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Osavuosikatsaus 1/2011 
Tammi-huhtikuu 
 
1. Toimialakatsaus 
 
Yleisjohto-  ja konsernipalvelut 
 
Tuusula on toiminut vuoden 2011 alusta 
Kuuma-seutuyhteistyön puheenjohtaja-
kuntana.  Kuntaryhmä Neloset (Hyvinkää, 
Kirkkonummi, Sipoo ja Vihti) ovat liitty-
neet vuoden alusta virallisesti KUUMAan, 
joka nykyisellään on kymmenen kunnan 
yhteistyöfoorumi. 
 
Sekä kunnanvaltuuston että kunnanhalli-
tuksen puheenjohtajistossa tapahtui muu-
toksia vuoden alussa. Valtuuston puheen-
johtajaksi valittiin Arto Lindberg (sd) ja 
kunnanhallituksen puheenjohtajaksi San-
na Kervinen (kok). 
 
Helsingin seudun 14 kunnan yhteistyönä 
selvitettiin kaksiportaisen seutuhallinto-
mallin edut ja haitat. Selvityksen loppura-
portti luovutettiin vuoden 2010 lopulla. 
Noin 30 hengen delegaatio Tuusulasta 
osallistui selvityksen johtopäätösten esit-
telytilaisuuteen Vantaan Energia Areenal-
la tammikuussa 2011 .  
 
Kevään aikana valmistauduttiin eduskun-
tavaalien jälkeen valittavan uuden halli-
tuksen kauteen.  Helsingin seudun kunnat 
valmistelivat yhteisiä hallitusohjelmata-
voitteita metropolialueen kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi ja seudun tasapainoisek-
si kehittämiseksi. Yhteisinä haasteina 
nähdään maankäytön, asumisen, liiken-
teen ja ympäristöasioiden suunnittelu ja 
toteutus sekä seudun kansainvälinen kil-
pailukyky. Myös KUUMA-kunnat valmiste-
livat yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. 
 
Syksyn 2010 aikana käynnistetty teknisen 
johtajan rekrytointiprosessi saatiin pää-
tökseen. Diplomi-insinööri Jyrki Kaija otti 

teknisen johtajan viran vastaan 
18.4.2011.  
 
Kunnan ja seurakunnan yhteisen toimita-
lon rakentamiseen liittyvä yhteistyö aloi-
tettiin seurakunnan ja kunnan edustajista 
kootun projektiryhmän puitteissa. Projekti-
ryhmä on valmistellut hankkeeseen liitty-
vää osakassopimusta ja keskinäisen kiin-
teistöosakeyhtiön perustamista. Kunnan-
talon remontin kolme vaihtoehtoista 
suunnitelmaa annettiin arkkitehtitoimiston 
työstettäväksi ja suunnitelmien kustan-
nuslaskenta aloitettiin. 
 
Eduskuntavaalit toimitettiin 17.4.2011, 
ennakkoäänestys oli 6.-12.4.2011. Tuu-
sulan kunnassa äänestysprosentti oli     
72 % äänioikeutetuista, joista ennakkoon 
äänesti 26,1 %. 
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
muutti helmikuun 2011 lopussa Seutu-
keskus Tuusulan sisäilmaongelmien 
vuoksi uusiin toimitiloihin Hyrylän Marian-
linnaan. Seudullinen talouspalvelukeskus 
siirtyi Seutukeskuksesta Rykmentinpuis-
toon rakennukseen numero 19. 
 
Tilinpäätös 2010 valmistui aikataulun mu-
kaisesti. Seudullinen talouspalvelukeskus 
palveli kuntaa erinomaisesti. Suoritera-
portoinnin kehittämistyö aloitettiin yhteis-
työssä toimialojen kanssa. Koko kuntaa 
koskeva riskikartoitus käynnistettiin. Vuo-
den 2012 tavoitteiden määrittely käynnis-
tyi toimialoilla. Strategiaryhmä tarkastelee 
kokonaisuutta elokuun kokouksessaan.  
 
Tuusulan kunnan tietoturvapolitiikka hy-
väksyttiin helmikuussa 2011. Tietoturva-
politiikan ja uusittujen tietoturvaohjeiden 
käyttäjäkoulutus aloitettiin ja koulutusta 
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jatketaan, mahdollisesti myös seudullise-
na yhteistyönä.  
 
