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Osavuosikatsaus 1/2008 
Tammi-huhtikuu 
 
Tuusulan talousjärjestelmät uudistettiin 
yhdessä Mäntsälän ja Nurmijärven kun-
tien kanssa vuoden 2008 alussa. 
Järjestelmäuudistuksen myötä päätettiin 
uudistaa myös raportointia. Vuoden 2008 
ensimmäinen osavuosikatsaus on tehty 
uusilla välineillä ja myös sisältöä on 
pyritty yksinkertaistamaan ja kiteyttämään 
enemmän katsausmuotoiseksi.  Osa-
vuosikatsauksella halutaan antaa koko-
naiskuva kunnan toiminnasta ja vuodelle 
2008 asetettujen tavoitteiden toteutu-
misvaiheista. Kevään osavuosikatsaus on 
suppeampi kuin elokuun tilanteesta 
tehtävä toinen osavuosikatsaus.  Määrä-
rahamuutosesitykset pyritään keskittä-
mään toiseen osavuosikatsaukseen, 
koska vuositason kustannus- ja tulo-
kehitystä on helpompi arvioida useam-
man kuukauden pohjalta. 
 
1. Toimialakatsaus 
 
Hallinto- ja tukipalvelut 
 
Hyrylän varuskunta-alueen suunnittelu 
käynnistyi  tammikuussa arkkitehtikilpai-
lulla, jonka tulokset julkaistaan touko-
kuussa. Varuskunta-alueen kiinteistö-
kaupan toteuttaminen on viivästynyt, kos-
ka valtioneuvosto teki päätöksen alueiden 
luovuttamisesta vasta 8.5.2008. 
Varuskunnan keittiön vuokrasopimus sol-
mittiin Senaatti-kiinteistöjen kanssa ja 
tilojen kunnostaminen ruokapalvelu-
yksikön keskuskeittiön tarpeeseen aloi-
tettiin. Muiden suurten maankäyttöhank-
keiden valmistelu eteni suunnitelmien 
mukaan. Vuonna 2007 alkanut FOCUS-
alueen osayleiskaavoitus eteni sovitulla 
aikataululla. 
 
 

Ministeriö ilmoitti, ettei se puolla Järven-
pään ja Keravan tekemää esitystä Risti-
nummen ja Purolan  alueiden irrottami-
sesta Tuusulasta ja alueiden liittämisestä 
Järvenpäähän ja Keravaan. Tuusulaa vel-
voitetaan kuitenkin kehittämään näitä 
alueita. 
 
Hallinnon ja tukipalvelujen organisaatiota 
uudistettiin. Hallinnon tulosalueella yhdis-
tettiin konsernin hallinnon ja lainopillisten 
palvelujen sekä hallintopalvelujen tulos-
yksiköt. Henkilöstöhallinnosta siirrettiin 
yhteistoiminta Kunnanviraston johdon 
tulosalueelle uuden yhteistoimintajohtajan 
alaisuuteen. Henkilöstöhallinnon organi-
saatiota jäntevöitettiin siirtämällä palkan-
maksupalvelut Talous- ja resurssit -tulos-
alueelta Hallinnon tulosalueelle uuteen 
Henkilöstöhallinto ja palkanmaksupalvelut 
-yksikköön. Mittaus- ja karttapalvelut 
siirrettiin teknisestä toimesta Kunta-
kehitykseen, johon muodostui uusi Maan-
käyttö- ja karttapalvelut -yksikkö. 
Paikkatietoyksikkö siirtyi teknisestä toi-
mesta tietohallintopäällikön alaisuuteen.  
 
