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JOHDANTO 

1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 

Yleinen taloustilanne ja kehitysnäkymät 

Pitkään jatkuneen vuonna 2017 taittuneen taantuman sekä vuoden 2018 aikana voimistuneen ja 

vuonna 2019 jatkuneen vireän talouskasvun myötä kansantalouden tilanne on syksyllä 2019 

hyvä. 

Tuoreiden valtionvarainministeriön ennusteiden (10/2019) mukaan talouden kasvu on kuitenkin 

hidastumassa viime vuosien 2,5 prosentin vauhdista lähivuosina vajaaseen 1 prosenttiin. Maail-

mantalous on epävakaa, yritysten vientinäkymät ovat heikentyneet ja viennin kasvu hidastu-

massa. Epävarmuus on heijastumassa yritysten investointitasoon ja kotitalouksien investointei-

hin. Työllisyys ja ansiot ovat kuitenkin kasvussa ja inflaatio pysymässä maltillisena. Talouden 

kasvu siis jatkuu, mutta suhdanne on tasaantumassa. 

Hallitusohjelman tavoitteena on julkisen talouden tasapainottaminen vuoteen 2023 siten, että 

työllisten määrä kasvaa ja työllisten osuus nousee 75 prosenttiin.  

Ennusteen mukaan julkisen talouden rahoitus on kuitenkin edelleen alijäämäinen suhteessa 

BKT:hen. Valtion ja paikallishallinnon yhteenlaskettu alijäämä on lähes 5,5 mrd. euroa. Kuntata-

lousohjelman 2020 – 2023 (4/2019) mukaan kuntatalous pysyy valtionosuuksien kasvusta ja en-

nustetusta verotulojen vahvistumisesta huolimatta hyvin tiukkana. Väestö- ja ikärakenteen muu-

tos kasvattaa peruspalveluiden kysyntää keskimäärin 0,5 prosenttiyksikköä. Arvion sisältyy ole-

tuksen, että syntyvyyden lasku vaimentaa menojen kasvupainetta koulutuspalveluissa. Menot 

kasvavat reilun 3 prosentin vuosivauhtia erityisesti väestön ikärakenteen muuttumisen seurauk-

sena. 

Viime vuosien talouden hyvä vire ja työllisyyden parantuminen eivät ole heijastuneet näkyvästi 

kuntien tulopohjaan. Verotulojen kehitys on ollut useampana vuonna vaimeaa. Vuoden 2018 lo-

pulla kuntatalous kääntyi äkillisesti heikompaan suuntaan ja kuntien talous valahti poikkeukselli-

sen huonoksi. Kuntien vuoden 2019 verotulot ovat jäämässä ennakoimattoman alhaisiksi. Epä-

varmuutta luo edelleen myös keskeneräinen sote-palvelujen valmistelu.  

Lähtökohta talousarviota ja –suunnitelmaa vuosille 2020 – 2023 valmisteltaessa on poikkeuksel-

linen heikko ja epävakaa.  

Elinkeinorakenne, väestö ja työllisyys  

Etelä-Suomen kasvukolmion merkitys ja rooli elinkeinoelämän kehittämisessä on korostumassa. 

Loimaan sijainti, liikenneyhteydet ja saavutettavuus sekä keskimääräistä edullisemmat tuotanto- 

ja asumiskustannukset ovat Loimaan vahvuuksia. Koneteknologia ja metalliala sekä kauppa ja 

palvellut ovat tärkeitä toimialoja. Työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %. Työpaikoista yli 60 % 

on palveluissa ja noin 30 % teollisuudessa. Maatalouden rooli elinkeinoissa on Loimaalla edel-

leen merkittävä. Monipuolinen yritys- ja elinkeinorakenne sekä paikallinen teknologiaosaaminen 

luo uusia mahdollisuuksia 
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Työllisyystilanne on kohentunut vuosina 2016 – 2019. Syyskuussa 2019 työttömiä oli Loimaalla 

477. Työttömyysaste laski edellisvuoden 7,1 prosentista 6,8 prosenttiin. Työvoiman määrä on 

väestön ikääntymisen myötä samalla kuitenkin vähentynyt jo alle 7000 henkilöön. 

Asukasmäärän vähentyminen on jatkunut myös vuoden 2019 aikana ja asukasmäärä on pudonnut 

alle 16.000 asukkaaseen. Vaikka väestön väheneminen on hidastunut ja nettomuutto ajoittain 

myös positiivinen, on alhaisen syntyvyyden ja luonnollisen väestömuutoksen vuoksi väestöen-

nuste edelleen laskeva ja väestöllinen huoltosuhde heikkenevä.   

Talous 

Huolimatta viime vuosien aikana tehdyistä monista talouden ja toiminnan sopeuttamistoimista 

taloutta ei ole saatu vakautettua. Tuloveroprosentti oli vuosina 2010 – 2018 20,50 % ja sitä nos-

tettiin vuodelle 2019 puolella %-yksiköllä 21,00 %:iin.  

Vuoden 2018 tilinpäätös oli 5,0 milj. euroa alijäämäinen ja tase putosi 4,4 milj. euroa negatii-

viseksi. Myös vuoden 2019 tilinpäätös on muodostumassa verotulojen pettäessä ja erikoissairaan-

hoidon kulujen kasvaessa merkittävästi alijäämäiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asukaskoh-

taiset kustannukset ovat Loimaalla edelleen korkeat ja palvelurakenne hajanainen. Palveluja ja 

toimintaa on sopeutettu vuoden 2019 aikana ja palvelurakenteiden uudistaminen ja sopeuttami-

nen jatkuvat vuosina 2020 – 2023.  

Vuoden 2020 talousarvioesitystä on tasapainotettu kaikilla palvelualoilla toimielimien esittämiä 

kuluja vähentämällä. Kaupunginjohtajan 2.12.2019 talousarvioesitys sisältää 1,5 milj. euron hen-

kilöstökulujen vähennyksen. Valtuusto päätti 11.11.2019, ettei esitettyä 0,4 milj.euron kiinteistö-

verojen korotuksia tehdä. Kaupunginjohtajan 2.12.2019 esityksen mukainen tilikauden ylijäämä 

liikelaitos Veden talousarvio huomioiden on nolla (0) euroa. Henkilöstökulujen vähennysten toi-

menpiteistä on käynnistetty yt-neuvottelut loka-marraskuun 2019 vaihteessa. 

Vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelmaesitys edellyttää merkittäviä tasapainotus- ja palvelujen 

sopeuttamistoimia. Valmistelu on aloitettu valtuuston aiemman päätöksen mukaan jo vuoden 

2019 aikana sekä osana vuoden 2020 talousarvion valmistelua. Suunnitelmakauteen sisältyy mer-

kittävää epävarmuutta verotulojen, erikoissairaanhoidon kustannusten sekä suunniteltujen vuode-

osastojärjestelyjen, lastensuojelun ja työllisyyden hoidon kustannusten osalta. 

 Loimaalla kasvamme yhdessä 2020-luvulle  

Loimaan kaupungin tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueen elinvoimaa. Tar-

koituksena on järjestää palvelut asukkaille taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestä-

vällä tavalla. 

Valtuusto päätti vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa uudesta ’’Loimaalla 

kasvamme yhdessä – kasva kanssamme’’ –strategiasta. Siinä olemme linjanneet valintojamme ja 

ennakoineet, mihin suuntaamme ja mistä löydämme uusia jyviä ja juuria tuleville vuosille.  

Työstämme elinvoimamme, pitovoimamme ja hyvinvointimme tavoitteita toimenpiteiksi. Sa-

malla joudumme ponnistelemaan poikkeuksellisen vaikeiden kuntatalouden ongelmien ja palve-

lujemme sopeuttamisen saralla. Tehtävä on vaativa. Onnistuessamme meillä on kuitenkin myös 

monia mahdollisuuksia tarjoava 2020-luku. Menestyäksemme tarvitsemme kasvuhakuista yritys-



5  

  
 

toimintaa, ammattitaitoisia osaajia, uusia ideoita ja vahvaa yhteistä tahtoa sekä myönteistä tule-

vaisuuteen tähtäävää ilmapiiriä. Näin vahvistamme elinkeinorakennettamme, tuemme yritys-

temme toimintaedellytyksiä ja edistämme samalla asukkaittemme hyvinvointia.  

 

Loimaalla 30.10.2019 Jari Rantala, kaupunginjohtaja 
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LOIMAAN LINJA 2019 -2021  
 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.1.2019 Loimaa strategian vuosille 2019 – 2021.  

Strategiassa on määritelty visio sekä asetettu keskeiset strategiset tavoitteet. Strategialla ohjataan 

muita toiminta- ja palvelustrategioita, suunnittelua ja päätöksentekoa.  

Strategian toteutumista seurataan vuosittain strategiaan valittujen Loimaan kehitystä kuvaavien 

mittareiden avulla tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.  

Talousarviossa asetetaan toimielintasolla strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita sekä 

määrärahat ja tuloarviot.  

Toimialat laativat käyttösuunnitelmat, joihin sisältyvät suunnitelmat strategian toimialakohtai-

sesta toteuttamisesta.  

Strategia päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa ja strategiaa arvioidaan jatkuvasti osana 

kaupungin taloussuunnittelua ja -seurantaa.  

Merkittävimpiä päätöksiä valmisteltaessa kuvataan esittelytekstissä, kuinka päätös toteuttaa kun-

tastrategiaa.  

 

  

 
 

 
 
 

VISIO:

LOIMAALLA KASVAMME YHDESSÄ -KASVA 
KANSSAMME

ARVOT 

UUDISTUEN

VASTUULLISESTI
PALVELUHENKISESTI
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Loimaa ON VETOVOIMAA 

Vetovoiman visio: 

Loimaalla elämä on sujuvaa. Loimaa tunnetaan yhteisöllisyydestä, yrityksistä, yhdessä 

tekemisestä ja palveluista. 
 
 
 

Tavoite: 

Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus 
 
 

Toimenpiteet 

Huolehdimme sujuvista 

palveluista. 

Pidämme asumisen ja yri-

tyselämän toiminta- 

ympäristöt edullisina. 

Kehitämme sähköisten 

palvelujen saatavuutta. 

Kehitämme palvelujamme 

yhteistyökumppanien 

kanssa. 
 

Mittarit 

Yritys- ja asukaskysely, 

toimialojen sisäinen itsear-

viointi 

Tonttien hinnat, kau-

kolämmön ja vesihuollon 

hinnat, kiinteistövero-% 

Uusien sähköisen  

asioinnin palvelujen määrä 

Yritys- ja asukaskysely 
 

Vastuutaho 

Kaupunginhallitus/ toimie-

limet/palvelualat 
 
 
 

Tavoite: 

Loimaa on yritysmyönteinen 
 

Toimenpiteet 

Pidämme yritysten toimin-

taympäristön kunnossa. 

Tarjoamme yritys- ja elin-

keinotoimintaa tukevia 

ajantasaisia ja sujuvia kaa-

voitusratkaisuja. 

Tarjoamme yritys- toimin-

taan kannustavat ja ohjaa-

vat yritys- neuvonta- 

sekä elinvoimapalvelut. 

Toteutamme yrittäjyyskas-

vatusta. 

Kannustamme aktiivisesti 

pienyrittäjyyteen. 

Mittarit 

Uusien yritysten ja 

työpaikkojen määrä, yri-

tysten liikevaihto, yritys-

tonttien hinnat 

Yritysalueiden ja -tonttien 

määrä 

Yrityskysely, asiakaspa-

laute 

 

Vastuutaho 

Kaupunginhallitus/ 

Elinvoima-palveluala 
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Tavoite: 

Loimaa on aktiivinen viestijä ja markkinoija 

 
Toimenpiteet 

 

Markkinoimme aktiivisesti 

Loimaata turvallisena 

asuinpaikkana ja hyvänä 

kasvupaikkana yrityksille. 

Luomme positiivista ku-

vaa Loimaasta. 

Pidämme kiinni siitä, että 

tieto kulkee avoimesti ja 

aktiivisesti. 

Mittarit 

 

Loimaalle muuttaneiden 

määrä, kaupungin tapah-

tumiin osallistuneiden 

määrä, uusien yritysten 

määrä Mielikuvakysely 

Asukaskysely, toimi- alo-

jen sisäinen itse- arviointi 

 

Vastuutaho 

 

Kaupunginhallitus/ toimie-

limet/palvelualat 

 

 
 

Loimaa ON PITOVOIMAA 

Pitovoimamme rakentuu rohkeasta tulevaisuuteen katsovasta ja  osallistavasta ilmapii-

ristä. Pidämme omistamme huolta. Olemme hyvä työnantaja  ja tyytyväisyys näkyy myös 

hyvänä palveluna. 
 
 
 

Tavoite: 

Loimaa on työpaikkatarjonnaltaan monipuolinen ja hyvät mahdollisuu-

det yrittämiselle takaavat kaupungin kehityksen, vireyden ja kasvun. 
 
 

Toimenpiteet 

Vahvistamme paikallista 

ja alueellista yhteistyötä 

yritysten kasvun 

edistämisessä ja uuden 

yritystoiminnan ke-

hittämisessä. 

Otamme paikalliset yritys- 

ja elinkeinovaikutukset 

huomioon palvelujamme 

uudistettaessa ja niitä kil-

pailutettaessa. 

Edistämme ammatillista 

koulutusta sekä 

työperäistä maahanmuut-

toa elinkeinoelämän ja yri-

tysten osaavan työvoiman 

saannin varmistamiseksi. 

Mittarit 

Yritysten määrä, liike-

vaihto, henkilöstömäärä 

Yritysvaikutusten arvioin-

timenettely, tarjousten lu-

kumäärä / kilpailutus, elin-

keinopoliittinen mittaristo 

(ELPO) 

Yritysten henkilöstö- ja 

koulutustarpeiden seuran-

tatiedot 

Vastuutaho 

Kaupunginhallitus/ Elin-

keino- ja kaupunkikehitys 

-palveluala 

 

Kaupunginhallitus/ toimie-

limet/palvelualat 

Kaupunginhallitus /  Elin-

keino- ja kaupunkikehitys  

-palveluala 
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Vaikutamme seudullis-

ten ja valtakunnallisten 

liikenneyhteyksien pa-

rantamiseen. 

Hyödynnämme ja 

edistämme työssäkäynnin 

mahdollisuuksia, jotta Loi-

maalta on sujuvaa käydä 

muualla töissä. 

 

Seudullisten ja valtakun-

nallisten suunnitelmien 

valmistelu-, seuranta- ja 

toteuttamistiedot. 

Työssäkäynti- ja työlli-

syystiedot/-tilastot  

 

 

Tavoite: 

Loimaa on turvallinen asuinympäristö. 

 
Toimenpiteet 

Huolehdimme turvalli- 

sesta, esteettömästä ja saa-

vutettavasta asuin- 

ympäristöstä. 

