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Osavuosikatsaus 1/2010 
Tammi-huhtikuu 
 
1. Toimialakatsaus 
 
Hallinto- ja tukipalvelut 
 
Kunnanhallitus piti helmikuussa seminaa-
rin, jossa keskusteltiin Uudenmaan maa-
kuntakaavan uudistamisesta, Tuusulan 
yleiskaavan 2040 valmistelusta sekä lähi-
vuosikymmenen suurista investointihank-
keista. Seminaarin yhteenvetokeskuste-
lusta saatiin lähtökohtia taloussuunnitel-
man 2011-2013 investointeihin. 
 
Vuoden 2010 ensimmäisen kolmannek-
sen kokonaistalous eteni talousarvion 
mukaisesti. Huhtikuun hyvä verotilitys ja 
vilkastunut omakotitonttikauppa ennakoi-
vat talousarvion tuloennusteen toteutu-
mista tällä hetkellä. Myös yritystonttien 
kysyntä on vilkastunut. Kunnanhallituksen 
iltakoulussa toukokuun alussa toimialat 
esittelivät näkemyksiään talousarvion to-
teutumisesta ja toimintamenoihin liittyvis-
tä ylitysuhkista. Erityisen tärkeää on, että 
toimintamenot kyetään pitämään talous-
arvion mukaisina. Vuonna 2009 hyväksyt-
tyä talousohjelmaa jatketaan myös vuon-
na 2010. Talousarvioon ei esitetä muu-
toksia tässä osavuosikatsauksessa. 
 
Helsingin seudulla on menossa useita yh-
teistyöhankkeita. Kaksiportaisen seutu-
hallinnon selvityksen myötä tarkastellaan 
maakuntapohjaisen yhteisen päätöksen-
tekoelimen tarpeellisuutta ja toteutusvaih-
toehtoja. Samassa yhteydessä selvite-
tään Helsingin ja Vantaan kaupungin yh-
distämistä.  Selvitykset valmistuvat syk-
syllä 2010. 
 
Espoo teettää Helsingin seudun kilpailu-
kyvystä akateemisen tutkimuksen, jolla 
selvitetään muun muassa,  minkälainen 
yksittäisen kunnan tulisi olla 10-15 vuo-

den kuluttua kyetäkseen vastaamaan 
edessä oleviin haasteisiin. Näiden lisäksi 
asianomaiset ministeriöt selvittävät kan-
sainvälisiä metropolihallintomalleja.  
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelma KEHYLI 
jää historiaan ja korvautuu koko seudun 
kattavalla Helsingin seudun liikennejärjes-
telmäsuunnitelmalla (HSLJ). On perustet-
tu Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä 
(HSL), joka merkitsee sitä, että pääkau-
punkiseudun joukkoliikenne laajenee en-
nen pitkää kehysalueellekin.   
 
Vuoden 2010 alkupuoliskolla Tuusulassa 
toteutetaan useita merkittäviä rekrytointe-
ja. Kuntakehitysjohtajaksi valittiin diplomi-
insinööri Hannu Haukkasalo. Hallintojoh-
tajan rekrytointiprosessi on vielä kesken, 
samoin kiinteistöinsinöörin hakuprosessi.   
 
Tammikuussa järjestettiin konsernival-
vonnan koulutustilaisuus tytär- ja yhteis-
yhteisöyhtiöiden hallituksissa istuville 
kunnan edustajille ja yhtiöiden toimitus-
johtajille. 
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen 
toiminta painottui tammi-huhtikuussa ym-
päristö- ja terveysvalvonnan viranomais-
tehtäviin sekä Keski-Uudenmaan strate-
gisen ilmasto-ohjelman täytäntöönpanon 
valmisteluun. 
 
Uutta strategiaprosessia, jonka kehitys 
aloitettiin viime vuonna, harjoitellaan ke-
väällä 2010 asettamalla valtuustokauden 
loppuosalle tavoitteet, joiden tarkoitukse-
na on helpottaa vuoden 2011 talousar-
vioprosessia. Tarkoitus on ottaa uusi pro-
sessi käyttöön kokonaisuudessaan seu-
raavan valtuustokauden alussa.  
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Viime vuonna aloitettu MS Office 2007 
käyttöönottoprojekti saatiin loppuunvietyä 
käyttäjäkoulutuksineen maaliskuun lop-
puun mennessä. Sähköpostijärjestelmän 
vaihtaminen Microsoftin Exchange-
järjestelmään tapahtui suunnitellusti ilman 
suuria ongelmia. 
 