Kunnassa otettiin käyttöön uudet talous-
hallinnon tietojärjestelmät. Järjestelmiä 
käytetään Aditro Oy:n toimittamana 
käyttöpalveluna. Järjestelmien käyttöön-
ottoa vaikeuttivat käyttöpalvelun kapasi-
teettiongelmat sekä liittymien rakenta-
misen viivästyminen. Ongelmat saatiin 
pääosin ratkaistua huhtikuun loppuun 
mennessä. Seudullinen talouspalvelu-
keskus ryhtyi hoitamaan Tuusulan ja sen 
kuuden tytäryhteisön ohella myös 
Nurmijärven ja Mäntsälän kuntien sekä 
niiden liikelaitosten ja Sosiaalitaito Oy:n 
taloushallintoa.  
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Terveystoimi 
 
Valtuusto päätti sosiaali- ja terveystoi-
mien yhdistämisestä vuoden 2009 alusta. 
Toimeenpanoa valmisteltiin.  
 
Terveystoimi oli alkuvuonna mukana 
seuraavissa kuntayhteistyöprojekteissa: 
- KUUMA- työterveyshuollon kehittä-

mishanke 
- Kiljavan sairaalan käyttöönoton val-

mistelu 
- Hyvinkään sairaanhoito-alueen apu-

välinekeskuksen suunnittelu 
- KUUMA -terveydenhuollon kehittämis-

työryhmä 
- KUUMA- sosiaali- ja terveydenhuollon 

suppea ja laaja neuvottelukunta 
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuk-

sen valmistelu 
- KUUMA-HUS- omistajapolitiikkatyö-

ryhmä 
- Kelnet-hanke (mielenterveyspotilaiden 

nettipalvelu)  
- Keski- ja Länsi-Uudenmaan kuntien 

Arvo - lapsuuden hyvinvoinnin kehittä-
miskeskushanke  

 
Kuntayhteistyönä jatkuivat lääkehuollon ja 
materiaalipalvelujen tuottaminen Järven-
pään kaupungille, perusterveydenhuollon 
palvelujen tuottaminen etelämantsäläläi-
sille Kellokosken terveysasemalta, Kera-
van ja Tuusulan yhteinen toimenpide-
yksikkö Keravan terveysaseman tiloissa, 
KUUMA- Resina -sijaisvälitys sekä Van-
taan, Keravan ja Kangasalan kanssa 
GFS- potilaskertomuksen kehittämis-
hanke  
 
Röntgenlääkäripalvelujen ostosta  Jär-
venpään kaupungilta luovuttiin oman 
röntgenlääkärin aloitettua työnsä.  
Jokelan jälkihoitotyö jatkui laaja-alaisesti.  
 
 
 
 
 

Sosiaalitoimi 
 
Tuusulan  kunnan sosiaalitoimessa saa-
vutettiin toimialan toiminnalliset ja laa-
dulliset  tavoitteet pääosin. Ulkoinen yllä-
pitoauditointi tehtiin 6.2.2008 ja saatiin 
laatusertifikaatti kolmelle seuraavalle 
vuodelle. Vuonna  2008 kunnan työtyyty-
väisyyskyselyssä sosiaalitoimi menestyi  
keskimääräisesti katsoen erittäin hyvin.  
 
Varhaiskasvatuspalveluissa  päivähoito-
palveluja tarvitsevien lasten määrä jatkoi 
kasvuaan. Tilapäisiä ratkaisuja päivä-
hoitopaikkojen luomiseksi jouduttiin 
tekemään kaikissa kuntakeskuksissa. 
Työllisyystilanteen paraneminen ja mo-
lempien vanhempien työssä käyminen 
näkyi  kotihoidon tuen osuuden vähen-
tymisenä. 
 
Lastensuojelun edellyttämiä velvoitteita ei 
voitu täysin toteuttaa, koska lasten-
suojelun 4 sosiaalityöntekijän virkaa ovat 
jääneet avoimiksi. Aikuissosiaalityössä 
henkilöstön vaihtuvuus oli suuri. 
Toimeentulotukiasiakkaiden pääsy sosi-
aalityöntekijän vastaanotolle ei toteutunut 
lain edellyttämällä tavalla n. 30 %:lla 
asiakkaista. Työllistämisyksikön toiminta 
oli tuloksellista. Jokelan koulutragedian 
jälkihoito näkyy sosiaalityössä lisään-
tyneenä asiakastyönä ja verkosto-
yhteistyönä. Lisäresurssina saatiin yksi 
perhetyöntekijä helmikuusta alkaen ja 
sosiaalityöntekijän virka, johon ei saatu 
työntekijää. Varhaiskasvatukseen saatiin 
kaksi avustajaa päiväkotiin. Henkilöstön 
jaksamista tuettiin lisäämällä työn-
ohjausta. 
 