Helsingin seudulla on meneillään merkit-
täviä suunnitteluhankkeita, jotka vaikutta-
vat Tuusulan kunnan kehitykseen, edun-
valvontaan ja kaavoituksen tehtäviin. 
Maakuntakaava on luonnosvaiheessa, 
lentoradan jatkoselvitys laadittiin Kuuma-
kaavoittajaryhmän toimeksiantona ja Hel-
singin seudun liikennejärjestelmäsuunni-
telma on ollut kunnassa käsittelyssä. 
Tuusulan yleiskaava 2040:n rakennemal-
lit valmistuivat.  
 
Maataloushallinnon uudistuksessa on 
edetty siten, että huhtikuun alussa kun-
nanhallitus teki päätöksen liittymisestä 
Mäntsälän kunnan isännöimään yhteis-
toiminta-alueeseen, joka aloittaa toimin-
tansa 1.1.2013. Maataloushallinnon pal-
veluja tarjotaan sekä Mäntsälässä että 
Hyvinkäällä sijaitsevissa sivutoimipisteis-
sä. 
 
 
Sosiaali- ja terveystoimi 
 
Perhetukikeskuksen rakennushanke ete-
nee. Koivukujan vastaanotto- ja arvioin-
tiyksikkö muutti uudistiloihin ja Kotoran-
nan lastenkoti tilojensa remontin ja laa-
jennuksen ajaksi väliaikaisesti pääraken-
nukseen huhtikuun lopulla. 
 
Lastensuojelun ja toimeentulotuen tarve 
kasvoi edelleen. Lastensuojeluilmoituksia 
tehtiin huhtikuun loppuun mennessä 12 % 
(34 kpl) enemmän kuin vastaavana aika-
na vuonna 2010. Lastensuojelun asiak-
kuus päättyi alkuvuonna 82 lapsen osalta. 
Kuukausittain toimeentulotukea saavien 
talouksien määrä tammi-huhtikuussa 
2011 oli 6 % (22 kpl) suurempi kuin vas-
taavana aikana vuonna 2010. 
 
Vastaanottopalveluissa on valmistauduttu 
uuden toukokuun alussa voimaantulevan 
terveydenhuoltolain tuomiin vaatimuksiin, 

joita ovat mm. potilaan valinnanvapauden 
lisääminen häntä hoitavan terveysase-
man suhteen, potilasrekisterien yhdisty-
minen ja välittömän yhteydensaannin tur-
vaaminen puhelimella asioitaessa. Poti-
laan valinnanvapauden lisääntymisestä ja 
potilasrekisterien yhdistymisestä tiedotet-
tiin kuntalaisia. Asiaan liittyvät lomakkeet 
ovat kunnan www-sivuilla. Henkilöstö on 
osallistunut myös kunnan uuden puhelin-
järjestelmän käytännön toimintojen suun-
nitteluun. Palvelu otetaan käyttöön toimi-
alalla asteittain kevään ja syksyn aikana. 
 
Kuuma – kunnat ja Hyvinkään sairaanhoi-
toalue alkoivat tehdä terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelmaa. 
 
Ensihoidon järjestämisen toimintamallin 
valmistelua jatkettiin Kuuma-kuntien, Hy-
vinkään sairaanhoitoalueen ja Keski-
Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistyö-
nä.  
 
Koti- ja laitoshoidon palveluissa suunnitel-
tiin Tuuskodon tilankäytön uusia ratkaisu-
ja yhteistyössä tilakeskuksen kanssa. 
 
Terveyskeskussairaalassa jonotti huhti-
kuussa 14 vanhusta laitoshoitopaikkaa. 
Tästä syystä huhtikuun aikana tehtiin 
muutos, jossa kaikki pitkäaikaispotilaat 
sekä hoiva- tai asumispalvelupaikkaa jo-
nottavat siirrettiin sairaalan yhteen soluun 
ja akuutti sairaanhoito toiseen soluun. 
Kokonaispaikkamäärä on edelleen 70. 
 
