
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Kiinteistö Oy Säkylän Talot 

(100%) 

• Omistuksessa 27 raken-

nusta 

• Asuinpinta-alaa 12.603  

m2 

• Kiinteistö Oy Säkylän Ta-

lojen omaisuuteen tehtä-

vät poisto-oikaisut vaikut-

tavat erittäin negatiivisesti 

Säkylän kuntakonsernin 

kertyneeseen alijäämään 

• Kiinteistö Oy Säkylän Ta-

lojen velkamäärää on 

erittäin suuri 

Satakunnan sairaanhoitopiirin 

ky (2,15 %) 

Satshp:n kustannukset Säkylä: 
 

• Vuonna 2018  
8 556 000 € 
 

• Vuonna 2019  

• 8 036 000 € 

  

 

  

Satakunnan koulutuskuntayh-
tymä (9,80 %) 

 
• Satakunnan koulutuskun-

tayhtymä järjestää toisen 

asteen ammatillista pe-

rustutkinto- lisä- ja täy-

dennyskoulututusta 
Pyhäjärviseudun Jäähalli Oy 

Säkylä (78 %) 

• Kävijöitä 42 000 henkilöä, 

joista jään käyttäjiä 31 

400 henkilöä 

• Jäähalli Oy:stä omistaa 

Euran kunta 13 % sekä 

yksityiset henkilöt ja yri-

tykset 9 % 

• Liikevaihto vuonna 2019 

oli 207 363 euroa 

• Jäähalli Oy:n talous ei ra-

sita Säkylän kuntakonser-

nin taloutta 

 
Säkylän 

kuntakonserni 
 

Merkittävimmät osake-
omistukset 2020 
 

• Apetit Oyj:n 
osakkeita 
65 822 

• osakekurssi 
22.10.2020 9,06 

Muut osakkeet / 
osuudet: 
 

• Satakunnan 
ammattikorkea-
koulu 

• Loimi-Hämeen 
Jätehuolto Oy 

• Neo Industrial 
Oyj 

• Metsäliitto 

• Porin Diakonia-
laitos 

• Pyhäjärvi-insti-
tuutti 

• Kokemäen Ur-
heiluhallit Oy 

Satakuntaliitto (3,38 %) 

• Satakuntaliitto toimii Sa-

takunnan maakunnan, 

sen kuntien ja asukkai-

den eduksi kehittämis-, 

edunvalvonta-, tutkimus- 

ja suunnitteluorganisaa-

tiona 

• Huolehtii maakuntakaa-

van laatimisesta, kehittä-

misestä ja ajan tasalla pi-

tämisestä 

Säkylän kunta 
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3. KÄYTTÖTALOUSOSA 

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

Talousarviossa on soveltuvin osin esitetty kunkin tehtäväalueen osalta seuraavat tiedot: 

1. Palvelusuunnitelma 
Palvelusuunnitelmassa esitetään palvelut, joista tehtäväalue vastaa ja nii-
den toiminta-ajatukset. Lisäksi palvelusuunnitelmassa esitetään toiminnan 
keskeisimmät painopistealueet sekä tehtäväalueen palveluista mahdolli-
sesti perittävät maksut. 

2. Tavoitteet ja tunnusluvut 
Kuntalain mukaisesti talousarvioon otetaan valtuuston hyväksymät tavoit-
teet. Valtuuston asettamat tavoitteet ovat pääasiassa vaikuttavuustavoit-
teita, jotka määrittävät palvelun aikaansaamaa muutosta asiakkaan hyvin-
voinnissa tai palvelujen laatua. Lisäksi osiossa esitetään toiminnan laa-
juutta kuvaavia tietoja sekä käytännöt ja keinot palvelujen laadun seuran-
taan. 

3. Perustelut 
Perusteluissa esitetään toiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset, 
henkilöstömäärä sekä muut tarvittavat perustelutiedot. 
 

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

TP 2019 Vuoden 2019 tilinpäätöksen toteutuneet menot ja tulot 

TA 2020 Talousarvion 2020 määräraha ja tuloarvio  

TA 2021 Talousarvion 2021 määräraha ja tuloarvio  

TS 2022 Arvio vuoden 2022 määrärahasta ja tuloarviosta 

TS 2023 Arvio vuoden 2023 määrärahasta ja tuloarviosta 

 

Laskennallisia (ei tulosvaikutteisia) eriä ovat: 

Keskitetyt kiinteistönhoitopalvelun kustannukset (mm. kiinteistönhoitajien palkat) jae-
taan kiinteistöille tilavuuden suhteessa. 
Sisäinen vuokra (sisältää kiinteistön hoitokustannukset: mm. lämmityksen, sähkön, 
kiinteistöhallintopalvelut, 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 2020. 
 
Siivouspalveluiden menot (tulosvaikutteisia) on kohdistettu käyttäjähallintokunnille. Siivouspalveluiden koh-
dentaminen tehtäväalueille lisää kiinteistötoimen sisäisiä toimintatuloja ja kunkin tehtäväalueen sisäisiä toi-
mintamenoja (vuonna 2021 850.979 euroa). Ruokapalvelumenot (vuonna 2021 1.412.197 euroa) ovat 
myös tulosvaikutteisia. Niiden tuottajina ja pääasiallisina käyttäjinä ovat sivistys- ja perusturvaosastot. Ruo-
kapalvelutulojen ja menojen kohdentaminen tehtäväalueille lisää niiden toimintatuloja ja –menoja.  
Tehtäväalueen perustelutiedoissa esitetyt tunnusluvut on laskettu pääosin kunnanjohtajan talousarvioesityk-
sen pohjalta.  
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3.1. Tarkastuslautakunta 

 Tarkastustoiminta  

Palvelusuunnitelma 
 
Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkas-
tuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talou-
den 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 
tilinpäätöksen. 
 
Toiminnan painopistealueita ovat ulkoisen ja sisäisen arvioinnin yhteensovittaminen ja lisääminen sekä ta-
louden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisen seuranta. 
 
Tarkastuslautakunta vastaanottaa sidonnaisuusilmoitukset, valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja 
saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. 
 
 
Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Tarkastustoiminta 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Tarkastustoiminta järjestetään ja toteutetaan kattavasti ja moni-
puolisesti.  

Arviointikertomus käsi-
tellään valtuustossa tilin-
päätöksen yhteydessä 
keväällä 2021. 

Valtuusto voi tarkastuksen pohjalta 
arvioida tehtäväalueiden toiminnan 
ja palveluiden tuloksellisuutta ja tar-
koituksenmukaisuutta. 

 

Tarkastuslautakunnan kokoukset ja arviointi-/tarkastuspäivät  6 pv 
 
Tilintarkastajan tarkastuspäivät   20 pv 
 
Järjestetään yksi yhteinen valtuuston arviointitilaisuus valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien puheen-
johtajien ja johtavien viranhaltijoiden kanssa. 
 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

TARKASTUSLAUTAKUNTA    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ      
TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -21 421 -24 731 -23 245 -23 -24 

TOIMINTAKATE -21 421 -24 731 -23 245 -23 -24 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT       

LASKENNALLISET ERÄT YHT.           

Tilikauden yli-/alijäämä -21 421 -24 731 -23 245 -23 -24 
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3.2.  Kunnanhallitus 

 Hallinto 

Palvelusuunnitelma 
 
Säkylän kunta tarjoaa asukkailleen laadukkaat peruspalvelut ja edesauttaa asumisen ja yritystoiminnan tur-
vallisuutta ja viihtyisyyttä. 
 
Kunnanvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa, vastaa toiminnasta ja taloudesta sekä strategisesta 
päätöksenteosta. Valtuusto asettaa keskeiset talouden ja toiminnan tavoitteet ja päättää organisaatiosta ja 
säännöistä sekä toiminnan periaatteellisista linjauksista. 
 
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta. 
 
Kunnan hallinto perustuu luottamushenkilöiden ja viranhaltijaorganisaation yhteistyöhön, jota kunnanjohtaja 
viraston ja organisaation päällikkönä johtaa. Poliittisesta johtajuudesta vastaa kunnanhallituksen puheenjoh-
taja, kunnanhallitus sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kunnanvaltuusto. 
 
Kuntakuvan kehittäminen, verkostojen luominen ja julkinen näkyvyys ovat keskeinen osa nykyaikaista kun-
taa ja kuntajohtamista; tässä tehtävässä keskeinen rooli on kunnanjohtajalla sekä poliittisella johdolla. 
 
Kunnan luottamuselimet ja erityisesti niiden puheenjohtajat tukevat kunnanjohtajaa hänen työssään mm. 
seuraavasti: 
 

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

miseksi 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. Kunnanjoh-
taja voi käyttää kunnan puhevaltaa myös kuntakonserniin kuuluviin yhteisöihin. Kunnan johtamisessa kun-
nanjohtajan tukena ja asiantuntijoina toimii johtoryhmä. 
 
Kunnanjohtaja johtaa ja valvoo kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa ja taloutta sekä toimielinten, 
osastojen ja laitosten sekä kunnan henkilökunnan toimintaa ja muuta kunnan toimintaa. Kunnanjohtajalla on 
oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta.  
 
Toimialajohtajat johtavat, kehittävät ja valvovat toimialansa toimintaa ja taloutta sekä toimivat lautakuntiensa 
valmistelijoina ja esittelijöinä.  
 
Toiminnan operatiivinen johto kuuluu kunnanjohtajalle ja toimialajohtajille. Viranhaltijajohdon toimintaa ja lin-
jauksia yhteen sovitetaan kunnan johtoryhmässä. 
 
 
Toiminnan painopistealueet: 
 
Talouden tasapainon luominen edellytys tulevien vuosien elinvoimalle. Toiminnassa huomioidaan talouden 
realismi, niukkenevat resurssit ja lakisääteisten tehtävien muutokset. Palvelurakennetta ja sen painopisteitä 
kehitetään ja uudistetaan palvelutarpeen muuttuessa huomioiden muun muassa väestön ikääntyminen ja 
muuttoliike. 
 
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 
käyttösuunnitelmassa 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 asuinympäris-
tönä paranee. 

 

Palvelujen taso Taso säilyy keskimäärin ennal-
laan. 

Säkylässä on tarjolla monipuolinen valikoima tontteja ja 
asuntoja. 

 

Tontti- ja asuntotarjonta Tontteja ja asuntoja on saatavilla 

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

Kunnan tuottamat laadukkaat palvelut tuotetaan taloudelli-
sesti ja tehokkaasti. 

 

Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin. 

Talouden tasapaino. 

 

Asiakaspalaute 

 

HappyOrNot -kyselyt 

Kunnan käyttötalous on tasapai-
nossa. 

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 kohdistuu palvelutarpeen mukaan 

− vuosittain investoidaan harkitusti. 

 
 
Henkilöstö 
 
Kunnanjohtaja (20 % kohdennettu elinkeinojen kehittämiseen), talous- ja hallintojohtaja (1), tekninen johtaja 
(20 % kohdennettu kaavoitukseen), hallintosihteeri (1), hallintopalvelusihteeri (2), taloussihteeri (3), palkka-
sihteeri (3), it-asiantuntija (2). 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Hallinto    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 376 933 330 250 187 350 189 191 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -2 222 344 -2 129 200 -2 210 867 -2 233 -2 255 

TOIMINTAKATE -1 845 411 -1 798 950 -2 023 517 -2 044 -2 064 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -45 508 -43 963 -33 883 -34 -34 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 924 202 938 682 888 731 889 889 

Tilikauden yli-/alijäämä -966 717 -904 231 -1 168 669 -1 189 -1 209 
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 Elinkeinojen kehittäminen 

Palvelusuunnitelma 
 
Strateginen tavoite: Säkylän kunta on luotettu ja haluttu kumppani paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnal-
lisessa elinkeinoelämässä. Säkylän kunnalla on hyvä maine ja myönteinen, dynaaminen kuntabrändikuva ja 
Säkylän kunta tunnetaan paitsi Satakunnassa, niin myös koko eteläisessä Suomessa. Kuntaa kehitetään tii-
viissä yhteistyössä kunnan omien toimialueiden välillä sekä ulkoisten sidosryhmien, yritysten ja yhdistysten 
kanssa. Kunnan päätöksenteko yritysten suuntaan pitää olla nopeaa ja mutkatonta jatkossakin. 
 
Toimintaympäristö: Elinvoimainen yritystoiminta on edellytys kunnan menestykselle ja mahdollisuuksille tar-
jota hyvä asuin- ja elinympäristö siihen liittyvine palveluineen. Elinvoimaiset yritykset pitävät huolta myös 
seudun hyvästä työllisyysasteesta. Kuntaimagoa rakennetaan positiivisesti ja pienen kunnan yhteisöllisyyttä 
korostaen. Säkylä on kuntana ketterä toimija ja asiat hoidetaan yritysten suuntaan ripeästi. Kunnassa huomi-
oidaan kaikenkokoiset yritykset. 
 
Toimintaympäristön uudet mahdollisuudet liittyvä biotalouden aloihin, joille Säkylässä on vahvan elintarvike-
teollisuuden myötä hyvät edellytykset. Säkylä tekeekin tulevana vuonna yhteistyötä myös alueen muiden 
kuntien kanssa biotalouden yritysten houkuttelemiseksi alueelle. 
 
Toiminta: Toimintaympäristön näkymät edellyttävät kunnalta selkeää ja pitkäjänteistä tavoitteenasettelua ja 
toimintaa elinkeinotoiminnan edellytyksien ja asumisen vetovoimaisuuden ylläpitämiseksi. Säkylän luontai-
nen vahvuus liittyy elintarvikeyritysten keskittymään, joka käsittää ketjun alkutuotannosta elintarviketuotan-
toon, pakkaamiseen, logistiikkaan. Myös Ristolan metalliteollisuuden keskittymä on edelleen merkittävä yri-
tysryhmä alueella ja aluetta vahvistetaan entisestään uuden risteysalueen valmistumisen myötä. 
 
Biotalouteen ja kiertotalouteen liittyvä yrittäjyys on toivottua ja myös sille on Säkylässä hyvät mahdollisuudet 
kehittyä, erityisesti Länsi-Säkylän teollisuusalueelle, joka on saanut markkinointinimen Bioharju. Olemassa 
olevien yritysten synergiaedut luovat kysyntää muille palveluille ja mahdollistavat näin niiden vahvistumista. 
 
Tärkeä vahvuustekijä ovat myös laadukkaat pohjavesivarannot ja ainutlaatuinen Pyhäjärvi sekä Köyliönjärvi. 
Varus-kunta on hyvin keskeinen kunnan ja elinkeinoelämän kumppani. Lähialueiden elinvoimaisuus on myös 
Säkylän etu ja alueellisen vetovoiman lisäämiseksi tehdään myös aktiivista kuntayhteistyötä. Säkylä haluaa 
olla yrityksille hyvä ja keskeinen paikka toimia ja toisaalta mahdollistaa työperäinen liikkuvuus ja olla keskei-
nen paikka sijoittua asumaan. 
 
Säkylä on tehokas, rohkea ja aktiivinen toimija. Kunta hyödyntää tarkoituksenmukaisesti käytössään olevia 
keinoja elinkeinojen kehittämiseen. Näitä keinoja ovat kaavoitus ja maanhankinta. Lisäksi kunta tarjoaa toi-
mivien ja aloittavien yritysten ja yrittäjien neuvontaa ja toteuttaa aktiivista yhteydenpitoa elinkeinoelämän toi-
mijoiden kanssa, varuskunta mukaan lukien. Kunta pyrkii olemaan palveluissaan ripeä ja informatiivinen. 
Vuoropuhelu nykyisten yritysten suuntaan on aktiivista ja avointa. Kuntaa markkinoidaan hyvänä yrityskun-
tana, jossa on aktiivista toimintaa myös yrittäjien kesken. 
 
Kuntamarkkinoinnissa haetaan uusia toimintatapoja ja hyödynnetään tehokkaasti nykyajan viestintäkanavia. 
Kunnanhallituksen asettama asukasmarkkinoinnin työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kokoaa ideoita to-
teutettavaksi. Kunta on aktiivisesti kumppanina mukana Säkylän asukasmarkkinointiin ja alueen vetovoimai-
suutta lisäävissä muiden hallinnoimissa hankkeissa ja resurssien mukaan hallinnoi niitä myös itse. Kiinnos-
tusta yrittäjyyteen ja alueen elinkeinotoimintaan edistetään koululaisten ja opiskelijoiden keskuudessa. Kes-
keisenä tavoitteena on myös tukea uusien liiketoimintaideoiden syntymistä. 
 
 
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. Lisätään 
vuoropuhelua yritysten kanssa. 

 

Yrittäjien arvio kunnan elinkeino-
jen edistämisestä. 

(ELPO 2020) 

 

Säkylän tavoite olla oman kunta-
sarjansa (alle 10 000 as) 

TOP 3:ssa. 

Vahvistetaan Säkylän vetovoimaa yritysten ja asukkaiden 
kannalta.  

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

Ylläpidetään kunnan palvelutarjontaa. Palveluiden ja kaupan tarjonta. Palvelutarjonta säilyy ennallaan / 
paranee 
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Palvelujen laadun seuranta 

− asiakaspalaute- ja arviointijärjestelmät 

− elinkeinoja, työvoimaa ja yritystoimintaa kuvaavat tilastot 

− elinkeinojen kehittämisohjelman toimenpiteiden seuranta 
 
 
Perustelut 
 
Kuntien välillä käydään kovaa kilpailua yritysten, työntekijöiden ja asukkaiden sijoittumisesta. Säkylän ja lähi-
seudun yritysten maine ja tunnettuus ovat hyvät ja alueelta löytyy useampia hyvin tunnettuja yrityksiä. Säky-
län kunnan brändiä vahvistetaan edelleen ja se vaatii aktiivisuutta sekä kunnalta, että sen asukkailta ja yri-
tyksiltä. Koko toimintaympäristön valjastaminen Säkylän kunnan markkinointiin on tavoiteltavaa. Elinkeinojen 
kehittämisen toimialueen pitäminen omana kunnan resurssina, antaa mahdollisuuden kehittää elinvoimai-
suutta kunnan sisältä päin ja me-henkeä luoden. Satakunnan positiivisessa kehityksessä pitää pysyä mu-
kana, sillä vetovoimainen maakunta tuo uusia yrityksiä ja asukkaita myös Säkylään. 
 