Kehitämme kaupunki- 

keskustaa keskeiset palve-

lut tarjoavana viihtyisänä 

ja turvallisena asiointi- ja 

asumis- keskittymänä. 

Kehitämme kaupungin  

sisäisiä asiointi- ja liiken-

neyhteyksiä.  

Mahdollistamme moni-

puolisen tonttitarjonnan 

erilaisiin tarpeisiin. 

Järjestämme monipuolisen 

ja edullisen asunto- tarjon-

nan luontoa ja virkistys-

mahdollisuuksia 

hyödyntäen. 

Huolehdimme erinomai-

sen käyttöveden tarjon-

nasta ja toimivasta jäte-

veden käsittelystä. 

 

 

 

Mittarit 

Asukkaiden kokema hy-

vinvointi (hyvinvointiker-

tomuksen mittarit) 

Asukaskyselyt, alueelliset 

palvelutasovertailut 

Juna- ja linja-auto-/ asi-

ointivuorojen määrä 

/ yhteystiheys 

Kaavoitettujen, rakennus-

valmiiden ja luovutettujen 

tonttien määrä 

Väestönkehityksen seutu-

kohtaiset mittarit;  

muuttajatutkimus/  

-selvitys   

Veden- ja jäteveden  laatu- 

ja hintataso- vertailut 

 

Vastuutaho 

Kaupunginhallitus / 

Elinkeino- ja kaupun-

kikehitys -palveluala / 

Tekniikka ja ympäristö 

-toimiala 

Kaupunginhallitus / 

Elinkeino- ja kaupun-

kikehitys -palveluala / 

Tekniikka ja ympäristö 

-toimiala 

Kaupunginhallitus/ kon-

sernijohto/ sivistystoimiala 

Kaupunginhallitus/ Elin-

keino- ja kaupunkikehitys 

-palveluala / Tekniikka ja 

ympäristö -toimiala 

Kaupunginhallitus / 

Elinkeino- ja kaupun-

kikehitys -palveluala / 

Tekniikka ja ympäristö 

-toimiala Vesihuolto-

toimiala 
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Tavoite: 

Loimaa on yhtenäinen ja osallistava. 

 
Toimenpiteet 

Kehitämme uusia osallis-

tumis- ja vaikuttamis- 

mahdollisuuksia lähi- de-

mokratian toteuttamiseksi. 

Kehitämme toiminta- ta-

poja ja viestintää tiedon-

kulun parantamiseksi ja 

yhteistyön tukemiseksi.  

Kannustamme loimaalai-

sia osallistumaan hyvin-

vointia edistäviin harras-

tuksiin ja tuemme  

yhdistyksiä ja järjestöjä  

järjestämään yhdessä  kau-

pungin kanssa hyvinvoin-

nin tuki- verkoston. 

Mittarit 

Käyttöön otettujen toimin-

tatapojen määrä ja vaikut-

tavuuden arviointi 

Asukaskysely, toimialojen 

sisäinen itsearviointi 

Asukaskysely; yhdistysten 

ja järjestöjen  toimintatie-

dot, toimi- alojen sisäinen 

itse- arviointi 

 

 

 

Vastuutaho 

Kaupunginhallitus/ toimie-

limet/palvelualat 

Tavoite: 

Loimaa on tavoitteellinen ja vakaa omistaja – Loimaalla on hyvä tehdä töitä. 

 
Toimenpiteet 

Teemme päätöksiä 

pitkäjänteisesti ja strate-

gian mukaisesti. 

Parannamme palvelu-

jemme tuloksellisuutta, 

vakautamme talouttamme 

ja turvaamme toimin-

tamme jatkuvuutta sopeut-

tamalla palvelu- raken-

teita. 

Uudistamme ja 

päivitämme henkilöstöpo-

litiikan linjaukset ja oh-

jeistuksen kaupunkistrate-

gian  mukaisiksi. 

Sopeutamme henki-  

löstömäärää muuttuvien ja 

uudistettavien palvelura-

kenteiden ja -tarpeiden 

mukaisesti. 

Mittarit 

Strategisten tavoittei-

den  seuranta ja arviointi 

vuosittain toiminta- kerto-

muksessa. 

Seuranta ja säännöllinen 

raportointi (kuukausira-

portit, osavuosikatsaukset, 

tilinpäätös);   

talouden tunnusluvut 

Henkilöstölinjausten mu-

kaiset seurantatiedot ja 

tunnusluvut  

Vastuutaho 

Kaupunginhallitus/ toimie-

limet/palvelualat 

Kaupunginhallitus/ toimie-

limet/palvelualat 

Kaupunginhallitus/ Hal-

linto-palveluala 

Kaupunginhallitus/ toimie-

limet/palvelualat 
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Parannamme työhyvin-

vointia, työn tuottavuutta, 

osaamista ja palveluja yh-

dessä henkilöstön kanssa.  

Asetamme konserni-  

yhteisöille strategiset ta-

voitteet valtuusto- kausit-

tain. 

Kehitämme konsernin  

sisäisiä menettely- ja toi-

mintatapoja. 

 

Henkilöstömäärä 

Työtyytyväisyyskyselyn 

mittarit, sairauspoissa- 

olot, työntekijöiden vaih-

tuvuus, osaamisen ke-

hittämissuunnitelma 

Strategisten tavoitteiden 

seuranta ja arviointi vuo-

sittain toimintakertomuk-

sessa 

Seuranta ja säännöllinen 

raportointi (kuukausira-

portit, osavuosikatsaukset, 

tilinpäätös) Konserni- ja 

omistus- ohjauksen toimi-

vuuden seuranta ja arvi-

ointi  vuosittain. 

 

Kaupunginhallitus/ toimie-

limet/palvelualat 

Kaupunginhallitus/ Hal-

linto-palveluala 

Kaupunginhallitus/ Hal-

linto-palveluala 

 

 

Loimaa ON HYVINVOIVAA 

Hyvinvoinnin visio: 

Loimaalla voidaan hyvin. Tarjoamme sujuvat ja asukkaiden hyvinvointia tukevat palvelut 

ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. 

Loimaalaiset pitävät huolta hyvinvoinnistaan. 

 

Tavoite: 

Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki. 
 
 

Toimenpiteet 

Tuemme loimaalaisten hy-

vinvointia ennakoivasti. 

Korostamme liikunnan 

merkitystä ja tuemme kai-

kenikäisten liikkumista.  

Kannustamme asukkaita 

monipuoliseen harrastus-

toimintaan. 

 

 

Mittarit 

Asukas- ja asiakas- tyy-

tyväisyysarviointi/ -mit-

taukset 

Hyvinvointikertomuksen 

seuranta- ja arviointi- tie-

dot (TEA pistemäärä); 

THL-sairastavuus- in-

deksi, kouluterveysky-

selyt. 

 

 

Vastuutaho 

Kaupunginhallitus/ toimie-

limet/palvelualat 
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Tavoite: 

Loimaalla on sujuvat palvelut. 
 

Toimenpiteet 

Turvaamme peruspalve-

lut.  

Parannamme palvelujen 

saavutettavuutta. 

Arvioimme ja kehitämme 

palvelujamme asiakaspa-

lautteen perusteella. 

 

 

Mittarit 

 

Kaupallinen palvelutar-

jonta, alueellinen kilpailu-

kykyvertailut, palveluta-

sovertailu / julkiset palve-

lut  

Uusien tapojen 

käyttöönotto palvelujen 

järjestämisessä 

Asukas- ja asiakas- tyy-

tyväisyysarviointi/  

-mittaukset 

 

Vastuutaho 

Kaupunginhallitus/ toimie-

limet/palvelualat 

 

Tavoite: 

Loimaalla et ole yksin. 

 
Toimenpiteet 

Kehitämme syrjäytymisen 

syiden tunnistamista ja pa-

nostamme oikea-aikaiseen 

tukemiseen. 

Rakennamme turvallisia ja 

terveellisiä rakennuksia ja 

asuin- ja kasvu- 

ympäristöjä. 

Kokeilemme rohkeasti  

uusia ja osallistavia toi-

mintatapoja ja välineitä 

elämisen laadun sekä hy-

vinvoinnin paranta- 

miseksi. 

Mittarit 

Hyvinvointikertomuksen 

seuranta- ja arviointi- tie-

dot asiakastyytyväisyysar-

viointi/ -mittaukset 

 

Vastuutaho 

Kaupunginhallitus/ toimie-

limet/palvelualat 
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YLEISOSA 
 

 

3.1 Loimaan talous tiivistettynä 

 

• Kaupungin talous on heikentynyt. Syyskuun tilinpäätösennusteen 2019 mukaan tulos 

on 4,6 milj.euroa alijäämäinen ja taseen alijäämä tulee olemaan 8,8 milj.euroa. Talousar-

vio 2020 sisältää talouden tasapainottamisen. Kaupungin tulos tulee olemaan ylijäämäi-

nen 27 700 euroa. Liikelaitos Vesi huomioiden kaupungin tulos on 55 000 euroa.  

• Menoissa on kasvupainetta. Toimintakulujen kasvu on vuoden muutettuun talousarvi-

oon 2019 nähden 1,23 prosenttia. Eniten kuluja kasvattaa erikoissairaanhoidon ja hoiva-

palveluiden ostopalvelumenot. Lisäksi teknisen puolen ostopalvelumenoihin on varattu 

noin 400 000 euroa kunnostus- ja purkukustannusmenoja enemmän kuin vuoden 2019 

budjetissa. 

• Tulot ovat vaarassa hiipua. Käyttötulot laskevat muutettuun talousarvioon nähden -

2,16 prosenttia. Positiivista kehitystä lupaavat valtionosuudet, jotka nousevat tilinpää-

tösennusteeseen 2019 nähden 5,17 prosenttia. Verotulojen yhteensä odotetaan kasvavan 

tilinpäätösennusteeseen 2019 nähden 4,93 prosenttia. Muutettuun talousarvioon nähden 

verotulot laskevat -0,49 prosenttia. 

• Nettoinvestointimenot ovat 4,9 milj. euroa, joista talonrakennusinvestointien osuus on 

1,2 milj.euroa, julkinen käyttöomaisuus on 3,6 milj. euroa, kuljetusvälineet ovat 130 000 

euroa ja irtain omaisuus on 50 000 euroa. 

• Lainakanta kasvaa vuoteen 2020 mennessä vuodesta 2018 noin 8,2 milj.euroa. Vuo-

den 2019 lopulla lainakanta tulisi olemaan yhteensä 49,0 milj.euroa ja vuoden 2020 yht. 

50,2 milj. euroa. Lainaa tulisi vuoden loppuun 2020 mennessä asukasta kohden olemaan 

3 134 euroa. 

• Veroprosentit pysyvät vuonna 2020 ennallaan. Tuloveroprosentti on 21,00, yleinen 

kiinteistöveroprosentti 1,00, vakituisen asunnon 0,50, muun asuinrakennuksen 1,05 ja 

voimalaitoksen 2,00.   

• Talousarvio sisältää 1,5 miljoonan euron henkilöstösäästöesityksen, jota tavoitellaan YT 

-neuvottelujen kautta. Talousarvio 2020 sisältää 22,85 henkilötyövuoden vähennystä. 
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Verotulot 
56,8 milj.€ 

Valtion-
osuudet 

42,1 milj.€ 

Myynti- ja 
maksutulot 
13,9 milj.€ 

Muut tulot 
4,0 milj.€ 

Hyvinvointi-
valiokunta 
72,0 milj.€ 

Sivistys- 
valiokunta 

22,3 milj.€ 

Elinympäristö 

11,9 milj.€ 

 

Kaupungin-
hallitus 
6,8 milj.€ 

Lainakanta 

50,2 milj.€ 
Nettoinves-

toinnit 
4,9 milj.€ 
 

Vuosi-
kate/poistot 

100 % 

Tilikauden 
tulos 

27 700 € 

Väestö 

16 032 
Tulovero-% 

21,00 

Lainakanta 

3 134 
€/asukas 

Työttö-
myysaste 

6,8 % 
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3.2 Loimaan taloudellinen kehitys 

Kaupungin tulojen riittävyyttä käyttötalousmenoihin arvioidaan tuloslaskelman välitulosten eli 

toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla.  

 

TULOSLASKELMAN PERUSTELUT 

Toimintakate 

Toimintakate on toimintatuottojen ja –kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toi-

minnan kuluista. Kaupungin tuloslaskelmassa esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttö-

talouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2020 talousarvion 

mukainen toimintakate on -95 294 303 euroa. 

Vuosikate 

Kaupungin tuloslaskelmassa esitettävä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi 

investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa 

tulorahoituksen riittävyyttä. Talouden tasapainon vähimmäisvaatimus on se, että vuosikatteen 

(Ei sis.vesi-liikelaitoksen kuluja) TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TPE 2019 TA 2020 Muutos % TA 2021 TA 2022 TA 2023

(1000 €) (1000 €) (1000 €) (1000 €) (1000 €) (1000 €) (1000 €) (2019-2020) (1000 €) (1000 €) (1000 €)

Toimintatuotot 16 402 15 314 17 862 17 939 18 231 17 132 17 839 4,1 18 316 18 987 19 680

   Myyntituotot 7 001 6 369 8 165 7 786 8 768 7 668 8 229 7,3 8 810 8 898 8 987

   Maksutuotot 5 493 5 505 5 834 5 637 5 944 5 944 5 655 -4,9 5 712 5 769 5 826

   Tuet ja avustukset 1 405 1 297 1 705 1 703 1 419 1 419 1 643 15,8 1 659 1 676 1 724

   Muut toimintatuotot 2 503 2 143 2 158 2 813 2 100 2 101 2 312 10,0 2 135 2 644 3 143

   Valmstus omaan käyttöön 11 8

Toimintakulut -106 301 -107 773 -111 065 -113 392 -111 753 -112 553 -113 133 0,5 -113 579 -113 909 -115 324

   Henkilöstökulut -48 728 -47 822 -46 092 -46 195 -45 489 -45 489 -44 261 -2,7 -44 339 -44 658 -45 422

   Palvelujen ostot -44 822 -46 919 -51 566 -53 592 -53 026 -53 826 -55 762 3,6 -56 406 -56 702 -57 326

   Aineet ja tarvikkeet -6 596 -6 331 -6 944 -7 208 -7 039 -7 039 -6 985 -0,8 -6 860 -6 713 -6 756

   Avustukset -5 108 -5 433 -4 789 -4 657 -4 196 -4 196 -4 097 -2,4 -4 088 -4 129 -4 170

   Muut toimintakulut -1 047 -1 268 -1 674 -1 740 -2 003 -2 003 -2 028 1,2 -1 886 -1 707 -1 650

Toimintakate -89 888 -92 451 -93 203 -95 453 -93 522 -95 421 -95 294 -0,1 -95 263 -94 922 -95 644

Verotulot 53 364 52 844 53 515 53 277 57 034 54 090 56 757 4,9 59 168 60 537 60 777

Valtionosuudet 41 833 42 129 42 353 40 940 39 432 40 057 42 126 5,2 42 400 42 700 42 900

Rahoitustuotot ja -kulut -267 -219 -78 -20 -178 -27 -71 163,0 -128 -128 -128

Vuosikate 5 042 2 303 2 587 -1 256 2 766 -1 301 3 518 370,4 6 177 8 187 7 905

Poistot ja arvon alentumiset -3 153 -3 080 -3 350 -4 038 -3 370 -3 371 -3 531 4,7 -3 550 -3 550 -3 550

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

Tilikauden tulos 1 889 -777 -763 -5 294 -604 -4 672 -13 -99,7 2 627 4 637 4 355

Poistoeron lis.-/väh.+ 41 39 36 34 34 41 20,6 41 41 41

TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 930 -738 -727 -5 294 -570 -4 638 28 100,6 2 668 4 678 4 396

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Asukasluku 16 468 16 273 16 160 16 032 16 032 16 032 16 032 16 032 16 032 16 032

Vuosikate/poistot, % 160 75 78 31 82 39 100 174 231 223

Vuosikate, €/asukas 306 142 160 -78 173 -81 220 385 511 493

Toimintatuotot/toimintamenot, % 15 14 16 16 16 15 16 16 17 17
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tulee olla vähintään poistojen suuruinen, jotta kunnan tulorahoitus olisi riittävä. Loimaan kaupun-

gin vuosikate vuonna 2020 on 3 517 600 euroa. Vuosikate on hieman pienempi kuin poistot.  