Palvelutarve on kasvanut kotihoidossa, 
vanhusten asumispalveluissa ja vam-
maispalveluissa talousarvioon varattua 
määrärahaa enemmän. Omaishoidontuen 
määräraha on riittävä. 
 
Julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyön 
tiivistämiseksi toimiala järjesti toisen 
kumppanuusfoorumin Keski-
Uudellamaalla toimiville järjestöille, yhdis-
tyksille ja keskusjärjestöille. 
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Kasvatus- ja sivistystoimi 
 
Kehittämis- ja hallintoyksikkö jatkoi toimi-
alan strategiatyön kehittämistä edellisen 
vuoden työn pohjalta. Prosessista tarken-
nettiin erityisesti toimialan ja tulosaluei-
den tavoitteiden asettamista. Koko toimi-
alan henkilöstö osallistui omalta osaltaan 
tavoitteiden laatimiseen. Tavoitteiden 
työstämistä jatkettiin kaikkien toimialan 
lautakuntien yhteisessä seminaarissa. 
Tällä on tarkoitus parantaa strategiatyön 
vaikuttavuutta keskittymällä yhteistyön 
lisäämiseen lautakuntien, toimialan esi-
miesten ja henkilöstön välillä.  
 
Kunta sai hankerahoitusta erityisen ja te-
hostetun tuen lakimuutoksen valmiste-
luun. Hanketta vetämään palkattiin koor-
dinaattori, joka on valmistellut työryhmän 
kanssa opetussuunnitelman päivittämistä 
lakiuudistuksen uusien opetussuunnitel-
man perusteiden vaatimusten mukaisek-
si. Hankkeen aikana erityisesti tehostetun 
tuen vaatimusten toteuttamiseksi kunnan 
erityisopetuksen resurssia on järjestelty 
uudella tavalla ja pystytty palkkaamaan 
kaksi uutta laaja-alaista erityisopettajaa 
alakouluihin.  
 
Kasvun ja oppimisen -tulosalueen koulu-
tustyöryhmä suunnitteli ja  järjesti tulos-
alueen henkilöstölle yhteisiä koulutuksia. 
Tätä kautta pystyttiin tehostamaan koulu-
tusmäärärahojen käyttöä sekä monipuo-
listamaan koulutustarjontaa. 
 
Koulujen turvallisuussuunnitelmat on otet-
tu kouluilla käyttöön. Kevään 2011 aikana 
saatiin valmiiksi koulujen omat osiot tur-
vallisuussuunnitelmissa. Tässä yhteydes-
sä koulujen henkilöstölle järjestettiin hä-
täensiapukoulutuksia. 
 
Kansalaisopiston yleisluentoja erilaisista 
yhteiskuntaan, kulttuuriin, luontoon ja ter-
veyteen liittyvistä aiheista toteutui yh-
teensä 6 kappaletta ja kuulijoita niissä oli 
yhteensä 425. 

 
Vuodenvaihde on ajanjakso, jolloin päi-
vähoitopalvelua hakevien perheiden mää-
rä nousee selvästi normaalitilannetta kor-
keammaksi. Vuonna 2011 paikkatilanne 
helpottui Mattilan remontin evakkotilojen 
myötä. Mikkolan ja Kirkonkylän koululle 
siirtyneet esiopetusikäiset lapset eivät 
siirtyneet enää päiväkotiin vaan jäivät 
kouluille. Vapautuneille päivähoitopaikoil-
le sijoitettiin pienempiä lapsia. Anttilan 
päiväkodissa otettiin käyttöön lisätilat ja 
sinne perustettiin myös ryhmä. 
 
Esiopetusikäisten sijoittelussa linjattiin 
käytäntöä niin, että Mikkolan ja Kirkonky-
län kokopäiväisten esiopetusryhmien li-
säksi suunniteltiin esiopetusryhmä Lepo-
lan koululle. Esiopetusikäiset lapset kes-
kitetään jatkossa ns. isoihin päiväkoteihin, 
jotta saadaan paikkoja pienemmille lapsil-
le pienyksiköissä.    
 
Vuoden 2011 alusta tuli voimaan perhe-
päivähoitajien osalta uusia työaikalaki, 
joka on pantava käytäntöön 1.8.2011. 
Työaikamuutoksessa hoitajien työaika 
lyheni 40 tuntiin/viikko. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että perhepäivähoidossa olevil-
le lapsille joudutaan järjestämään vara-
hoitopaikkoja perhepäivähoitajan vapaa-
päiviksi.  
 