 
Henkilöstö 
 
Kunnanjohtaja (20 %), markkinointisihteeri (5 %), liiketoimintajohtaja (100 %).  
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Elinkeinojen kehittäminen    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 15 274 3 000 51 600 52 53 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -269 629 -286 848 -312 257 -315 -319 

TOIMINTAKATE -254 355 -283 848 -260 657 -263 -266 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT     0 0 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -22 055 -21 952 -21 137 -21 -21 

Tilikauden yli-/alijäämä -276 410 -305 800 -281 794 -284 -287 

 
 
 
 
 
 
 

 Kunnanhallituksen tuloarviot ja määrärahat 

 

KUNNANHALLITUS    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 392 207 333 250 238 950 241 244 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -2 491 973 -2 416 048 -2 523 124 -2 548 -2 574 

TOIMINTAKATE -2 099 766 -2 082 798 -2 284 174 -2 307 -2 330 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -45 508 -43 963 -33 883 -34 -34 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 902 148 916 730 867 594 868 868 

Tilikauden yli-/alijäämä -1 243 126 -1 210 031 -1 450 463 -1 473 -1 496 
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3.3. Sosiaali- ja terveyslautakunta 

 Sosiaali- ja terveys hallinto 

Palvelusuunnitelma 
 
Hallinnon tehtävänä on toiminnan johtaminen ja kehittäminen. Tehtäväalueeseen kuuluu myös terveyskes-
kuksen ruokahuolto. 
 
 
Johtamisen ja kehittämisen keskiössä on tuottaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita. Jo vuonna 
2020 aloitetun kehittämisen painopisteitä ovat: asiakas keskiössä, tiedolla johtaminen, painopiste korjaavista 
palveluista ennaltaehkäisyyn/raskaista palveluista kevyempiin, kustannusten kasvun hillitseminen ja vastaa-
minen nykypäivän tarpeisiin ja vaatimuksiin palveluiden osalta. 
 
Kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluita koskee myös tavoitteet (velvoitteet) hoito- ja palvelutakuun toteutumi-
sesta, palvelutarpeen arvioinnista ja monitoimijaisesta yhteistyöstä. Vuonna 2021 tullaan luomaan asia-
kasohjaukseen ja palveluohjaukseen yhtenäiset mallit. Keskeisellä sijalla on lähteä toteuttamaan monialaista 
sote-keskustoimintamallia säkyläläisittäin. 
 
Tehtäväalueen henkilöstö: sosiaali- ja terveysjohtaja, ylilääkäri (0,5), 2 hallintopalvelusihteeriä, hallintopääl-
likkö, ruokapalvelupäällikkö (0,5), 2 suurtalouskokkia ja 6 ruokapalvelutyöntekijää.  
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Soten hallinto    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 752 536 776 114 753 116 761 768 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -1 110 458 -1 128 874 -1 131 365 -1 143 -1 154 

TOIMINTAKATE -357 921 -352 760 -378 249 -382 -386 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -8 733 -17 690 -9 115 -9 -9 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 400 409 241 863 378 089 378 378 

Tilikauden yli-/alijäämä 33 756 -128 587 -9 275 -13 -17 

 
 

 

 Ikääntyvien palvelut 

Palvelusuunnitelma 
 
Ikääntyvien palvelut on tehtäväkokonaisuus, joka on aloittanut toimintansa vuoden 2019 alusta. Ajan hengen 
mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa on muodostunut hallinnollinen palvelukokonaisuus 
käsittäen suurimman osan ikääntyvän kuntalaisen tarvitsemista palveluista niiden ohjauksesta ja neuvon-
nasta sekä viriketoiminnasta lähtien kotihoidon ja tukipalvelujen kautta terveyskeskussairaalan ja kotisairaa-
lan sekä tehostetun palveluasumisen palveluihin. 
 
Talousarviossa terveyskeskussairaala ja kotisairaala kuuluvat terveydenhuollon tehtäväalueelle, mutta ne 
ovat kiinteä ja keskeinen osa ikääntyvien palveluita. Tarkoitus on kehittää niitä edelleen ja painopisteenä 
vuonna 2021 tulee olemaan terveyskeskussairaalan muuttaminen osittain ns. kotiinkuntoutusyksiköksi eli 
lyhytaikaishoidon yksiköksi. Sen jatkumona tulee olemaan kotihoidossa toteutettava kotikuntoutus, jota to-
teutetaan osana arviointijaksoa. 
 
Omaishoitoperheitä tuetaan rahallisen tuen lisäksi erillisillä tukipalveluilla. Omaishoidon tukimuotojen käyttä-
järyhmää laajennetaan monipuolisemmilla ja houkuttelevimmilla palveluilla, jotka vastaavat erilaisissa omais-
hoitotilanteissa olevien omaishoitajien tarpeisiin. Tukimuotojen käyttö mahdollistetaan joustavilla ja sijaishoi-
toa antavilla ratkaisuilla. Tiedottamista tehostamalla lisätään sekä omaishoitajien että yhteistyökumppanei-
den tietoa omaishoitoa koskevissa asioissa. 
 
Vallitsevan korona-pandemian vuoksi vuoden 2021 talousarvioon on varattu 50.000 euron lisämääräraha 
Ikääntyvien palvelut -tehtäväalueelle pandemian mahdollisesti aiheuttamiin sijaiskuluihin. 
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Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Ikääntyvien palvelut 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Vanhukset asuvat omissa kodeissaan riittävien palvelui-
den turvin mahdollisimman pitkään 
 
 

75 vuotta täyttäneistä 91–92% asuu 
kotona joko itsenäisesti tai tarkoituk-
senmukaisten sosiaali- ja terveyspal-
velujen turvin 

Itsenäisesti asuvien vanhusten 
määrän kasvu 
 
 

Kotihoitoa myönnetään asiakkaille kuntouttavan arvioin-
tijakson jälkeen. Säännöllisen kotihoidon palvelut ovat 
laadukkaita, yksiköllisesti suunniteltuja ja tarkoituksen-
mukaisia. 
 

Kotihoidon myöntämisperusteet 
Asiakaspalaute ja sen seuranta 
Hoito- ja palvelusuunnitelma 
 

Kuntouttava arviointijakso kai-
kille uusille asiakkaille 
 
Yksilöllinen hoito- ja palvelu-
suunnitelma kaikille 
 

Tehostetun palveluasumisen piirissä asuu valtakunnal-
listen suositusten mukainen määrä yli 75- vuotiaita 
 

6-7 % ikäihmisistä olisi tehostetun 
palveluasumisen piirissä 
 

Tehostetun palveluasumisen 
tarpeen vähentäminen (2020 yli 
9 %) 
 
 

Kotiin tuotettujen palveluiden oikea kohdentaminen 
(palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi) 
 
 
Kolmannen sektorin mukaan saaminen tukemaan kotiin 
annettavia palveluja 
 

Kustannusten ja asiakasmäärien seu-
ranta 

Monipuolistetaan kotona asumi-
sen mahdollistavaa palveluvali-
koimaa 
Teknologian hyödyntäminen ko-
tihoidossa 
Vastuuhenkilö kartoittamaan 
kolmannen sektorin mukaantu-
loa ikäihmisten palveluihin 
 

Henkilöstövoimavaroja käytetään tehokkaasti ja 
tuottavasti. Työntekijät ovat motivoituneita ja hyvin jak-
savia 
 
 
 
 
 

Työtyytyväisyyskyselyt 
Koulutussuunnitelman toteutuminen 
 
 
 
 
 
 

Työtyytyväisyys ja työhön sitou-
tuminen 
Täydennyskoulutuksiin osallistu-
minen 
Kehityskeskustelujen toteutumi-
nen 
Työnkierron mahdollisuus osaa-
misen vahvistamiseksi 

Ikääntyvien palvelut tuotetaan laadukkaasti, taloudelli-
sesti ja tarvelähtöisesti: kotiin vietävä kuntoutus ja digi-
taaliset palvelut 
 

Kustannusten kehittyminen 
 

Kustannusten maltillinen kasvu 

Aktiiviset ja osallistuvat ikäihmiset 
 
 
 
Kunnan oman tehostetun palveluasumisyksikön toimin-
nan kehittäminen 
 

Säkylän ikääntyvien neuvoston toi-
mintaa aktivoidaan 
 
 
Asiakastyytyväisyyskyselyt, henkilös-
tön kehittämispalaverit 

Kuntalaisten osallistumis- ja vai-
kuttamismahdollisuudet parane-
vat 
 
Tyytyväiset asukkaat, omaiset ja 
henkilökunta 

Omaishoidon kehittäminen 5-6% ikäihmisistä saa omaishoidontu-
kea. 
Eri tukipalvelujen käyttäjämäärä 

Omaishoidettavien määrä ta-
voite tasolla. 
Vähintään 50% omaishoitajista 
käyttää tukipalveluita.  

 
 
Perustelut 
 
Kunta on velvollinen järjestämään ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudel-
taan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyt-
tävät. Kotiin annettavia palveluita tulee tulevaisuudessa tehostaa, sillä vanhuspalvelulaki (980/2012) edellyt-
tää, että iäkkäille henkilöille järjestetään heidän palvelutarpeensa mukaisesti riittävät kotihoidon palvelut 
myös silloin, kun palveluntarve on ympärivuorokautista tai palveluntarve lisääntyy äkillisesti. 
 
Kotihoito toimii kahdessa tiimissä ja asiakkaiden on mahdollista saada apua 24/7. Yöaikainen apu tulee koti-
sairaalasta. Kotihoidossa on ollut suunnitteilla ottaa käyttöön arviointijakso. Sitä on tarkoitus nyt kehittää 
enemmän myös kuntoutusjaksoksi. Tavoite on, että vain osa asiakkaista jää tämän kuntouttavan arviointijak-
son jälkeen säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi. 
 
Kunnan omissa palvelukodeissa on jatkossa yhteensä 41 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja kaksi pal-
veluasumisen paikkaa. 
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Henkilöstö 
 
Ikääntyvien palvelujen esimies on kotihoidon, terveyskeskussairaalan, kotisairaalan, palvelukodin ja ikäneu-
volan hallinnollinen esimies, joka vastaa yksiköiden toiminnasta ja taloudesta. Jokaisessa yksikössä on oma 
lähiesimies. 
 
Palvelukodeissa työskentelee palvelukotiesimies, 25,5 lähihoitajaa, fysioterapeutti (yhteinen terveyskeskus-
sairaalan ja kotihoidon kanssa). 
 
Kotihoidon ja vanhustenhuollon tehtäväalueen henkilöstö: kotihoidon esimies, 22 lähihoitajaa, fysioterapeutti 
(yhteinen terveyskeskussairaalan ja palveluasumisyksiköiden kanssa), päivätoiminnan ohjaaja (40 %, 60 % 
varahenkilö), palvelukeskustyöntekijä ja sijaisomaishoitaja. 
 
Ikäneuvolassa työskentelee ikääntyvien palvelujen koordinaattori, joka ohjaa ja neuvoo ikääntyvien palvelui-
den käytössä sekä päättää omaishoidontuen ja tukipalvelujen myöntämisestä sekä yhdessä SAS-työryhmän 
kanssa palvelukoti- ja intervallipaikkojen myöntämisestä. 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Ikääntyvien palvelut    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 980 803 927 350 1 016 500 1 027 1 037 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -6 927 071 -7 020 715 -6 838 980 -6 907 -6 976 

TOIMINTAKATE -5 946 268 -6 093 365 -5 822 480 -5 881 -5 940 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -34 993 -27 471 -11 652 -12 -12 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -396 574 -374 125 -420 077 -420 -420 

Tilikauden yli-/alijäämä -6 377 835 -6 494 961 -6 254 209 -6 312 -6 371 

 
 
 

 Sosiaali- ja perhepalvelut 

Palvelusuunnitelma 
 
Sosiaali- ja perhepalvelut on osa Säkylän kunnan perusturvapalveluja. Henkilökunnalla on vahvaa perus- ja 
erityistason osaamista tehtäväalueen asiakkaiden kanssa toimimisessa. 
 
Sosiaali- ja perhepalvelujen tehtäväalueeseen kuuluvat lapsiperheiden kotipalvelu, ennalta ehkäisevä työs-
kentely lasten, nuorten ja perheiden kanssa, perheneuvonta, lastenvalvojan tehtävät, lastensuojelun avo-, 
sijais- ja jälkihuolto, alle 65-vuotiaiden päihde- ja mielenterveysasumispalvelut sekä aikuissosiaalityö. Aikuis-
sosiaalityö sisältää muun muassa tukea, ohjausta ja neuvontaa, palvelutarpeen arviointeja yli 18-vuotiaille, 
ennaltaehkäisevän- ja täydentävä toimeentulotuen käsittelyä, pitkäaikaistyöttömien aktivointia sekä välitystili-
asiakkaiden raha-asioiden hoitoa. 
 
Sosiaali- ja perhepalvelujen tehtäväalueella noudatetaan kunnan strategian linjauksia. Asiakkaille tarjotaan 
lakisääteisiä palveluja sekä kehitetään toimintoja, sisältöjä ja toimintatapoja asiakkaiden elämäntilanteet ja 
tarpeet huomioiden. Palveluissa noudatetaan lain määrittelemiä aikarajoja sekä kuunnellaan asiakkaiden 
ajatuksia ja toiveita. Vuoden 2021 painopisteenä toiminnassa on monitoimijuuden vahvistaminen asiakas-
työssä. 
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Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Sosiaali- ja perhepalvelut 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Perhekeskustoiminnan kehittäminen  Moniammatillinen, tehokas ja jous-
tava yhteistyö perheiden parhaaksi 
koko soten sisällä. 
Tavoitteena fyysinen perhekeskus. 

Ennakoinnin ja ennalta ehkäisyn parantaminen kehittä-
mällä matalan kynnyksen palveluita. 

Erityisen tuen tarpeessa olevien 
asiakkaiden määrä suhteutettuna 
koko asiakasmäärään. 
 
 
Menojen kehitys pitkällä aikavä-
lillä. 

Havaita sekä tunnistaa mahdolliset 
ongelmat ja haasteet jo varhaisessa 
vaiheessa ja puuttua näihin ajoissa, 
ennen kuin nämä ovat paisuneet 
liian suuriksi. 
 
Sosiaali- ja perhepalveluiden toimi-
minen vaikuttavasti ja kustannuste-
hokkaasti. 
 

Pitkäaikaistyöttömien tehokas aktivoiminen Asiakasmäärä ja yhteistyö TE -
palvelujen kanssa säilyy samalla 
tasolla kuin vuonna 2020 tai akti-
vointia kyetään tehostamaan en-
tisestään. 
 

Katkaista pitkäaikaistyöttömyys. 

Sosiaalinen kuntoutus yhdeksi kunnan palvelumuodoksi. 
 

Sosiaalisen kuntoutuksen asiak-
kaat/-vuosi. 

Heikossa asemassa olevien kunta-
laisten sosiaalisen toimintakyvyn 
vahvistaminen, syrjäytymisen torju-
minen ja osallisuuden edistäminen. 
 

Maahanmuuttajien kotouttamisen kehittäminen Kotouttamissuunnitelman päivit-
täminen 

Maahanmuuttajien onnistunut ko-
toutuminen ja integroituminen kun-
nan jäseneksi. 
 

 
 
Perustelut 
 
Vuoden 2020 aikana sosiaali- ja perhepalvelujen menot ovat kasvaneet. Tähän on vaikuttanut niin ko-
ronapandemiasta aiheutuneet erilaiset lieveilmiöt työllisyydessä, mielenterveydessä, päihteiden käytössä ja 
lasten hyvinvoinnissa, kuin työntekijöiden saatavuuden ja pysyvyyden varmistamiseksi tehdyt palkankorotuk-
set. 
 
Vaikka lastensuojelun sijoitukset ovat vähentyneet vuonna 2020, ovat sijoitetut lapset yhä vaativamman 
avun tarpeessa, minkä vuoksi kustannukset sijaishuollossa ovat edelleen nousseet. Kustannukset ovat 
nousseet myös työllisyyden hoidossa, jossa työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut vuoden 2020 aikana 
kaksinkertaisiksi vuoteen 2019 verrattuna. Tämä johtuu KELAn aktivointisuunnitelmaan pääsemisen kritee-
rien muutoksesta sekä koronan vaikutuksista niin aktivoinnin onnistumiseen kuin työllisyystilanteeseen. Si-
jaishuollon ja työllisyydenhoidon kustannusten nousu tulee näkymään myös vuoden 2021 taloudessa. 
 
 
Henkilöstö 
 
Tehtäväalueen henkilöstö: sosiaalityön päällikkö (1/2), 3 sosiaalityöntekijää, 3 perhetyöntekijää (joista kah-
della lisäksi neuropsykiatrisen valmentajan koulutus), 1 sosiaaliohjaaja sosiaali- ja perhepalveluissa, 1 sosi-
aaliohjaaja aikuissosiaalityössä, 1 perheneuvoja. 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Sosiaali- ja perhepalvelut    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 137 649 130 800 128 600 130 131 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -2 757 927 -2 847 669 -3 048 671 -3 079 -3 110 

TOIMINTAKATE -2 620 278 -2 716 869 -2 920 071 -2 949 -2 979 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -208 -6 667 -143 0  

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -91 896 -71 165 -106 471 -106 -106 

Tilikauden yli-/alijäämä -2 712 382 -2 794 701 -3 026 685 -3 056 -3 085 
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 Vammaispalvelu ja kehitysvammahuolto 

Palvelusuunnitelma 
 
Vammaispalvelut edistävät vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään 
muiden kansalaisten kanssa. Tavoitteena on lisätä vammaisten yksilöllisiä osallistumis- ja toiminta mahdolli-
suuksia sekä parantaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnan palvelujen suunnit-
teluun ja toteuttamiseen. Kunnan järjestämillä palveluilla ja tukitoimilla helpotetaan vammaisten henkilöiden 
selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Useat vammaisille tarkoitetut palvelut ovat määrärahoista riippumat-
tomia ja niihin on myös subjektiivinen oikeus. 
 
Palveluja järjestettäessä tulee ottaa huomioon vammaisten henkilöiden esittämät tarpeet ja näkökohdat. 
Vammaispalvelun tavoitteena on tuottaa mahdollisimman kattavat ja laadukkaat palvelut vammaisille ensisi-
jaisesti kunnan omana toimintana ja tarvittaessa ostopalveluna. Vammaiselle henkilölle laaditaan henkilö-
kohtainen asiakas- ja palvelusuunnitelma hänen tarvitsemiensa palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi. 
Kunnan velvollisuuksiin kuuluu myös huolehtia, että sen toteuttamat palvelut (rakentaminen, päivähoito, ope-
tus ym.) järjestetään niin, että vammaisten tarpeet otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja että yleiset 
palvelut ovat myös vammaisten käytettävissä ja saavutettavissa. 
 