SITRA teki esityksen valtakunnallisten 
palvelukeskusten muodostamiseksi ICT- 
ja talous/henkilöstöpalvelujen järjestämi-
seksi. KUUMA-kunnat pohtivat yhteistä 
kannanottoa hankkeisiin. Kuntakohtaiset 
päätökset hankkeisiin lähtemisestä teh-
dään kesän aikana. 
 
 
Sosiaali- ja terveystoimi 
 
Toimialalla panostettiin talouden seuran-
taan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden 
palvelurakenteen muuttamiseen valtuus-
ton 30.3.2009 tekemien linjausten mukai-
sesti. NHG teki vuonna 2009 selvityksen 
sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttami-
sesta ja sijoittamisesta. Etelä-Tuusulan 
sosiaali- ja terveysaseman sekä hyvin-
vointipalvelukeskuksen tarveselvitys- ja 
suunnittelutyö käynnistyi.  
 
Organisaation sisäisen tehokkuuden ana-
lyysi – työkalu otettiin koko toimialalla 
käyttöön. Oman toiminnan tarkastelua 
jatkettiin ITE-arvioinnilla. Koko henkilös-
töä koskeva tietosuojakoulutus aloitettiin. 
Toimialalla otettiin käyttöön talouden seu-
rantaraportti, josta käy ilmi yksikkökohtai-
nen talouden toteutuminen talousarvioon 
nähden. Toimialalla järjestettiin kaksi 
esimiesten kehittämispäivää, joissa tee-
mat vaihtelivat taloudesta strategioihin ja 
johtamisen työvälineisiin. 
 
Päihdepalveluiden palvelurakenteen pai-
nopistettä muutettiin laitoshoidosta avo-
hoitoon. Kasvavan asiakasmäärän tarpei-
siin vastattiin lisäämällä ryhmä- ja vertais-
tukitoimintaa. Lastensuojelun päivystys-
järjestelmän avulla voitiin varmistaa väli-

töntä puuttumista edellyttävien tilanteiden 
hoitaminen. Lastensuojelun tarpeen selvi-
tyksistä saatiin puolet tehtyä lain edellyt-
tämässä kolmen kuukauden määräajas-
sa. Toimeentulotukea saavia talouksia oli 
59 enemmän kuin edellisenä vuonna.  
 
Terveyspalveluissa pandemiarokotusten 
antamista jatkettiin alkuvuonna. Tuusula-
laisista on rokotettu 52 %. Päivystävän 
sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa jär-
jesteltiin uudelleen. Tulosalueella aloitet-
tiin valmistautua 1.1.2011 toimeenpanta-
van neuvola- , koulu- ja opiskelutervey-
denhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäi-
sevästä suun terveydenhuollosta annetun 
asetuksen toteuttamiseen.  
 
Koti- ja laitoshoidon palveluissa jatkettiin 
edellisenä vuonna aloitettua palvelura-
kenneuudistusta. Palvelukohtaisten toi-
mintaohjeiden(sosiaali- ja terveyslauta-
kunta 9.12.09) edellyttämät asiakastarkis-
tukset aloitettiin kotihoidossa, palvelu-
asumisessa ja laitoshoidossa. Uusia toi-
mintamalleja palvelujen järjestämisessä 
otettiin käyttöön kotihoidossa, jossa alue-
jakoa uudistettiin ja laajennettiin päivä-
toimintaa kaikkiin kuntakeskuksiin.   
 
 
 
Kasvatus- ja sivistystoimi 
 
Toimialan strategiatyötä kehitettiin rin-
nakkain koko kunnan stategiaprosessin 
kehittämisen yhteydessä. Koulu- ja päi-
vähoitoverkkoselvitystä aloitettiin valmis-
tella alkuvuodesta. Selvitys valmistuu 
toukokuussa. 
 
Koulut ja päiväkodit ovat luoneet alueelli-
set suunnitelmat nivelvaiheiden toteutta-
miseen. Turvallisuussuunnitelma valmis-
tui ja siitä annettiin koulutusta turvalli-
suusvastaaville. Koulujen ja päiväkotien 
yhteiset esimiespäivät aloitettiin vuoden 
alusta. 
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Lasten määrä päiväkotihoidossa, perhe-
päivähoidossa ja kotihoidon tuen piirissä 
on lähtenyt kasvuun. 
Lepolan koulun ja päiväkodin sekä Van-
hankylän koulun rakennustyöt on aloitet-
tu. 
 