Vanhuspalveluissa pystyttiin osoittamaan 
palveluasumis- tai pitkäaikaishoitopaikka 
kaikille tarvitsijoille. Omaishoidontuen    
65 v.+ asiakkaiden määrä on kasvussa, 
mikä lisää omaishoitajien lakisääteisten 
vapaapäivien määrää ja lyhytaikaista 
hoitotarvetta. Tuuskodon saneerattujen 
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tilojen käyttöönotto siirtyi syksystä 2007  
vuoden 2008 puolelle ja toteutui hyvin.  
 
Vammaishuollossa ja kehitysvamma-
huollossa kyettiin laatimaan palvelu-
suunnitelmia lähes tavoitteen mukaisesti.. 
Vammaispalveluissa 95% hakemuksista 
käsiteltiin kuukauden sisällä hakemuksen 
saapumisesta. Toimintakeskus Kettuseen 
ja koululaisten iltapäivätoimintaan jou-
duttiin palkkaamaan asiakasmäärästä 
johtuen tilapäistä työvoimaa. 
 
Sivistystoimi 
 
Valtuusto päätti 14.4.2008, että varhais-
kasvatuspalvelut siirretään sivistys-
toimeen ja että toimialan nimi muutetaan 
kasvatus- ja sivistystoimeksi 1.1.2009 
lukien. Koulutus- ja kirjastolautakunta 
lakkautetaan 31.12.2008 lukien ja 
perustetaan kasvatus- ja koulutus-
lautakunta 1.1.2009 lukien. Muut toimi-
alan lautakunnat säilyvät. Kunnanhallitus 
päättää lautakuntien alaisista tulos-
alueista myöhemmin. 
 
Jokelan koulukeskuksen ampumistapauk-
sen jälkihoitotyö on ollut mittavaa ja 
toimialan resursseja kuormittavaa. 
Opetusministeriöltä anottiin avustusta 
toiminnan kehittämiseen ja toteuttami-
seen. 
 
Meneillään olevista rakennus-
investoinneista tärkeimpiä kohteita ovat 
Paijalan koulun laajennus, Kirkonkylän 
koulun laajennus ja jäähallin jäähdy-
tyslaitteiden ja katon uusiminen. Kirkon-
kylän koululla työ etenee ennakoitua 
nopeammin ja irtaimistoa joudutaan jon-
kin verran hankkimaan jo v. 2008, vaikka 
investointisuunnitelmassa siihen on 
varauduttu vasta v. 2009. Mahdollinen 
talousarviomuutosesitys tehdään elokuun 
osavuosikatsauksen yhteydessä. Van-
hankylän ja Lepolan koulujen korjaus-
töiden suunnittelu käynnistyi. Korjaukset 
toteutetaan v. 2009. 

Kansalaisopisto toteutti sivistystoimen 
sanataide -vuositeemaa yhteistyössä pe- 
ruskoulujen kanssa järjestämällä elämyk-
sellisen sanataidetapahtuman Hyökkälän, 
Kirkonkylän ja Mikkolan koulujen kolman-
sille ja neljänsille luokille. Tuusulan 
kirjastoissa voi PressDisplay -ohjelmiston 
avulla lukea useita maailmalla ilmestyviä 
päivälehtiä sähköisessä muodossa. 
Timmi-ajanvarausjärjestelmä otettiin käyt-
töön koulujen liikuntasalien varauksissa. 
 