 
Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto järjestetään ar-

vokkaasti asiakasta kunnioittaen 

Asiakaspalaute 

 

Asiakkaat ja heidän omaisensa ovat 

tyytyväisiä palveluihin ja kokevat 

palveluiden olevan merkityksellisiä 

Vammaispalveluita ja kehitysvammahuoltoa järjestetään 

kaikille niiden tarpeessa oleville. Asiakas saa yksilölli-

sesti suunnitellut ja tarkoituksenmukaiset palvelut 

Tehdyt yksilölliset asiakas- ja 

palvelusuunnitelmat / asiakas-

määrä 

Kaikille säännöllisille asiakkaille on 

tehty asiakas- ja palvelusuunni-

telma / erityishuolto-ohjelma 

Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon palvelui-

den hyvä saatavuus 

Lain mukaisten määräaikojen to-

teutumisen seuranta 

Palvelupäätökset tehdään niille 

määrätyissä määräajoissa 

Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon työntekijät 

ovat ammattitaitoisia, motivoituneita ja hyvin jaksavia 

Henkilöstön lisäkoulutukset, työ-

tyytyväisyyskyselyt / kehityskes-

kustelut 

Korkea työtyytyväisyys, ammattitai-

toinen ja uudistukista tietoinen hen-

kilöstö.  

Henkilöstön kustannustehokas mitoitus ja rakenne Sijaiskustannukset Henkilöstön käyttö joustavasti eri 

yksiköiden välillä. Yksikköihin saa-

daan joustavasti asiakkaat tuntevaa 

osaavaa henkilöstöä tarpeen mu-

kaan. 

 
 
Perustelut 
 
Tämän vuoden talousarvion toteuma näyttää tällä hetkellä alittuvan. Tähän vaikuttaa mm. 
kuljetuspalveluiden vähempi käyttö koronapandemiasta johtuen sekä asiakkuuksissa tapahtuneet 
muutokset. Vammaispalveluiden menoja on vaikea arvioida, koska jo yhden kuntalaisen vakava 
vammautuminen tai sairastuminen voi heilauttaa vammaispalveluiden taloutta useilla kymmenillä tuhansilla. 
Muualta muuttavien, kotona asuvien tai vammautuvien laitoshoidon, muiden erityispalvelujen tai 
lakisääteisten palveluiden tarvetta on erittäin vaikea ennakoida. 
 
Tulevaisuuden tavoitteena on turvata asiakkaiden yksilöllinen ja lainmukainen palvelu ja varmistaa 
palveluiden laadukkuus sekä jatkuvuus lähitulevaisuuden henkilömuutoksista riippumatta. 
Vammaispalveluun tarvitaan tämän vuoksi lisää työvoimaa, joka lähtökohtaisesti pyritään järjestämään 
nykyisen sosiaalipalveluiden henkilöstön kautta. Jos tällä hetkellä käytettävissä oleva henkilöstöresurssi 
osoittautuu riittämättömäksi, niin ettei lain asettamat velvotteet tai lautakunnan asetettamat tavoitteet 
toteudu, tulee miettiä uuden virkapaketin muodostamista. 
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Henkilöstö 
 
Tehtäväalueen henkilöstö: sosiaalityön päällikkö (1/2), sosiaaliohjaaja, kuntoutusohjaaja, vastaava 
sairaanhoitaja, 12 kehitysvammaisten ohjaajaa (Sinisiipi 9 ja Länsi-Säkylän toimintakeskus 3), 4 
ryhmäavustajaa, 1 henkilökohtainen avustaja.  
 
Määaikaista henkilöstöä: ryhmäavustaja ja hoitaja. 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto   TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 168 556 149 500 158 240 160 161 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -3 195 789 -2 960 161 -2 797 694 -2 826 -2 854 

TOIMINTAKATE -3 027 232 -2 810 661 -2 639 454 -2 666 -2 693 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -416  -286 0  

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -183 525 -165 581 -189 451 -189 -189 

Tilikauden yli-/alijäämä -3 211 174 -2 976 242 -2 829 191 -2 856 -2 882 

 

 
  



 

 
39 

 

 

 Terveydenhuolto 

Palvelusuunnitelma 
 
Terveyskeskuksen tehtävänä on järjestää käytettävissä olevin resurssein perusterveydenhuollon palveluja 
kuntalaisille asiakaslähtöisesti, vaikuttavasti, laadukkaasti, kustannustietoisesti ja joustavasti sosiaali- ja ter-
veystoimen yhteistyöllä. Tavoitteena on muodostaa Säkylään SOTE-keskus konkreettisestikin. 
 
Terveydenhuollon tehtäväalueen palveluissa on vuonna 2021 tavoitteena: 
 
Vastaanottotoimintaa pyritään kehittämään edelleen hyödyntämällä työskentelyä moniammatillisessa tii-
missä. Periaatteena on, että asiakkaan hoito alkaa heti. Lisäksi asiakas saa yhteyshenkilön, jolla on koko-
naiskuva tilanteesta. 
 
Fysioterapian osalta tavoitteena on, että myös fysioterapian arviointi onnistuu ensikontaktissa. Arvion poh-
jalta asiakas ohjautuu eteenpäin joko suoraan fysioterapeutin vastaanotolle tai vaihtoehtoisesti lääkäriin. Toi-
mintatapojen kehittyessä vapautuvaa resurssia on tarkoitus siirtää kotihoitoon (50 %). 
 
OmaOlo-oirearvion käyttöä pyritään hyödyntämään enemmän ja tekemään sitä tunnetuksi. 
 
Tavoitteena on vakiinnuttaa tilanne lääkäriresurssien suhteen sopivalle tasolle sekä huolehtia riittävästä hoi-
tajaresurssista. 
 
Päihdehuollon palveluja tukemaan on 2019 hankittu ostopalvelupäihdelääkäri ja tätä palvelua on tarkoitus 
tarjota edelleen 2021. 
 
Välinehuolto on toiminut 1.2.2020 alkaen Satadiagin alaisuudessa. 
 
Suun terveydenhuollossa ja laboratorion toiminnassa ei ole odotettavissa muutosta aiempiin vuosiin nähden. 
Laboratorion osalta on vuoden 2021 aikana tarkoitus selvittää ja arvioida ne vaikutukset, jotka laboratoriopal-
veluiden mahdollinen siirtämisen Satadiagille aiheuttaisi. 
 
Vallitsevan korona-pandemian vuoksi vuoden 2021 talousarvioon on varattu 100.000 euron lisämääräraha 
Terveydenhuolto -tehtäväalueelle pandemian mahdollisesti aiheuttamiin sijaiskuluihin. 
 
 
Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Lääkärin vastaanotto 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Varmistetaan tarpeeseen nähden sopivat resurssit 
Osaava henkilöstö huolehtimassa laadukkaista palve-
luista 
 
 
Lääkärin ja hoitajan vastaanottotoiminnan kehittäminen 

ja yhteistyön parantaminen 

 

Tilastojen seuranta hoidon saatavuu-
den ja tarkoituksenmukaisuuden 
osalta (resurssit) 
 
 
Asiakastyytyväisyyskyselyt  
Työtyytyväisyyskyselyt 
 
Potilaiden kokemus sujuvammasta 
hoidosta ja henkilöstön kokemus työn 
”flow”sta 

Hoito alkaa kaikilla heti, samana 
päivänä 
Etähoidon tehostaminen, vas-
taanotolle tarpeen mukaan 
 
Tyytyväinen asiakas/potilas 
 
 
Tyytyväinen asiakas ja henkilö-
kunta, 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 hammasvaurioi-
den 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 psykologi-, 
mielenterveys- ja päihdepalvelujen hyvä saatavuus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fysioterapia: tiimityöskentelyn kehittäminen 
 
 
 
 
Perheneuvolapalvelujen integroiminen osaksi ennalta-
ehkäiseviä palveluja (neuvola, perhetyö). 
 
 
 
 
 
Toiminnan kehittäminen kustannustehokkaasti ja asia-
kaslähtöisesti. 
 
 
 
 
 
Varmistaa riittävä osaavien työntekijöiden määrä sekä 
huolehtia heidän työhyvinvoinnistaan. 

Tilastojen seuranta hoidon saatavuu-
den ja tarkoituksenmukaisuuden 
osalta (resurssit) 
 
Työn dokumentointi 
 
TEA –viisari-> AVI valvoo tarkastus-
ten toteutumista 
Vastaanotolle pääsy 1-5 päivän kulu-
essa 
 
Kouluterveyskysely 
Asiakaspalautteet 
 
Käyntimäärien seuraaminen 
 
 
Asiakaspalautteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOTE-keskus 
 
 
 
 
Koulutusseuranta, koulutussuunni-
telma, toteutuneet kehityskeskustelut, 
henkilökunnan vaihtuvuus, henkilös-
tökertomus, toteutunut tyhy -toiminta, 
haipro- 
palautteet 
 

Oikea kohderyhmä ohjautuu oi-
kea-aikaisesti oikealle toimijalle 
tarpeenmukaiseen arvioon/hoi-
toon. Säädösten mukaiset pal-
velut toteutuvat. 
 
 
Psykologin vastaanotolle pääsy 
1-2 viikon sisällä yhtey-
denotosta. 
 
 
 
 
 
 
 
Pääsy fysioterapeutin vastaan-
otolle periaatteella ”hoito alkaa 
heti” 
 
Perheneuvolatyö osaksi kunnan 
toimintaa: ennaltaehkäisyyn pa-
nostaminen, matalan kynnyksen 
palvelut, helposti saatavilla 
 
 
Entistä sujuvammat käytännöt ja 
palveluun ohjautuminen oikea-
aikaisesti 
 
 
 
 
Hyvä täydennyskoulutukseen 
pääsy, kehityskeskustelut, sään-
nölliset palaverit, tyhy -toimin-
taan pääsyn varmistaminen, 
työnkiertomahdollisuus, toimin-
nan seuraaminen 
 

 
 

Terveyskeskussairaala 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Saamaansa hoitoon tyytyväiset potilaat 
 
 
Hoitopaikat ovat tehokkaassa käytössä ja hoitojaksojen 
pituudet tarkoituksenmukaisia. 
 
 
Potilaan hoito on yksilöllistä ja kokonaisvaltaista. 
Hoidon jatkuvuus on varmistettu. 
 
 
Terveyskeskussairaalan kuntoutusprosessien 
tehostuminen 

Potilastyytyväisyyskysely toteutetaan 
vuosittain 
 
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 (sairaalapalvelut) 
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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Päätoiminen henkilöstö 
Avohoito: 

• Ylilääkäri (50 %) 

• 5 terveyskeskuslääkäriä 

• 1 osastonhoitaja 

• 3 sairaanhoitajaa 

• 3 vastaanottohoitajaa 

• 1 puheterapeutti 

• 1 terveyskeskuspsykologi 

• 2 psykiatrista sairaanhoitajaa 

• 3 terveyskeskushammaslääkäriä 

• 1 suuhygienisti 

• 4 hammashoitajaa 

• 6,5 terveydenhoitajaa (1 varahenkilö) 

• 2 laboratoriohoitajaa 

• 1 osa-aik. terveyskeskusavustaja 

• 2 fysioterapeuttia (50 % työpanoksen kohdentaminen kotihoitoon) 

• 1 kuntohoitaja 
 
Ikääntyvien palvelujen esimies on kotihoidon, terveyskeskussairaalan, kotisairaalan, palvelukodin ja ikäneu-
volan hallinnollinen esimies, joka vastaa yksiköiden toiminnasta ja taloudesta. Jokaisessa yksikössä on oma 
lähiesimies. 
 
Terveyskeskussairaalassa työskentelee: 

• 1 sairaalapalvelujen esimies (yhteinen osaston ja kotisairaalan kanssa) 

• 7 sairaanhoitajaa 

• 5 lähihoitajaa 

• kotiutushoitaja 50 % työaika 

• 1 varahenkilösairaanhoitaja 

• varahenkilölähihoitaja 30% työaika (lääkärinvastaanotolla 70 % työajasta) 

• fysioterapeutti (työskentelee myös palvelukodeissa ja kotihoidossa) 
 
Kotisairaalassa työskentelee 5.5 sairaanhoitajaa sekä sairaalapalvelujen esimies, joka on yhteinen terveys-
keskussairaalan kanssa. Terveyskeskussairaalan yhteydessä toimii jatkossa myös lyhytaikaishoidon yksikkö. 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Terveydenhuolto    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 1 621 343 1 020 000 913 800 923 932 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -14 392 960 -14 473 963 -14 958 277 -15 108 -15 259 

TOIMINTAKATE -12 771 617 -13 453 963 -14 044 477 -14 185 -14 327 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -23 674 -13 290 -26 747 -27 -27 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -805 895 -760 873 -712 033 -712 -712 

Tilikauden yli-/alijäämä -13 601 186 -14 228 126 -14 783 257 -14 924 -15 066 

 
 
 

 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloarviot ja määrärahat 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 3 660 887 3 003 764 2 970 256 3 000 3 030 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -28 384 204 -28 431 382 -28 774 987 -29 063 -29 353 

TOIMINTAKATE -24 723 317 -25 427 618 -25 804 731 -26 063 -26 323 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -68 025 -65 118 -47 943 -48 -48 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -1 077 479 -1 129 881 -1 049 943 -1 050 -1 050 

Tilikauden yli-/alijäämä -25 868 821 -26 622 617 -26 902 617 -27 161 -27 421 
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3.4. Tekninen lautakunta 

 Tekninen hallinto 

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

Tekninen hallinto    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 1 012  1 000 1 1 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -92 942 -96 214 -103 899 -105 -106 

TOIMINTAKATE -91 930 -96 214 -102 899 -104 -105 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT 0    0 0 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 92 767 108 247 78 979 79 79 

Tilikauden yli-/alijäämä 837 12 033 -23 920 -25 -26 

 
 

 Kiinteistötoimi  

Palvelusuunnitelma 
 
Tehtäväalue huolehtii keskitetysti kunnan omistamien rakennusten ja niihin liittyvien piha-alueiden ylläpi-
dosta ja siivouksesta. Tehtäväalue huolehtii myös kunnan metsien hoidosta metsätaloussuunnitelman mu-
kaisesti ja peltojen vuokrauksesta. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan modernisoimalla automatii-
kan ohjausjärjestelmiä vuosittain. Valaistuksen uusimista toteutetaan mm. led-tekniikalla määrärahojen puit-
teissa. 
 
Kunnan suorassa omistuksessa olevia, toiminnallisesti tarpeettomiksi jääviä kiinteistöjä on järkevää myydä 
suunnitelmallisesti. 
 
 
Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Kiinteistötoimi 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Kiinteistönhoitopalvelujen tavoitteena on huolehtia kunnan 
omistamien rakennusten kunnon säilymisestä hyväkuntoi-
sina. Lisäksi säännöllisillä huolto- ja korjaustoimenpiteillä 
saavutetaan taloudellista säästöä esim. energiakustannuk-
sissa. 
 

Teknisen johtajan ja käyttäjän 
arviointi 

Kiinteistöt ylläpidetään hyvässä 
kunnossa. Kiinteistöjen energiate-
hokkuutta ja työolosuhteita paran-
netaan vuosittain esim. ilmastoin-
nin saneerauksilla. 
 

Siivouspalvelujen tavoitteena on ylläpitää kiinteistöillä riit-
tävä puhtaustaso kohtuullisilla kustannuksilla 

Asiakaskyselyt ja siivouspäälli-
kön arvio 
 

Riittävä puhtaustaso 

Metsätalouden työt toteutetaan suunnitelmallisesti alueella 
toimivien metsänhoitoyhdistysten kanssa neuvottelemalla 

Teknisen johtajan ja/tai metsäta-
lousinsinöörien arvio 

Metsänhoitosuunnitelmien mukai-
nen metsien hoito. Suunniteltu 
tuotto vuosittain. 
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Toiminnan laajuutta kuvaavat tiedot 
 

 
 
Perustelut 
 
Kunnassa jatketaan edelleen tarpeettomaksi jäävien kiinteistöjen myyntiä. 
 
Siivouspalvelukustannukset kohdistetaan tilojen käyttäjille sisäisinä laskutuksina. 
 
Kiinteistöjen ulkoalueiden talvikunnossapito toteutetaan ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta. Urakat 
jatkuvat vuoden 2021 kevääseen. 
 
Pellonvuokrasopimukset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun.  
 
Kiinteistöjen kesäajan nurmikonleikkuuta ja haravointia teetetään pääosin työpajan toimesta. Tarvittaessa 
käytetään ulkopuolisia urakoitsijoita. 
 
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n kanssa nykyinen sähköntoimitussopimus alkoi 1.1.2018 ja päättyy vuoden 2021 
lopussa. Hinnan sitominen tapahtuu vuosittain erikseen sovittuina ajankohtina. 
 
Lämmitysöljyn toimittaja on Teboil Oy sopimuskaudella 2017 – 2021. 
 
 
Henkilöstö 
 
Rakennuspäällikkö (90 %), siivouspäällikkö, 4 kiinteistönhoitajaa, 16 kokoaikaista siivoojaa/laitoshuoltajaa. 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 
Kiinteistötoimi    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 1 465 037 1 431 757 1 421 169 1 435 1 450 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -2 480 042 -2 569 587 -2 487 668 -2 513 -2 538 

TOIMINTAKATE -1 015 005 -1 137 830 -1 066 499 -1 077 -1 088 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -912 678 -923 125 -900 317 -900 -900 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 1 927 863 2 058 346 1 965 431 1 965 1 965 

Tilikauden yli-/alijäämä 180 -2 609 -1 385 -12 -23 

 
 
  

 TP 2019 

Rakennustilavuus m3 1788 533 
Rakennusten pinta-ala m2 43 095 
Metsäala ha  336 
Vuokralle annetut pellot ha 48 
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 Yhdyskuntatekniikka 

Palvelusuunnitelma 
 
Tehtäväalue huolehtii kunnan vastuulla olevien liikennealueiden ylläpidosta sekä yksityisteiden kunnossapi-
don avustamisesta. Tehtäväalue vastaa myös mm. puistojen, leikkikenttien, matonpesupaikkojen, vene-
väylien ja laitureiden ylläpidosta. 
 
Kunnan säästötoimenpiteistä johtuen palvelujen tasoa lasketaan entisestään. 
 
Painopistealueena on liikenneväylien ylläpito. 
 