Kulttuuripalveluissa taidetoimikunnan työ 
käynnistyi. Museoissa toteutettiin seitse-
män näyttelyä, jotka tehtiin pääosin omis-
ta kokoelmista. Kirjastossa panostettiin 
lukuharrastuksen tukemiseen. Skidiviikot 
olivat yleisömenestys. Earth Hour-
tapahtuma toteutettiin yhteistyössä liikun-
tapalveluiden kanssa. 
 
Hiihtokausi onnistui hyvin, latuja saatiin 
tehtyä suunniteltua enemmän mm. koulu-
jen läheisyyteen. Kaikki jäädytettävät ken-
tät avattiin luistelijoille.  
Yleisurheilukentän urakkatarjouskilpailu 
käynnistettiin. Päätettiin kunnossapito-
traktorin hankinnasta. Uimahallin alaker-
ran märkä- ja pukutilojen rakentaminen 
aloitettiin.  
 

KUUMA++ nuorisopalvelututkimus van-
hemmille valmistui. Henkilöstön työhyvin-
vointiin ja tulosalueen sisäiseen tiedotta-
miseen on kiinnitetty erityistä huomiota. 
Uuden kuntastrategian mukaista nuoriso-
palveluiden toimeenpanosuunnitelmaa 
työstettiin henkilöstön kanssa. 

Metsäpirtin remontti ja laajennus käynnis-
tyi. 

 
Tekninen toimi 
 
Kunnallistekniikan merkittävimpiä kohteita 
alkuvuodesta olivat Roinilanpellon kaava-
alueen rakentaminen, Jokelan keskusta 
III rakentaminen ja Tuomalan vesiosuus-
kunnan vesihuollon liittämistyöt sekä Le-
pola II kaava-alueen rakentaminen. 
 
Runsaslumisen talven ja pakkasjakson 
seurauksena teiden kunnossapidossa au-
rauslumenajoa oli enemmän kuin vuosi-

kymmeniin. Tulvauhkista selvittiin hyvillä 
ennakkotoimenpiteillä (mm. ojien perka-
ukset ja sadevesikaivojen tyhjennykset ). 
Talvi ja kevät aiheuttivat kaduille ja eten-
kin kevyenliikenteen väylille keskimää-
räistä enemmän vaurioita.  
 
Jätehuollon kuljetukset kilpailutettiin siten, 
että uudet sopimukset astuivat voimaan 
1.2.2010. Supistetun SAMPO-liikenteen 
käytöstä päätettiin teknisessä lautakun-
nassa 26.1.2010. Supistetulla järjestel-
mällä ryhdyttiin toimimaan 1.3.2010 alka-
en. Järjestelyt ovat voimassa vuoden 
2010 loppuun. 
 
Poikkeuksellisen lumisesta ja kylmästä 
talvesta johtuen tilakeskuksen kiinteistön-
hoitokustannukset kasvoivat huomatta-
vasti. Kunnalle tarpeettomia rakennuksia 
ollaan myymässä ja saamassa pois tila-
keskuksen ylläpidon piiristä. 
 
Vesihuollossa kovasta talvesta ja siitä 
seuranneesta routimisesta johtuen aiheu-
tui kolme vuotoa vesijohtolinjoissa sekä 
muutamia kiinteistöjen tonttijohtovuotoja. 
Ojien jäätyminen ja paannejään muodos-
tuminen aiheuttivat ojien tulvimista, jonka 
seurauksena tulvavesiä pääsi jätevesi-
verkostoon. Kevätsateiden aiheuttamista 
tulvista johtuneet jätevesipumppaamoi-
den ylivuodot saatiin pidettyä pieninä 
viemäriverkostojen ja jätevesipumppaa-
moiden ennakoiduilla huoltotöillä. Yli-
vuotoon meni noin 1 000m3 tulvavettä.  
 
 
Kuntakehitys 
 
Vuonna 2007 alkanut FOCUS-alueen 
osayleiskaavoitus on ehdotusvaiheessa. 
Rykmentinpuiston osayleiskaavan laadin-
ta saavutti luonnosvaiheen ja luonnos on 
ollut nähtävillä 18.2. – 31.3.välisenä aika-
na. Yleiskaavan 2040 osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma oli nähtävillä 1.2. – 
1.3.2010. Yleisötilaisuudet kaavoituksen 
käynnistymisestä pidettiin 18.2. Hyryläs-
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sä, 2.3. Jokelassa  ja 3.3. Kellokoskella. 
Rakennemalleja työstettiin maakuntakaa-
van rakennemallityön pohjalta. Malleja 
käsiteltiin kunnanhallituksen seminaarissa 
11.2.2010 ja valtuuston seminaarissa 
23.4.2010. 
 