Tekninen toimi 
 
Rakennusvalvonta lähetti kolmelle pien-
taloalueelle kyselyn rakennusvalvonnan 
toimivuudesta. Alueet ovat Halkivaha, 
Perttu ja Omenalahti. Raportti kyselyn 
tuloksista tehdään syksyllä 2008. 
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus-
hanke käynnistyy vaiheittain. Tavoitteena 
on, että seudullinen ympäristölautakunta 
aloittaa toimintansa ensi vuonna ja Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen varsi-
nainen toiminta alkaa vuoden 2010 
alussa. 
 
Selvitykset Keski-Uudenmaan alueen 
vesihuoltolaitosten yhdistämisestä valmis-
tuivat. Asia tuodaan kuntiin päätettäväksi 
vuoden 2008 aikana.  
Kunnallistekniikan urakkakohteista mer-
kittävimmät olivat alkuvuoden aikana 
Kievarin vesitorni, Rusutjärven itäpuolen 
vesihuolto ja Lahelanpellon asuntoalueen 
kunnallistekniikka. Puistokohteista merkit-
tävimmät olivat Klaavonkallion alue ja 
Lahelankankaan puistoraitit. 
Keski-Uudenmaan seutulippu otettiin 
käyttöön vuoden vaihteessa. 
 
Talonrakennuskohteista Halkivahan 
päiväkodin rakentaminen ja Paijalan kou-
lun laajennushanke olivat suurimmat 
kohteet.  Tilakeskus teki esityksen myytä-
vistä kiinteistöistä. Rakennusomaisuuden 
salkutusta jatketaan loppuvuonna. 
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Kuntakehitys 
 
Kuntakehityksen uusi organisaatio aloitti 
toimintansa vuoden vaihteessa mittaus- 
ja kartta-palvelujen mukaantulon myötä. 
Kuntakehityksen vetäjäksi valittiin 
helmikuun alusta alkaen Mikko Alin. 
Uudesta organisaatiosta huolimatta tai 
ehkä jopa siitä johtuen yhteistyö 
kuntakehityksen sisällä kehittyi suotui-
sasti ja mahdollistaa suurtenkin hank-
keiden sujuvan läpiviennin. Uusi maan-
käyttöinsinööri aloitti työt helmikuussa. 
 
Vuonna 2007 alkanut FOCUS-alueen 
osayleiskaavoitus eteni sovitun aikataulun 
mukaan. Ensimmäiset alustavat osa-
yleiskaavaluonnokset valmistuivat. Varus-
kunta-alueen arkkitehtikilpailuun kutsutut 
kuusi osanottajaa toimittivat kilpailutyönsä 
palkintolautakunnan arvioitaviksi. Palkin-
tolautakunta saa työnsä päätökseen ja 
voittajat julistetaan toukokuussa 2008. 
 
Tontteja lohkottiin ja rekisteröitiin 45 
kappaletta. Tontin lohkomisen keski-
määräinen suoritusaika oli 46 vuoro-
kautta. Yleisiä alueita lohkottiin ja 
rekisteröitiin 12 kappaletta. Tonttijakoja ja 
tonttijaon muutoksia laadittiin 50 kaava-
tontille. 
 
Katualueiden haltuunottokorvauksiin käy-
tettiin alkuvuodesta jo noin puolet vara-
tuista määrärahoista.  Vireillä olevien 
kadunrakennushankkeiden perusteella 
voidaan jo nyt arvioida, että haltuun-
ottokorvauksiin varattu määräraha tulee 
ylittymään loppuvuodesta. 
 
Kehä IV (FOCUS) alueen pohjakarttojen 
uudiskartoitustyön toisen vaiheen 
loppuunsaattamiseen liittyen alueen 
rajamerkit kartoitettiin maastossa GPS-
mittauksin ja kiinteistörajaelementti 
valmistui  omana työnä alkuvuodesta 
2008. 
 