 
Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Yhdyskuntatekniikka 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Liikenneväylät tulee ylläpitää kohtuullisessa kunnossa ja pääl-
lysteiden korjaustarpeet tulee suunnitella kustannustehokkaasti 
korjaamalla vain huonokuntoisimmat kohdat vuosittain. Sora-
pintaisia kaavakatuja tulee päällystää harkiten vasta kun raken-
nuksia on rakentunut kadun varteen. Liikenneväylien talviau-
raukset ja hiekoitus tulee hoitaa tarpeen mukaan kohtuullisella 
aikataululla 
 

Katujen kunto teknisen joh-
tajan arvioimana 
 
 
Talviauraukset arviointi 
tehdään teknisen johtajan 
toimesta, apuna asiakas-
palautteet 
 

Kohtuullinen liikenneväylien kunto-
taso 
 
 
Kohtuullinen taso 

Katuvalaistuksen osalta tulee tasaisesti uusia vanhoja huono-
kuntoisia pylväitä ja valaisimia. Samalla tulee huomioitua eloho-
peapolttimoiden poistaminen. Uusimisen yhteydessä Ilmajohdot 
tulee asentaa maahan. Kaapeleiden maahan asentamista teh-
dään yhteistyössä sähköyhtiön ja teleyhtiöiden kanssa. 

Uusittujen pylväiden ja va-
laisimien määrä vuosittain. 
Elohopeapolttimoiden pois-
tamisen ja maahan asen-
nettujen kaapeleiden mää-
rän seuranta vuosittain. 
Teknisen johtajan arvio 
 

Katuvalaistusverkoston uusiminen 
vähitellen vuoteen 2030 mennessä 

Ylläpidettävien leikkikenttien määrittely ja ylläpito turvallisuus ja 
viihtyisyys säilyttäen 

Leikkikenttien tarkastusten 
yhteydessä tehdyt arviot 
 

Turvallinen taso ja viihtyisyyden 
parantaminen/säilyttäminen 
 

 
 
Toiminnan laajuutta kuvaavat tiedot 
 
 TP 2019 

Kaavatiet, km 68,27 
Kevyen liikenteen väylien osuus, kunta om. km 13,94* 
Tievalaistus, kpl  2204 
Yksityistiet (avustettavat, arvio), km 155 
Puistot (hoitoalueet), ha 7,5 
Leikkikentät, kpl 20 
Matonpesupaikat (kunnan), kpl 6 
Venelaituripaikat, kpl 112 

 * Huomioitu pelkästään kunnan omistuksessa olevat kevyenliikenteen väylät 

 
 
Perustelut 
 
Talviauraukset ja hiekoitukset teetetään urakoimalla. Asfaltointikorjauksia toteutetaan huonokuntoisimmilla 
alueilla. Leikkipuistoalueita tarkastetaan säännöllisesti ja ylläpidetään. Matonpesupaikat pyritään ylläpitä-
mään kohtuullisessa kunnossa. Asemakaava-alueilla sijaitsevien kunnan puistoalueiden puustoa pyritään 
harventamaan ja tarvittaessa uudistamaan. Liikennealueiden ja yleisten alueiden kesäajan nurmikonleik-
kuuta ja haravointia teetetään pääosin työpajan toimesta. Tarvittaessa käytetään ulkopuolisia urakoitsijoita. 
Hoidettavia nurmialueita on tarkoitus vähentää säästötoimenpiteenä. Asemakaava-alueiden osalta kunnan 
keskeisimmät taajamat pyritään kunnan omistamilla alueilla pitämään hoidollisesti muita paremmassa ta-
sossa. 
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Henkilöstö 
 
Tekninen johtaja (20 %), Rakennuspäällikkö (10 %), hallintopalvelusihteeri 25 % ja kiinteistönhoitomiehet 5 
% + 5 %. 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Yhdyskuntatekniikka    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 13 411 6 577 6 200 6 6 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -475 196 -526 905 -489 958 -495 -500 

TOIMINTAKATE -461 785 -520 328 -483 758 -489 -493 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -596 833 -589 265 -568 583 -569 -569 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -16 224 -17 533 -13 459 -13 -13 

Tilikauden yli-/alijäämä -1 074 842 -1 127 126 -1 065 800 -1 071 -1 076 
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 Vesihuoltolaitos  

Palvelusuunnitelma 
 
Tehtäväalue vastaa puhtaan 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. 
automaation lisääminen sekä puhdistamon toiminnan jatkuva ylläpito ympäristöluvan vaatimusten mukai-
sena.  
 
Vesilaitoksen palveluista peritään liittymismaksu, kulutusmaksu ja perusmaksu. Viemärilaitoksen palveluista 
peritään liittymismaksu ja käyttömaksu. Lisäksi peritään palvelumaksuja. Hinnoista päättää tekninen lauta-
kunta.  
 
Vuoden 2013 alussa liittymismaksut muuttuivat valtuuston päätöksellä siirtokelpoisiksi. 
 
Hulevesiverkoston ylläpito järjestetään 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 mukaiset laa-
tuvaatimukset jokaisella tarkkailukerralla 
 

Velvoitetarkkailu Ministeriön päätöksen mukaiset 
numeeriset arvot 

Jäteveden käsittelyssä täytetään ympäristölupaviraston 
määräämä puhdistustaso 
 

Velvoitetarkkailu Pitoisuus/Puhdistusteho 
 
BHK 7ATU (biologinen hapenku-
lutus) 
< 15 mg/l 
>  95 % neljännesvuosi ka.  
 
P (kokonaisfosfori) 
< 0,3 mg/l 
> 95 % neljännesvuosi ka. 
 
CODCr  (kemiallinen hapenkulu-
tus) 
< 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 vesihuol-
lon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit 
ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.  
 
Säkylän kunnanvaltuusto on 7.12.2015 päättänyt muodostaa vesihuoltolaitoksesta kirjanpidollisen taseyksi-
kön. Peruspääomalle määriteltävä korko vahvistetaan vuosittain talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Pe-
ruspääoman korko on 7,1 %. 
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Toiminnan laajuutta kuvaavat tiedot 
 
 TP 2019 

Vesijohtoa, m 456 100 
Vedenottamot, kpl 3 
Vesisäiliöt, kpl (m3) 4(2545) 
Viemäriverkostoa, m 189 100 
Jätevesipumppaamot, kpl   42 
Pumpattu vesimäärä, m3  1 264 297 
Laskutettu vesimäärä, m3 910 201 
Käsitelty jätevesimäärä,m3 823 000 
Laskutettu jätevesimäärä,m3 557 504 

 
 
Jakeluun toimitetun veden laatua ja jätevesien käsittelyn tasoa valvotaan viranomaisten toimesta. Puhtaan 
veden laatua kuvaavat laboratoriotutkimusten tulokset ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla. 
 
 
Perustelut 
 
Verkostoa lisälaajennetaan pääasiassa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla sijaitseville asuinrakennuskiin-
teistöille sekä yritysten tarpeisiin. 
 
Vanhoja eniten vuotoja aiheuttaneita vesijohtoverkostoja uusitaan alueittain. Uusitaan kiinteistöjen vanhoja 
vesimittareita keskimäärin noin 250 kappaletta vuosittain. 
 
Kiviharjun vedenottamo otettiin käyttöön vuoden 2020 kesäkuussa. Vedentoimituksen varmuus parani kun-
nan koko alueella merkittävästi. 
 
Viemäröintiverkostoja saneerataan ja uusitaan vuosittain vuotovesien pienentämiseksi. Vuotovesitutkimusten 
avulla pyritään löytämään verkostojen ongelmakohtia. Pyritään selvittämään kiinteistöjä, joissa sadevesi- tai 
salaojaputkistot on yhdistetty kunnan viemäriverkostoon.  
 
Jätevedenpuhdistamolla tulee olemaan Aluehallintoviraston osoittamien jätevedenkäsittelyn tehostamismää-
räysten perusteella useita investointihankkeita lähivuosina. 
 
 
Henkilöstö 
 
tekninen johtaja (30 %), vesihuoltoteknikko, hallintopalvelusihteerit 50 % + 50 %, puhdistamonhoitaja, vesi-
laitoksenhoitaja, vesihuoltoammattimiehet 2. 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Vesihuoltolaitos    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 2 272 133 2 320 308 2 344 715 2 368 2 392 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -905 028 -934 026 -991 078 -1 001 -1 011 

TOIMINTAKATE 1 367 104 1 386 282 1 353 637 1 367 1 381 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -488 192 -499 900 -532 802 -533 -533 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -95 367 -94 246 -91 495 -91 -91 

Tilikauden yli-/alijäämä 783 545 792 136 729 340 743 757 
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 Palo- ja pelastustoimi  

Palvelusuunnitelma 
 
Kunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu huolehtia alueellaan pelastustoimesta. Pelastustehtävien järjestämi-
sestä on sopimus kuntien ja Satakunnan pelastuslaitoksen välillä. Kunnat kustantavat pelastuslaitokselle toi-
minnan ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset. Satakunnan Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Sata-
kunnan maakunnan kunnille pelastuslaissa ja yhteistoimintasopimuksessa mainitut palvelut. Pelastuslaitos 
voi tuottaa sopimuspohjaisesti myös muita toimialaan soveltuvia palveluja. Pelastuslaitosta ohjaa johtokun-
nan hyväksymä Satakunnan pelastustoimen palvelutasopäätös. Palvelutaso laaditaan neljävuotiskausittain. 
 
Jäsenkuntien yhteistyöelimenä on Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, jossa on kaupunginvaltuuston 
toimikaudekseen valitsemat jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen. Kaupunginvaltuusto nimeää puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan tulee olla alueellisesti ja poliittisesti edustava. Yhteistoimintaso-
pimuksessa mainittujen tehtävien lisäksi johtokunta osallistuu pelastusjohtajan valinnan valmisteluun. Johto-
kunnan kokouksissa asiat esittelee pelastusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö. 
 
Johtokunta:  
1. päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan,  
2. käsittelee talousarvioesityksen kuntia kuultuaan,  
3. hyväksyy käyttösuunnitelman,  
4. käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja 
5. valitsee toimiala- ja aluepalopäälliköt. 
 
Johtokunta voi tehdä pelastustoimen kehittämisesityksiä kunnille, viranomaisille ja muille yhteisöille. Pelas-
tuslaitos vastaa pelastustoiminnasta sekä osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä ja väestönsuojelusta Sata-
kunnan alueella paikalliset ja maakunnan tarpeet tasapuolisesti huomioon ottaen. 
 
Pelastuslaitos suorittaa pelastus- ja sammutustehtäviä, öljyvahinkojen torjuntatehtäviä sekä ylläpitää näiden 
ja niihin rinnastettavien tehtävien torjuntavalmiuksia ja myös väestön suojaamiseksi suuronnettomuusta-
pausten ja poikkeusolojen varalta tarvittavia torjuntatoimenpiteitä ja valmiuksia. Lisäksi pelastuslaitos suorit-
taa lakisääteisiä palotarkastuksia sekä antaa opastusta ja neuvontaa rakennusten henkilö- ja paloturvalli-
suusasioissa 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 kiinteistökustan-
nuksia ja kuntien tilaamia lisäpalveluja. 
 
 
Perustelut 
 
Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioehdotuksesta saatujen laskelmien mukaan Säkylän 
kunnan maksuosuudet pelastuslaitokselle ovat asukaslukuperusteiselta osalta -545 737 €, 
paloasemavuokran osalta -141 356 € ja vpk-kiinteistökorvausten osalta -65 178 €. 
 
Pelastuslaitos maksaa kunnan omistamasta paloasemasta perittävän vuokran takaisin samansuuruisena. 
Em. tulo kirjataan paloasemakiinteistöille tuloiksi. 
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Tuloarviot ja määrärahat 
 

Palo- ja pelastustoimi    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ      
TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -740 701 -751 708 -764 289 -772 -780 

TOIMINTAKATE -740 701 -751 708 -764 289 -772 -780 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT     0  

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -15 310 -17 379 -15 916 -16 -16 

Tilikauden yli-/alijäämä -756 011 -769 087 -780 205 -788 -796 

 
 
 
 
 

 Teknisen lautakunnan tuloarviot ja määrärahat 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 3 751 593 3 758 642 3 773 084 3 811 3 849 

TOIMINTAKULUT/MENOT  -4 693 910 -4 878 440 -4 836 892 -4 885 -4 934 

TOIMINTAKATE -942 317 -1 119 798 -1 063 808 -1 074 -1 085 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -1 997 703 -2 012 290 -2 001 702 -2 002 -2 002 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 1 893 729 2 037 435 1 923 540 1 924 1 924 

Tilikauden yli-/alijäämä -1 046 291 -1 094 653 -1 141 970 -1 153 -1 163 
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3.5. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 

 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 

Palvelusuunnitelma 

Tehtäväalueella tuotetaan Euran, Huittisten ja Säkylän kuntien lakisääteisiä rakennusvalvonnan ja ympäris-
tönsuojelun 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 

 
Lisäksi myydään ympäristönsuojelun viranhaltijatyötä Oripään kunnalle. 
 
Toiminta painottuu normaaleihin toimintasuunnitelmassa ja valvontaohjelmassa esitettyihin lupa- ja valvonta-
asioihin. 
 
 
Valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 

TAVOITE MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO 

Lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat käsitellään no-
peasti ja joustavasti. 

Asiahallinta- ja seurantajärjes-
telmät. 

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

Ympäristölautakunnassa käsiteltävät rakennus-
lupa-asiat ratkaistaan 2 kk:n kuluessa, 

maa-ainesluvista päätetään 5 kk:n kuluessa. 

 

Valvontatoiminta hoidetaan suunnitelmallisesti 
ja tehokkaasti 

Hyväksytään ympäristönsuo-
jelun valvontaohjelma. 

Valvontaohjelmassa mainittujen tehtävien toteut-
taminen. 

 
 
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 asetettu palvelun nopeutta koskeviksi. 
 
Vesihuollon valvonta-asiat jatkuvat ympäristönsuojelun painopisteenä vuonna 2021 ja mahdollisesti sen jäl-
keenkin. 
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Henkilöstö 
 
Ympäristöpäällikkö (65 %), kaksi ympäristötarkastajaa, ympäristötarkastaja (50 %), kolme rakennustarkasta-
jaa, hallintopalvelusihteerit (235 %). Yhteensä 8,5 htv. 
 
 
Toiminnan laajuutta kuvaavia tietoja 
 

Toiminnan laajuus 2021 EURA HUITTINEN SÄKYLÄ YHTEENSÄ 

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

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

RAKENNUSVALVONTA                         

Käsitellyt rakennusluvat, 113 125 110 174 160 160 88 80 90 375 365 360 

   joista toimenpidelupia 50 45 45 108 60 60 28 20 25 186 125 130 

Lausunnot (H) ja päätökset poikk.hak. (E+S) 3 5 5 - 5 - 1 5 5 4 15 10 

Suunnittelutarveratkaisut (E+S) 1 1 2 - - - 0 1 2 1 2 4 

Toimenpideilmoitukset 90 100 80 12 100 40 57 70 60 159 270 180 

Purkamisluvat ja -ilmoitukset 9 10 10 15 15 15 8 8 8 32 33 33 

Suoritetut katselmukset 264     359     221     844 0 0 

Valmistuneet/käyttöönotetut hankkeet 140     84     117     341 0 0 

Myönnetyt uusien asuinrakennusten luvat 2     10     5     17 0 0 

   joissa asuntoja 2     43     32 
 

  77 0 0 

YMPÄRISTÖNSUOJELU                         

Uudet ympäristöluvat, maa-ainesluvat                       

ja laajuudeltaan vastaavat lupa- ja ilm.asiat 7 5 5 11 10 10 3 5 4 21 20 19 

Ympäristöluvitetut, ilm.varaiset ja rekist. laitokset 81 97 86 115 137 115 72 93 85 268 327 286 

Voimassaolevat maa-ainesten ottoluvat 3 2 3 4 5 4 18 18 18 25 25 25 

Laajat lausunnot (YVA, ymp.lupa, kaava- jne.) 7 7 7 6 7 7 9 7 6 22 21 20 

Muut lausunnot ja päätökset 77 100 90 168 70 150 90 80 90 335 250 330 

Maisematyöilmoitukset 64 65 65 23 30 25 34 50 35 121 145 125 

Suunnitelman mukaiset valvontakäynnit 18 35 20 37 40 30 30 30 25 85 105 75 

ELÄINTEN HOITO (Ympäristöhallinto)                         

 Talteenotetut löytöeläimet ja villikissat (E+S) 28 40 30       14 15 15 42 55 45 

 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu   TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 557 727 540 134 544 782 550 556 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -604 586 -609 547 -619 154 -625 -632 

TOIMINTAKATE -46 859 -69 413 -74 372 -75 -76 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -5 266    0 0 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -27 419 -26 230 -29 530 -30 -30 

Tilikauden yli-/alijäämä -79 543 -95 643 -103 902 -105 -105 
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 Ympäristöterveydenhuolto 

Palvelusuunnitelma 
 
Tehtäväalueella tuotetaan Euran, Huittisten, Kokemäen ja Säkylän kunnille kuuluvat lakisääteiset ympäristö-
terveydenhuollon 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 lausuntojen valmistelu ja antaminen 

• tehtäväalueen tutkimus- ja kehittämishankkeet ja projektit 

 
Toiminta painottuu v. 2021 normaaleihin lupa- ja valvonta-asioihin. 
 
 
Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Ympäristöterveydenhuolto 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

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

 

 

 

 

 

 

Asiahallinta- ja seurantajär-
jestelmät 

-viranhaltijapäätöksinä tehtävät 
lupa-, ilmoitus- ja lausuntoasiat rat-
kaistaan 8 viikon kuluessa hake-
muksen ja sen täydennysten saa-
pumisesta 

-ympäristölautakunnassa käsiteltä-
vät päätösasiat ratkaistaan kolmen 
kuukauden kuluessa hakemuksen 
saapumisesta 

 

Valvontatoiminta hoidetaan suunnitelmallisesti ja tehokkaasti Ympäristöterveydenhuollon 
valvontasuunnitelmien päivi-
tys ja toteutumisen arviointi 

 

Valvontasuunnitelmat tarkistetaan 
seuraavan toimintavuoden alkuun 
mennessä 

 

Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet   

Valvontasuunnitelman avulla edistetään ihmisten, ympäristön 
ja eläinten turvallisuutta ja hyvinvointia 

Valvontasuunnitelmien toteu-
tumisen arviointi 

100 % valvontakäyntien ja näyt-
teenoton suunnitellusta määrästä 

 
 
Perustelut 
 
Ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät ovat kunnan lakisääteisiä tehtäviä, joiden määrä riippuu mm. 
toimialueen kuntien elinkeinorakenteesta sekä yritysten ja alkutuotannon määrästä toimialoittain. Myös ylei-
set talousnäkymät ja suhdanteet vaikuttavat palvelujen kysyntään. Vuotuiset vaihtelut eri palvelujen kysyn-
nässä vaihtelevat noin 10-30 %. Henkilöstöresurssit ovat riittävät. Eläinlääkintähuollossa on kuitenkin jatku-
vaa sijaisten tarvetta mm. perhevapaiden, vuosilomansijaisuuksien ja päivystyssijaisuuksien vuoksi. 
 