Tontteja rekisteröitiin 33 kappaletta. Ton-
tin lohkomisen keskimääräinen suoritus-
aika oli 16 vuorokautta. Yleisiä alueita re-
kisteröitiin 7 kappaletta. Tonttijakoja ja 
tonttijaon muutoksia laadittiin 12 kaava-
tontille. 
 
Allekirjoitettiin kauppakirja, jolla hankittiin 
raakamaata Jokelasta n. 30 ha.  
 
Valtuusto teki periaatepäätöksen 
30.3.2009 kunnalle tarpeettomien raken-
nettujen kiinteistöjen (11 kohdetta) myy-
misestä tarjouskilpailuna. Yhdeksän kiin-
teistön osalta tehtiin myyntitoimeksianto 
välittäjän kanssa. Ensimmäisessä myyn-
tivaiheessa pyydettiin tarjoukset viiden 
kiinteistön osalta. Tarjouksia jätettiin yh-
teensä 26 kpl. Kauppakirjat allekirjoitettiin 
26.4.2010 neljän kiinteistön osalta. Viiden 
kiinteistön myyntiä jatketaan. 
 
Vapaarahoitteeseen tuottajamuotoiseen 
asuntotuotantoon luovutettiin yksi AP-
tontti Etelä-Tuusulasta. 
 
 

 
2. Toimintaympäristö 

Kansantalouden tilinpidon ennakkotieto-
jen mukaan tuotannon määrä väheni   
7,8 % vuonna 2009. Kansainvälisen 
taantuman seurauksena Suomen vienti 
supistui peräti neljänneksen.  

Kuntaliiton mukaan valtiovarainministe-
riön laskelmat ns. kestävyysvajeen suu-
ruudesta ovat muuttuneet talouskriisin 
seurauksena selvästi. Kestävyysvajeen 
taustalla on pääosin arvioitu väestön ikä-
rakenteen muutos, joka aiheuttaa sekä 

menopaineita että uhkaa heikentää kan-
santuotteen ja verotulojen kasvua. 

Kokonaistalouden kehitysarviot tälle 
vuodelle ovat varovaisen toiveikkaita. 
Ennustelaitosten arviot vaihtelevat yh-
den ja kolmen prosentin välillä. Vuoden 
2009 kokonaistuotannon volyymi oli pie-
nempi kuin vuoden 2006 kokonaistuo-
tanto. Tästä huolimatta valtiovarainmi-
nisteriön vuotta 2011 koskevat ennus-
teet  perustuvat melko varovaiseen kas-
vun nopeutumiseen.  

Työllisyys heikkeni merkittävästi vuonna 
2009 ja työttömyysaste nousi pari pro-
senttiyksikköä. Työllisyystilanne heikke-
nee edelleen tänä vuonna. Työttömyys-
aste kohonnee tänä vuonna yli kymme-
nen prosentin. Työvoiman kysynnän ar-
vioidaan kääntyvän nousuun aikaisin-
taan vuoden päästä. Keskimääräiseksi 
työttömyysasteeksi vuodelle 2011 valtio-
varainministeriö arvioi 9,6 %. 

Työllisyystilanne Tuusulassa oli edelli-
sen vuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna edelleen heikko. Työttömyys-
aste on kuitenkin laskenut koko alku-
vuoden. Työttömyysaste huhtikuun lo-
pussa oli 5,0 % (v. 2009: 4,4 %). Työt-
tömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa 
yhteensä  943 (v. 2009: 824). Avoimien 
työpaikkojen määrä oli 162 (v. 2009: 
125). 

Tuusulan väkiluku oli huhtikuun lopussa 
tilastokeskuksen ennakkoarvion mukaan 
36 928 henkilöä (30.4.2009: 36 500). 
Väkiluku kasvoi huhtikuun loppuun 
mennessä 102 (v. 2009: 134) hengellä. 

3. Henkilöstö 
 
Henkilöstön rekrytoinnissa otettiin käyt-
töön uusi tietojärjestelmä maaliskuussa. 
Järjestelmä mahdollistaa sähköiset toi-
minnot, joilla nopeutetaan rekrytointipro-
sessin vaiheita. Järjestelmä mahdollisti 
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myös hoitotyön sijaisvälityksen käynnis-
tämisen omana toimintana sosiaali- ja 
terveystoimen koti- ja laitoshoidon tulos-
alueella huhtikuussa.  
 