Vuosikate/poistot % 

Tunnusluku ”vuosikate/poistot %” kertoo tulorahoituksen riittävyyden käyttöomaisuuden kulu-

mista vastaavien investointien rahoittamiseen.  Vuosikatteen olisi ehdottomasti pysyttävä positii-

visena ja katettava poistot, tällöin tulorahoitus mahdollistaisi poistotason suuruutta vastaavat 

vuotuiset korjausinvestoinnit ilman lisälainoitusta. Vuosikate/poistot% vuonna 2020 on 100 %.  

Suunnitelman mukaiset poistot 

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineetto-

mien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Poistojen määrä on vuoden 2020 talousar-

vioissa 3 530 600 euroa. 

Tilikauden tulos 

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää 

kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Vuoden 2020 tilikauden tulos on 27 700 eu-

roa alijäämäinen. Kaupungin ja Loimaan vesi-liikelaitoksen tulos on 55 000 euroa. 

3.3 Toiminnan rahoitus 

Toiminnan rahoitusta tarkastellaan rahoituslaskelmalla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen 

toiminnan ja investointien rahavirta ja rahoituksen eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja 

maksuvalmiuden muutoksen rahavirta. Näiden kahden nettomäärän erotus on sama kuin kaupun-

gin kassavarojen muutos tilikaudella. 
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 RAHOITUSLASKELMAN PERUSTELUT 

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 

Tulorahoitus muodostuu tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, satunnaisista menoista ja 

tuloista sekä rahoituksen korjauseristä. Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat investointiosan käyttö-

omaisuuden hankintamenot ja tuloina rahoitusosuudet investointeihin sekä käyttöomaisuuden 

myyntitulot. 

Rahoitustoiminnan nettokassavirta 

Antolainojen muutokset sisältävät kunnan myöntämät lainat ja sijoitukset ja lainasaamiset. Anto-

lainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset. Lainakannan muutokset 

sisältävät arvion siitä kuinka paljon kunta ottaa pitkäaikaista lainaa talousarviovuoden aikana eli 

lainojen lisäyksen. Pitkäaikaisten lainojen vähennykset osoittavat arvion pitkäaikaisten lainojen 

lyhennysten määrästä talousarviovuoden aikana. 

Investointien tulorahoitus 

Investointien tulorahoitus, % -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintame-

nosta on rahoitettu tulorahoituksella eli ns. käyttötalouden ylijäämällä, tunnusluvussa eivät ole 

RAHOITUSLASKELMA (ulkoiset 1000 €) TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TPE 2019 TA 2020 Muutos % TA 2021 TA 2022 TA 2023

Kaupunki (ei Vesil.) (1000 €) (1000 €) (1000 €) (1000 €) (1000 €) (1000 €) (1000 €) 2020/2019

Toiminnat ja investoinnit

Toiminnan rahavirta 3 811 1 194 2 341 -2 211 2 469 -1 671 2 945 -276 5 877 7 687 7 905

   Vuosikate 4 010 1 887 2 587 -1 256 2 767 -1 301 3 518 -370 6 177 8 187 7 905

   Satunnaiset erät

   Tulorahoituksen korjauserät -199 -693 -246 -955 -298 -370 -573 55 -300 -500

Investointien rahavirta -2 360 -1 768 -2 786 -1 246 -4 927 -4 927 -4 276 -13 -6 392 -2 169 -2 900

   Investointimenot -3 325 -2 666 -3 142 -2 623 -5 375 -5 375 -5 047 -6 -6 942 -2 932 -3 000

   Rahoitusosuudet invest.menoihin 368 12 35 266 100 150 100 100

   Pydyvien vast. hyöd. luovutustulot 597 886 321 1 111 448 448 671 50 400 663

Toiminnan ja investointien rahavirta 1 451 -574 -445 -3 457 -2 458 -6 598 -1 331 -80 -515 5 518 5 005

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset -10 -18 -22 -55 20 20 20 0 20 20 20

   Antolainasaamisten lisäykset -18 -18 -22 -65 -20 -20 -20 0 -20 -20 -20

   Antolainasaamisten vähennykset 8 10 40 40 40 0 40 40 40

Lainakannan muutokset 470 -1 150 1 392 225 3 524 6 965 1 240 -82 590 -5 192 -4 978

   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 6 000 5 000 6 000 10 000 6 500 -35 6 500 2 500

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 180 -4 850 -4 543 -4 985 -4 126 -4 685 -5 260 12 -5 910 -5 692 -4 978

   Lyhytaikaisten lainojen muutos 650 3 700 -65 210 1 650 1 650 0 -100 0 -2 000

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset -496 -381 704 1 490

Rahoituksen rahavirta -36 -1 549 2 074 1 660 3 544 6 985 1 260 -82 610 -5 172 -4 958

Rahavarojen muutos 1 415 -2 123 1 629 -1 797 1 086 387 -71 -118 95 346 47

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien raha-

virran kertymä 5 vuodelta, € -2 097 -4 855 2 934 -3 707 -5 483 -9 623 -12 405 -12 346 -6 383 2 079

Investointien tulorahoitus % 136 71 83 53 51 24 71 91 289 273

Laskennallinen lainanhoitokate 0,79 0,41 0,52 -0,18 0,58 -0,23 0,69 1,04 1,42 1,55

Lainamäärä (1000 €) 41 575 40 424 41 817 42 041 45 565 49 006 50 246 50 836 45 644 40 666

Kassan riittävyys, pv 14 8 13 8 11 9 9 9 10 10

Asukasmäärä 16 468 16 273 16 160 16 032 16 032 16 032 16 032 16 032 16 032 16 032

Lainat €/asukas 2 524 2 484 2 588 2 621 2 842 3 057 3 134 3 171 2 847 2 537
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mukana käyttöomaisuuden myynnistä kertyneet myyntivoitot, joiden kokonaismäärä saattaa vuo-

sittain huomattavastikin vaihdella. Tunnuslukuarvo on hyvä, jos luku on yli 100 %, tyydyttävä 

arvon ollessa 80-100 % ja huono alle 50 %. Loimaan investointien tulorahoitus vuonna 2020 on 

71 %. Kaupunki ei pysty kokonaan rahoittamaan investointejaan tulorahoituksella. 

Lainakannan muutokset 

Lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismäärä on 20,0 miljoonaa euroa. Lisäksi 

vuoden 2020 pitkäaikaisia talousarviolainoja nostettaisiin lisää 6,5 miljoonaa eurolla. 

Kaupungin lainakannan kehittyminen 

Tilinpäätösarvion mukaan kaupungin lainakanta tulee olemaan vuoden 2019 lopulla noin 49,0 

miljoonaa euroa. Lainakanta nousee vuonna 2019 vuoden 2018 tilinpäätöksestä on noin 7,0 milj. 

euroa. Ennusteessa on huomioitu lisälainamäärärahamuutos, joka on hyväksytty 11.11.2019 val-

tuustossa. Vuonna 2020 kaupungin lainakanta on arvion mukaan nousemassa 1,2 milj.euroa tilin-

päätösennusteeseen 2019 verrattaessa.  

Taloussuunnittelukaudella Loimaan kaupungin lainakanta tulee olemaan vuonna 2021 yhteensä 

50,8 milj. euroa, vuonna 2022 yhteensä 45,6 milj.euroa ja vuonna 2023 yhteensä 40,7 milj. eu-

roa. 

Vieraan pääoman määrää arvioitaessa tulee huomioida, että Loimaan kaupunki on toteuttanut 

kaksi merkittävää rakennushanketta leasingrahoituksella. Syyskuussa 2019 Loimaan kaupungilla 

on ollut yhteensä 12,4 milj. euroa leasingvastuuvelkaa. Kaupungilla leasingvastuuvelkaa on yh-

teensä 2,4 milj. euroa, joista Puistometsän päiväkodin osuus on 2,2 milj. euroa ja laitteiden ja ka-

luston osuus 0,3 milj. euroa. Loimaan jätevedenpuhdistamoon liittyvää leasingvastuuvelkaa on 

jäljellä n. 10,0 milj.euroa.   

3.4 Talouden ja toimintojen sopeuttaminen 

Tasetarkastelu 

Kuntalain (110 §:n) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. 

Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen 

vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksi-

löidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

Tasapainoinen talous antaa perustan kuntalaisille tuotettavien palvelujen ja lakisääteisten tehtä-

vien toteuttamiselle. Tasapainoinen talous mahdollistaa alueen elinvoimaa lisäävien toimenpitei-

den ja investointien toteuttamisen. Loimaan kaupungilla on viime vuoden 2018 tilinpäätöksen 

mukaan taseessaan alijäämää 12,5 milj. euroa.  Kaupungin ja liikelaitos veden yhteinen taseen 

alijäämä oli 4,4 milj. euroa. Syyskuun tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2019 tulos Loimaan 

vesi-liikelaitos huomioiden alijäämä tulee olemaan 4,6 milj. euroa. Tämän mukaan kaupungin ja 

Loimaan vesi-liikelaitoksen tase tulee olemaan vuoden 2019 lopulla noin 8,9 milj. euroa alijää-

mäinen. 
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Taseen kertyneet ali-/ylijäämät vuodesta 2016: 

 

Sote- ja maakuntauudistus ei toteutunutkaan vuonna 2019 ja niiden valmistelu lopetettiin. Maa-

kunnassa jatketaan kuitenkin sote uudistusta aiemman valmistelun yhteydessä esiin nostettujen 

toimintojen kehittämistä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitel-

man mukaisesti. 

Valtuusto edellytti vuoden 2019 veroprosenttipäätöksen yhteydessä laadittavaksi valtuustokau-

den loppuun (5/2021) ulottuvan toimialakohtaisen talouden tasapainotusohjelman. Kaupungin-

hallituksen tekemän päätöksen (17.12.2019) mukaan taloustyöryhmä asetettiin ohjaamaan ja seu-

raamaan ohjelman valmistelua. Taloustyöryhmä kokoontui keväällä 2019 yhdeksän (9) kertaa. 

Toimielimiä sitoutettiin kevään 2019 aikana valmistelemaan ja esittämään toteuttamiskelpoisia 

vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joilla määrärahoja voidaan sopeuttaa. Yhteenveto alkuvuoden 2019 

aikana valmistelluista toimenpiteistä käsiteltiin taloustyöryhmässä 1.4.2019 ja kaupunginhallituk-

sen käsittelyn jälkeen valtuusto hyväksyi muutosesitykset 15.4.2019. Määrärahoja vähennettiin 

yhteensä 1,4 miljoonaa euroa ja lisättiin 1,1 miljoonaa euroa. Investointimäärärahoja vähennettiin 

1 485 000 euroa. 

Talousarvioon 2019 hyväksyttiin seuraavat korjaustoimenpiteet: 

• Kaupunginhallituksen hallintopalvelut -palvelualan määrärahaa vähennettiin 84 000 euroa 

erilaisten järjestelyjen kautta 

• Kaupunginhallituksen hallintopalvelut -palvelualan tuloarviota vähennettiin 80 000 euroa. 

• Kaupunginhallituksen elinvoima -palvelualan määrärahaa vähennettiin 12 000 euroa. 

• Hyvinvointivaliokunnan terveys- ja hoivapalveluiden tuloarviota vähennettiin 410 000 

euroa. 

• Hyvinvointivaliokunnan palvelualojen määrärahoja vähennettiin 750 000 euroa. 

• Sivistysvaliokunnan palvelualojen määrärahoja vähennettiin 205 000 euroa. 

• Elinympäristövaliokunnan palvelualojen määrärahoja vähennettiin 315 000 euroa. 

• Elinympäristövaliokunnan palvelualojen tuloarviota lisättiin 130 000 euroa. 

Elokuussa 2019 lisäyllätyksen taloudelliseen tilanteeseen toi verotuottojen huomattava alentumi-

nen johtuen uudistetun verotilitysjärjestelmän ongelmista ja tuloverokorttiuudistuksesta. Vaikka 

Vuosi Kaupunki Vesi Yhteensä TA -vuosi

Taseen kertynyt 

ali-/ylijäämä 

kaupunki

Veden 

kertynyt ali- 

ylijäämä

Kaupunki ja 

Vesi 

Yhteensä

2016 -6 577 845 8 014 486 1 436 641 TP2016/alijäämä -6 577 845 8 014 486 1 436 641

2017 -727 064 -48 951 -776 015 TP2017/alijäämä -7 304 909 7 965 535 660 626

2018 -5 259 175 239 282 -5 019 893 TP2018/alijäämä -12 564 084 8 204 817 -4 359 267

2019 -4 638 000 3 600 -4 634 400 TPe2019/tulos -17 202 084 8 208 417 -8 993 667

2020 27 700 27 300 55 000 TA2020/tulos -17 174 384 8 235 717 -8 938 667

2021 2 668 000 75 700 2 743 700 TS2021/tulos -14 506 384 8 311 417 -6 194 967

2022 4 678 000 27 300 4 705 300 TS2022/tulos -9 828 384 8 338 717 -1 489 667

2023 4 397 000 27 300 4 424 300 TS2023/tulos -5 431 384 8 366 017 2 934 633

-5 431 384 8 366 017 2 934 633
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kaupunginvaltuusto 29.10.2018 päätti nostaa vuoden 2019 tuloveroprosentin 21,00 prosenttiin, 

kunnallisverotuottoja on kertynyt 2,4 milj. euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa 2019 on 

varattu. 