 
Henkilöstö 
 
Ympäristöpäällikkö (35 %), hygieenikkoeläinlääkäri, neljä terveystarkastajaa, ympäristötarkastaja (50 %), 
kaksi kunnaneläinlääkäriä, kaupungineläinlääkäri, valvontaeläinlääkäri, valvontaeläinlääkäri (50 % ostopalve-
luna Raumalta), hallintopalvelusihteeri (65 %). Yhteensä 11 htv. 
 
 
Investoinnit 
 
Vuodelle 2021 ympäristöterveydenhuoltoon ei esitetä investointeja. 
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Toiminnan laajuutta kuvaavat tiedot 
 

 
 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Ympäristöterveydenhuolto    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 740 243 740 524 787 658 796 803 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -791 065 -794 297 -849 266 -858 -866 

TOIMINTAKATE -50 822 -53 773 -61 608 -62 -63 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -392 -294 -221 0 0 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -64 320 -63 060 -65 030 -65 -65 

Tilikauden yli-/alijäämä -115 534 -117 127 -126 859 -127 -128 

 
 
 
 
 
 
 

 Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan tuloarviot ja määrärahat 

 

ETELÄ-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 1 297 970 1 280 658 1 332 440 1 346 1 359 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -1 395 651 -1 403 844 -1 468 420 -1 483 -1 498 

TOIMINTAKATE -97 681 -123 186 -135 980 -137 -139 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -5 658 -294 -221 0 0 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -91 739 -89 290 -94 560 -95 -95 

Tilikauden yli-/alijäämä -195 077 -212 770 -230 761 -232 -233 

 
 
 
  

Toiminnan laajuus 2021

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

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

Eläinlääkärin asiakaskäynnit** 397 510 400 254 270 250 240 510 250 168 170 170 1059 1460 1070

Pieneläinvastaanoton käynnit** 888 820 850 799 700 700 1331 1450 1350 153 260 150 3171 3230 3050

Tarkastukset* 106 120 110 57 80 60 105 75 110 56 60 60 324 335 340

TERVEYSVALVONTA   

Lupa- ja ilmoitusasiat:   

  TSL:n 13 §:n ja EL:n mukaiset   

ilmoitukset ja hyväksyntä 18 15 16 19 15 16 11 12 12 7 12 12 55 54 56

  Vesilaitosten valvontaohj./riskinarv. 1 1 2 1 1 ¨ 2 4

  Elintarvikehygienian valvontakohteet 101 94 95 103 100 105 81 79 80 84 80 78 369 353 358

Valvontakäynnit:   

  Lihantarkastukset (käynnit) 211 200 210 211 200 210

  Laitostarkastukset (elint. ja vesil.) 11 8 14 25 21 24 3 2 4 29 22 23 68 53 65

  Muut elintarvikevalvonnan tarkast. 39 49 45 57 61 58 32 40 51 108 147 119 236 297 273

  Talousveden valvontanäytteet 1 6 3 4 4 4 1 3 2 3 2 6 16 11

  Uimaveden valvontanäytteet 32 32 32 37 62 37 39 41 39 24 24 24 132 159 132

  Asunnon- ja kokoont.tilojen tarkast. 23 30 25 25 40 25 24 30 20 8 20 10 80 120 80

  Tupakkalain muk. tarkastukset 8 19 11 10 19 6 8 10 4 3 10 4 29 58 25

EURA HUITTINEN KOKEMÄKI SÄKYLÄ YHTEENSÄ
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3.6.  Sivistyslautakunta 

 Sivistystoimen hallinto- ja tukipalvelut 

Palvelusuunnitelma 
 
Hallinnon ja tukipalvelujen tehtävänä on tuottaa koko sivistystoimen tarvitsemat hallintopalvelut sekä tukipal-
velut ruokapalvelujen ja lakisääteisten oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen osalta. 
 
Oppilashuollon terveydenhoitopalvelut tuottaa terveystoimi. Psyykkisen oppilashuollon palvelut järjestetään 
sivistystoimen omana palveluna. Oppilashuollon henkilöstöön kuuluvat koulukuraattori, koulupsykologi ja 
koulujen psykiatrinen sairaanhoitaja eli koulupsyykkari. 
 
Ruokailu on oleellinen osa päivähoidon ja koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Varhaiskasvatus-, perusope-
tus- ja lukiolainsäädäntö edellyttää päivittäin tarjottavaksi ravitsemissuositusten mukaisen aterian. Päivähoi-
dossa tarjotaan tarpeen mukaan lisäksi aamupala ja välipala. Koulujen iltapäivätoiminnassa tarjotaan toimin-
taan 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 kunnan 
yhteiset hallinto- ja talousohjelmistot 

Tiedonsiirrot ja valmistelu 
sähköisessä muodossa. 

  

Ohjelmistojen avulla opetushallin-
non ja varhaiskasvatuksen tiedot 
ajantasaisia ja helposti käytettä-
vissä sekä siirrettävissä valtion 
hallinnon tilastoihin. 

 

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

 

Terveyssuositukset 

Asiakaspalaute kyselyillä 

 
HappyOrNot-kyselyt 

Ruoka suositusten mukaista. 

Asiakkaat tyytyväisiä ruoan laa-
tuun. 

 

 

Koulupsykologipalvelut 
Koulukuraattoripalvelut 

Koulujen psykiatrisen sairaanhoitajapalvelut 

 

Palvelu saatavilla oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain määrittele-
mässä ajassa. 

Oppilasmäärä/opiskelijahuol-
lon ammattilainen suositusten 
mukainen. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
sekä kunnan oman suunnitelman 
määrittelemät tavoitteet täyttyvät. 

 
 
Henkilöstö 
 
Sivistystoimen hallinnon henkilöstö koostuu sivistysjohtajasta (90 %), hallintopäälliköstä (80 %) ja kahdesta 
kokoaikaisesta ja yhdestä 40 % hallintopalvelusihteeristä. 
 
Psyykkisen oppilashuollon tehtävissä työskentelee koulukuraattori, koulupsykologi ja psykiatrinen sairaan-
hoitaja (80 %). 
 
Ruokapalveluyksikössä työskentelee ruokapalvelupäällikkö (50 %), 1 emäntä, 3 suurtalouskokkia, 1 dieetti-
kokki, 4 ruokapalvelutyöntekijää sekä 3 osa-aikaista ruokapalvelutyöntekijää. 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Sivistystoimen hallinto ja tukipalvelut   TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 702 135 724 500 719 081 726 734 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -1 094 391 -1 163 555 -1 155 762 -1 167 -1 179 

TOIMINTAKATE -392 256 -439 055 -436 681 -441 -445 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -4 294 -4 137 -2 830 -3 -3 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -45 910 -44 223 -44 076 -44 -44 

Tilikauden yli-/alijäämä -442 460 -487 415 -483 587 -488 -492 
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 Varhaiskasvatus  

Palvelusuunnitelma 
 
Päivähoitopalvelut ja varhaiskasvatus edistävät yhdenvertaisuutta sekä lasten ja perheiden tasa-arvoisuutta. 
Varhaiskasvatuksella on tärkeä merkitys lapsen sosiaalisuuteen kasvattajana ja sosiaalisten lähtökohtien 
tasoittajana. Olennaista on, että jo varhaiskasvatuksessa pystytään varmistamaan hyvät kasvun ja 
kehityksen edellytykset kaikille lapsille sekä tukemaan monipuolisin toimin erityistä tukea tarvitsevia sekä 
syrjäytymisvaarassa olevia lapsia. 
 
Tehtäväalue sisältää perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon, päiväkodit, varhaiserityiskasvatuksen, 
lastenhoidon 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 tarvitseville lapsille. Erityisen tuen tarpeessa olevien lapsille tukea antaa konsultoiva 
erityislastentarhanopettaja, joka on kaikkien päivähoitoyksiköiden ja perhepäivähoidon käytettävissä. 
Kunnan järjestämän päivähoidon vaihtoehtona maksetaan lasten kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-
vuotias lapsi tai yksityisen hoidon tukea, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä 
yksityisen hoidon tuottaja. 
 
 
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 

 

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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Lapsia päiväkotihoidossa 135 133 131 138 146 131 137 128 128 130 

Lapsia perhepäivähoidossa 84 70 63 58 44 55 57 54 54 55 

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

Lapsia esiopetuksessa *) 67 65 59 63 63 49 59 44 45 48 

Lapset vain esiopetuksessa / koulut   11 4 5 13           

Lapsia hoidossa yhteensä 240 238 224 228 230 216 226 211 212 215 

0-6 vuotiaat 367 361 376 359 359 345 355 340 341 344 

*) Esiopetuksen käyttölaajuuden yhteydessä on huomioitava, että osa lapsista käyttää sekä päivähoito- 
että esiopetuspalveluita. Heidät on huomioitu sekä päivähoidossa että esiopetuksessa oleviin lapsiin. 
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Perustelut 
 
Väestöennusteiden mukaan alle kouluikäisten lasten määrä tulee kunnassa vähenemään lähivuosien ai-
kana. Ikäluokkien vaihtelu on kuitenkin suurta ja hoitoon tulevien lasten prosenttiosuus ikäluokasta vaihtelee 
vuosittain. 
 
Perhepäivähoitajien rekrytoinnin haasteet aiheuttavat tarpeen kehittää varhaiskasvatuksen rakenteita. Lap-
set tulevat varhaiskasvatuksen piiriin aiempaa nuorempina, jolloin kehittämistarvetta tulee pienten lasten hoi-
don järjestämiseen. Työelämän muutosten vuoksi on vuorohoidon määrä edelleen kasvussa. 
 
Vuoden 2021 aikana muutetaan Keskustan päiväkodin Pastorintien yksikön toinenkin päiväkotiryhmä, Lep-
pis, vuorohoitoryhmäksi, mikäli vuoropäivähoidon tarve niin edellyttää. Ryhmäperhepäiväkodit muutetaan 
päiväkodin ryhmiksi, mikäli se lasten hoitopaikkojen vuoksi on tarpeen. 
 
Vallitsevan korona-pandemian vuoksi vuoden 2021 talousarvioon on varattu 60.000 euron lisämääräraha 
varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle pandemian mahdollisesti aiheuttamiin sijaiskuluihin. 
 
 
Henkilöstö 
 
Huovinrinteen päiväkoti: 
1 päiväkodinjohtaja/varhaiskasvatuksen opettaja, 3 varhaiskasvatuksen opettajaa, 2 varhaiskasvatuksen las-
tenhoitajaa 
 
Keskustan päiväkoti: 
1 päiväkodinjohtaja/varhaiskasvatuksen opettaja, 6 varhaiskasvatuksen opettajaa, 11 varhaiskasvatuksen 
lastenhoitajaa, 5 perhepäivähoitajaa 
 
Onnimannin päiväkoti: 
1 päiväkodinjohtaja/varhaiskasvatuksen opettaja, 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 4 varhaiskasvatuk-
sen opettajaa, 3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 3 päiväkotiavustajaa, 8 ryhmäperhepäivähoitajaa, 9 per-
hepäivähoitajaa 
 
1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
2 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 
voimaan 1.3.2017 ja jota muutettiin 1.1.2018 tulorajojen ja sisaralennusten osalta. 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Varhaiskasvatus    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 293 335 245 500 324 450 328 331 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -2 864 366 -2 906 598 -3 021 520 -3 052 -3 082 

TOIMINTAKATE -2 571 031 -2 661 098 -2 697 070 -2 724 -2 751 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -4 558 -11 439 -13 562 -14 -14 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -262 801 -256 722 -278 330 -278 -278 

Tilikauden yli-/alijäämä -2 838 390 -2 929 259 -2 988 962 -3 016 -3 043 
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 Perusopetus  

Palvelusuunnitelma 
 
Perusopetuslain mukaan kunnan on järjestettävä perusopetusta kunnassa asuville perusopetusikäisille lap-
sille. Perusopetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kokonaispersoonallisuutta kasvattamalla ja opetta-
malla heitä yhteiskunnan perusopetukselle asettamien tavoitteiden mukaan. Lakisääteiset, riittävät resurssit 
opetukseen ja oppilashuoltoon antavat koko ikäluokalle tasa-arvoisen mahdollisuuden näihin tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Perusopetus antaa Säkyläläisille oppilaille hyvän peruskoulutuksen ja valmiuden jatko-opintoi-
hin. 
 
Perusopetusta annetaan Huovinrinteen, Isosäkylän, Kepolan ja Lallin kouluissa (luokat 1-6) sekä Säkylän 
yhteiskoulussa (luokat 7-9). Erityisopetusta antavat pienryhmät toimivat Isosäkylän ja Säkylän yhteiskoulun 
tiloissa. Lisäksi luokkien 1-6 – kouluilla on käytössä 2 kiertävää erityisopettajaa ja Yhteiskoulussa on laaja-
alainen erityisopettaja. Koulunkäyntiohjaajia on perusopetuksessa käytössä oppilaiden erityistarpeiden mu-
kaan tarvittava 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 viestintäteknisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään suunnitelmallisesti 
perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä 
muussa koulutyössä. 
 
Perusopetusikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehditaan kehittämällä oppilashuollon palveluja vas-
taamaan lasten ja nuorten palvelutarpeita. Sivistystoimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan yhteistyön kehit-
tämistä lasten ja nuorten tukemisessa jatketaan. 
 
 
Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Perusopetus 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Hyvätasoiset opetuspalvelut  Tilastot  

 

Muodollisesti pätevien opettajien 
määrä yli 95 %. 

Kaikki 9-luokkalaiset saavat päät-
tötodistuksen ja jatko-opiskelupai-
kan keväällä 2021 

 

Seudullinen yhteistyö ja täydennyskoulutus OSAAVA – verkosto 

  

Opetushenkilöstön aktiivinen 
osallistuminen OSAAVA -koulu-
tuksiin. 

 

Hallinnossa käytössä MultiPrimus, kouluissa Primus kouluhal-
linto-ohjelmat 

Wilma-ohjelmisto käytössä koulun ja kodin yhteistyössä 

 

Kaikki tiedonsiirrot sähköi-
sessä muodossa  

Ohjelmistot tehokkaassa käytössä 
kaikissa kouluissa vuonna 2021 

Koulutuksen arvioinnilla on vaikutus koulujen toimintaan ja toi-
mintaedellytyksiin. 

 

Koulujen itsearviointi lukuvuo-
sittain keväällä, 

kyselyt oppilaille ja vanhem-
mille  

Koulut hyödyntävät arviointitulok-
sia koulun toiminnan kehittämi-
sessä ja opetussuunnitelmaan 
perustuvan vuosisuunnitelman 
laadinnassa.  
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Perustelut 
 
Valtakunnallisesti syntyvyys on ollut laskeva ja samaa suuntaus on ollut nähtävissä myös Säkylään 
syntyneissä ikäluokissa. Oheisessa taulukossa on nähtävissä koulun aloittavien ikäluokkien kehitys vuosina. 
 
 

 
 
 
Perusopetuksen koulun aloittaneiden määrä on vähentynyt vuodesta 2015 alkaen, vaikka ikäluokkien koko 
jonkin verran vaihtelee vuosittain. syntyvyyden pieneminen näkyy ensin alakoulujen oppilasmäärässä ja 
vasta viiveellä yläkoulussa luokilla 7.- 9. Oppilasmäärän laskun myötä toiminnan sopeuttaminen laskevaan 
oppilasmäärään tulee tarkasteltavaksi. Tällöin on tarkasteltava kriittisesti kouluverkon rakennetta ja laajuutta, 
koska oppilasmäärä vähe-nee kaikkien koulujen alueilla tulevina vuosina. 
 
Pienenevä oppilasmäärä otetaan huomioon henkilöstösuunnittelussa. Vapautuvia virkoja täytetään 
ensisijaisesti sisäisin järjestelyin ja määräaikaisina. 
 
Vallitsevan korona-pandemian vuoksi vuoden 2021 talousarvioon on varattu 90.000 euron lisämääräraha  
perusopetuksen tehtäväalueelle pandemian mahdollisesti aiheuttamiin sijaiskuluihin. 
 
 

 
 
 
Henkilöstö 
 
Huovinrinteen koulu: 
1 (luokanopettaja)rehtori, 4 luokanopettajaa, 3 koulunkäyntiohjaajaa 
 
Isosäkylän koulu: 
1 (luokanopettaja)rehtori, 7 luokanopettajaa, 4 erityisluokanopettajaa, 12 koulunkäyntiohjaajaa (6 erityisop., 
4 vammaisop., 2 yleisop.) 
  

75

63
59

70
66 65 64

55
60 59

48

58

43 45
40

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Koulun aloittaneet / aloittavat lapset, v. 2012-2027

607 588 586 576 577 559 545 540 516 497 468

0

200

400

600

800

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

O
p

p
ila

sm
ää

rä

Vuodet

Perusopetuksen oppilasmäärät 2016-2026



 

 
59 

 

 
Kepolan koulu: 
1 (luokanopettaja)rehtori, 4 luokanopettajaa, 1 esiopetuksen opettaja, 5 koulunkäyntiohjaajaa (4 koulu, 1 es-
kari) 
 
Lallin koulu: 
1 (luokanopettaja)rehtori, 2 luokanopettajaa, 1 esiopetuksen opettaja, 3 koulunkäyntiohjaajaa 
 
Huovinrinne ja Isosäkylä yhteiset: 
englannin lehtori ja kiertävä erityisopettaja 
 
Kepola ja Lalli yhteiset: 
englannin lehtori ja kiertävä erityisopettaja 
 
Yhteiskoulu: 
1 rehtori (yhteinen lukion kanssa), 13 lehtoria, 9 opettajaa, 4 koulunkäyntiohjaajaa (2 ero, 2 yle) 
(osa lehtoreista ja opettajista yhteisiä lukion kanssa), hallintopalvelusihteeri (60 %) 
 
 
Tehtäväalueen palveluista perittävät maksut 
 
Koulutilojen käytöstä perittävät maksut perustuvat 1.8.2016 hyväksyttyihin maksuihin. Maksut tarkistetaan 
1.8.2021 lukien. 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Perusopetus    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 210 806 199 294 245 244 248 250 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -5 310 132 -5 521 100 -5 502 680 -5 558 -5 613 

TOIMINTAKATE -5 099 326 -5 321 806 -5 257 436 -5 310 -5 363 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -80 047 -71 383 -69 602 -70 -70 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -921 209 -954 785 -866 749 -867 -867 

Tilikauden yli-/alijäämä -6 100 582 -6 347 974 -6 193 787 -6 246 -6 299 
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 Lukiokoulutus  

Palvelusuunnitelma 
 
Lukion tehtävänä on antaa monipuolista yleissivistystä ja mahdollisimman hyvä pohja erilaisille jatko-opin-
noille. Ikäluokkien pienenemisestä huolimatta opiskelijamäärä pyritään vakiinnuttamaan noin 130 opiskeli-
jaan. Tämä edellyttää, että myös Säkylän ulkopuolelta hakeudutaan lukiokoulutukseen Säkylän seudun luki-
oon, kuten tälläkin hetkellä tapahtuu. Säkylän seudun lukion oppilasmäärä 20.9.2020 oli 123 opiskelijaa. 
 