Henkilöstöstrategian päivitystyö käynnis-
tyi tammikuussa ja valmistelu jatkuu siten, 
että strategia olisi päätettävissä syksyllä.  
 
Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolo-
jen määrä nousi verrattuna edellisen vuo-
den vastaavaan ajankohtaan. Pitkien, yli 
60 päivää kestäneiden, sairauspoissaolo-
jen määrä kasvoi 13 henkilöllä, ollen yh-
teensä 28 henkilöä (v. 2009: 15 henkilöä). 
Sairauspäiviä henkilöä kohden oli huhti-
kuun loppuun mennessä 5,4 (v.  2009: 
4,3).  
 
 
4. Talouden toteutuminen 
 
Kunnan talous toteutui miltei suunnitellus-
ti. Toimintatulojen kehitys oli hieman edel-
lisvuotta parempi.  Toimintatulojen toteu-
tuma talousarvioon nähden oli 27,6 % (v. 
2009: 27 %). 
 
Toimintamenojen kasvu suhteessa talo-
usarvioon oli miltei sama kuin viime 
vuonna (vertailu tilinpäätökseen) . Toimin-
tamenojen toteutuma oli 32,5 % (v. 2009: 
32,6 %) talousarvioon nähden.  
 
Toimintakate huhtikuun lopussa oli – 50,2 
milj. € (v. 2009: - 51,3 milj. €). Verorahoi-
tus toteutui lähes talousarvion mukaise-
na. 
 
Investoinnit toteutuivat noin 1,3 milj. € 
edellisvuotta pienempinä. Vuoden 2009 
tilinpäätöksessä rahoitustilanne toteutui 
talousarvion yhteydessä tehtyä ennustet-
ta heikompana, mistä johtuen korollista 
velkaa ollaan jouduttu ottamaan suunni-
teltua enemmän.  Kunnalla oli korollista 
velkaa huhtikuun  lopussa 27,0 milj. €. 
 
 

5. Ennuste vuositasolla 
 
Alkuvuoden käyttötalouden toteuduttua 
lähes suunnitelman mukaisesti talousar-
vioon ei esitetä tässä vaiheessa muutok-
sia.  
 
Toimialat ovat käyneet keskustelua käyt-
tötalousmenojen talousarvioylitysuhkista 
ja ryhtyneet toimenpiteisiin talousarviossa 
pysymisen varmistamiseksi.  
 



Osavuosikatsaus I/2010 TULOSLASKELMA 15.5.2010

Huhtikuu 2010

1 000 € vertailuprosentti 33 %

1.1.-30.4. 1.1.-31.12.

Tot.% 2010/2009 2009/2008

2010 Tot. % 2009 2009 Ennustebudjetti Budjetti Tot.% 2009 Muutos-% 2008 Muutos-%

5 544 25,4 % 4 998 26,4 % Myyntituotot 21 791 21 791 100,0 % 18 954 15,0 % 17 521 8,2 %

3 442 32,5 % 3 264 32,1 % Maksutuotot 10 580 10 580 100,0 % 10 180 3,9 % 9 921 2,6 %

859 54,9 % 472 21,7 % Tuet ja avustukset 1 566 1 566 100,0 % 2 171 -27,9 % 3 890 -44,2 %

6 975 32,0 % 6 959 32,8 % Vuokratulot 21 771 21 771 100,0 % 21 209 2,7 % 15 349 38,2 %

346 5,3 % 234 4,4 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot 6 470 6 470 100,0 % 5 316 21,7 % 9 210 -42,3 %

214 26,0 % 193 10,8 % Muut toimintatuotot 823 823 100,0 % 1 788 -54,0 % 1 363 31,1 %

17 380 27,6 % 16 120 27,0 % TOIMINTATUOTOT 63 002 63 002 100,0 % 59 616 5,7 % 57 254 4,1 %

17 035 30,4 % 15 885 29,3 % ilman myyntivoittoja 56 079 56 532 99,2 % 54 300 3,3 % 48 044 13,0 %

-21 771 31,7 % -20 944 31,5 % Palkat ja palkkiot -68 766 -68 766 100,0 % -66 573 3,3 % -61 838 7,7 %

-6 404 30,4 % -6 251 31,2 % Henkilösivukulut -21 099 -21 099 100,0 % -20 049 5,2 % -18 884 6,2 %