Tuomalan alueen itäosan uudis-
kartoituksen ilmakuvauksen konsultti-
sopimus pohjakartan laatimiseksi alle-
kirjoitettiin. Kunta rakensi ja mittasi ilma-
kuvauksen tukipisteet (n. 120 kpl) 
huhtikuun aikana. Tuomalan alueen 
maanhankinnan aloittamista ja kunnan 
maanhankintasuunnitelman tarkistamista 
varten konsultti teki raakamaan hinta-
tasoselvityksen 
 
Hyrylässä Lahelankangas III -asema-
kaava-alueelta ja Lahelanpellon asema-
kaava-alueelta myytiin kummastakin yksi 
tuottajamuotoiseen asuntorakentamiseen 
osoitettu tontti. Halkivahan asemakaava-
alueelta luovutettiin yksi tontti Tuusulan 
kunnan kiinteistöille vuokra-asunto-
tuotantoon. 
 
Asemakaavoituksen käynnistämissopi-
muksia tehtiin kaksi kappaletta ja toisen 
vaiheen maankäyttösopimuksia neljä 
kappaletta. Maankäyttösopimukset ja 
niihin liittyvät asemakaavamuutokset 
mahdollistavat asuntojen rakentamisen 
Hyrylässä ja Jokelassa yhteensä arviolta 
noin 950 asukkaalle. 
 
Kaavoituksessa on meneillään useita 
suuria kaavoitushankkeita, jotka toteu-
tuessaan luovat mahdollisuuden työ-
paikkaomavaraisuuden kasvattamiseen, 
liiketilojen lisäämiseen ja monimuotoiseen 
asumiseen.  
 
KUUMA-kaavoittajayhteistyössä aloitettiin 
laadukkaan pientaloasumisen projekti, 
joka tähtää ekologisten pientalojen ja 
asuntoalueiden suunnitteluun ja 
toteutukseen. 
 
Vuoden 2008 kaavoituksen työohjelma 
hyväksyttiin  kaavoituslautakunnassa ja 
vahvistettiin kunnanhallituksessa. 
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2.Valtuuston ja hallituksen 
päätöksiä  
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi Kauriintien, 
Saviriihenportti II:n ja Kievarinkaaren 
asemakaavan muutokset ja niihin sisäl-
tyvän tonttijaon. Kahdesta kiinteistö-
kaupasta yhteisarvoltaan noin 2,5 
miljoonaa euroa tehtiin päätös. 
 
Lisäksi valtuusto päätti merkitä tiedoksi 
Helsingin seudun yhteistyösopimuksen 
mukaisesti kuntien kesken laaditun 
Helsingin seudun maankäytön, asumisen 
- ja liikenteen MAL 2017 -ohjelman ja 
edellytti hyväksyessään asunto- ja 
tonttituotantoa koskevan aiesopimuksen, 
että valtio omalta osaltaan ryhtyy  
tiettyihin asuntotuotantoon ja asunto-
rakentamisen edistämiseen liittyviin 
toimenpiteisiin. Valtuusto edellytti myös, 
että valtio varaa pilaantuneiden maiden 
puhdistamisavustuksien maksamista 
varten.  
 
Valtuusto päätti siirtymäsäännöksistä 
koskien vuoden 2008 alussa voimaan 
tullutta maapoliittista ohjelmaa. Valtuusto 
antoi lausuntonsa Uudenmaan 1. 
vaihemaakuntakaavan ehdotukseen. 
Tuusulan kunnan henkilöstöstrategia 
hyväksyttiin.  
 
Päätettiin yhdistää sosiaali- ja terveys-
toimen  toimialat 1.1.2009 lukien yhdeksi 
sosiaali- ja terveystoimen toimialaksi. 
Tässä yhteydessä päätettiin myös 
perustaa sosiaali- ja terveystoimen 
johtajan virka, jonka kunnanhallitus julisti 
haettavaksi. Lisäksi valtuusto päätti, että 
varhaiskasvatuspalvelut siirretään 
sivistystoimeen ja että toimialan nimi 
muutetaan kasvatus- ja sivistystoimeksi 
1.1.2009 lukien. Sosiaali-, terveys- sekä 
koulutus- ja kirjastolautakunta lakkau-
tetaan 31.12.2008 lukien ja perustetaan 
sosiaali- ja terveyslautakunta sekä 
kasvatus- ja koulutus-lautakunta 1.1.2009 

alkaen. Muut sivistystoimen lautakunnat 
säilyvät. Kunnanhallitus päättää lauta-
kuntien alaisista tulosalueista viimeistään 
v. 2009 budjetin valmistelun yhteydessä. 
 