Lukiolaki velvoittaa, että koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä alueella toimivien lukiokoulutuksen, 
ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa. Opetusministeriön linjausten mukaan 
koulutuksen järjestäjiä kannustetaan lisäämään lukioiden välistä yhteistä opintotarjontaa sekä oppilaitosten 
alueellisen koulutustarjonnan suunnittelua. Alueellista lukioyhteistyötä jatketaan eri lukioiden kesken. Tieto-
tekniikan avulla luodaan mahdollisuus suorittaa eri lukioiden opintoja omasta lukiosta käsin ja siten taataan 
riittävän laaja kurssitarjonta kunkin oppilaitoksen opiskelijoille. Tarpeen mukaan opiskelijoita kannustetaan 
hakeutumaan myös omaehtoiseen etäopetukseen. 
 
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa ja opiskelussa lisääntyy. Ylioppilaskirjoitukset muuttuivat säh-
köisiksi kokonaisuudessaan vuoden 2019 aikana. Säkylän seudun lukiossa tulee kehittää edelleen opetusta 
siten, että lukio menestyy valtakunnallisissa vertailuissa myös sähköisen ylioppilaskokeen aikana. Tämä 
edellyttää, että tietotekniikka on ajan tasalla ja tehokkaasti hyödynnetty opetuksessa. 
 
Säkylän seudun lukion vetovoimaisuus pidetään hyvänä laadukkaalla opetuksella ja hyvillä ylioppilaskirjoi-
tusten tuloksilla. 
 
 
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 opetta-
jien 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  
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Perustelut 
 
Ikäluokkien pieneminen aiheuttaa haasteita Säkylän seudun lukion opiskelijamäärän säilyttämiseen nykyi-
sellä tasolla. Toisen asteen maksuttomuuden toteutuessa tulee lukion markkinoinnissa yhä enemmän keskit-
tyä koulutuksen laadun esille tuomiseen ja yhteistyöverkostoista saatavaan lisäarvoon. Koulun ja kunnan 
nettisivujen hyödyntämiseen ja ajantasaisuuteen tulee kiinnittää huomiota, samoin sosiaalisen median hyö-
dyntämiseen. 
 
Tavoitteena on kehittää Säkylän seudun lukiota ja kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia paikallisten ja lähiseu-
dun toimijoiden kanssa. Keskeisimmässä asemassa ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä myös Porin 
prikaatin Säkylän yksikkö. Verkostoimisen tavoitteena on luoda toimiva yhteistyörakenne, joka palvelee lu-
kiolaisten tutustumista korkeakouluopiskeluun ja laajentaa heidän näkemystään omasta tulevaisuudestaan. 
Samalla Säkylän seudun lukion houkuttelevuus kunnan ulkopuolelta tulevien nuorten keskuudessa lisääntyy. 
 
Oppivelvollisuusiän nostamista kokeva lakiesitys on talousarviota laadittaessa vielä eduskunnan käsittelyssä 
ja tulee mahdollisesti voimaan jo 1.1.2021 alkaen tietyiltä osin. Lain keskeneräisyyden vuoksi ei ole ollut 
mahdollista arvioida oppivelvollisuusiän nostamisesta aiheutuvia lisämenoja lukiokoulutukseen, vaan ne tar-
kentuvat vuoden 2021 aikana ja niistä on tarpeen tehdä lisämääräesitys vuoden 2021 talousarvioon, kun 
muutoksen aiheuttamat kustannukset selviävät. 
 
 
Henkilöstö 
 
Rehtori (yhteinen Säkylän yhteiskoulun kanssa), hallintopalvelusihteeri (40%), 7 lehtoria. 
Lisäksi yhteisiä opettajia Yhteiskoulun kanssa. 
 
 
Tehtäväalueen palveluista perittävät maksut 
 
Koulutilojen käytöstä perittävät maksut perustuvat 1.8.2016 hyväksyttyihin maksuihin. Maksut tarkistetaan 
1.8.2021 lukien. 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Lukiokoulutus    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 6 196  1 600 2 2 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -929 830 -1 020 959 -957 219 -967 -976 

TOIMINTAKATE -923 634 -1 020 959 -955 619 -965 -975 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -7 632 -6 954 -366 0 0 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -180 405 -187 796 -165 797 -166 -166 

Tilikauden yli-/alijäämä -1 111 671 -1 215 709 -1 121 782 -1 131 -1 141 

 
  



 

 
62 

 

 

 Vapaa sivistystyö 

Palvelusuunnitelma 
 
Säkylän kansalaisopiston tehtävänä on järjestää toimialueensa asukkaille elinikäisen oppimisen periaatteen 
pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Järjestettävän kou-
lutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, 
moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Koulutuk-
sessa korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Opetusta kohdennetaan kaikenikäisille. 
 
Opetussisältöinä ovat tiedot ja taidot, jotka ovat tarpeellisia yhteiskunnassa toimimisessa, antavat pohjaa 
jatko-opintoihin sekä edistävät itseopiskelua, lisäävät psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä ohjaavat va-
paa-ajan oikeaan käyttöön. Opetussisältöihin sisältyy myös perehdyttäminen kansalaistaitoihin. 
 
Säkylän kansalaisopiston opintotarjonnan suunnittelun lähtökohtana on toimialueella asuvan väestön (eri 
ikä- ja väestöryhmät) ja yhteisöjen (vapaaehtoissektorit, kunnalliset yksiköt ja yritykset) opiskelu- ja harras-
tustoiveet ja koulutustarpeet. Opisto toimii aktiivisesti, asiakaslähtöisesti, vuorovaikutteisesti ja avoimesti yh-
teiskuntaan, yhteistyössä ja verkostoitumalla monille eri tahoille myös toiminta-alueen muutoksissa. Opistolla 
on aktivoiva vaikutus toimialueensa väestöön, jolle opisto tuottaa lähipalveluita. 
 
Opisto järjestää opinto-ohjelmansa lisäksi täydennyskoulutusta seutukunnan koulutustarpeisiin esimerkiksi 
Säkylän kunnan henkilöstön tarpeisiin räätälöityä koulutusta. 
 
Opisto on osallistunut yli maakuntarajojen yhteistoimintaan muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten, kor-
keakoulujen ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa, joissa on muun muassa koulutettu yrittäjyydestä kiin-
nostuneita, yrittäjiksi aikovia ja matkailuoppaita. Opisto on aktiivisesti mukana seudulla ja maakunnassa ole-
vissa yhteistyöhankkeissa ja erilaisissa omaan toimintaansa soveltuvissa tapahtumissa. Opisto järjestää me-
neillään olevassa Digiä diggaamaan - satakuntalaisittain rikiä rikkaamaan -hankkeessa aikuisille koulutusta 
perusdigitaidoista. 
 
Säkylän kansalaisopisto järjestää myös kulttuuritoimintaa Säkylässä toteuttamalla erilaisia näyttelyitä, joissa 
on esitelty kuntalaisten osaamista ja nostettu esiin paikallisia erityisosaajia. Kansalaisopisto on mukana yh-
dessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa tuottamassa kulttuuritapahtumia. 
 
 
Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Säkylän kansalaisopisto 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Järjestetään monipuolista ja laadukasta opetusta, joka vastaa 
kuntalaisten koulutustarpeita. Yleissivistävän koulutuksen lisäksi 
järjestetään tilauskoulutuksena ammatillisia valmiuksia lisäävää 
koulutusta.  

 

Opetustuntien määrä 
tunteina. 

 

 

Opetusta järjestetään  

2950-3200 tuntia. 

 

Opisto järjestää kuntalaiset tavoittavaa opetusta Säkylän kunnan 
alueella. 

Opetustunnit, kurssit ja 
opiskelijat. 

 

Opetus tavoittaa 16 % asukkaista. 

Opetuksen ja opetusjärjestelyjen laatu on tasoltaan hyvää tai 
erinomaista. 

 

Kurssipalautteet (otanta 
kursseista) 

87 % palautteen antajista vastaa, 
että opetus ja opetusjärjestelyt hy-
vää tai erinomaista tasoa. 

 

Opetuksen järjestämisessä käytetään monipuolisesti ja tehok-
kaasti hyödyksi paikallinen ja lähialueiden osaaminen ja paikallis-
kulttuurin osaamisalueet. 

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

 

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

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) Säkylä Muu Yhteensä 

– annettiin opetusta (tunnit) 3152  3152 

– ilmoittautuneita opiskelijoita (netto) 1360  1360 

– eri opintoryhmiin ja yleisluentoihin osallistuneet 2634  2634 

Vuosi 2019 (kalenterivuosi) Säkylä Muu Yhteensä 

– annetaan opetusta (tunnit) 2952  2952 

– ilmoittautuneita opiskelijoita (netto) 1135  1135 

– eri opintoryhmiin ja yleisluentoihin osallistuneet 2532  2532 

Vuosi 2020 (kalenterivuosi, arvio) Säkylä  Yhteensä 

– annetaan opetusta (tunnit) 2913  2913 

– ilmoittautuneita opiskelijoita (netto) 1200  1200 

– eri opintoryhmiin ja yleisluentoihin osallistuneet 2500  2500 

 
Perustelut 
 
Säkylän kansalaisopiston taloutta hoidetaan tehokkaasti siten, että opiskelijoiden mahdollisuudet saada mo-
nipuolista ja laadukasta opetusta säilyvät ja kansalaisopiston tehtävä yhteiskunnan tasa-arvoa ja aktiivista 
kansalaisuutta tukevana säilyy. 
 
Opetusta järjestetään monipuolisesti ja kattavasti eri toimipaikoissa koko kunnan alueella, huomioiden tilojen 
antamat mahdollisuudet järjestää kursseja lähellä kuntalaisia. 
 
Asiakaspalautetta kerätään lukuvuosittain Hellewin kautta tehtävillä kurssikohtaisilla ja kattavammilla Webro-
pol-pohjaisilla yleiskurssipalautekyselyillä. Kansalaisopiston toimintaa kehitetään vuoden aikana saatujen 
palautteiden perusteella. Saadusta asiakaspalautteesta laaditaan yhteenveto, jonka sivistyslautakunta käsit-
telee. Opiston toteuttama itsearviointi varmistaa, että opiston opintotarjonta ja toiminta vastaavat monipuoli-
sesti ja tarkoituksenmukaisesti pääosin paikalliseen, mutta myös alueelliseen sivistystarpeeseen. 
 
Henkilöstö 
 
Rehtori/sivistysjohtaja (10%), apulaisrehtori, hallintopalvelusihteeri (50%), Säkylän yhteiskoulun ja Säkylän 
seudun lukion kanssa yhteinen musiikin lehtori, noin 50 osa-aikaista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa. 
 
Palveluista perittävät maksut 
 
Kansalaisopiston kurssimaksut perustuvat kurssimaksuhinnoitteluun, jossa otetaan huomioon opetettavan 
tuntimäärän ohella kurssin kesto, opettajan palkkaus- ja matkakustannukset, opetustilakustannukset sekä 
muut mahdolliset kustannuslisät. Kurssimaksujen lisäksi opiskelijoilta voidaan periä materiaali- ja työväli-
nemaksuja. 
 
Tilojen käytöstä perittävät maksut perustuvat 1.8.2016 hyväksyttyihin maksuihin. Maksut tarkistetaan 
1.8.2021 lukien. 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Vapaa sivistystyö    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 77 332 59 500 60 200 61 61 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -271 683 -266 927 -265 327 -268 -271 

TOIMINTAKATE -194 351 -207 427 -205 127 -207 -209 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -2 125 -3 875 -3 338 -3 -3 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -46 251 -46 948 -44 333 -44 -44 

Tilikauden yli-/alijäämä -242 728 -258 250 -252 798 -255 -257 
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 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 

Palvelusuunnitelma 
 
Kirjastolain (1492/2016) tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kult-
tuuriin; tiedon saatavuutta ja käyttöä; lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa; mahdollisuuksia elinikäi-
seen oppimiseen 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; 
ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, oh-
jausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, 
harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 
 
Tehtävän hoitamiseksi yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä 
riittävä ja osaava henkilöstö. Kirjastolain määrittelemän henkilöstötavoitteen täyttämisen lisäksi kirjaston 
toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että kirjastolla tulisi jatkossa olla riittävät pätevyysvaatimukset 
täyttävä päällikkö. 
 
Kirjastojen automatisointi ja laajennetut aukiolot ovat lisänneet palvelujen saatavuutta ja käyttöastetta. Sa-
malla henkilökunta on voinut panostaa enemmän asiantuntijapalveluihin. Painopistealueina ovat lastenkir-
jasto- ja kouluyhteistyö sekä senioripalvelut. 
 
Aluekirjastona toimivan Turun kaupunginkirjaston kanssa jatketaan hyvin alkanutta yhteistyötä kuten myös 
Satakirjastot-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 yhteistyö-
tahojen kanssa. Kulttuuripalveluja tuottamalla ja järjestämällä vähennetään myös asuinpaikasta ja sosiaali-
sesta asemasta johtuvia kulttuuriesteitä. 

 
 
Tavoitteet ja tunnusluvut 
 
Tavoitearvon vertailulukuina käytetään OKM:n yleisten kirjastojen suosituksia sekä maakunnan keskiarvoa 
edelliseltä tilastovuodelta vuodelta 2019. 
 
 

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 

Valtuuston hyväksymät sitovat 
tavoitteet 

Mittari Tavoitearvo 

Laadukkaat palvelut 

 

 

Riittävä, ammattitaitoinen ja palve-
luhenkinen henkilöstö  

Asiakaskysely 2-3 vuoden välein 

Tehokas tiedottaminen ja mark-
kinointi 

Riittävä henkilökunnan määrä 

Täydennyskoulutuspäivät/hlö 

Asiakastyytyväisyys vähintään 4 (asteikolla 1-5) 

Ajantasaiset kotisivut, näkyvyys tiedotusvälineissä ja so-
messa 

OKM suositus 0,8 – 1 htv/1000 as., maakunta 0,72  

OKM suositus 6 koulutuspäivää/hlö/vuosi, maakunta 3,65 

Kirjastopalveluiden käyttöaste ja 
saatavuus pysyy hyvänä 

 

Ajantasainen, uusiutuva kokoelma 

 

 

Lainat/asukas 

 

Käynnit/asukas 

Hankinnat, myös e-aineisto 

Lehtikokoelma 

Poistot 

Aukiolotunnit 

OKM suositus 20 lainaa/as., maakunta 15,43 
 

OKM suositus 10 käyntiä/as., maakunta 9,09 

OKM suositus 300-400 kpl/1000 as., maakunta 347,90 

OKM suositus 15-20 vsk/1000 as., maakunta 11,38 

OKM suositus 8 %, maakunta 7,43 % 

Henkilökunta paikalla 2600 h 

Omatoimikirjaston aukiolot 4300 h 

Monipuoliset asiantuntijapalvelut 

Lastenkirjastotyön ja seniori- 
palvelujen kehittäminen 

 

Kirjastonkäytön opetus 

Tapahtumat 

Näyttelyt 

Osallistujat 

Asiakaspalaute / kysely 

Satutunnit, kirjavinkkaukset, kirjastonkäytön opetus eri 
luokka-asteille, kirjailijavierailut, muut kirjalliset tapahtu-
mat, luennot;  teemanäyttelyt omista kokoelmista ja yh-
teistyötahojen 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 kirjastoaiheiset tapahtu-
mat, luennot; koulutukset 

Hankinta, koulutukset 

Osallistuminen työryhmiin resurssien mukaan 

Luettelointi- ja hankinta 
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Kustannustehokkuus 

 

 

 

Toimintakulut/asukas 

Aineistokulut/asukas 

Kirjojen hankintakulut/as. 

e-aineistokulut/asukas 

Henkilöstökulut/asukas 

Korkeintaan maakunnan keskitaso 58,31 €/as. 

Korkeintaan maakunnan keskitaso 6,73 €/as. 

Korkeintaan maakunnan keskitaso 4,41 €/as. 

Korkeintaan maakunnan keskitaso 0,36 €/as. 

Korkeintaan maakunnan keskitaso 30,13 €/as. 

Kulttuuripalvelut   

Monipuolisten ja elämyksellisten 
kulttuuritilaisuuksien järjestäminen 

 
Yhteisöjen ja yhdistysten 
järjestämien kulttuuritilaisuuksien 
tukeminen 

Järjestetyt kulttuuritilaisuudet 

- Osallistujat 

Museokäynnit 

- Korven museo 

- Kotiseutumuseo 

10  
500 

 

50 

50 

 
 
Perustelut 
 
Kirjasto järjestää asiantuntijapalvelujen ja kirjastonkäytön opastuksen lisäksi tapahtumia ja näyttelyitä eri yh-
teistyötahojen kanssa. Kustannustehokkuuteen pyritään myös valtakunnallisella yhteistyöllä Suomen yleisten 
kirjastojen konsortion kanssa, esim. e-aineiston ja muun aineiston yhteishankinnoilla. 
 
Kunnan kulttuuritoimi järjestää eri ikäryhmät huomioon ottaen erilaisia kulttuuritilaisuuksia, koululaiskonsert-
teja, teatterimatkoja ja kunnan vuotuisia juhlia (kansallinen veteraanipäivä, kaatuneiden muistopäivä ja itse-
näisyyspäivä). Tapahtumia järjestetään yhteistyössä muiden hallintokuntien, yhdistysten, seurakunnan ja 
Rauman seudun kuntien kulttuuritoimien kanssa. Päivä museolla –tapahtuma järjestetään vuosittain Säkylän 
kunnan alueella toimivan museon yhteydessä. 
 
 
Henkilöstö  
 
Vakinaisen henkilöstön muodostavat kolme kirjastovirkailijaa (3 htv). Yksi virkailijoista työskentelee Kepolan 
kirjastossa. Kirjastopäällikön palvelujen osto Euran kunnalta loppui 1.1.2020. Kirjastonjohtajan tehtävät ovat 
olleet loppuvuodesta 2018 alkaen jaettuna sivistysjohtajalle, kirjastovirkailijoille sekä hallintopalvelu-sihtee-
rille. Kulttuuritoimen tehtäviin on osoitettu sivistystoimen hallintopalvelusihteerin työajasta 5 %, mikä riittää 
välttämättömimpiin kulttuuritoimen tehtäviin. 
 