Tuusulan ostopalvelupäiväkodit, allergia-
päiväkoti Alma ja Nummenharjun päivä-
koti, kilpailutettiin alkuvuodesta. Molem-
piin tarjouspyyntöihin jätettiin kuusi tarjo-
usta. Nummenharjun päiväkodissa jatkaa 
entinen yrittäjä Sari Jaakkola ja allergia-
päiväkodissa aloittaa 1.8.2011 uutena 
yrittäjänä Suomen Tenavapäiväkodit Oy. 
 
Lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoi-
don tuen piiriin on alkuvuodesta tullut sel-
keää määrällistä kasvua, joten tukiin va-
ratut määrärahat näyttäisivät jonkin ver-
ran ylittyvän. 
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Alueellisen kulttuuritoiminnan vahvistami-
sessa merkittävää tulosta on saatu kehit-
tämällä kirjaston, yleisen kulttuuritoimen 
ja museon yhteisten tapahtuma- ja tiedo-
tustiimien toimivuutta. Tämä näkyi esim. 
sarjakuvan ympärille rakennetussa näyt-
tely- ja tapahtumatoiminnassa.  
 
Kirjastossa jatkettiin panostamista lasten 
ja nuorten lukuharrastuksen tukemiseen. 
Kevättalvella järjestettiin ensimmäistä 
kertaa ”Tuusulan lukevin luokka”-kilpailu, 
johon osallistui 52 luokkaa.  
 
Museossa on kiinnitetty erityistä huomiota 
Halosenniemen näyttelytoimintaan, minkä 
tuloksena museon kävijämäärä nousi 
edellisiin vuosiin verrattuna merkittävästi. 
Kävijämäärän nousu näkyy myös museon 
tuottojen kasvuna.  
 
Liikuntapalveluiden, varhaiskasvatuksen 
ja opetustoimen yhteinen prosessi liikun-
taolosuhteiden kehittämiseksi aloitettiin 
keväällä.  
 
Liikuntapaikkojen osalta talvikausi onnis-
tui hyvien olosuhteiden takia erinomaises-
ti lukuun ottamatta Tuusulanjärven mat-
kaluistelurataa. Latuja ja ulkojäitä saatiin 
tehtyä suunniteltua enemmän mm. koulu-
jen läheisyyteen. Uimahallin lipunmyynnin 
ja kahvilan sekä kiinteistön, siivouksen ja 
allastekniikan kilpailutukset käynnistettiin 
helmikuussa. Alakerran liikuntatilan ra-
kentaminen etenee suunnitelmien mu-
kaan. 
 
 Varhaiskasvatuksen ja liikunnan yhteis-
työprojektin osalta liikuntapalveluiden lii-
kunnanohjaaja on käynyt opastamassa 
19 päiväkodissa ja 10 perhepäivähoitaja-
tiimissä.  
 
Tuusulassa otettiin käyttöön sosiaalisen 
median ohjeet. Nuorisopalveluiden käyt-
tämät profiilit ja sivustot hyväksyttiin viral-
lisiksi kanaviksi toukokuun 2011 alussa. 
 

Uudistunut Metsäpirtti otettiin käyttöön. 
 
 
Tekninen toimi 
 
Rakennusvalvonnan päivitetty lupa- ja 
valvontataksa tuli voimaan 1.1.2011 alka-
en. Edellinen päivitys oli tehty vuonna 
2008. Kuntaliiton suosituksen mukaan 
rakennusvalvonnan menot tulisi kattaa 
kokonaan rakentajilta perittävillä maksuil-
la. Prosentuaalinen nousu on joidenkin 
kohtien osalta suurehko, mutta tarkistus 
toteutettiin huomioiden valtakunnallinen 
taso, kustannusten nousu ja erityisesti 
kuhunkin tehtävään kohdistuva työmäärä. 
Taksan rakenne säilyi entisellään. 
 