Kunnanhallitus päätti hyväksyä KUUMA-
hankintapalvelukeskuksen liiketoimin-
tasuunnitelman. Tuusulan kunta lähtee 
mukaan Nurmijärven kunnan isän-
nöimään hankintapalvelukeskukseen.  
 
Uusia valtuustoaloitteita tehtiin 21 kpl ja 
aiemmin tehtyjä aloitteita koskevia 
toimenpiteitä hyväksyttiin 14 aloitteen 
osalta. 
 
3.  Toimintaympäristö 
 
Tuusulan väkiluku oli huhtikuun lopussa 
tilastokeskuksen ennakkoarvion mukaan 
36 117 henkilöä (30.4.2007: 35 602). Vä-
kiluku kasvoi vuoden ensimmäisellä kol-
manneksella 146 (v. 2007: 168) hengellä.  
Työllisyystilanteen paraneminen jatkui 
edelleen. Työttömyysaste huhtikuun lo-
pussa oli    2,7 % (v. 2007: 3,4 %). Työt-
tömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa 
yhteensä 493 (v. 2007: 614). Avoimien 
työpaikkojen määrä oli 263 (v. 2007: 
260). 
 
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mu-
kaan bruttokansantuotteen määrä kasvoi 
4,4 % vuonna 2007. Hyvän kehityksen 
arvioidaan taittuvan kuluvana vuonna. 
Valtiovarainministeriö ennustaa talous-
kasvun hidastuvan tänä vuonna alle 3 
%:iin. Kuluttajahintaindeksi kohosi viime 
vuonna keskimäärin 2,5 %. Tämän vuo-
den ennusteeksi arvioidaan 3,3, %. 
Inflaatio kiihtyi alkuvuodesta valmiste-
verojen korotuksen ja elintarvikkeiden 
hintojen nousun johdosta. Palkansaajien 
ansiotaso nousi viime vuonna 
keskimäärin 3,3 %. Tälle vuodelle 
ennuste on 5,5 %.  
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4. Henkilöstö 
 
Tuuskodossa hoitohenkilökuntaa lisättiin 
14 työsopimussuhteisella tehtävällä val-
tuuston elokuussa 2007 tekemän pää-
töksen mukaisesti. Kunnan palvelus-
suhteiden määrässä ei tapahtunut muita 
merkittäviä muutoksia alkuvuonna. 
   
Vakinaisen henkilökunnan keskimää-
räinen sairauspoissaolopäivien määrä 
kasvoi viime vuoden vastaavaan aikaan 
verrattuna. Kasvua oli etenkin pitkien, yli 
60 päivää kestäneiden sairauspoissa-
olojen osalta. Keskimäärin sairaus-
poissaoloja oli tammi-huhtikuussa 6,1 
päivää vakituista työntekijää kohden. 
 
Järvenpään kaupungin henkilöstö-
palvelujen sijaisvälitystä käytettiin 
hoitohenkilökunnan sijaistarpeiden täyttä-
miseksi terveyskeskuksen osastoilla ja 
Tuuskodossa, mikä lisäsi palvelujen osto-
kuluja.   
Henkilöstöstrategia vuosille 2008-2016 
hyväksyttiin valtuustossa tammikuussa. 
Henkilöstökysely, jolla koottiin palautetta 
työyhteisöjen toiminnasta, toteutettiin ja 
sen tulokset jaettiin toimialoille huhti-
kuussa.   
 
 
5. Talouden toteutuminen 
 
Kunnan talous toteutui ensimmäisen 
vuosikolmanneksen osalta kokonai-
suutena suunniteltua parempana. 
Toimintamenojen toteutuma talous-
arvioon nähden oli 30,6 %   (v. 2007: 31,4 
% tilinpäätöksestä).  
 