Kirjastolain määrittelemän henkilöstötavoitteen täyttämisen lisäksi kirjaston toiminnan kehittämisen kannalta 
on tärkeää, että kirjastolla on riittävät pätevyysvaatimukset täyttävä päällikkö. Kirjastoa johtavalle viranhalti-
jalle tulisi ohjata lisäksi tehtäviä kulttuuritoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista. Hankehakemusten teke-
minen ja hankkeiden toteuttaminen kirjasto- ja kulttuuritoimen tehtäväalueella olisi myös keskeinen osa teh-
täväkuvaa. 
 
 
Tehtäväalueen palveluista perittävät maksut 
 
Tilojen käytöstä perittävät maksut perustuvat 1.8.2016 hyväksyttyihin maksuihin.  
Maksut tarkistetaan 1.8.2021 lukien. 
 
Kirjaston muut maksut ovat yhtenäisiä Satakirjastojen maksujen kanssa. 
 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Kirjasto ja kulttuuripalvelut    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 8 328 4 700 15 300 15 16 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -281 203 -329 312 -346 811 -350 -354 

TOIMINTAKATE -272 875 -324 612 -331 511 -335 -338 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -10 865 -10 872 -8 571 -9 -9 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -104 302 -105 353 -107 482 -107 -107 

Tilikauden yli-/alijäämä -388 042 -440 837 -447 564 -451 -454 
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 Liikunta- ja nuorisopalvelut  

Palvelusuunnitelma 
 
Liikuntatoimen tehtävänä on tukea ja luoda edellytyksiä sekä mahdollisuuksia Säkylässä harjoitettavalle 
liikuntatoiminnalle. Toiminta-ajatuksena on liikuntaedellytyksiä luomalla lisätä liikunnan harrastamista sekä 
muuta terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta niin, että mahdollisimman moni säkyläläinen liikkuu 
haluamallaan tavalla ja tasolla. Kunta ylläpitää ja kehittää perus-, sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja sekä toimii 
yhteistyössä muun muassa lähikuntien, varuskunnan ja kolmannen sektorin kanssa. 
 
Nuorisotoimen 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. Nuorisopalvelujen toiminta voidaan jakaa 
perusnuorisotyöhön, erityisnuorisotyöhön sekä nuorten osallisuuden tukemiseen. 
 
 
Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Liikunta- ja nuorisopalvelut 

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet Mittari Tavoitearvo 

Liikuntapaikkojen ja –tilojen pitäminen hyvässä kunnossa 

Liikunta- ja nuorisotoiminnan tukeminen 

Tilakatselmus 

Asiakaspalaute ja 

liikuntakysely 

Liikuntatoiminnan 
yleisavustukset 

Liikuntapaikkojen hyvä kunto 

Asiakastyytyväisyys 

Vuosittain myönnettävien yleis-
avustusten tason säilyttäminen 

Kuntalaisille luodaan mahdollisuus harrastaa terveyttä 
edistävää liikuntaa 

Liikuntatilojen käyttö-
aste 

Asiakaspalaute ja lii-
kuntakysely 

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

Asiakastyytyväisyys  

Laadukas perusnuorisotyö 

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy monialaisella yhteis- ja eri-
tyisnuorisotyöllä  

Nuorten osallisuuden lisääminen 

Nuorisotilojen kävijä-
määrät 

Nuorten hyvinvoinnin 
indikaattorit (mm 
kouluterveyskyselyt) 

Etsivän nuorisotyön 
ja työpajan tilastot 

Asiakaspalaute  

Nuorten neuvoston 

toiminta 

Moniammatillinen vi-
ranomaistyö 

Nuorisotilojen kävijämäärä 1600 
käyntiä / vuosi 

Jokaisella nuorella on harrastus 

Lasten ja nuorten yksinäisyys 

vähenee 

Koulupudokkuus vähenee 

Kaikilla nuorilla tarvittaessa 
pääsy etsivän nuorisotyön sekä 
työpajan palveluiden piiriin  

Nuorten neuvoston vakiintunut 
toiminta ja vuosittainen julkilau-
suma 

Nuorten ohjaus- ja palveluver-
kosto kokoontuu säännöllisesti  
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Toimintaa ja taloutta kuvaavia tietoja 
 

 
 
Liikuntapalveluissa painotetaan liikuntapaikkojen kuntoa, monipuolisia liikuntamahdollisuuksia sekä liikunnan 
terveydellisiä vaikutuksia osana ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa yhdessä perusterveyshuollon, kansa-
laisopiston, sosiaalitoimen ja eri yhteisöjen sekä yritysten kanssa. Lasten ja nuorten liikkumattomuuden li-
sääntyessä ja väestön vanhetessa liikuntapalveluiden merkitystä tulee korostaa osana kaikkien kuntalaisten 
päivittäisiä peruspalveluita. 
 
Perusnuorisotyön painopisteitä tulee jatkossa kohdentaa entistä enemmän niihin ympäristöihin, missä nuo-
retkin viettävät vapaa-aikaansa. Erityisnuorisotyössä etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan roolit 
nuorten ulkopuolisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyssä tulee korostumaan nuorten työelämän vaatimusten 
kasvaessa. Lisäksi nuorten työpaja huolehtii kunnan ruokakuljetuksista, nurmikoiden leikkuista sekä tarjoaa 
muita työsuorituksia kunnalle, yrityksille ja yksityishenkilöille. Työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä tue-
taan Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisilla avustuksilla. 
 
Nuorten vaikuttajaryhmän toimintaedellytyksiä tulee jatkossa ylläpitää siten, että nuorilla on aidosti vaikutta-
mismahdollisuuksia itselleen tärkeissä asioissa. Lapset ja nuoret ovat oman elämänpiirinsä parhaita asian-
tuntijoita ja on tarkoituksenmukaista ja järkevää ottaa heidät mukaan kasvu- ja kehitysympäristöjensä aktiivi-
siksi toimijoiksi. 
 
 
Henkilöstö 
 
Liikuntatoimen henkilöstöön kuuluvat vapaa-aikasihteeri (40 %) sekä ulkoalueidenhoitaja. Vakinaisen henki-
löstön 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.  
 
Nuorisotoimen henkilöstörakennetta tulee kehittää siihen suuntaan, että kyetään vastaavaan kunnallisen 
nuorisotyön muuttuviin vaatimuksiin. Nuorisotyöntekijät joutuvat entistä enemmän opettelemaan teknologian 
hyödyntämistä työssään sekä ymmärtämään verkostoitumisen merkitystä työn toteuttamisessa. Jotta tämä 
olisi mahdollista, täytyy nuorisotyön ammattilaisen sitoutua oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen 
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aiempaa huomattavasti enemmän. Tuntityönä tehtävä nuorisotilavalvonta ei tule mahdollistamaan tämän kal-
taista toiminnan kehittämistä. Moniammatillinen yhteistyö ja työn jalkauttaminen esimerkiksi kouluille ja mui-
hin ympäristöihin olisi mahdollista, mikäli kunnassa toimisi kokoaikainen nuorisotyöntekijä vain ilta-aikaan 
työskentelevien nuorisotalovalvojien sijaan. Kokoaikaisen työntekijän palkkakulujen kattamiseksi on aluehal-
lintovirastolta haettavissa erityisavustusta nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen. 
 
 
Tehtäväalueen palveluista perittävät maksut 
 
Sisäliikuntatilojen käytöstä perittävät maksut perustuvat 1.8.2016 hyväksyttyihin maksuihin. Maksut tarkiste-
taan 1.8.2021 lukien. 
 
 
Tuloarviot ja määrärahat 
 

Liikunta- ja nuorisopalvelut    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ 120 579 109 350 168 950 171 172 

TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ -492 350 -528 626 -569 027 -575 -580 

TOIMINTAKATE -371 771 -419 276 -400 077 -404 -408 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -31 394 -36 937 -38 599 -39 -39 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -65 779 -139 167 -139 864 -140 -140 

Tilikauden yli-/alijäämä -468 943 -595 380 -578 540 -583 -587 

 
 
 
 
 
 

 Sivistyslautakunnan tuloarviot ja määrärahat 

 

SIVISTYSLAUTAKUNTA    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT  1 418 711 1 342 844 1 534 825 1 550 1 566 

TOIMINTAKULUT/MENOT  -11 243 955 -11 737 077 -11 818 346 -11 937 -12 056 

TOIMINTAKATE -9 825 244 -10 394 233 -10 283 521 -10 386 -10 490 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -140 914 -145 597 -136 868 -137 -137 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. -1 626 658 -1 734 994 -1 646 631 -1 647 -1 647 

Tilikauden yli-/alijäämä -11 592 816 -12 274 824 -12 067 020 -12 170 -12 274 

 
 
 
 
 
 
 
SÄKYLÄN KUNTA 
 

SÄKYLÄN KUNTA    TS 2022 TS 2023 

Käyttötalous TP 2019 TA 2020 TA 2021 1.000 e 1.000 e 

TOIMINTATUOTOT/TULOT  10 521 368 9 719 158 9 849 555 9 948 10 048 

TOIMINTAKULUT/MENOT  -48 231 114 -48 891 522 -49 445 014 -49 939 -50 439 

TOIMINTAKATE -37 709 745 -39 172 364 -39 595 459 -39 991 -40 391 

POISTOT JA ARVONALENT.YHT -2 257 807 -2 267 262 -2 220 617 -2 221 -2 221 

LASKENNALLISET ERÄT YHT. 0 0 0 0 0 

Tilikauden yli-/alijäämä -39 967 553 -41 439 626 -41 816 076 -42 212 -42 612 
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4.TULOSLASKELMAOSA 

Tuloslaskelma TP 2018 TP 2019 TA 2020 MTA 2020 TA 2021 TA 2021 
TS 

2022 
TS 

2023 
       Ulkoinen/ 1.000 e 1.000 e 

  Ulkoinen Ulkoinen Ulkoinen Ulkoinen Ulkoinen Sisäinen 
Ulkoi-

nen 
Ulkoi-

nen 

Toimintatuotot/tulot 
  

        
Myyntituotot 4 336 789 4 709 334 4 172 732 4 172 732 4 230 695 6 493 871 4 273 4 316 

Maksutuotot 1 873 272 2 049 544 2 009 850 2 009 850 1 941 850 1 941 850 1 961 1 981 

Tuet ja avustukset 1 004 386 371 752 322 594 222 594 541 644 541 644 547 553 

Vuokratuotot 677 612 797 073 727 251 727 251 782 990 782 990 791 799 

Muut toimintatuotot 62 700 233 066 133 300 133 300 89 200 89 200 90 91 

Toimintatuotot/tulot 7 954 759 8 160 769 7 365 727 7 265 727 7 586 379 9 849 555 7 662 7 739 

Toimintakulut/menot 
  

      
  

Henkilöstökulut -20 322 364 -20 940 083 -21 222 349 -21 249 349 -21 977 322 -21 977 322 -22 197 -22 419 

Palvelujen ostot -16 958 088 -17 541 156 -17 714 592 -17 714 592 -19 769 126 -22 032 302 -19 967 -20 166 

Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 967 086 -3 028 117 -3 208 710 -3 208 710 -3 126 405 -3 126 405 -3 158 -3 189 

Avustukset -3 331 491 -3 403 577 -3 526 400 -3 526 400 -1 464 800 -1 464 800 -1 479 -1 494 

Vuokrat -714 458 -762 168 -772 690 -772 690 -767 143 -767 143 -775 -783 

Muut toimintamenot -147 305 -195 413 -93 350 -93 350 -77 042 -77 042 -78 -79 

Toimintakulut/menot -44 440 792 -45 870 515 -46 538 091 -46 565 091 -47 181 838 -49 445 014 -47 654 -48 130 

Toimintakate -36 486 033 -37 709 745 -39 172 364 -39 299 364 -39 595 459 -39 595 459 -39 991 -40 391 

Verotulot 27 680 254 26 603 334 28 150 000 26 032 000 27 335 000 27 335 000 27 698 28 242 

Valtionosuudet 11 354 148 11 688 870 13 176 037 13 176 037 14 527 198 14 527 198 14 527 14 527 

Rahoitustuotot ja -kulut                                      0 

Korkotulot 156 1 092 300 300 300 300 0 0 

Muut rahoitustulot 55 306 37 940 30 000 30 000 34 000 34 000 34 34 

Korkomenot -45 944 -39 723 -60 000 -60 000 -50 000 -50 000 -50 -50 

Muut rahoitusmenot -3 103 -2 807 -2 600 -2 600 -2 400 -2 400 -2 -2 

Rahoitustuotot ja -kulut 6 415 -3 498 -32 300 -32 300 -18 100 -18 100 -18 -18 

Vuosikate 2 554 784 578 960 2 121 373 -123 627 2 248 639 2 248 639 2 216 2 360 

Poistot ja arvonalentumi-
set 

                                     

Suunn. mukaiset poistot -2 146 979 -2 257 807 -2 267 262 -2 267 262 -2 220 617 -2 220 617 -2 221 -2 221 

Arvonalentumiset                                       

Poistot ja arvonalentumi-
set 

-2 146 979 -2 257 807 -2 267 262 -2 267 262 -2 220 617 -2 220 617 -2 221 -2 221 

Satunnaiset erät                                     
  

Satunnaiset tulot                                     
  

Satunnaiset menot                                     
  

Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tilikauden tulos 407 806 -1 678 847 -145 889 -2 390 889 28 022 28 022 -5 139 

Poistoeron lis. (-)/väh.(+) 1 584 1 188 891 891 668 668 1 0 

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

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

Tilikauden yli-/alijäämä 409 390 -1 677 659 -144 998 -2 389 998 28 690 28 690 -4 140 
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4. INVESTOINTIOSA 

Investointiosa sisältää investoinnit vuodelle 2021 sekä suunnitelman vuosille 2022 - 2023. Valtuusto hyväk-
syy määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Määrärahat ja tuloarviot ovat hanke- ja hanke-
ryhmätasolla valtuustoon nähden sitovia. Kunkin hankkeen osalta on mainittu se toimielin, joka päättää 
omassa käyttösuunnitelmassaan hankkeen määrärahan käytöstä investointikohteisiin (osamäärärahat). In-
vestointiosassa käsitellään vain aktivoitavat (pysyväksi vastaavaksi kirjattavat) hankintamenot. 
 
Rakennushankkeiden ohella myös muut käyttöomaisuushankinnat kohdistetaan investointiosaan. 10.000 eu-
ron (alv=0) tai sitä suuremmat käyttöomaisuuden (koneet, laitteet ja muu irtain omaisuus) hankinnat kohden-
netaan investointeihin. Kertapoistoiset, alle 10.000 euron kalusto- ja laitehankinnat kohdistetaan käyttöta-
lousosaan kalustojen hankintaan. 
 
Rakennushankkeiden suunnittelun ohjaus ja toteutus 
 
Valtuusto määrittelee tarvittaessa vuosittain talousarvion yhteydessä rakennushankkeiden suunnittelun ylei-
set linjaukset ja kunnanhallitus määrittelee tarvittaessa yksityiskohtaisemmat suunnittelutarpeet erillisellä oh-
jeella. Valtuusto hyväksyy hankkeet vuosittain investointisuunnitelmaan / (alustava ohjeellinen määrärahava-
raus).  
 
Suunnittelun ohjauksesta ja rakennushankkeiden toteutuksesta päättää kunnanhallitus, tekninen lautakunta 
tai muu lautakunta/viranhaltija kunnanhallituksen erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
 
 

KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTAMINEN JA MYYMINEN -HANKERYHMÄ 

       

  TP 2019 TA 2020 MTA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Investointimenot -572 709 -500 000 -500 000 -500 000 -250 000 -250 000 

Investointitulot 127 171 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Nettoinvestoinnit -445 538 -440 000 -440 000 -440 000 -190 000 -190 000 

 
 
 
Maa-alueiden ja kiinteistöjen ostamiseen on talousarviossa varattu 500.000 euron määräraha. Määrärahaa 
voidaan käyttää raakamaan hankintaan tai muuhun tarvittavien maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan. 
 
Omaisuutta myymällä voidaan kattaa korvaus- ja uusinvestointien rahoitustarvetta. Kunta voi myös myydä 
tarpeetonta kiinteää omaisuutta. Myyntikohteita voivat vuosina 2021 – 2023 olla mm. maa-alueet ja kiinteis-
töt. 
 
Rakennustonttien myynnistä on arvioitu saatavan tuloa vuonna 2021 yhteensä 55.000 euroa. Kirjanpitoar-
von mukainen osuus (30.000 e) on investointiosan tuloa ja myyntihinnan ja kirjanpitoarvon mukainen erotus 
(myyntivoitto) on käyttötalouden tuloa (25.000 e) kunnanhallituksen Hallinto -tehtäväalueelle.  
 
Muuta kiinteää omaisuutta arvioidaan vuonna 2021 myytävän 55.000 eurolla. Siitä on budjetoitu kirjanpito-
arvon mukaisena myyntitulona 30.000 euroa investointiosaan tuloksi sekä myyntihinnan ja kirjanpitoarvon 
erotuksena (myyntivoitto) 25.000 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    

       

  TP 2019 TA 2020 MTA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Investointimenot -40 675 -78 300 -78 300 -112 919 -115 824 -152 296 

Investointitulot        

Nettoinvestoinnit -40 675 -78 300 -78 300 -112 919 -115 824 -152 296 

 
 
Osakkeiden ja osuuksien hankintaan on vuonna 2021 varattu 112.919 euroa. Se on Säkylän kunnalta perit-
tävä osuus Satakunnan sairaanhoitopiirin lainojen lyhennyksiin.  
 
Taloussuunnitelmaan ei ole budjetoitu osakkeiden myyntituloa vuosille 2021 – 2023. 
 
Kunnanhallitus päättää osakkeiden ja osuuksien myynnistä (HallS 22 §). Valtuusto määrittelee kuntakonser-
nin omistajapolitiikan (konserniohje). 
 