Kunnallistekniikan rakentamisen merkit-
tävimpiä kohteita alkuvuodesta olivat Ku-
lomäen työpaikka-alueen hulevesien vii-
västysaltaiden rakentaminen, Roinilanpel-
lon kaava-alueen rakentaminen, Kajomä-
entien SV-viemärin rakentaminen, Pääl-
lystökouluntien rakentaminen sekä Tee-
renkujan alueen rakentaminen. 
 
Runsaslumisesta talvesta johtuen teiden 
kunnossapitotyöt olivat lähinnä lumen au-
rausta ja auratun lumen pois ajoa keskei-
siltä alueilta. Asuntokatujen aukipitämi-
seksi lunta jouduttiin ajamaan pois huo-
mattavasti edellisiä vuosia enemmän. 
Väärinpysäköidyt autot ja kääntöpaikko-
jen tonttiliittymät estivät omalta osaltaan 
kääntöpaikkojen hyödyntämisen väliaikai-
sina lumenvarastointialueina, joten lumet 
oli siirtoajona siirrettävä vähemmän lii-
kennettä haittaaville väliaikaisille lumenlä-
jitysalueille.  
Koskenmäen liittymästä laadittava yleis-
suunnitelmatasoinen selvitys on tekeillä. 
Vaunukankaan liittymäratkaisusta laadit-
tiin esiselvitys vuonna 2008. Näiden liit-
tymien osalta seuraava vaihe on tiesuun-
nitelman laadinta.  

Helsingin seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelma, HLJ 2011 eteni hyväksyntä-
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vaiheeseen. Kunnan kannalta oleelliset 
maantie- ja ratahankkeet otettiin suunni-
telmassa huomioon suunnittelutason mu-
kaisella tarkkuudella. 

 
Tilakeskuksen hankkeet etenivät työoh-
jelman mukaisesti. Suurimpia hankkeita 
olivat Lepolan koulun laajennus, perus-
korjaus ja päiväkoti, Perhetukikeskus, 
Vanhankylän koulun laajennus ja perus-
korjaus, Riihikallion koulun palvelukeittiö, 
uimahallin liikuntatilat sekä kuntouttavan 
työtoiminnan tilat. 
 
Normaalia ankarampi talvi nosti kiinteis-
tönhoitomenoja lämmityksen, sähkön ja 
lumitöiden osalta. 
 
Saneeraustyöt Lahelan syöttövesijohdon 
osalta sekä jätevesiviemäreiden kuvauk-
set päästiin aloittamaan edellisvuosia ai-
kaisemmin. 
 
 
Kuntakehitys 
 
Helsingin seudulla on meneillään merkit-
täviä suunnitteluhankkeita, jotka vaikutta-
vat Tuusulan kunnan kehitykseen, edun-
valvontaan ja kaavoituksen tehtäviin. 
Maakuntakaava on luonnosvaiheessa. 
Lentoradan jatkoselvitys laadittiin Kuuma-
kaavoittajaryhmän toimeksiantona ja Hel-
singin seudun liikennejärjestelmäsuunni-
telma oli kunnassa käsittelyssä. Tuusulan 
yleiskaava 2040:n rakennemallit valmis-
tuivat. 
 
Maapoliittisen ohjelman päivitystä valmis-
teltu yhteistyössä virkamiesten ja päättä-
jien kanssa. Asia oli yksi pääaiheista val-
tuuston seminaarissa 29.4. Tavoitteena 
on, että päivitetty maapoliittinen ohjelma 
hyväksytään kesäkuun valtuustossa. Päi-
vityksessä on pyritty keskittymään nykyi-
sen maapoliittisen ohjelman ja käytännön 
toiminnan keskeisimpiin ongelmiin eli hei-
kosti toimivaan raakamaan hankintaan 

sekä sopimuskaavoihin liittyviin ongel-
miin. 
 
Focus alueen osayleiskaavan eteenpäin 
vieminen odottaa Finavia Oy:n kanssa 
käytävien maanhankintaneuvottelujen 
loppuun saattamista. Neuvotteluja käytiin 
koko kevään ajan ja kauppakirja on luon-
nosvaiheessa.  
 
Yrityspalvelut erityisesti tontti- ja toimitila-
asioissa paranivat oleellisesti, kun kolmen 
vuoden määräajaksi palkattu projektike-
hittäjä aloitti työnsä maaliskuun loppupuo-
lella. 
 