Käyttötalouden toteuma on syyskuun 2019 arvion mukaan ylittymässä erikoissairaanhoitopiirin 

menojen osalta muutettuun talousarvioon 2019 nähden budjetoidusta 850 000 euroa ja terveys- ja 

hoivapalveluiden tulot ovat alittumassa 1,1 milj. euroa. Muilta osin ei ole tiedossa isoja ylityksiä. 

Budjettiriihessä hallitus päätti 17.9.2019, että se aikaistaa kunnille maksettavan kertaluonteisen 

237 miljoonan euroa valtionosuuksien lisäyksen maksatusta vuodelta 2020 vuodelle 2019. Kom-

pensaatio on erä, joka saadaan vuosina 2019 – 2022 toteutuvien kilpailukykysopimuksesta johtu-

vien kaksinkertaisten valtionosuusleikkauksien summana. Maksettava summa vähentää samanai-

kaisesti ennakoituja valtionosuustuloja vuonna 2020 vastaavalla määrällä. Kompensaatio Loi-

maan osalta on 757 000 euroa. 

Loppuvuoden tilinpäätösennuste tulee syyskuussa laaditun ennusteen mukaan olemaan 4,6 milj. 

euroa alijäämäinen. 

Vuoden 2019 lopulla menojen karsiminen samassa suhteessa, kuin mitä verotilitykset ovat pie-

nentyneet, on osoittautunut mahdottomaksi tehtäväksi.  

Kaupunginhallitus päätti 17.6.2019 talousarviokehyksestä, joka sisälsi talouden tasapainottami-

seen liittyvät toimenpide-ehdotukset vuodelle 2020. Kehyksen pohjana on vuoden 2018 lopulla 

valmisteltu taloussuunnitelmavuosi 2020. Lisäksi vuosien 2020-2023 tasapainottamisohjelman 

valmistelu sovittiin aloitettavaksi talousarvion valmistelun yhteydessä.  

Valiokunnista kaikki muut paitsi hyvinvointivaliokunta pääsivät kehykseen. Toimintakate jäi 

näin kehyksessä annetusta 92 746 000 euron toimintakatteesta 5,2 milj. euroa. 

Talousarvion 2020 tasapainottamisen vuoksi toimielimet ovat karsineet toimintakulujaan ja tar-

kentaneet toimintatuottojaan verrattaessa annettuun kehykseen seuraavasti: 

Toimielin Vaikutus toimintakattee-

seen 

Hyvinvointivaliokunta + 5 905 000 euroa 

Elinympäristövaliokunta - 253 000 euroa 

Sivistysvaliokunta - 5 000 euroa 

Kaupunginhallitus - 460 000 euroa* 

 

Tehtyjen muutosten vaikutus toimintakatteeseen on + 5 209 000 miljoonaa euroa.  

*Kaupunginhallituksen toimintamenoista noin 400 000 euroa siirtyi (2M -IT leasingmaksut) hy-

vinvointivaliokunnan budjettiin. 

Talousarvoesityksen mukainen vuoden 2020 tulos oli näiden esitysten jälkeen -2 764 000 euroa 

alijäämäinen.  

Tavoitteeksi 2020 talousarvion tulokselle annettiin nolla (0) euroa. Toimielinten talousarvio-

esitysten jälkeen tarkennettiin talousarvioesitystä. Tuottoja lisättiin ja kuluja karsittiin vielä 760 
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000 eurolla eri toimialoilta.  Tämän lisäksi päätettiin käynnistää YT-neuvottelut (KH 7.10.2019), 

jonka tavoitteena on aikaansaada 1,5 milj. euron henkilöstösäästöt vuonna 2020. Kyseinen henki-

löstötavoite on vähennetty talousarvioesityksessä tasasuhteisesti koko kaupungin henkilöstöku-

luista. Henkilöstöön liittyvät toimenpide-esitykset tullaan esittämään tarkemmalla tasolla YT-

neuvottelujen jälkeen. Ne tullaan kohdistamaan oikealle tasolle viimeistään käyttötaloussuunni-

telmaa tehtäessä. 

Kaupunginjohtajan alustavan talousarvioesityksen (KH 4.11.2019) jälkeen toimielinten toiminta-

katteet muuttuivat seuraavasti: 

Toimielin Vaikutus toimintakattee-

seen 

Hyvinvointivaliokunta -     918 000 euroa 

Elinympäristövaliokunta -     553 000 euroa 

Sivistysvaliokunta -     542 000 euroa 

Kaupunginhallitus -     228 000 euroa 

Lisäksi kaupunginjohtajan esitysluonnos sisälsi veronkorotusehdotuksen seuraaviin kiinteistöve-

rolajeihin: 

   Verolaji    Vaikutus tulokseen 

   Yleinen 1,00->1,10  +225 000 € 

   Vak.asuinrakennukset 0,50->0,55 +181 000 €  

Talousarvioesityksen ylijäämäksi muodostui 40 000 euroa.  

Kaupunginjohtajan talousarvioesitysluonnos esiteltiin kaupunginhallituksessa 4.11.2019. Sa-

massa kokouksessa päätettiin myös veroprosentin muutoksista. Kaupunginhallitus päätti esittää 

valtuustolle, että veroprosenttia ei koroteta. Samalla se päätti esittää, että talousarviosta 2020 os-

topalvelumenoista karsitaan 500 000 euroa. 

Talousarviosta on vähennetty ostopalvelumenoja seuraavasti:     

Toimielin  

Hyvinvointivaliokunta (erikois-

sairaanhoito) 

350 000 € 

Elinympäristövaliokunta (tilapal-

veluiden kunnossapito) 

33 000 € 

Sivistysvaliokunta (lukion osto-

palvelu) 

67 000 € 

Kaupunginhallitus (työterveys-

huolto) 

50 000 € 

Valtuusto päätti 11.11.2019, että verotuloprosentteja ei koroteta 2020.  

Lisäksi 18.11.2019 kaupunginhallituksen jälkeen tarkasteltiin terveys- ja hoivapalveluiden osto-

palvelumenoja ja esitettyjen hinnankorotusten huomioimista talousarviossa. Tehostettuun palve-

luasumiseen eri toimittajat ovat esittämässä yhteensä noin 250 000 euron hinnankorotuksia. Neu-

vottelut korotuksista ovat osittain vielä kesken. Tehostetun asumisen ostopalveluihin päätettiin 

esittää valtuustolle varattavaksi lisää 168 617 euroa.  
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Kaupunginhallitus päätti 2.12.2019 esittää valtuustolle tehtäväksi seuraavat euromääräiset muu-

tokset talousarvioesitykseen: 

-poistettiin nuorten kesätuen 15 000 euron vähennys 

-puolitettiin yksityistieavustusten vähennys 30 000 euroa 

-lisättiin elinympäristövaliokuntaan myyntituloja 100 000 euroa 

Talousarvio pitää sisällään talousarviovuoden 2020 lisäksi myös talouden tasapainottamisen vuo-

sille 2021 – 2023. Yhteensä talouden tasapainottamisvaade vuosina 2020 - 2023 on noin 10 milj. 

euroa.  

Laskelmien pohjalla suunnitelmavuosina 2021 - 2023 on käytetty toimintatuottoihin yhden (1) 

prosentin korotusta per vuosi. Toimintamenojen kohdalla henkilöstökuluja on korotettu kaksi (2) 

prosenttia per vuosi, palveluiden ostoja on korotuettu kaksi ja puoli (2,5) prosenttia per vuosi ja 

muita kuluryhmiä yksi prosentti per vuosi.  

Suunnitelmavuosiin on lisätty euromääräiset arviot eri tasapainottamistoimenpiteiden vaikutuk-

sista. Tarkempi erittely talouden tasapainottamistoimenpiteistä vuosille 2020 – 2023 löytyy toi-

mielinten käyttötalousosioista kohdista: Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät 

perustelut. 

3.5 Työllisyys 

Loimaan kaupungin työttömyysaste oli 31.12.218 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskuksen mukaan 8,7 prosenttia. 

Syyskuun 2019 tilaston mukaan Loimaan työttömyysaste (6,8 prosenttia) on laskenut vuodenvai-

heesta 1,9 prosenttia. Verrattaessa koko maan työttömyysasteeseen (8,6 prosenttia) Loimaan 

työttömyysaste on 1,8 prosenttia parempi ja Varsinais-Suomen (7,9 prosenttia) työttömyysastee-

seen verratessa 1,1 prosenttia heikompi.  

 

Lähde: Ely-keskus 

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

2013 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10,9

2014 9,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11,9

2015 11,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9,7 10 10,7 12,2

2016 12,4 11,9 10,9 10,1 9,8 11 11,6 10 9,2 9,8 9,8 11,4

2017 10,1 10 9,5 8,6 8,7 10,2 10,4 9,1 8,2 8,5 8,6 9,7

2018 8,9 8,8 8,5 8,1 7,7 8,9 9,6 7,6 7,1 7 7,5 8,7

2019 9 8,7 8,1 7,4 7,3 8,4 9,3 7,4 6,8
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Työttömyysasteen kehitys työvoimasta vuosina 2013 - 2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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3.6 Väestö 

Loimaan kaupungin asukasmäärä oli 31.12.2018 Tilastokeskuksen mukaan 16 032. Väkiluku on 

laskenut vuoden takaisesta elokuun 2019 ennakkoarvion mukaan 79 hengellä. Tilastokeskuksen 

ennusteen (30.9.2019) mukaan Loimaan kaupungin väkiluku tulisi olemaan 13 685 henkilöä vuo-

teen 2040 mennessä. 

 

Lähde: Tilastokeskus 
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Loimaan asukasmäärän kehitys vuosina 2013- 2019
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2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022*

75 - vuotiaat 2127 2172 2108 2130 2152 2206 2283 2387

65 - 74-vuotiaat 2391 2439 2533 2580 2591 2593 2593 2521

50 - 64-vuotiaat 3668 3589 3533 3528 3459 3343 3213 3136

19-49 -vuotiaat 5168 5056 4968 4830 4822 4852 4848 4842

16-18 -vuotiaat 548 518 548 542 525 502 497 509

13 - 15-vuotiaat 537 523 502 497 509 503 513 484

7 - 12-vuotiaat 998 984 970 983 970 954 916 896

0 - 6-vuotiaat 1030 986 988 942 879 832 801 769

Loimaan väestön kehitys ikäryhmittäin vuosina 2015 - 2022

0 - 6-vuotiaat 7 - 12-vuotiaat 13 - 15-vuotiaat 16-18 -vuotiaat

19-49 -vuotiaat 50 - 64-vuotiaat 65 - 74-vuotiaat 75 - vuotiaat
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Lähde: Tilastokeskus 

TALOUSARVIOESITYS 
 

4.1 Talousarviorakenne ja sitovuustasot 

Talousarvion osat 

 

Talousarviosta ja – suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säädökset kun-

talaissa. Tämän lisäksi talousarviosta ja –suunnitelmasta antaa ohjeita ja suosituksia Suomen 

Kuntaliitto. Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolain säädöksiä. Sitovia ohjeita ja 

lausuntoja kuntien kirjanpitoon antaa työ- ja elinkeinoministeriön alainen kirjanpitolautakunnan 

kuntajaosto. Talousarvion sisältö on laadittu huomioiden soveltuvin osin edellä mainitut sään-

nökset ja ohjeet. Poikkeuksena aikaisempiin talousarvioihin esitystavassa on noudatettu uusinta 

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma -käsikirjaa. 

Talousarviossa on seuraavat osat: yleisperustelut, käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointi-

osa, rahoitusosa ja konsernitavoitteet.  

Sitovuustasot 

Talousarviorakenne on laadittu siten, että organisaatiorakenne ja osasto- ja kustannuspaikkakartta 

vastaavat toisiaan. Valtuuston nähden sitovia ovat seuraavat tasot:  

Käyttötalous 

Kaupunginvaltuusto 

Tarkastuslautakunta 

Keskusvaalilautakunta 

Kaupunginhallitus 

Konsernijohto 

Elinvoima 

Hyvinvointivaliokunta 

Hyvinvointipalvelujen hallinto 

Sosiaalityö 

Terveys- ja hoivapalvelut 

Sivistysvaliokunta 

Varhaiskasvatus 

Perusopetus ja keskiasteen koulutus 

Vapaa-aikapalvelut 

Elinympäristövaliokunta 

Tekniikka ja ympäristöpalvelut 

Sekä seuraava liikelaitos: 

Loimaan Vesi-liikelaitos 

Investoinnit (toimielimittäin sekä hankkeittain, että hankeryhmittäin) 

Tuloslaskelma  

verotulot ja valtionosuudet 

rahoitustuotot ja rahoituskulut 

satunnaiset tuotot ja kulut 

Rahoituslaskelma 

Antolainasaamisten muutos 

Pitkä- /lyhtyaikaisten lainojen muutos 
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Määrärahat ovat bruttomääräisiä. Loimaan Vesi-liikelaitos on kohderahoitteinen ja muut yksiköt 

ovat budjetti rahoitteisia. 

Sisäiset ja ulkoiset erät esitetään erikseen. Määrärahat esitetään ilman arvonlisäveroa lukuun ot-

tamatta vähennysrajoitteisia toimintoja, joiden osalta arvonlisävero sisällytetään menoihin.  

Investointeihin on varattu määrärahat (alv 0%) hankekohtaisina tai hankeryhmäkohtaisina inves-

toinnin kokonaiskustannusarvion (alv 0%) mukaan seuraavasti:  

 Hankekohtainen Hankeryhmittäinen 

Aineettomat hyödykkeet yli 60 000 euroa alle 60 000 euroa 

Maa- ja vesialueet yli 150 000 euroa alle 150 000 euroa 

Asuinrakennukset yli 150 000 euroa alle 150 000 euroa 

Muut rakennukset yli 150 000 euroa alle 150 000 euroa 

Julkinen käyttöomaisuus yli 150 000 euroa alle 150 000 euroa 

Kuljetusvälineet yli 60 000 euroa alle 60 000 euroa 

Muut koneet ja kalusto yli 60 000 euroa alle 60 000 euroa 

Muut aineelliset hyödykkeet yli 60 000 euroa alle 60 000 euroa 

Käyttöomaisuusarvopaperit yli 60 000 euroa alle 60 000 euroa 

Hankekohtaisen määrärahan raja-arvot 150 000 ja 60 000 euroa ovat samat kuin voimassa olevat 

kansalliset kynnysarvot. Tavara- ja palveluhankinnoissa kansallinen kynnysarvo on 60 000 euroa 

ja rakennusurakoissa   150 000 euroa.  