 
 

MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT -HANKERYHMÄ   

       
  TP 2019 TA 2020 MTA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Investointimenot -286 172 -328 000 -328 000 -498 100 -390 000 -390 000 

Investointitulot 15 600  0     

Nettoinvestoinnit -270 572 -328 000 -328 000 -498 100 -390 000 -390 000 

 
 
 
Määrärahaa on suunniteltu käytettävän seuraaviin kohteisiin: 
 
Kunnanvirasto 

- Esteettömyyskävelyn muistion mukaisia muutostarpeita 8 000 e 
- Kiinteistöautomaatiojärjestelmän modernisointi 22 000 e 

 
Säkylän paloasema  

- Paloaseman nosto-ovien uusiminen 64 000 e 
 

Köörnummen varikko 
- Ikkunoiden uusimista huonokuntoisimmista alkaen 28 000 e 

 
Säkylän pääkirjasto 

- Pysäköintialueiden lisärakentaminen kirjastoa, koulua ja lähiliikunta- 52 000 e 
paikkaa palvelevaksi, kulkureittien rakentaminen kiinteistöjen välille 

- Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen (palotarkastus) 8 000 e 
- Esteettömyyskävelyn muistion mukaisia muutostarpeita 8 000 e 

 
Terveyskeskus 

- Hallintotoimistohuoneiden jäähdytys  30 000 e 
- Pysäköintialueen laajentaminen  25 000 e 
- Esteettömyyskävelyn muistion mukaisia muutostarpeita  8 000 e 
- Kiinteistöautomaatiojärjestelmän modernisointi  5 500 e 

 
 

Varhaiskasvatuksen rakennukset: 
 

Huovinrinteen päiväkoti 
- Hiekkateko-nurmialueen rakentaminen + leikkitelinehankinnat 10 000 e 

 
Keskustan päiväkoti, Tuulimyllyntie 

- Metalliaidan rakentaminen 11 000 e 
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Keskustan päiväkoti, Pastorintie 

- Hiekkateko-nurmialueen rakentaminen + leikkitelinehankinnat 22 000 e 
- Kiinteistöautomaatiojärjestelmän modernisointi 2 900 e 

 
Onnimannin päiväkoti 

- Metalliprofiili-lasiseinän rakentaminen aulaan 15 000 e 
- Päiväkotirakennuksen ja toimintakeskusrakennuksen välisen yhdyskäytävän 46 000 e 

rakentaminen 
- Kiinteistöautomaatiojärjestelmän modernisointi 3 100 e 

 
 
Koulurakennusten korjausrakentaminen: 
 
Yhteiskoulu 

- Sisätilojen ilmanlaadun parantamistoimet (IV-koneiden äänenvaimentimet) ja  28 000 e 
IV-automatiikan kehittäminen) vuosittain sekä erityisopetusluokkaan eristetty  
ovellinen väliseinä 

- Kiinteistöautomaatiojärjestelmän modernisointi  3 500 e 
 

Taitotalo 
- Kiinteistöautomaatiojärjestelmän modernisointi  3 100 e 

 
Lallin koulu 

- Liikuntasalin sisäkaton rakentamisen loppuun saattaminen, paja- 29 000 e 
rakennuksen vessojen muuttaminen varastotiloiksi, roskakatos (palo- 
tarkastuksessa esitetty) piha-alueelle  

 
Isosäkylän koulu 

- Sisätilojen ilman laadun ja valaistuksen parantamistoimet  18 000 e 
- Pihan toimintojen uudelleenjärjestelyjä  24 000 e 
- Kiinteistöautomaation modernisointi  3 000 e 

 
Huovinrinteen koulu 

- Valvontakameroiden hankintaa  8 000 e 
- Sisätilojen ilman laadun parantamistoimia vuosittain  5 000 e 
- Kellarikerroksen tilojen ulkoseiniin patolevyjen asennusta  8 000 e 

 
 
 
 

MUUT HANKKEET      

       
  TP 2019 TA 2020 MTA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Investointimenot  -100 000 -175 000     

Investointitulot   75 000     

Nettoinvestoinnit 0 -100 000 -100 000 0 0 0 

 
 
 
 

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS -HANKERYHMÄ   

       
  TP 2019 TA 2020 MTA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Investointimenot -1 071 798 -385 000 -385 000 -299 000 -380 000 -380 000 

Investointitulot        

Nettoinvestoinnit -1 071 798 -385 000 -385 000 -299 000 -380 000 -380 000 
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Määrärahaa on suunniteltu käytettävän seuraaviin kohteisiin: 
 
Liikenneväylät 
 

 
- Kunnan hallinnoimien kaavateiden päällystys- ja kunnostustyöt 100 000 e 
 
- Tammitien loppuosan rakentaminen  32 000 e 
 
- Katuvalaistusten rakentaminen (Elohopeaa sisältävien  87 000 e 
      valaisimien poistovaatimus) vuosittain 
 
- Katuvalaistusten ilmajohtojen poistaminen ja uusien maahan asentaminen 10 000 e 
      yhteiskäyttöpylväiden osalta (yhteishanke sähköyhtiö ja teleyht.) vuosittain 
 
- Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjä hankintoja vuosittain 10 000 e 
 
- Tieliikennelain edellyttämiä muutostöitä vuosittain  14 000 e 

 
 
Yleiset alueet 
 

- Puistoalueiden ja leikkikenttien parannustoimenpiteet vuosittain 14 000 e 
 
- Entisen leirialueen ja kalanviljelylaitosalueen maisemointitöitä  24 000 e 
vuosittain  
 
- Matonpesupaikkojen peruskunnostusta vuosittain  8 000 e 

 
 
 

VESIHUOLTOLAITOS -HANKERYHMÄ    

       
  TP 2019 TA 2020 MTA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Investointimenot -511 690 -926 000 -1 406 000 -598 000 -510 000 -510 000 

Investointitulot        

Nettoinvestoinnit -511 690 -926 000 -1 406 000 -598 000 -510 000 -510 000 

 
 
 
Määrärahaa on suunniteltu käytettävän seuraaviin kohteisiin: 
 

- Vuorenmaan alueen paineviemäröinnin rakentamista 10 000 e 
      
- Tammitien varteen, uudelle asemakaava-alueelle paineviemäröintiä 8 000 e 
 
- Hevoshaantien varteen paineviemäröintiä 35 000 e 
 
- Karhian alueen paineviemäröintiä 45 000 e 
 
- Vuotovesitutkimukset vesijohto- ja viemäriverkostot, mittarikaivot 24 000 e 
 
- Aluehallintoviraston määräämät investoinnit jv-puhdistamon  250 000 e 
jätevedenkäsittelyn parantamiseksi useammalle vuodelle 
 
- Köörnummen jätevedenpuhdistamon vesikaton uusimista 26 000 e 
 
- Kaukokäyttöautomaatiojärjestelmien uusimista (vesi ja viemäröinti)  90 000 e 
 
- Vesi- ja viemärijohto-osuuksien rakentamista liittymistilanteissa ja 110 000 e 
vuotovesikorjaukset  
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IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA -HANKERYHMÄ  

       

  TP 2019 TA 2020 MTA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Investointimenot -250 001 -121 100 -136 100 -142 630 -150 000 -150 000 

Investointitulot        

Nettoinvestoinnit -250 001 -121 100 -136 100 -142 630 -150 000 -150 000 

 
 
 
Kunnanhallitus/ Irtain omaisuus (8.000 e) 
 

− Dynasty-asianhallintaohjelman palvelin. 
 
 
Sivistyslautakunta/ Irtain omaisuus (134.630 e) 
 

− Sivistystoimen kalusto- ja it-laitehankinnat. 
 
 
 

INVESTOINNIT YHTEENSÄ     

  TP 2019 TA 2020 MTA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Investointimenot -2 733 044 -2 438 400 -3 008 400 -2 150 649 -1 795 824 -1 832 296 

Investointitulot 142 771 60 000 135 000 60 000 60 000 60 000 

Nettoinvestoinnit -2 590 273 -2 378 400 -2 873 400 -2 090 649 -1 735 824 -1 772 296 
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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 investointimenoi-
hin. Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan kassavirta. Rahoitusosa on laadittu rahoituslaskelmakaa-
van muodossa, mutta siitä on jätetty pois toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuu-
den, saamisten sekä korottomien velkojen muutokset, sillä niiden arvioiminen suunnitelmavuosille on mah-
dotonta. 
 
 

RAHOITUSOSA TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

        1.000 e 1.000 e 

Toiminnan rahavirta 
  

  
  

Vuosikate 578 960 2 121 373 2 248 639 2 216 2 360 

Satunnaiset erät 
 

   
  

Tulorahoituksen korjauserät 131 145 -100 000 -50 000 -50 -50 

Toiminnan rahavirta 710 105 2 021 373 2 198 639 2 166 2 310 

Investointien rahavirta 
 

   
  

Investointimenot -2 733 044 -2 438 400 -2 150 649 -1 796 -1 832 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 15 600      

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 46 347 160 000 110 000 110 110 

Investointien rahavirta -2 671 097 -2 278 400 -2 040 649 -1 686 -1 722 

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 960 992 -257 027 157 990 480 588 

Rahoituksen rahavirta 
 

   
  

Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 

Antolainasaamisten lisäys     
  

Antolainasaamisten vähennys     
  

Lainakannan muutokset 2 329 322 458 272 -489 086 -489 -489 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys     
  

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -670 678 -541 728 -489 086 -489 -489 

Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 000 000 1 000 000     

Oman pääoman muutokset       

Vaikutus maksuvalmiuteen 368 330 201 245 -331 096 -9 99 

   
   

  

Investointien omahankintameno, 1000 e -2 717 -2 438 -2 151 -1 796 -1 832 

Investointien tulorahoitus, % 21,3 % 87,0 % 104,6 % 123,4 % 128,8 % 

Lainanhoitokate 0,87 3,63 4,26 4,20 4,47 
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Ulkoinen tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuosille 2019–2023 

TULOSLASKELMAOSA  TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Ulkoinen, 1.000 euroa       
Toimintatuotot 8 161 7 366 7 586 7 662 7 739 

Toimintakulut   -45 871 -46 538 -47 182 -47 654 -48 130 

Toimintakate -37 710 -39 172 -39 595 -39 991 -40 391 

Verotulot       
Kunnallisvero 23 265 24 660 23 601 24 258 24 739 

Yhteisövero 1 356 1 422 1 632 1 338 1 401 

Kiinteistövero 1 982 2 068 2 102 2 102 2 102 

Verotulot 26 603 28 150 27 335 27 698 28 242 

Valtionosuudet 11 689 13 176 14 527 14 527 14 527 

Rahoitustuotot ja -kulut       
Korkotuotot 1 0 0 0 0 

Muut rahoitustuotot 38 30 34 34 34 

Korkokulut -40 -60 -50 -50 -50 

Muut rahoituskulut -3 -3 -2 -2 -2 

Rahoitustuotot ja -kulut -3 -32 -18 -18 -18 

Vuosikate 579 2 121 2 249 2 216 2 360 

Suunnitelmapoistot -2 258 -2 267 -2 221 -2 221 -2 221 

Satunnaiset tuotot       
Satunnaiset kulut       
Tilikauden tulos -1 679 -146 28 -5 139 

Poistoeron muutos (lis. -, väh.+) 1 1 1 1 0 

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

Tilikauden yli-/alijäämä -1 678 -145 29 -4 140 

Yli-/alijäämä vuoden lopussa 299 155 183 180 320 

       

RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Toiminnan rahavirta       

Vuosikate 579 2 121 2 249 2 216 2 360 

Satunnaiset erät 0      

Tulorahoituksen korjauserät 131 -100 -50 -50 -50 

Toiminnan rahavirta 710 2 021 2 199 2 166 2 310 

Investointien rahavirta       

Investointimenot -2 733 -2 438 -2 151 -1 796 -1 832 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 16      

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 46 160 110 110 110 

Investointien rahavirta -2 671 -2 278 -2 041 -1 686 -1 722 

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 961 -257 158 480 588 

Rahoituksen rahavirta       

Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 

   Antolainasaamisten lis.       

   Antolainasaamisten väh.       

Lainakannan muutokset 2 329 458 -489 -489 -489 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys       

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -671 -542 -489 -489 -489 

Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 000 1 000     

Muut maksuvalmiuden muutokset -51      

Vaikutus maksuvalmiuteen 317 201 -331 -9 99 

Rahavarojen muutos 317 201 -331 -9 99 

Rahavarat 1.1. 413 731 932 601 592 

Rahavarat 31.12 731 932 601 592 691 
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Toimintatulot ja -menot tehtäväalueittain 

TULOARVIOT (ulkoiset ja sisäiset) TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Tarkastuslautakunta 0 0  0 

   Hallinto 901 634 376 933 330 250 187 350 

   Elinkeinojen kehittäminen 14 055 15 274 3 000 51 600 

Kunnanhallitus 915 689 392 207 333 250 238 950 

   Sosiaali- ja terveys hallinto 733 607 752 536 776 114 753 116 

   Ikääntyvien palvelut 801 423 980 803 927 350 1 016 500 

   Sosiaali- ja perhepalvelut 161 777 137 649 130 800 128 600 

   Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto 85 843 168 556 149 500 158 240 

   Terveydenhuolto 1 582 726 1 621 343 1 020 000 913 800 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 3 365 377 3 660 887 3 003 764 2 970 256 

   Tekninen hallinto 574 1 012  1 000 

   Kiinteistötoimi 1 294 560 1 465 037 1 431 757 1 421 169 

   Yhdyskuntatekniikka 6 655 13 411 6 577 6 200 

   Vesihuoltolaitos 2 249 948 2 272 133 2 320 308 2 344 715 

   Palo- ja pelastustoimi 0 0    

Tekninen lautakunta 3 551 737 3 751 593 3 758 642 3 773 084 

   Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 312 734 557 727 540 134 544 782 

   Ympäristöterveydenhuolto 709 687 740 243 740 524 787 658 

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta 1 022 421 1 297 970 1 280 658 1 332 440 

   Sivistystoimen hallinto ja tukipalvelut 677 749 702 135 724 500 719 081 

   Varhaiskasvatus 294 815 293 335 245 500 324 450 

   Perusopetus 235 109 210 806 199 294 245 244 

   Lukiokoulutus 3 555 6 196  1 600 

   Vapaa sivistystyö 66 194 77 332 59 500 60 200 

   Kirjasto- ja kulttuuripalvelu 6 993 8 328 4 700 15 300 

   Liikunta- ja nuorisopalvelu 129 805 120 579 109 350 168 950 

Sivistyslautakunta 1 414 218 1 418 711 1 342 844 1 534 825 

Säkylän kunta, yhteensä 10 269 442 10 521 368 9 719 158 9 849 555 

       

      
MÄÄRÄRAHAT (ulkoiset ja sisäiset) TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 

   Tarkastustoiminta -18 567 -21 421 -24 731 -23 245 

Tarkastuslautakunta -18 567 -21 421 -24 731 -23 245 

   Hallinto -1 964 854 -2 222 344 -2 129 200 -2 210 867 

   Elinkeinojen kehittäminen -278 983 -269 629 -286 848 -312 257 

Kunnanhallitus -2 243 837 -2 491 973 -2 416 048 -2 523 124 

   Sosiaali- ja terveys hallinto -1 019 645 -1 110 458 -1 128 874 -1 131 365 

   Ikääntyvien palvelut -6 433 785 -6 927 071 -7 020 715 -6 838 980 

   Sosiaali- ja perhepalvelut -2 300 539 -2 757 927 -2 847 669 -3 048 671 

   Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -3 197 283 -3 195 789 -2 960 161 -2 797 694 

   Terveydenhuolto -14 641 327 -14 392 960 -14 473 963 -14 958 277 

Sosiaali- ja terveyslautakunta -27 592 578 -28 384 203 -28 431 382 -28 774 987 

   Tekninen hallinto -106 614 -92 942 -96 214 -103 899 

   Kiinteistötoimi -2 453 312 -2 480 042 -2 569 587 -2 487 668 

   Yhdyskuntatekniikka -523 928 -475 196 -526 905 -489 958 

   Vesihuoltolaitos -884 970 -905 028 -934 026 -991 078 

   Palo- ja pelastustoimi -692 310 -740 701 -751 708 -764 289 

Tekninen lautakunta -4 661 134 -4 693 910 -4 878 440 -4 836 892 

   Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -371 909 -604 586 -609 547 -619 154 

   Ympäristöterveydenhuolto -759 057 -791 065 -794 297 -849 266 

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta -1 130 966 -1 395 651 -1 403 844 -1 468 420 

   Sivistystoimen hallinto ja tukipalvelut -998 395 -1 094 391 -1 163 555 -1 155 762 

   Varhaiskasvatus -2 784 571 -2 864 366 -2 906 598 -3 021 520 

   Perusopetus -5 261 371 -5 310 132 -5 521 100 -5 502 680 

   Lukiokoulutus -954 132 -929 830 -1 020 959 -957 219 

   Vapaa sivistystyö -276 318 -271 683 -266 927 -265 327 

   Kirjasto- ja kulttuuripalvelu -282 450 -281 203 -329 312 -346 811 

   Liikunta- ja nuorisopalvelu -551 157 -492 350 -528 626 -569 027 

Sivistyslautakunta -11 108 394 -11 243 955 -11 737 077 -11 818 346 

Säkylän kunta, yhteensä -46 755 475 -48 231 114 -48 891 522 -49 445 014 
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Investointisuunnitelma 2021-2023 

      TA 2021 TS 2022 TS 2023 

KIINTEÄ OMAISUUS     

    Kiinteän omaisuuden ostaminen 500 000 250 000 250 000 

KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ, valtuustoon nähden sitova määräraha 500 000 250 000 250 000 

OSAKKEET JA OSUUDET     

 Osakkeet      

  Osakkeet 0 0 0 

 Kuntayhtymäosuudet     

  Satakunnan sairaanhoitopiiri/investointiosuus  112 919 115 824 152 296 

OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ, valtuustoon nähden sitova määräraha 112 919 115 824 152 296 

MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT     

 Muut rakennukset     

  Kunnanvirasto     

  Paloasema     

  Köörnummen varikko     

  Säkylän pääkirjasto     

  Terveyskeskus     

 Muut rakennukset 258 500   

 Varhaiskasvatuksen rakennukset     

  Keskustan päiväkoti, Tuulimyllyntie     

  Keskustan päiväkoti, Pastorintie     

  Huovinrinteen päiväkoti     

  Onnimannin päiväkoti     

 Varhaiskasvatuksen rakennukset 110 000   

 Koulurakennukset     

  Yhteiskoulu     

  Taitotalo     

  Lallin koulu     

  Isosäkylän koulu     

  Huovinrinteen koulu     

 Koulurakennukset 129 600   

MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT, valtuustoon nähden sitova määräraha 498 100 390 000 390 000 

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS     

 Liikenneväylät 253 000   

 Yleiset alueet 46 000   

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ, valtuustoon nähden sitova määräraha 299 000 380 000 380 000 

VESIHUOLTOLAITOS     

 Vesihuoltolaitos     

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ, valtuustoon nähden sitova määräraha 598 000 510 000 510 000 

IRTAIN OMAISUUS     

 Kunnanhallitus, Dynasty-palvelin 8 000   

 Sivistyslautakunta, kalusto- ja IT-laitehankinnat 134 630   

IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ, valtuustoon nähden sitova määräraha 142 630 150 000 150 000 

            

    INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 2 150 649 1 795 824 1 832 296 

       

  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 

    INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 60 000 60 000 60 000 

  NETTOINVESTOINNIT 2 090 649 1 735 824 1 772 296 

 