 
 
2. Toimintaympäristö 
 
Suomen kansantalous kasvoi viime 
vuonna ripeästi. Elpyminen on jatkunut 
kohtuullisen ripeänä ja erityisesti Suo-
men viennin kannalta tärkeiden maiden 
talous on kasvanut nopeasti. Kokonais-
tuotannon (bruttokansantuote) kehityk-
sestä julkaistut arviot vuodelle 2011 
vaihtelevat 2,5 %:sta 4 %:iin. Vuonna 
2010 kokonaistuotanto kasvoi 3,1 %. 
Työttömyyden ennustetaan alenevan 
tänä vuonna noin 7,5 %:iin vuoden 2010 
lopun 8,4 %:sta. 

Työllisyystilanne Tuusulassa oli edelli-
sen vuoden vastaavaan ajankohtaan pa-
rempi. Työttömyysaste huhtikuun lopus-
sa oli 4,7 % (v. 2010: 5,0 %). Työttömiä 
työnhakijoita oli huhtikuun lopussa yh-
teensä  873 (v. 2010: 943). Avoimien 
työpaikkojen määrä oli 223 (v. 2010: 
162).  

Tuusulan väkiluku oli huhtikuun lopussa 
tilastokeskuksen ennakkoarvion mukaan 
37 371 henkilöä (v.2010: 36 928). Väki-
luku kasvoi huhtikuun loppuun mennes-
sä 157 (v. 2010: 102) hengellä.  
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3. Henkilöstö 
 
Henkilöstöstrategia jaettiin esitteenä koko 
henkilökunnalle tammikuussa. Tyky-
toimintasäännön ja varhaisen tuen toimin-
tamallin päivitysten valmistelu aloitettiin. 
Rekrytoinnin kehittämisen osalta päivä-
hoito käynnisti sähköisen sijaispalvelun 
sijaisten hankinnan nopeuttamiseksi. 
 
Henkilökunta vastasi työilmapiirikyselyyn 
helmi-maaliskuussa, vastauksia kertyi 
1 131 kpl. Kyselyn tulokset koottiin rapor-
teiksi ja jaettiin huhtikuussa työyksiköiden 
käytettäväksi. Johtopäätökset ja kehittä-
mistoimenpiteet tulosten perusteella laa-
ditaan 30.6.2011 mennessä.  
 
Vakinaisen henkilökunnan sairauspoissa-
olojen kertymää seurataan tulosalueittain 
kolmannesvuosittain. Tammi-huhtikuussa 
sairauspoissaoloja oli keskimäärin 6,7 ka-
lenteripäivää henkilöä kohden (v. 2010: 
5,4 pv). 1-3 päivän sairauspoissaoloja oli 
23% ja lääkärintodistukseen perustuvia 
77% kaikista poissaoloista. Yli 60 päivää 
kestäneitä sairauslomia oli  yhteensä 37 
henkilöllä (vuonna 2010: 28 henkilöllä).  
 
Kunnan kokonaishenkilömäärä henkilö-
työvuosina mitaten oli huhtikuun lopussa 
1890,8 henkilöä.  
 
 
4. Talouden toteutuminen 
 
Kunnan kokonaistalous vuosikatteella mi-
taten toteutui parempana kuin vuotta ai-
emmin. Toimintatulojen kehitys oli hieman 
edellisvuotta parempi.  Toimintatulojen 
toteutuma talousarvioon nähden oli     
30,9 % (v. 2010: 27,1%). 
 
Toimintamenojen kasvu suhteessa talo-
usarvioon oli edellisvuoden vastaavaa 
ajankohtaa korkeampi . Toimintamenojen 
toteutuma oli 33,3 % (v. 2010: 32,1 %) 
talousarvioon nähden. Erityisesti palvelu-

jen sekä aineiden ja tarvikkeiden ostoja 
tehtiin suhteellisesti ottaen selvästi edel-
lisvuotta enemmän. Valtuusto myönsi 
toukokuun kokouksessaan joukkoliiken-
teen tulosalueelle 290 000 euron lisämää-
rärahan kutsuohjatun palveluliikennejär-
jestelmän hankintaa varten. 
 