Aktivointiraja investoinneista, jotka kuuluvat investointiosaan on 10 000 euroa. Käyttöomaisuus-

arvopaperit, osuudet ja osakkuudet   sekä maa- ja vesialueet on aina aktivoitava käyttöomaisuu-

teen. 

Hankekohtainen (=nimikkeittäinen) määräraha on suoraan toteuttajaa sitova ja vuosikohtainen 

määrärahamuutos on aina vietävä valtuuston hyväksyttäväksi. Vuosittaisen talousarvion lisäksi 

on pysyttävä myös hankekohtaisen kokonaiskustannusarvion sisällä. Hankekohtainen kokonais-

kustannusarvio on usein jaettu usealle toteuttamisvuodelle.  

Hankeryhmittäinen määräraha sitoo valtuustoon nähden ryhmätasolla, toteuttaja voi omaa toi-

mintayksikköään sitovien säännöksien puitteissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan 

ko. hankeryhmän yhteenlaskettu kokonaismääräraha ei ylity. 

Poistot on budjetoitu suunnitelmapoistojen määräisinä. Poistoja laskettaessa noudatetaan valtuus-

ton 27.5.2013 hyväksymää poistosuunnitelmaa. 
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Tavoitteet 

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toimin-

nalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteita on asetettu taloudellisuudelle, tuottavuudelle, vai-

kuttavuudelle, kehittämiselle ja riskienhallinnalle. Tavoitteet tukevat kaupungin strategisten pää-

määrien saavuttamista.  

Sisäiset erät 

Sisäinen laskutus on palveluyksiköiden ja tukipalveluyksiköiden järjestelmä, jossa sisäisistä pal-

veluista laskutetaan etukäteen määriteltyjen kiinteiden hintojen perusteella tai automatisoitavissa 

olevien kustannustenjakoperiaatteiden mukaan.  Sisäiset erät jo talousarviovaiheessa erotetaan 

ulkoisista tapahtumista, jotta ulkoinen tuloslaskelma voidaan esittää. 

Loimaan kaupunki esittää sisäiset erät vielä toistaiseksi erillään ulkoisista, jotta sisäisten erien 

suuretkin vuosittaiset vaihtelut eivät hämärtäisi talouden tasapainottamistyöskentelyä. 

Konsernihallinnon keskitetyt ja palvelualoille vyörytettävät palvelut ovat: 

• sisäiset vuokrat 

• ruokahuolto 

• alueiden kunnossapito 

• keskitetyt toimistopalvelut 

• keskitetyt it-palvelut 

Sisäiset eli kaupungin usean yksikön yhteiset erät voidaan käsitellä: 

• menonsiirtokirjauksina 

• vyörytyksenä 

• sisäisinä vuokrina 

Vyörytysperusteena on budjetoidut palkat kustannuspaikoittain. 

Elinympäristövaliokunta vyöryttää omilla vyörytysperusteillaan: 

• kiinteistöhuollon 

• siivouksen 

• ruokahuollon 

• kuljetukset 

Palvelualat maksavat lisäksi käytössään olevista toimitiloistaan sisäistä vuokraa. 

Sisäiset menot ja sisäiset tulot ovat aina käyttötalouspuolella yhtä suuret, tulosvaikutusta niillä ei 

ole. 

4.2 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntakonsernin johtamisjärjestelmää, jolla varmiste-

taan, että johtaminen, suunnittelu ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja riittävään tietoon ja var-

mistetaan se, että toiminta jatkuu keskeytyksittä ja häiriöttä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. 
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Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kaupunginhallituksella. Kaupunginhallitus vastaa, että 

kaupungin johtamis- ja hallintojärjestelmä on kokonaisuutena asianmukainen ja toimielintyös-

kentely hyvän hallintotavan mukaista ja tehokasta.  

Kaupungin riskienhallintapolitiikka on vahvistettu valtuustossa 21.3.2011. Loimaan kaupungin 

24.4.2017 hyväksymän hallintosäännön 9. luvussa on vahvistettu sisäisen valvonnan ja riskien-

hallinnan perusteet. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje tullaan päivittämään vuoden 2020 aikana. 

4.3 Tuloperusteet 

Verotulot 

Talousarvio on laadittu seuraavilla veroprosenteilla: 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kunnallis-

vero-% 

 20,50 21,00 21,00 21,50 21,50 21,50 

Kiinteistö-

vero-% 

Vaihteluvälit       

Yleinen 0,93-2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Vakituinen 

asunto 

0,41-1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Muu asuin-

rakennus 

0,93-2,00 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Rakentama-

ton asuin-

paikka 

2,00-6,00 - - - - - - 

Voimalaitos 0,93- 3,10 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Talousarviossa ja –suunnitelmassa on huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja 

valtiovarainministeriön viimeisimmät ennusteet. Verotulot vuodelle 2020 on arvioitu elokuun 

2019 asukasmäärän mukaan. Asukasmäärä elokuussa on ollut 15 958. 

Verotuloja arvioidaan vuonna 2020 kertyvän vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen (perustuu 

Kuntaliiton lokakuun 2019 arvioon) nähden 2,7 milj.euroa eli noin 4,9 prosenttia enemmän. Ve-

rotulojen kokonaismääräksi on arvioitu 56,8 milj.euroa. 

Kunnallisvero 

Vuonna 2019 kunnallisverotuottoja arvioidaan kertyvän 46,6 milj. euroa eli noin 2,6 milj. euroa 

alkuperäistä talousarviota vähemmän. Kuntaliiton ennusteen mukaan, huomioiden elokuun väki-

luvun ennuste, kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2020 yhteensä 49,1 milj.euroa eli 

noin 5,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.  

Suunnitelmavuodelle 2021 kunnallisveroprosenttiin esitetään 0,5 prosentin korotusta. Vuodesta 

2021 lähtien kunnallisveroprosentti tulisi olemaan 21,50 prosenttia. 
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Vuoden 2019 kunnallisverotilitysten euromäärä on laskenut huomattavasti Kuntaliiton esittä-

mästä vuoden 2018 lopun ennusteesta. Kunnallisverotilitysten heikentynyt tilitys johtuu tulovero-

rekisterin käyttöönottoon liittyvistä vaikeuksista ja verokorttimuutoksesta. Lisäksi vuodelle 2019 

muutettiin jäännösverojen palautusten tilitysten rytmiä. 

Edellä mainitut muutokset asettavat haastetta niin kuluvan vuoden kuin tulevien vuosien verotili-

tysten arvioinnille. 

 

Vuosille 2020 on ennustettu reipasta kasvua verrattaessa vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen. 

Tähän pitää kuitenkin suhtautua varauksellisesti.  

Osuus yhteisöveron tuotosta 

Vuonna 2020 kuntien yhteisöverokanta on 20,0 prosenttia ja yhteisöveron jako-osuus 31.30 pro-

senttia. Vuonna 2020 yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 3,5 milj. euroa eli 158 000 eli 4,7 pro-

senttia enemmän kuin vuonna 2019. 

Vuonna 2019 yhteisöverotilityksiä arvioidaan muodostuva 3,4 milj. euroa. Kuntaliiton lokakuun 

2019 ennuste huomioiden yhteisöverotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2019 noin 352 000 eu-

roa vähemmän kuin mitä on budjetoitu. 

 

Kiinteistövero 

Vuonna 2019 ei kiinteistöveroprosentteihin tullut muutoksia. Vuoden 2020 talousarvio ei myös-

kään sisällä korotuksia kiinteistöveroprosentteihin. Yhteensä kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän 

noin 4,2 milj.euroa, joka on vastaava määrä kuin vuonna 2019. 

Osana suunnitelmavuosien 2021 -2023 tasapainotusta varaudutaan vuodelle 2021 esittämään 

kunnallisveron 0,50 prosentin korotuksen lisäksi myös yleisen kiinteistöveron ja asuinrakennus-

ten kiinteistöverojen lisäyksen noin 400 000 euroa. Tämä ei vielä ole mukana suunnitelmavuo-

sien laskelmissa. 

Verotulojen kehitys eri vuosina:

 

Valtionosuudet 

Valtionosuus maksetaan valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin laskennallisiin kustan-

nuksiin. Yleinen valtionosuus koostuu peruspalvelujen valtionosuudesta, verotulotasauksesta 

sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta valtionosuudesta.  

Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaiset valtionosuuslaskelmat 7.10.2019 vuodelle 2020 valtion 

talousarvion mukaiseksi. Lisäksi 14.10.2019 laskelmiin päivitettiin uudet sairastavuuskertoimet.  

TILIVUOSI TP 2015 osuus % TP 2016 osuus % TP 2017 osuus % TP 2018 osuus % TA 2019 osuus % TAE 2019 osuus % TA 2020 osuus % TS 2021 osuus % TS 2022 osuus % TS 2023 osuus %

Verolaji/VERO % 20,5 20,5 20,5 20,5 21,0 21,0 21,0 21,5 21,5 21,5

Kunnallisvero 46 825 87,0 46 513 87,0 45 770 86,0 45 813 86,0 49 200 86,0 46 559 86,1 49 068 86,5 51 303 86,7 52 549 86,8 52 789 86,9

Muutos% 1,8 -0,7 -1,6 0,1 6,8 1,6 5,4 4,6 2,4 0,45

Yhteisövero 3 101 5,0 3 001 5,0 3 595 6,0 3 300 6,0 3 710 7,0 3 358 6,2 3 516 6,2 3 692 6,2 3 815 6,3 3 815 6,3

Muutos % 11,0 -3,2 19,8 -8,9 11,0 1,8 4,7 5,0 3,3 0,00

Kiinteistövero 4 081 8,0 4 211 8,0 4 149 8,0 4 163 8,0 4 124 7,0 4 173 7,7 4 173 7,4 4 173 7,1 4 173 6,9 4 173 6,9

Muutos % 0,9 3,2 -1,5 0,3 -0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,00

VEROTULOKSI KIRJATTU 54 007 100 53 725 100 53 514 100 53 276 100 57 034 100 54 090 100 56 757 100 59 168 100 60 537 100 60 777 100

Muutos % 2,2 -0,5 -0,4 -0,4 6,6 1,5 4,9 4,2 2,3 0,40

Efektiivinen veroaste % 14,1 14,1 13,6 13,5 13,9 13,9 14,0 14,4 14,5
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Seuraava laskelmapäivitys julkaistaan marraskuussa 2019 ja lopulliset päätökset kuntien valtion-

osuuksista vuodelle 2020 tehdään joulukuun 2019 lopussa. Ennakkolaskelman mukaan kunnille 

myönnetään valtionosuutta yhteensä 9 219 milj. euroa vuonna 2020 (8 608 milj. euroa vuonna 

2019), josta valtionosuutena maksetaan 6 968 milj. euroa ja veromenetysten kompensaationa 

2 251 milj. euroa. Kuntien valtionosuudet kasvavat mukaan lukien veromenetyskompensaatiot (2 

251 milj. €) 610 milj. euroa (111 €/asukas) vuodesta 2019. 

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,09 prosent-

tiyksikköä ja on 25,46 prosenttia vuonna 2020 (25,37 prosenttia vuonna 2019). Budjettiriihessä 

(17.9.2019) tehtiin päätös kertaluonteisen valtionosuuskompensaation (237 milj. euroa) siirrosta 

vuodelta 2020 vuodelle 2019. Tämä on huomioitu Kuntaliiton ja kaupungin ennustelaskelmissa. 

Peruspalvelujen valtionosuuden kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 

2019 päättyneestä kilpailukykysopimuksesta (lomarahojen leikkaus +264 milj. euroa), määräai-

kaisen indeksikorotusten jäädytyksestä (+2,4 prosenttia), lakiin perustuvasta kustannusten jaon 

tarkistuksesta (+102 milj. euroa) ja veromenetysten kompensaatiosta (+285 milj. euroa).  

Peruspalvelujen valtionosuutta vähentävät kilpailukykysopimuksen-leikkauksen työajan piden-

nys (-234 milj. euroa), alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen (-29 milj. eu-

roa), digitalisaation kannustinjärjestelmä (-10 milj. euroa), säästö omais- ja perhehoidon kehittä-

misestä (-10 milj. euroa) ja pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvä vähennys (-23 milj. euroa).  

Tämän lisäksi peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon kuntien tehtävien ja velvoit-

teiden muutokset vuonna 2020. Näitä ovat mm. lastensuojelun jälkihuollon laajennus, A1-kielen 

opetuksen varhentaminen, subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja perheiden ja elämäntilantei-

den moninaisuuden tukeminen. 

Vuonna 2020 Loimaan valtionosuuden määrä nousee (14.10.2019 valtionosuuden ennakkoarvio) 

noin 6,4 prosenttia talousarvioon 2019 nähden. Vuonna 2020 Loimaan valtionosuuden määräksi 

on arvioitu 42,1 milj.euroa (valtionosuus tilinpäätösennakon mukaan vuonna 2019 on 39,3 

milj.euroa ja kompensaatio +757 000 euroa yhteensä noin 40,1 milj. euroa).  

Valtionosuuksien määrä ja jakautuminen vuosina 2015-2023:

 

TILIVUOSI TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS2023

Peruspalvelujen 

valtionosuus 33 092 34 885 33 891 32 389 31 383 35 820 36 095 36 395 36 595

Muutos % -10 5,4 -2,8 -4,6 -3,2 12,39 0,76 0,82 0,55

Verontasaus 10 200 10 669 10 669 10 633 10 135 10 779 10 779 10 779 10 779

Muutos % 36,3 4,6 0 -0,3 -4,9 5,97 0,00 0,00 0,00

Opetus- ja 

kulttuuritoimen 

valtionosuudet -1 563 -1 416 -2 207 -2 082 -2 086 -2 195 -2 195 -2 195 -2 195

Muutos % -26,2 9,4 55,9 -6 0,1 -4,97 0,00 0,00 0,00

YHTEENSÄ 41 729 44 138 42 353 40 940 39 432 33 625 33 900 34 200 34 400

Muutos % -0,9 5,8 -4 -3,5 -3,8 -17,27 0,81 0,88 0,58

Veromenetysten 

komepnsaatio 8 500 8 500 8 500 8 500

YHTEENSÄ 42 125 42 400 42 700 42 900

Muutos % 6,39 0,65 0,70 0,47
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Toimintatuotot 

Vuoden 2020 ulkoiset toimintatuotot laskevat vuoden 2019 muutettuun talousarvioon nähden -

2,2 prosenttia eli noin 390 000 euroa ja nousevat tilinpäätösennusteeseen nähden 4,1 prosenttia 

eli noin 707 000 euroa.  