291 45,5 % 217 22,6 % Henkilöstökorvaukset 639 639 100,0 % 959 -33,4 % 842 13,9 %

-25 855 33,8 % -26 068 33,3 % Palvelujen ostot -76 482 -76 482 100,0 % -78 243 -2,3 % -76 682 2,0 %

-3 447 32,7 % -3 326 31,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 546 -10 546 100,0 % -10 483 0,6 % -10 778 -2,7 %

-3 212 33,3 % -3 769 35,6 % Avustukset -9 645 -9 645 100,0 % -10 587 -8,9 % -10 826 -2,2 %

-7 008 32,7 % -6 983 33,8 % Vuokrat -21 423 -21 423 100,0 % -20 686 3,6 % -14 895 38,9 %
-211 20,1 % -252 24,8 % Muut toimintakulut -1 050 -1 050 100,0 % -1 017 3,3 % -753 35,1 %

-67 617 32,5 % -67 375 32,6 % TOIMINTAKULUT -208 372 -208 372 100,0 % -206 678 0,8 % -193 812 6,6 %

-50 236 34,6 % -51 256 34,9 % TOIMINTAKATE -145 370 -145 370 100,0 % -147 062 -1,2 % -136 559 7,7 %

47 411 34,9 % 46 848 34,7 % Verotulot 136 005 136 005 100,0 % 134 895 0,8 % 129 337 4,3 %

7 327 35,0 % 7 413 35,0 % Valtionosuudet 20 961 20 961 100,0 % 21 176 -1,0 % 20 172 5,0 %

54 737 34,9 % 54 262 34,8 % Verorahoitus yhteensä 156 966 156 966 100,0 % 156 070 0,6 % 149 509 4,4 %

76 30,2 % 80 13,4 % Rahoitustuotot 250 250 100,0 % 597 -58,1 % 268 122,7 %

-115 31,0 % -196 54,2 % Rahoituskulut -372 -372 100,0 % -362 2,9 % -688 -47,4 %

-40 32,6 % -116 -49,5 % Rahoitustuotot ja -kulut -122 -122 100,0 % 235 -152,0 % -420 -156,0 %

4 461 38,9 % 2 890 31,3 % VUOSIKATE 11 474 11 474 100,0 % 9 243 24,1 % 12 531 -26,2 %

-3 498 33,0 % -3 498 35,1 % Poistot -10 600 -10 600 100,0 % -9 973 6,3 % -9 886 0,9 %

Tilinpäätössiirrot -215 -315

963 -608 64,4 % TILIKAUDEN TULOS 874 874 -945 2 331



Osavuosikatsaus I/2010 RAHOITUSLASKELMA

Huhtikuu 2010

1 000 € vertailuprosentti 33 %

1.1.-30.4. 1.1.-31.12.

2010 Tot. % 2009 Tot. % Ennuste Budjetti Tot.% 2009

4 461 38,9 % 2 890 31,3 % Vuosikate 11 474 11 474 100 % 9 243

-346 6,9 % -234 4,8 % Tulorahoituksen korjauserät -5 000 -5 000 100 % -4 863

4 116 63,6 % 2 656 60,6 % TULORAHOITUS 6 474 6 474 100 % 4 380

-4 790 24,9 % -6 006 31,2 % Käyttöomaisuusinvestoinnit -19 272 -18 922 102 % -19 252

0 0,0 % 0,0 % Rahoitusosuudet 304 304 100 % 110

385 5,5 % 268 4,5 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 7 000 7 000 100 % 5 892

-4 405 36,8 % -5 738 43,3 % INVESTOINNIT -11 968 -11 618 103 % -13 251

-289 5,3 % -3 082 34,7 % VARSINAISEN TOIMINNAN JA -5 494 -5 144 107 % -8 871

INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

0 -423 Antolainauksen muutokset 0 0 -780

3 781 90,0 % 3 862 52,2 % Ottolainauksen muutokset 4 200 4 200 100 % 7 400

3 781 90,0 % 3 439 51,9 % RAHOITUSTOIMINNAN 4 200 4 200 100 % 6 621

KASSAVIRTA

0 Oman pääoman muutokset 0 0 0

-2 624 0,0 % -754 -34,5 % Muut maksuvalmiuden muutokset 1 006 1 006 2 184

868 -397 KASSAVAROJEN MUUTOS -288 62 -66

941 -257 Kassavarat kauden lopussa -214 136 74

74 140 Kassavarat kauden alussa 74 74 140

27 041 19 563 Korolliset lainat kauden lop. 25 704 25 704 23 260