Toimintakate huhtikuun lopussa oli          
– 51,9 milj. € (v. 2010: - 50,2 milj. €). Ve-
rorahoitus kehittyi alkuvuonna paremmin 
kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. 
Verohallinnon marraskuussa 2010 teke-
mä kokonaisverokertymän kunnille tule-
van jako-osuuden nosto vaikutti näkyvästi 
kunnalle tilitettyihin verotuloihin vuoden 
ensimmäisellä kolmanneksella. Valtion-
osuudet tulevat ylittämään talousarvion 
vuonna 2011, mistä johtuen kunnalle al-
kuvuonna tilitetyt osuudet olivat suunnitel-
tua suuremmat. 
 
Investoinnit toteutuivat noin 0,3 milj. € 
edellisvuotta suurempina.  Valtuusto 
myönsi maaliskuun kokouksessaan Riihi-
kallion koulun valmistuskeittiön peruskor-
jaukseen ja Hyrylän koulukeskuksen pu-
runpoistojärjestelmän uusimiseen lisä-
määrärahat yhteensä 321 000 euroa. Ko-
rollisen velan määrä huhtikuun lopussa oli 
24,5 milj. € (v. 2010 lopussa: 23,4 milj. €). 
 
 
5. Ennuste vuositasolla 
 
 
Kasvatus- ja sivistystoimi sekä yleisjohto- 
ja konsernipalvelut ennustavat tässä vai-
heessa pysyvänsä talousarviossa tänä 
vuonna. Sen sijaan sosiaali- ja terveys-
toimi sekä tekninen toimi arvioivat käyttö-
talousmenojen ylittävän talousarvion. 
Kunnan kokonaistalouden pysyttyä alku-
vuoden talousarvion mukaisessa kehityk-
sessä lisämäärärahoja ei tässä vaiheessa 
kuitenkaan esitetä.  Valtuuston jo päättä-
mät määrärahamuutokset on huomioitu 
liitteenä olevassa talousennusteessa. 
 



   
   
  30.5.2011 

 

Toimialojen tulosaluekohtaiset määrära-
hatarpeet täsmentyvät toiseen osa-
vuosikatsaukseen mennessä. Investoin-
tien hankekohtaiset ennusteet varmistu-
vat lähemmäksi vuoden loppua mentäes-
sä. Ensisijaisesti ylitykset pyritään katta-
maan toimialan sisältä. Mikäli tämä ei on-
nistu, rahoitusmahdollisuudet esimerkiksi 
verorahoituksella tai toimintatulojen talo-
usarvioylityksillä on paremmin ennakoita-
vissa syyskuussa kuin tällä hetkellä.  
Kuntaliitosta saadun tiedon mukaan kun-
tien osuutta kokonaisverotulokertymästä 
saatetaan pienentää vielä tämän vuoden 
puolella. 



Osavuosikatsaus I/2011 TULOSLASKELMA 30.5.2011
 Huhtikuu 2011

1 000 € vertailuprosentti 33 %

1.1.-30.4. 1.1.-31.12.
Tot.% 2011/2010

2011 Tot. % 2010 2010 Ennuste Budjetti Tot.% 2010 Muutos-%

6 220 27,5 % 5 544 25,1 % Myyntituotot 22 646 22 646 100,0 % 22 078 2,6 %
3 516 33,6 % 3 442 31,7 % Maksutuotot 10 452 10 452 100,0 % 10 871 -3,9 %

723 41,6 % 859 39,0 % Tuet ja avustukset 1 740 1 740 100,0 % 2 205 -21,1 %
7 298 32,4 % 6 975 32,6 % Vuokratulot 22 508 22 508 100,0 % 21 383 5,3 %
1 546 34,4 % 346 5,6 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot 4 500 4 500 100,0 % 6 174 -27,1 %

109 11,2 % 214 14,3 % Muut toimintatuotot 976 976 100,0 % 1 494 -34,7 %
19 412 30,9 % 17 380 27,1 % TOIMINTATUOTOT 62 821 62 822 100,0 % 64 204 -2,2 %
17 866 30,6 % 17 035 29,4 % ilman myyntivoittoja 58 321 58 322 100,0 % 58 030 0,5 %