Toimintatuottojen muutokset vuonna 2020 muutettuun talousarvioon 2019 verrattuna muodostu-

vat myyntituottojen 7,3 prosentin eli 639 000 euroa ja maksutuottojen 4,9 prosentin eli 289 000 

euroa vähenemisestä. Vastaavasti tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan noin 15,8 prosenttia eli 

224 000 euroa ja toimintatuottoja 14,8 prosenttia eli 311 000 euroa enemmän kuin muutetussa 

talousarviossa 2019.  

Myynti- ja maksutuottojen väheneminen johtuu suurimmaksi osaksi sosiaalityön ja terveys- ja 

hoivapalveluiden maksujen pienenemisestä muutettuun talousarvioon 2019 nähden.  Kyseisiä 

maksuja on talousarviossa asetettu realistiselle tulotasolle. Muutettuun talousarvioon 2019 näh-

den vuoden 2020 myyntituottoihin on varattu tuloja akuutin kuntoutusosaston seudullisen yhteis-

työn käynnistämiseen liittyen 600 000 euroa. Lisäksi kaupunginjohtajan esitys sisältää myyntitu-

loa Kalikan virkistysalueen myynnistä. 

4.4 Menoperusteet 

Toimintakulut 

Vuoden 2020 ulkoiset toimintakulut yhteensä nousevat muutettuun talousarvioon 2019 nähden 

1,2 prosenttia eli noin 1,4 milj. euroa ja tilinpäätösennusteeseen nähden 0,5 prosenttia eli noin 

0,580 milj. euroa. Toimintakulut vuonna 2020 ovat 113,1 milj. euroa. 

Henkilöstökulut 

Henkilöstökulut on arvioitu nykyisen vakanssirakenteen mukaisesti huomioiden eläköitymisten, 

tehtävien uudelleen järjestelyjen ja palvelualojen välisten siirtojen vaikutukset. Henkilöstövähen-

nykset tulee pääsääntöisesti toteuttaa niin, että syntyvää säästöä ei käytetä korvaaviin ostopalve-

luihin. 

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2018 - 31.3.2020 välisen ajan. So-

pimuskauden aikana palkkoja on korotettu kahdella yleiskorotuksella ja yhdellä tuloksellisuuteen 

perustuvalla paikallisella kertaerällä. Lisäksi sopimukseen liittyi laaja työaikamääräyksiä kos-

keva uudistus. 

Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus tehtiin 1.5.2018 ja se oli 1,25 % tai 26 euroa kuukau-

dessa. Toinen yleiskorotus tehtiin 1.4.2019 ja se oli suuruudeltaan 1,0 %. Myös henkilökohtaisen 

lisän maksusummaa korotettiin. Yleiskorotukset koskivat myös palkkahinnoittelun ulkopuolisia. 

Sopimuskauteen kuuluu myös tuloksellisuuteen perustuva paikallinen kertaerä, joka laitettiin 

maksuun 1.1.2019 lukien. Sen suuruus oli 1,2 % KVTES:n palkkasummasta. 

Neuvottelutulokseen sisältyivät määräykset mahdollisuudesta vaihtaa lomanmääräytymisvuosien 

2017–2018 sekä 2018–2019 lomaraha vapaaksi sopimuksessa tarkemmin määritellyin ehdoin. 

Vaihtamismahdollisuus edellyttää, että määräysten käyttöönotosta sovitaan ensin paikallisesti. 
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Kilpailukykysopimuksen lomarahojen leikkaus 30 % päättyy vuonna 2019 ja kyseinen summa 

kasvattaa talousarviovuoden 2020 henkilöstökuluja noin 500 000 euroa. Tämä on huomioitu vuo-

den 2020 palkkakuluja arvioitaessa. 

Vuoden 2020 palkkojen sivukuluprosentit ovat (ennakkotieto KEVA kesäkuu 2019): 

 2016 2017 2018 2019 2020 ta-tili Lähde 

Palkkaperusteinen KuEL-maksu, % 17,10 17,05 16,75 16,15 17,06 4100 KEVA 

VaEL-maksu (opettajat), % 18,34 16,97 16,78 16,38 16,50 4100 KEVA 

Sairasvakuutusmaksu, % 2,12 1,08 0,87 0,75 1,35 4150 KEVA 

Työttömyysvakuutusmaksu, % 3,85 3,25 2,60 2,60 1,39 4160 KEVA 

Tapaturmavakuutusmaksu, % 0,36 0,45 0,45 0,45 1,09 4170 KEVA 

Taloudellinen tuki, % 0,05 0,04 0,04 0,04  4170 Kuntaliitto 

Yhteensä / Kuel -palkat 23,48 21,87 20,71 19,99 20,89 Muutos 0,90 

Yhteensä / Vael palkat, % 24,72 21,79 20,74 20,22 20,33 Muutos 0,11 

Eläkemenoperusteiset- ja varhe-maksut kohdennetaan aiheuttamisperiaatteella suoraan kustan-

nuspaikoille keskitetysti. Varhe-maksujen ennakkotieto vuodelle 2020 ei ole mukana esityksessä.  

Henkilöstökulut laskevat muutettuun talousarvioon 2019 ja tilinpäätösennusteeseen 2019 nähden 

2,7 prosenttia eli 1,2 milj. euroa. Henkilöstökulujen muutos muodostuu suuremmaksi osaksi 1,5 

milj. euron henkilöstökulujen vähentämisestä, joka kaavaillaan aikaansaatavan yt-neuvottelujen 

myötä. Kaupunginhallitus on 7.10.2019 päättänyt yt-neuvottelujen käynnistämisestä ja 

28.10.2019 hyväksynyt neuvottelutavoitteet. Vuoden 2020 henkilöstökuluja vastaavasti nostaa 

kilpailukykysopimuksen lomarahan palautus +30 prosenttia, joka on noin 500 000 euroa. Henki-

löstökulut vuonna 2020 ovat yhteensä 44,3 milj. euroa. 
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Loimaan kaupungin ja Loimaan veden henkilöstömäärä henkilötyövuosittain:  

 

Vuoden 2020 talousarvio sisältää seuraavat henkilöstöratkaisut: 

Kaupunginhallitus: 

• Talous- ja palkkahallinnon järjestämisvaihtoehtojen ja prosessien tarkastelun myötä palk-

kahallinto, -1 htv. 

• Ostolaskukiertojärjestelmän tehostaminen, -0,5 htv. 

• IT-prosessien järjestämisvaihtoehtojen ja prosessien tarkastelun myötä, -0,5 htv. 

• yht -2 

Hyvinvointivaliokunta: 

• Jätetään 1.11.2019 täyttämättä kuntohoitajan toimi, -1 htv 

• Jätetään täyttämättä Ilolakotien osastonhoitajan virka, -1 htv 

TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020

ERO TA19 -

TA20 Muutos %

KOKONAISMÄÄRÄ 1029,09 995,19 1000,12 985,99 967,00 955,39 969,82 947,35 -22,47 -2,32

Kaupunginhallitus 32,50 33,35 29,50 31,50 31,00 39,00 37,00 34,50 -2,50 -6,76

Konsernihallinto 32,50 33,35 29,50 31,50 31,00 22,00 19,00 16,50 -2,50 -13,16

Elinvoima 17,00 18,00 18,00 0,00 0,00

Hyvinvointivaliokunta 459,50 433,25 444,25 441,25 432,00 415,50 429,00 426,80 -2,20 -0,51

Soten hallinto 12,00 11,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,50 10,00 1,50 17,65

Sosiaalityö 16,00 16,00 24,00 27,00 27,00 20,00 22,00 21,80 -0,20 -0,91

Perheneuvola 1.1.2018 sos.työ 4,00 4,00 2,60 -1,40 -35,00

Perhepalvelut* 1.12013 Sos.työ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Perhetukikeskus 8,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aikuissos.työ.1.1.13 sos.työ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vammaispalvelut 39,50 38,50 36,50 36,50 36,50 36,50 34,50 34,50 0,00 0,00

Terveys- ja hoivaphallinto ** 4,00 4,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 1,50 -0,50 -25,00

Avoterveydenhuolto 47,00 49,00 48,00 47,00 46,00 46,00 46,00 50,00 4,00 8,70

Terapiapalvelut 8,25 8,25 7,25 7,25 8,00 9,00 11,00 11,00 0,00 0,00

Suun terveydenhuolto 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00

Erityispalveluyksikkö 12,00 12,00 14,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mielenterveys-/päihderyhmä ja mtkuntoutus 11,00 11,00 11,00 10,00 -1,00 -9,09

Perheneuvola 31.12.2017 asti 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Akuutti vuodeosastohoito 57,50 56,50 115,50 96,00 86,00 82,00 81,60 83,00 1,40 1,72

Kotihoito 85,00 86,00 80,00 80,00 83,00 84,00 102,00 105,00 3,00 2,94

Kuntouttava päivätoiminta 4,50 6,40 8,40 2,00 31,25

Omaishoito Tammikoti (Pikkukartano)18,50 15,50 14,50 14,50 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Ikäihmisten omaishoito 2,50 3,50 3,50 0,00 0,00

Palveluasuminen (KAPU+ILOLA+AHOS)48,50 37,50 49,50 63,00 61,00 61,00 70,50 59,00 -11,50 -16,31

Muut asumispalvelut/ostopalvelut 0,50

Vanhainkodit / laitokset 51,50 38,50 17,50 17,50 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00

Työkymppi 25,75 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sivistysvaliokunta 392,50 401,00 397,00 388,00 370,00 370,80 366,70 356,50 -10,20 -2,78

Varhaiskasvatus 134,00 138,00 136,00 123,00 115,00 113,50 111,50 105,00 -6,50 -5,83

Perusopetus ja lukiokoulutus 201,60 196,50 195,10 198,50 187,50 190,50 189,50 188,50 -1,00 -0,53

Vapaa-aikalautakunta 56,90 66,50 65,90 66,50 67,50 66,80 65,70 63,00 -2,70 -4,11

Elinympäristövaliokunta 131,59 114,59 116,37 112,24 120,00 117,09 123,45 116,55 -6,90 -5,59

Elinympäristövaliokunta 124,59 108,59 110,37 106,24 114,84 117,09 123,45 116,55 -6,90 -5,59

Ympäristölautakunta 30.6.2017 asti 7,00 6,00 6,00 6,00 5,16 0,00 0,00 0,00

Loimaan Vesi-liikelaitos 13,00 13,00 13,00 13,00 14,00 13,00 13,67 13,00 -0,67 -4,90

Henkilömäärä on  henkilötyövuosina.

Henkilötyövuosi lasketaan siten, että henkilön työaika muutetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työpanokseksi.
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• Päätettiin täyttää päiväkuntoutuksen lähihoitajan toimi, jolle ei ole saatu täyttölupaa, +1 

htv 

• Päätettiin täyttää toimintaterapeutin toimi, johon on saatu täyttölupa, +1 htv 

• Päätettiin täyttää intensiivitiimin vuodelle 2020 esitetyt kaksi lähihoitajan ja yksi fysiote-

rapeutin toimi, +3 htv 

• yht +3 

Hyvinvointivaliokunnan jälkeinen tasapainotus: 

• Kasvatus- ja perheneuvolan tehtävien uudelleenjärjestelyt, –1 htv 

Sivistysvaliokunta: 

• Varhaiskasvatus, -5 htv. 

• Perusopetus: kolme koulunkäynninohjaajaa 1.8.2019-, -3 htv. 

• vapaa-aikapalvelut: kirjastovirkailija, liikunnanohjaaja, nuoriso-ohjaaja ja musiikkiopis-

ton rehtori, -4 htv. 

• yht.-12 

Elinympäristövaliokunta: 

• Laitosmies, tehtävä ollut täyttämättä, -1 htv. 

• Ruoka- ja siivouspalveluissa (osa jo toteutunut 2019 vuoden lopulla mutta summat olleet 

talousarviossa):  

o vastaava ruokapalvelutyöntekijä, -1,75 htv. 

o ruokapalvelutyöntekijä, -0,6 htv. 

o laitoshuoltaja, -2,5 htv. 

 

• Rakennus- ja ympäristövalvonta 

o palvelusihteeri (ollut täyttämättä jo vuonna 2019), -1 htv. 

• yht.-6,85 

 

Elinympäristövaliokunnan jälkeinen tasapainotus:  

• Kiinteistöhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen, -1 htv. 

• Varastopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen, -1htv.  

 

Muu kohdistamaton vähennys 

• Palvelusihteerien (koko kaupungin organisaatio) tehtävien uudelleenjärjestelyt, -2 htv. 

Yhteensä netto 22,85 henkilötyövuoden vähennys  

Edellä mainittujen tehtävien järjestämisvaihtoehtojen selvitysten yhteydessä mahdollinen henki-

löstövähennys sopeutetaan ensisijaisesti henkilöstön eläköitymisen ja muun poistuman mukai-

sesti tai sisäisenä siirtona kaupunkiorganisaation tasolla.  

Tämän lisäksi henkilöstön sopeutustarve 1,5 milj. euroa, jota tavoitellaan käynnistetyillä yt-neu-

votteluilla, on jaettu toimielimittäin seuraavasti: 

• Kaupunginhallitus -74 000 euroa 

• Hyvinvointivaliokunta -756 000 euroa 

• Sivistysvaliokunta -512 000 euroa 
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• Elinympäristövaliokunta -114 000 euroa 

Talouden tasapainottamiseksi henkilöstöpolitiikassa noudatetaan seuraavia toimenpiteitä:  

• Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudelli-

sesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelu-

rakenteiden uudistamista 2020 -2023. 

• täyttölupamenettely 

• sijaistenkäytön rajoittaminen 

• palkattomien virka- ja työvapaiden suosiminen, silloin kun henkilöllä ei ole säästövapaa-

kertymää ja vapaa voidaan myöntää lisäkustannuksitta. 

• hyödynnetään eläköitymiset ja työpaikan vaihdokset työnjakoa suunnitellessa 

Talousarviovuoden 2020 aikana jatkaa avoimeksi tulevien vakanssien ja eläköityvien uudelleen 

täyttämisien tarkastelua henkilöstön ohjausryhmä. Ryhmän tarkoitus on tarkastella avoimeksi tu-

levien virkojen ja tehtävien täyttämisen tarpeellisuutta. 

Kuntapalvelujen järjestäminen on pitkälti osaavan henkilöstön ja hyvän johtamisen varassa. On-

nistuneella henkilöstöjohtamisella voidaan vaikuttaa työn tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun. 

Tuottavuuden ja työssä jaksamisen kehittämisellä saadaan pitkällä tähtäimellä työvoima riittä-

mään ja henkilöstökustannukset kuriin. 