 
Toimintatulojen toteutuma (ilman käyt-
töomaisuuden myyntivoittoja) talousarvi-
oon nähden oli 30,6 % (v. 2007:29,3 %  
tilinpäätöksestä). Tonttien myynnistä saa-
tiin myyntivoittoja alkuvuonna 3,1 milj. € 
(v. 2007: 1,6 milj. €). 
 
Toimintakate huhtikuun lopussa oli - 39,9 
milj. € (v. 2007: -40,8 milj. €).  Vero-
rahoitus toteutui suunniteltua parempana. 
Valtionosuuksista saatiin valtiovarain-
ministeriön päätökset, joiden mukaan 
Tuusulan kunta saa noin 1,5 milj. euroa 
enemmän valtionosuuksia kuin mitä 
valtion alustavissa laskelmissa arvioitiin. 
Suurin osa talousarvioylityksestä tulee 
sosiaali- ja terveysministeriön valtion-
osuudesta.  
 
Viime vuoden lopun ja alkuvuoden 
hyvästä taloustilanteesta johtuen rahoitus 
toteutui selvästi suunniteltua parempana.  
Investointien talousarviototeutuma oli 
18,1 % (v. 2007:  18,4  %). 
 
 
6. Ennuste vuositasolla 
 
Kunnan kokonaistalous näyttäisi huhti-
kuun lopun tilanteesta katsoen toteutuvan 
ennusteiden puitteissa. Toimialoittain 
tarkasteltuna ylitysuhkia toimintakuluissa 
on joidenkin tulosalueiden osalta. Määrä-
rahamuutoksia ei kuitenkaan tässä 
vaiheessa esitetä, vaan asiaan palataan 
elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä. 
Myöskään tuloarvioihin ei tässä 
vaiheessa esitetä muutoksia, vaikka 
kaikki tuloerät näyttävät ylittävän 
vuositasolla talousarvion. 
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Osavuosikatsaus 1/2008 TULOSLASKELMA
Tammi-huhtikuu 2008

1 000 € vertailuprosentti 33 %

1.1.-30.4. 1.1.-31.12.
Tot.% 2008/2007

2008 Tot. % 2007 2007 Ennuste Budjetti Tot.% 2007 Muutos-%

3 945 24,5 % 4 441 27,5 % Myyntituotot 16 079 16 079 100,0 % 16 163 -0,5 %
2 772 31,3 % 2 643 31,3 % Maksutuotot 8 857 8 857 100,0 % 8 448 4,8 %

985 67,8 % 470 21,1 % Tuet ja avustukset 1 452 1 452 100,0 % 2 224 -34,7 %
4 648 30,5 % 4 654 32,4 % Vuokratulot 15 236 15 236 100,0 % 14 384 5,9 %
3 130 46,7 % 1583 18,5 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot 6 709 6 709 100,0 % 8 554 -21,6 %
1 072 46,6 % 248 19,8 % Muut toimintatuotot 2 299 2 299 100,0 % 1 250 83,9 %

16 552 32,7 % 14 039 27,5 % TOIMINTATUOTOT 50 632 50 632 100,0 % 51 023 -0,8 %
13 422 30,6 % 12 456 29,3 % ilman myyntivoittoja 43 923 43 923 100,0 % 42 469 3,4 %

-17 015 28,5 % -16 738 30,3 % Palkat ja palkkiot -59 625 -59 625 100,0 % -55 206 8,0 %
-4 169 21,7 % -5 396 31,2 % Henkilösivukulut -19 189 -19 189 100,0 % -17 303 10,9 %

272 42,6 % 222 29,2 % Henkilöstökorvaukset 638 638 100,0 % 760 -16,1 %
-23 870 34,5 % -21 940 32,3 % Palvelujen ostot -69 196 -69 196 100,0 % -67 976 1,8 %
-3 204 32,2 % -2 896 30,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 943 -9 943 100,0 % -9 644 3,1 %
-3 202 30,4 % -3 190 30,2 % Avustukset -10 528 -10 528 100,0 % -10 569 -0,4 %
-5 082 33,1 % -4 656 34,0 % Vuokrat -15 338 -15 338 100,0 % -13 708 11,9 %