-22 098 31,5 % -21 771 31,8 % Palkat ja palkkiot -70 157 -70 157 100,0 % -68 539 2,4 %
-6 393 29,0 % -6 404 33,2 % Henkilösivukulut -22 070 -22 070 100,0 % -19 261 14,6 %

287 39,1 % 291 31,8 % Henkilöstökorvaukset 732 732 100,0 % 915 -19,9 %
-28 121 35,6 % -25 855 32,0 % Palvelujen ostot -78 976 -78 686 100,4 % -80 865 -2,3 %
-4 110 37,2 % -3 447 31,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 053 -11 053 100,0 % -10 804 2,3 %
-3 325 34,3 % -3 212 32,0 % Avustukset -9 692 -9 692 100,0 % -10 024 -3,3 %
-7 324 32,7 % -7 008 33,7 % Vuokrat -22 393 -22 393 100,0 % -20 763 7,8 %

-300 31,6 % -211 13,6 % Muut toimintakulut -947 -947 100,0 % -1 546 -38,7 %
-71 384 33,3 % -67 617 32,1 % TOIMINTAKULUT -214 556 -214 266 100,1 % -210 887 1,7 %

-51 972 34,3 % -50 236 34,2 % TOIMINTAKATE -151 735 -151 444 100,2 % -146 684 3,4 %

51 543 36,4 % 47 411 34,2 % Verotulot 141 500 141 500 100,0 % 138 530 2,1 %
7 915 34,2 % 7 327 33,2 % Valtionosuudet 23 164 23 164 100,0 % 22 087 4,9 %

59 458 36,1 % 54 737 34,1 % Verorahoitus yhteensä 164 664 164 664 100,0 % 160 617 2,5 %

327 131,0 % 76 12,9 % Rahoitustuotot 250 250 100,0 % 588 -57,5 %
-106 34,5 % -115 46,3 % Rahoituskulut -307 -307 100,0 % -249 23,3 %
222 -386,5 % -40 -11,8 % Rahoitustuotot ja -kulut -57 -57 100,0 % 339 -116,9 %

7 708 59,9 % 4 461 31,3 % VUOSIKATE 12 872 13 162 97,8 % 14 272 -9,8 %

-3 461 31,5 % -3 498 33,6 % Poistot -11 000 -11 000 100,0 % -10 397 5,8 %
Tilinpäätössiirrot

4 247 963 24,9 % TILIKAUDEN TULOS 1 872 2 162 3 875



Osavuosikatsaus I/2011 RAHOITUSLASKELMA
Huhtikuu 2011

1 000 € vertailuprosentti 33 %

1.1.-30.4. 1.1.-31.12.
2011/2010

2011 Tot. % 2010 Tot. % Ennuste Budjetti Tot.% 2010 Muutos-%
7 708 59,9 % 4 461 31,3 % Vuosikate 12 872 13 162 98 % 14 272 -10 %

-1 172 26,0 % -346 5,0 % Tulorahoituksen korjauserät -4 500 -4 500 100 % -6 934 -35 %
6 536 78,1 % 4 116 56,1 % TULORAHOITUS 8 372 8 662 97 % 7 338 14 %

-5 146 25,1 % -4 790 28,4 % Käyttöomaisuusinvestoinnit -20 516 -20 516 100 % -16 874 22 %
25 4,5 % 0 0,0 % Rahoitusosuudet 554 554 100 % 302 83 %

1 292 26,7 % 385 5,4 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 4 838 4 838 100 % 7 074 -32 %
-3 829 25,3 % -4 405 46,4 % INVESTOINNIT -15 125 -15 125 100 % -9 498 -100 %

2 707 -40,1 % -289 13,4 % VARSINAISEN TOIMINNAN JA -6 753 -6 463 104 % -2 160 213 %
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

0 0 Antolainauksen muutokset 0 0 -401
1 137 22,7 % 3 781 2931,0 % Ottolainauksen muutokset 5 000 5 000 100 % 129 3776 %
1 137 22,7 % 3 781 -1390,1 % RAHOITUSTOIMINNAN 5 000 5 000 100 % -272 -1938 %

KASSAVIRTA

24 526 27 041 Korolliset lainat kauden lopussa 30 704 30 704 23 389
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