Palvelujen ostot  

Vuoden 2020 palvelujen ostot nousevat vuoden 2019 muutettuun talousarvioon nähden 5,2 pro-

senttia eli noin 2,7 milj.euroa ja nousevat tilinpäätösennusteeseen nähden 3,6 prosenttia eli noin 

1,9 milj. euroa. Palvelujen ostomenojen arvioidaan vuonna 2020 olevan noin 55,8 milj. euroa 

Palvelujen ostojen muutokset vuonna 2020 muutettuun talousarvioon 2019 verrattuna muodostu-

vat lähinnä hyvinvointivaliokunnan erikoissairaanhoitopiirin asiakasmaksujen noususta 1,6 milj. 

euroa terveys- ja hoivapalveluiden muiden asiakaspalveluiden ostoista 1,0 milj. euroa (vanhain-

koti Mäntypuisto purku ostopalvelupaikoiksi), noin 400 000 euron varauksesta kiinteistöjen 

purku ja ylläpitokustannuksiin ja it-ylläpitokustannusten noususta noin 300 00 euroa. 

Palvelujen ostoihin on tehty kaupunginhallituksen 4.11.2019 tekemän päätöksen mukaan 

500 000 euron vähennys. Tarkempi erittely siitä, miten menoja on vähennetty, löytyy sivulta 21 

kohdasta 3.4. Talouden ja toiminnan sopeuttaminen. Lisäksi kesken on neuvottelut tehostetun 

palveluasumisen ostopalvelujen hinnankorotuksista. Hinnankorotusesitykset nostaisivat ostopal-

velun menokohtaa yhteensä noin 250 000 eurolla. Hinnankorotusesityksistä osa on varattu ta-

lousarviossa. 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

Vuonna 2020 aineet, tarvikkeet ja tavarat ryhmän menot laskevat 0,77 prosenttia eli 54 000 euroa 

muutettuun talousarvioon 2019 ja tilinpäätösennusteeseen nähden. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

hankintameno on vuonna 2020 noin 7,0 milj. euroa. 
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Avustukset 

Avustusmenot laskevat 2,4 prosenttia eli 99 000 euroa. Avustusmenojen lasku muodostuu lä-

hinnä vapaa-aikapuolen avustusten vähennyksestä 48 000 euroa ja yksityistieavustusten määrän 

vähentämisenä 30 000 euroa. Avustusmenot vuonna 2020 ovat 4,1 milj. euroa. 

Muut toimintakulut 

Muut toimintakulut nousevat 1,25 prosenttia eli 25 000 euroa. Muut toimintakulut vuonna 2020 

ovat 2,0 milj.euroa. 

Investoinnit 

Vuoden 2020 nettoinvestointimenot ovat noin 5 047 000 miljoonaa euroa, joista talonrakennusin-

vestoinnit ovat 1,1 milj. euroa, julkinen käyttöomaisuusinvestoinnit 3,7 milj. euroa, kuljetusväli-

neinvestoinnit 130 000 euroa ja irtain omaisuus 50 000 euroa. 

Poistot 

Poistojen arvioidaan kasvavan vuonna 2020 noin 4,75 prosenttia talousarvioon ja tilinpäätösen-

nusteeseen 2019 nähden. Poistojen kokonaismääräksi on arvioitu vuodelle 2020 yhteensä 3,5 

milj.euroa, joka on noin 160 000 euroa enemmän kuin vuoden 2019 muutetussa talousarviossa. 
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KÄYTTÖTALOUSOSA 
 

5.1 Kaupunginvaltuusto 

 

Talousarviokohdan nimi:   

 

Toimielin:    Kaupunginvaltuusto   

Vastuuhenkilö:    

 

1. Toiminnan kuvaus  

 

Valtuusto vastaa kaupungin strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden 

asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan 

järjestämisestä.  

Loimaan kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2016, että valtuutettujen lukumäärä uudella valtuus-

tokaudella 2017 – 2021 on 43 valtuutettua. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

KAUPUNGINVALTUUSTO

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019

Talousarvio 

2020

Taloussuunni-

telma 2021

Taloussuunni-

telma 2022

Taloussuunni-

telma 2023

Toimintatuotot

Sisäiset tuotot

Tuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut -56 725 -38 800 -50100 -51 353 -52 636 -53 636

Sisäiset kulut -27 351 -24 800 -31586

Kulut yhteensä -84 076 -63 600 -81 686 -51 353 -52 636 -53 636

TOIMINTAKATE -84 076 -63 600 -81 686 -51 353 -52 636 -53 636

Poistot ja arvonalent.

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -84 076 -63 600 -81 686 -51 353 -52 636 -53 636
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5.2 Tarkastuslautakunta 

 

Talousarviokohdan nimi:   

 

Toimielin:    Tarkastuslautakunta   

Vastuuhenkilö:    

1. Toiminnan kuvaus  

 

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi 

kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi 

kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. 

 

 
 

Strateginen tavoite  Arviointiväline, jolla 

tavoitteen toteutu-

mista arvioidaan 

Toiminnallinen ta-

voite 2020 

Arviointiväline, 

jolla tavoitteen to-

teutumista arvioi-

daan 

Mittarin arvo/ yksikkö ja ver-

tailutiedot 

B.4. Loimaa on tavoitteelli-
nen ja vakaa omistaja - Loi-
maalla on hyvä tehdä töitä.  

 

B4.1. Teemme päätöksiä 
pitkäjänteisesti ja strate-

gian mukaisesti. 
 
 

 

B4.6.  Asetamme konser-

niyhteisöille strategiset ta-

voitteet valtuustokausit-

tain. 

 

B4.7. Kehitämme konser-

nin sisäisiä menettely- ja 

toimintatapoja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisten tavoitteiden 

seuranta ja arviointi vuosit-

tain toimintakertomuk-

sessa. 

Seuranta ja säännöllinen rapor-
tointi (kuukausiraportit, osavuo-
sikatsaukset, tilinpäätös); Ta-
louden tunnusluvut 

Strategisten tavoitteiden seu-

ranta ja arviointi vuosittain toi-
mintakertomuksessa. 

Seuranta ja säännöllinen 

raportointi (kuukausirapor-

tit, osavuosikatsaukset, ti-

linpäätös); Konserni- ja 

omistusohjauksen toimi-

vuuden seuranta ja arvi-

ointi vuosittain. 
 

 
 
Omaehtoinen sisäinen ja 
ulkoinen valvonta. 
 
 
Tavoitteena on selvittää, 
suoritetaanko kaikilla ta-
soilla omaehtoista arvioin-
tia. 
 
 
Johdetaanko kaupunkia 
valtuuston asettamien ta-
voitteiden mukaisesti. 
Tuleeko kaupungin tilintar-
kastus hoidettua asianmu-
kaisesti. 
 
 
 

 

Tilintarkastuspäivien 
määrä 

Lautakuntien kokous-
määrä 

 

 

Arviointikertomus 

Tilintarkastusrportti 

 

 
 
 

Vastaa sovittua määrää 

 



38  

  
 

 

5.3 Keskusvaalilautakunta 

 

Talousarviokohdan nimi:   

 

Toimielin:    Kaupunginvaltuusto   

Vastuuhenkilö:    

 

1. Toiminnan kuvaus  

 

Vuoden 2020 aikana ei ole vaaleja.  

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit ja 2023 eduskuntavaalit. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019

Talousarvio 

2020

Taloussuunni-

telma 2021

Taloussuunni-

telma 2022

Taloussuunni-

telma 2023

Toimintatuotot

Sisäiset tuotot 35 058 33 000 32 000 32 608 33 260 33 892

Tuotot yhteensä 35 058 33 000 32 000 32 608 33 260 33 892

Toimintakulut -35 032 -33 000 -32000 -32 800 -33 620 -34 259

Sisäiset kulut -26 0

Kulut yhteensä -35 058 -33 000 -32 000 -32 800 -33 620 -34 259

TOIMINTAKATE 0 0 0 -192 -360 -367

Poistot ja arvonalent.

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 -192 -360 -367

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019

Talousarvio 

2020

Taloussuunni-

telma 2021

Taloussuunni-

telma 2022

Taloussuunni-

telma 2023

Toimintatuotot 30 465 66 000 30 500

Sisäiset tuotot 0 0

Tuotot yhteensä 30 465 66 000 0 0 0 30 500

Toimintakulut -17 510 -66 000 -30 000 -18 000

Sisäiset kulut -577 0

Kulut yhteensä -18 087 -66 000 0 -30 000 0 -18 000

TOIMINTAKATE 12 378 0 0 -30 000 0 12 500

Poistot ja arvonalent. 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 12 378 0 0 -30 000 0 12 500
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5.4 Kaupunginhallitus 

 
 

5.4.1 Konsernijohto 

 

Talousarviokohdan nimi:   

 

Toimiala:   Konsernijohto 

Toimielin:    Kaupunginhallitus 

Palveluala:   Hallintopalvelut 

Vastuuhenkilö:   Kaupunginjohtaja 

 

1. Toiminnan kuvaus  

 

 

Konsernijohto -toimiala sisältää kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toiminnan sekä hallituksen 

ja valtuuston valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät.   

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvon-

nasta. Kaupunginhallitus johtaa toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hallitus vastaa toiminnan yhteensovit-

tamisesta ja omistajaohjauksesta sekä henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii sisäisestä valvonnasta ja ris-

kienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginjohtaja johtaa hallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa 

ja muuta toimintaa.  

Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi (Hallintosääntö 2§). 

 

 

Hallintopalvelut -palveluala vastaa konsernijohdon palvelujen, hallinnon ja muiden tehtävien järjestämi-

sestä sekä palvelualansa kehittämisestä ja henkilöstön työnjaon yhteensovittamista. 

Palveluala vastaa keskitetyistä hallinto-, henkilöstö-, talous- ja it-palveluista.  

Hallintopalvelut –palvelualalla on seuraavat palveluyksiköt esimiehineen (sijaisinen:  

• Talous- ja it-palvelut; talousjohtaja (taloussihteeri), 

• Henkilöstöpalvelut; henkilöstöjohtaja (henkilöstösihteeri), 

• Yleishallinto; hallintosihteeri (henkilöstöjohtaja).  

 

Palvelualaan sisältyy joukkoliikenne, verotuskustannukset, henkilöstön työterveyspalvelut sekä alueel-

listen palo- ja pelastuspalveluiden. Varsinais-Suomen liiton, Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalai-

toksen maksuosuudet. 

 

 



40  

  
 

2. Toimintaympäristön muutos  

 

Valtuuston tammikuussa 2019 hyväksymässä Loimaa-strategiassa 2019 - 2021 ''Loimaalla kasvamme 

yhdessä - kasva kanssamme'' asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat vuosittaista talousarvion val-

mistelua ja talousarviossa ja -suunnitelmassa asetettavia tavoitteita. Strategian toteutumista seurataan 

vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. 

 

Valtuuston vuoden 2019 veroprosenttipäätöksen yhteydessä lokakuussa 2018 edellyttämän valtuusto-

kauden loppuun ulottuvan toimialakohtaisen talouden tasapainotusohjelman valmistelu aloitettiin loppu-

vuoden 2018 aikana ja sitä on jatkettu osana vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman valmiste-

lua. 

 

Kesäkuussa 2019 nimetyn Rinteen hallituksen ohjelman mukaan hallitus käynnistää sote-uudistuksen 

valmistelun, jossa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. 

Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. 

Kuntien tilanteesta tehdään arviointi syksyllä 2019. Kuntien tehtävät rahoitetaan kestävästi kuntien 

omilla verotuloilla sekä oikeudenmukaisella ja riittävällä valtion tuella. Väliaikaiset valtionosuusleik-

kaukset kunnille päättyvät vuonna 2020.  

 

Julkiset palvelut ovat hallitusohjelman mukaan digitaalisesti kansalaisten ja yritysten saatavilla vuoteen 

2023 mennessä. Julkisen sektorin datan avaamista ja hyödynnettävyyttä laajennetaan ja edistetään reaa-

liaikataloutta rakenteisten sähköisten laskujen ja kuittien laajalla käyttöönotolla. Digipalvelulailla 

(1.4.2019) edistetään digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, sisällön saavutetta-

vuutta sekä mahdollisuutta käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluita. Viranomaisen on suunnitel-

tava ja ylläpidettävä digitaaliset palvelunsa siten, että niiden tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja 

helppokäyttöisyys on varmistettu. 

 

Tiedonhallintalain (1.1.2020) tarkoituksena on yhdenmukaistaa tiedonhallintaa digitalisoituvassa toi-

mintaympäristössä, toteuttaa hyvää hallintoa yhdenmukaisesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja julkisuus-

periaatteen mukaisesti sekä edistää julkishallinnon tietojen ja tietovarantojen digiturvallisuutta, yhteen 

toimivuutta ja tiedon jakamista ja hyödyntämistä. 
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3. Strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet   

 

 

Strateginen tavoite ja 

toimenpide 

Arviointiväline, jolla tavoit-

teen toteutumista arvioidaan 
Toiminnallinen ta-

voite 2020 

Arviointiväline, jolla tavoit-

teen toteutumista arvioi-

daan 

Mittarin arvo/ yksikkö ja 

vertailutiedot 

A.1. Loimaa on seudulli-

nen asiointi- ja palvelu-

keskus. 

A1.1. Huolehdimme suju-
vista palveluista. 

 

A1.2. Pidämme asumisen 
ja yrityselämän toimin-

taympäristöt edullisina. 

 
A1.3. Kehitämme sähköis-

ten palvelujen saatavuutta. 

 
A1.4. Kehitämme palvelu-

jamme yhteistyökumppa-

nien kanssa. 

 

Yritys- ja asukaskysely / Toi-

mialojen sisäinen itsearvi-

ointi. 
 

Tonttien hinnat, kaukoläm-

mön ja vesihuollon hinnat, 
kiinteistövero-% 

 

Uusien sähköisen asioinnin 
palvelujen määrä 

Yritys- ja asukaskysely 

 

 

Palvelujen ja toiminnan arvi-

ointi tehdään osana kk- ja 

vuosiraportointia. Toteutetaan 

tarvittaessa erilliset asukasky-

selyt. 

 

Valmistellaan sähköisten pal-

velujen suunnitelma ja toimen-

piteet / sähköisten palvelujen 

laajentaminen vuosina 2020 - 

2023 

 

Edistetään digitaalisten palve-

lujen saatavuutta, laatua, tie-

toturvallisuutta, sisällön saa-

vutettavuutta sekä mahdolli-

suutta käyttää yhdenvertaisesti 

digitaalisia palveluita.  

  

Kyselyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sähköisten palvelujen 

määrä, asioinnin laa-

juus/määrä ja toimivuus. 

 

 

 

Asteikko 1-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3. Loimaa on aktiivinen 

viestijä ja markkinoija. 

 

A3.1. Markkinoimme aktii-

visesti Loimaata turvalli-
sena asuinpaikkana ja hy-

vänä kasvupaikkana yri-

tyksille. 
 

A3.2. Luomme positiivista 

kuvaa Loimaasta. 
 