-151 14,1 % -251 30,4 % Muut toimintakulut -1 071 -1 071 100,0 % -825 29,8 %
-56 421 30,6 % -54 845 31,4 % TOIMINTAKULUT -184 252 -184 252 100,0 % -174 471 5,6 %

-39 869 29,8 % -40 806 33,1 % TOIMINTAKATE -133 620 -133 620 100,0 % -123 448 8,2 %

47 037 37,1 % 43 504 35,9 % Verotulot 126 695 126 695 100,0 % 121 200 4,5 %
6 843 34,5 % 5 962 33,6 % Valtionosuudet 19 846 18 394 107,9 % 17 769 11,7 %

53 880 36,8 % 49 466 35,6 % Verorahoitus yhteensä 146 541 145 089 101,0 % 138 969 5,4 %

134 53,6 % 84 27,6 % Rahoitustuotot 250 250 100,0 % 304 -17,8 %
-59 5,6 % -155 23,1 % Rahoituskulut -1 050 -1 050 100,0 % -671 56,5 %
75 -9,4 % -71 19,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -800 -800 100,0 % -367 118,0 %

14 086 116,2 % 8 589 56,7 % VUOSIKATE 12 121 10 669 113,6 % 15 154 -20,0 %

-3 265 33,3 % -3 042 31,8 % Poistot -9 794 -9 794 100,0 % -9 581 2,2 %
Tilinpäätössiirrot -61

10 821 5 547 100,6 % TILIKAUDEN TULOS 2 327 875 5 512
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Osavuosikatsaus 1/2008 RAHOITUSLASKELMA
Tammi-huhtikuu 2008

1 000 € vertailuprosentti 33 %

1.1.-30.4. 1.1.-31.12.
2008/2007

2008 Tot. % 2007 Tot. % Ennuste Budjetti Tot.% 2007 Muutos-%
14 086 60,4 % 7 631 66,3 % Vuosikate 12 121 10 669 114 % 15 154 -100 %
-8 721 107,2 % -1 003 13,8 % Tulorahoituksen korjauserät -6 509 -6 509 100 % -6 375 -100 %
5 365 35,3 % 6 628 157,4 % TULORAHOITUS 5 612 4 160 135 % 8 779 -100 %

-3 611 18,1 % -3 766 18,4 % Käyttöomaisuusinvestoinnit -17 784 -17 784 100 % -17 783 -100 %
182 48,5 % 0 0,0 % Rahoitusosuudet 375 375 100 % 13 -100 %

3 429 38,8 % 1 067 12,8 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 7 152 7 152 100 % 7 729 -100 %
0 0,0 % -2 699 25,4 % INVESTOINNIT -10 257 -10 257 100 % -10 041 -100 %

5 365 119,1 % 3 929 -61,3 % VARSINAISEN TOIMINNAN JA -4 645 -6 097 76 % -1 262 -100 %
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

4 4 17,4 % Antolainauksen muutokset 0 0 15 -100 %
136 2,7 % 1 234 21,6 % Ottolainauksen muutokset 5 166 5 166 100 % -2 381 -100 %
140 2,8 % 1 238 21,5 % RAHOITUSTOIMINNAN 5 166 5 166 100 % -2 366 -100 %

KASSAVIRTA

97 0,0 % Oman pääoman muutokset 0 0 0
-2 250 -785 -356,8 % Muut maksuvalmiuden muutokset 850 850 4 021

3 352 32,0 % 4 382 -986,9 % KASSAVAROJEN MUUTOS 1 371 -81 393

3 403 4 877 Kassavarat kauden lopussa 1 422 -30 380
51 495 Kassavarat kauden alussa 51 51 51

10 820 12 451 Korolliset lainat kauden lop. 15 850 22 631 10 684