A3.3. Pidämme kiinni siitä, 

että tieto kulkee avoimesti 
ja aktiivisesti. 

 

Loimaalle muuttaneiden 

määrä, kaupungin tapahtu-
miin osallistuneiden määrä. 

Uusien yritysten määrä 

 
Mielikuvakysely 

Asukaskysely / Toimialojen 

sisäinen itsearviointi 

 

Valmistellaan viestintäohjeen 

ja toimintatapojen päivittämi-

nen 

 

 

 

Asukaskyselyiden tai vas-

taavien selvitysten pa-

laute, miten viestinnässä 

ja tiedottamisessa on on-

nistuttu. 

Asteikko 1-5. 

 
 

Strateginen tavoite  Arviointiväline, jolla tavoit-

teen toteutumista arvioidaan 
Toiminnallinen ta-

voite 2020 

Arviointiväline, jolla tavoit-

teen toteutumista arvioi-

daan 

Mittarin arvo/ yksikkö ja 

vertailutiedot 

B.3. Loimaa on yhtenäi-

nen ja osallistava. 

B.3.1. Kehitämme uusia 

osallistumis- ja vaikutta-

mismahdollisuuksia lähi-
demokratian toteutta-

miseksi. 

 
B.3.2. Kehitämme toimin-

tatapoja ja viestintää tie-

donkulun parantamiseksi 
ja yhteistyön tukemiseksi.  

 

 

 

Käyttöön otettujen toimintatapojen 
määrä ja vaikuttavuuden arviointi 

Asukaskysely / Toimialojen sisäi-
nen itsearviointi 

 

 

Valmistellaan kuntalakiin 

sekä kaupungin toimintata-

poihin perustuvat osallista-

mista, osallistumista ja vai-

kuttamismahdollisuuksia 

koskevat menettelytavat. 

 

 

 

Seuranta, arviointi ja rapor-

tointi vuosittain osana osa-

vuosikatsauksia ja toiminta-

kertomusta. 

 

Osallistamisen, osallistu-

misen ja vaikuttamismah-

dollisuuksien toimivuu-

den itsearviointi sekä pa-

laute osana asukasky-

selyitä. 
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B3.3. Kannustamme loi-

maalaisia osallistumaan 

hyvinvointia edistäviin 
harrastuksiin ja tuemme 

yhdistyksiä ja järjestöjä 

järjestämään yhdessä 
kaupungin kanssa hyvin-

voinnin tukiverkoston. 

 

Asukaskysely; Yhdistysten ja järjes-

töjen toimintatiedot / Toimialojen 
sisäinen itsearviointi 

 

B.4. Loimaa on tavoit-

teellinen ja vakaa omis-

taja - Loimaalla on hyvä 

tehdä töitä.  

 
B4.1. Teemme päätöksiä 

pitkäjänteisesti ja strate-

gian mukaisesti. 
 

B4.2. Parannamme pal-

velujemme tulokselli-
suutta, vakautamme ta-

louttamme ja turvaamme 

toimintamme jatkuvuutta 
sopeuttamalla palvelura-

kenteita. 

 
B4.3. Uudistamme ja päi-

vitämme henkilöstöpoli-

tiikan linjaukset ja ohjeis-
tuksen kaupunki-strate-

gian mukaisiksi. 

 
B4.4. Sopeutamme henki-

löstömäärää muuttuvien 

ja uudistettavien palvelu-
rakenteiden ja -tarpeiden 

mukaisesti. 

 
B4.5.  Parannamme työ-

hyvinvointia, työn tuotta-

vuutta, osaamista ja pal-
veluja yhdessä henkilös-

tön kanssa.  

 
B4.6.  Asetamme konser-

niyhteisöille strategiset 

tavoitteet valtuustokausit-
tain. 

 

B4.7. Kehitämme konser-
nin sisäisiä menettely- ja 

toimintatapoja. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Strategisten tavoitteiden seuranta 

ja arviointi vuosittain toimintaker-

tomuksessa. 

Seuranta ja säännöllinen rapor-

tointi (kuukausiraportit, osavuosi-
katsaukset, tilinpäätös); Talouden 
tunnusluvut 

Henkilöstölinjausten mukaiset seu-
rantatiedot ja tunnusluvut.  

Henkilöstömäärä 

Työtyytyväisyyskyselyn mittarit, 
Sairauspoissaolot, Työntekijöiden 

vaihtuvuus, Osaamisen kehittämis-
suunnitelma 

Strategisten tavoitteiden seuranta 

ja arviointi vuosittain toimintaker-
tomuksessa. 

Seuranta ja säännöllinen rapor-
tointi (kuukausiraportit, osavuosi-

katsaukset, tilinpäätös); Konserni- 

ja omistusohjauksen toimivuuden 
seuranta ja arviointi vuosittain. 

 

Kaupunkistrategian toteutus 

sekä seuranta, arviointi ja 

raportointi vuosittain 2020 – 

2023 osana osavuosikat-

sauksia ja toimintakerto-

musta. 

 

Valtuustokauden 6/2017 – 

5/2021 arviointi /väliarvi-

ointi sekä toimenpiteet ja 

muutostarpeet seuraavalle 

valtuustokaudelle  

 

Palvelujen ja talouden so-

peuttamis- ja tasapainotus-

ohjelman 2019 – 2023 val-

mistelu osana vuosien 2020 

ja 2021 talousarvion ja –

suunnitelman valmistelua. 

Toimenpiteiden ja muutosten 

toimeenpano ja niiden seu-

ranta. 

 

Talous- ja henkilöstöhallin-

non ohjelmistomuutokset 

vuosina 2020 – 2022 –selvi-

tys ja toimenpiteet. 

 

Talouden ennakointia ja 

päätöksentekoa tukevan kus-

tannuslaskennan uudista-

mista jatketaan osana johta-

misen, esimiestyön, osaami-

sen sekä raportoinnin uudis-

tamista. 

 

Henkilöstöohjelman toimen-

piteiden säännöllinen seu-

ranta ja arviointi. 

Henkilöstömäärän sopeutta-

minen ja vähentäminen vuo-

sittain palvelujen ja talouden 

tasapainotusohjelman mu-

kaisten muuttuvien ja uudis-

tettavien palvelurakenteiden 

ja -tarpeiden mukaisesti. 

 

Henkilöstöjohtamisen, esi-

miestyön, yhteistyön, vuoro-

vaikutuksen ja henkilöstön 

työhyvinvoinnin menettelyta-

pojen jatkuva kehittäminen 

sekä niiden vaikutusten 

säännöllinen seuranta ja ar-

viointi. 

 

Seuranta, arviointi ja rapor-

tointi osana osavuosikat-

sauksia ja toimintakerto-

musta. 

 

 

 

 

 

Sopeuttamis- ja tasapaino-

tustoimenpiteiden seuranta, 

arviointi ja raportointi osana 

kk-raportointia ja osavuosi-

katsauksia. 

Sisäinen Itsearviointi 

(valtuusto/tarkastuslauta-

kunta/ toimielimet/palve-

lualat) sekä palaute 

osana asukaskyselyitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisäinen Itsearviointi 

(valtuusto/tarkastuslauta-

kunta/ toimielimet/palve-

lualat). 
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Sopimusten ja ostopalvelujen 

menettelytapaohjeen valmis-

telu sekä laskujen avaami-

nen avoimena datana. 

 

Selvitys Loimaan Veden ja 

Ypäjän kunnan vesihuolto-

laitoksen yhteistyövaihtoeh-

doista. 

 

Strateginen tavoite ja 

toimenpide 

Arviointiväline, jolla tavoit-

teen toteutumista arvioidaan 
Toiminnallinen ta-

voite 2020 

Arviointiväline, jolla tavoit-

teen toteutumista arvioi-

daan 

Mittarin arvo/ yksikkö ja 

vertailutiedot 

C.1. Loimaa on hyvin-

voivien, omatoimisten ja 

aktiivisten asukkaiden 

kaupunki. 

C1.1. Tuemme loimaa-

laisten hyvinvointia enna-

koivasti. 
 

C1.2. Korostamme liikun-

nan merkitystä ja tuemme 
kaikenikäisten liikku-

mista.  

 
C1.3. Kannustamme 

asukkaita monipuoliseen 

harrastustoimintaan. 

 

 

 

 
Asukas- ja asiakastyytyväisyysarvi-

ointi /-mittaukset 

 
Hyvinvointikertomuksen seuranta- 

ja arviointitiedot (TEA piste-

määrä); THL-sairastavuusindeksi; 
Kouluterveyskyselyt. 

 

 

Ikäihmisten toimintaohjel-

man valmistelu vuoden 2020 

aikana 

(Valtuustoaloite 10.12.2019 

Kaupunginhallituksen 

9.9.2019 päätös. Valmistelu 

koko organisaatiossa.) 

 

 

 

 

  

C.2. Loimaalla on suju-

vat palvelut.  

 

C2.1. Turvaamme perus-
palvelut. 

 

C2.2. Parannamme pal-
velujen saavutettavuutta. 

 

C2.3. Arvioimme ja kehi-
tämme palvelujamme 

asiakaspalautteen perus-

teella. 
 

 
 

Kaupallinen palvelutarjonta / alu-

eellinen kilpailukyky –vertailut, 
palvelutasovertailu / julkiset palve-

lut. 

 
Uusien tapojen käyttöönotto palve-

lujen järjestämisessä 

Asukas- ja asiakastyytyväisyys-ar-

viointi/-mittaukset 

Palvelujen ja talouden so-

peuttamis- ja tasapainotus-

ohjelman 2019 – 2023 val-

mistelu osana vuosien 2020 

ja 2021 talousarvion ja –

suunnitelman valmistelua. 

Toimenpiteiden ja muutosten 

toimeenpano ja niiden seu-

ranta. 

 

Palveluja ja työn sujuvuutta 

ja tuottavuutta parannetaan 

ottamalla käyttöön kehitty-

neempiä sähköisiä osallistu-

miskanavia ja työvälineitä.  

 

Sähköisten palvelujen suun-

nitelma ja toimenpiteet 

-sähköisten palvelujen laa-

jentaminen vuosina 2020 - 

2023 

 

 

 

Sopeuttamis- ja tasapaino-

tustoimenpiteiden seuranta, 

arviointi ja raportointi osana 

kk-raportointia ja osavuosi-

katsauksia. 

 

 

Sähköisten palvelujen 

määrä, asioinnin laa-

juus/määrä ja toimivuus. 

 

 

 

 

 

Sisäinen Itsearviointi 

(valtuusto/tarkastuslauta-

kunta/ toimielimet/palve-

lualat). 

 

 

 

 

C.3. Loimaalla et ole yk-

sin. 

 

C3.1. Kehitämme syrjäy-
tymisen syiden tunnista-

mista ja panostamme oi-

kea-aikaiseen tukemi-
seen. 

 

 
 

 

 

Hyvinvointikertomuksen seuranta- 
ja arviointitiedot  

 

 

Hyvinvointikertomuksen 

2017- 2020 (KV 11.6.2018 

§39) tietojen säännöllinen 

seuranta ja arviointi sekä 

niiden mukaiset toimenpi-

teet. 

 

 

Lasten ja nuorten hyvinvoin-

tisuunnitelman 2017 - 2021 

Hyvinvointikertomuksen seu-

rantatiedot.  

- Arviointi ja raportointi 

osana osavuosikatsauksia ja 

toimintakertomusta. 

 

 

Lasten ja nuorten hyvinvoin-

tisuunnitelman toteutumista, 

voimavaroja, sekä painopis-

Hyvinvointikertomuksen 

indikaattorit 

-Sisäinen Itsearviointi 

(valtuusto/tarkastuslauta-

kunta/ toimielimet/palve-

lualat). 
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C3.2. Rakennamme tur-

vallisia ja terveellisiä ra-

kennuksia ja asuin- ja 
kasvuympäristöjä. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

C3.3. Kokeilemme rohke-

asti uusia ja osallistavia 
toimintatapoja ja väli-

neitä elämisen laadun 
sekä hyvinvoinnin paran-

tamiseksi. 

 

 

 

(KV 5.3.2018 § 12) toimen-

piteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmistellaan kuntalakiin 

sekä kaupungin toimintata-

poihin perustuvat osallista-

mista, osallistumista ja vai-

kuttamismahdollisuuksia 

koskevat menettelytavat. 

 

 

 

 

Kestävä kehitys ja ilmasto-

vaikutukset osana turvallista 

asumista 

-Vähennetään 

ilmastopäästöjä lisäämällä 

uusiutuvan energian käyttöä 

ja parantamalla energiate-

hokkuutta.  

 

-Kannustetaan asukkaita ja 

paikallisia yrityksiä ilmasto-

tekoihin ja viestitään ilmas-

tonmuutoksen hillinnän mah-

dollisuuksista. 

 

 

 

 

 

tealueiden päivittämistar-

vetta seurataan vuosittain ta-

lousarvion valmistelun ja hy-

vinvointikertomuksen yhtey-

dessä. Toimi- ja palvelualat 

vastaavat palveluista niin, 

että niissä huomioidaan las-

ten ja nuorten hyvinvointi. 

Eri toimialojen omiin suun-

nitelmiin sisältyy näitä kos-

kevia tavoitteita ja toiminta-

malleja. 

 

 

 

 

 

Loimaan kasvihuonepäästöt 

CO2-raportti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakasraadit, asukastalkoot, 

avustukset, ”Hyvä arkiympä-

ristö” -kävelyt, kuntalais-

aloitteet, tapahtumat, har-

rastukset, päätöksistä tiedot-

taminen, vapaaehtoistoimin-

nan eri kanavien hyödyntä-

minen, osallistava budje-

tointi, avoin data, asuinalue- 

ja yritysluotsit. 

Kouluterveyskyselyjen in-

dikaattorit 

Sotkanet –tietokannan in-

dikaattorit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasvihuonekaasujen 

päästöt CO2-ekv. 

 

Vuonna 2017 päästöt oli-

vat yhteensä 175,3 kt 

CO2-ekv ilman teolli-

suutta. 

 

4. Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset 

 

 

 

Hyvinvointikertomuksen 2017- 2020 (KV 11.6.2018 §39) tietojen säännöllinen seuranta ja arviointi 

sekä niiden mukaiset toimenpiteet. 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017 - 2021 (KV 5.3.2018 § 12) säännöllinen seuranta ja 

arviointi sekä toimenpiteet. 

 

Ikäihmisten toimintaohjelman valmistelu vuoden 2020 aikana 
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Valtuustoaloite 10.12.2019. Hyvinvointivaliokunnan 20.8.2019 esitys ja kaupunginhallituksen 9.9.2019 

päätös. 

 

 

5. Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot 

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet  

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua 

talouden suunnitteluun 

Valmistellaan kuntalakiin sekä ja kaupungin omiin toimintatapoihin perustuvat osallistamista, osallistu-

mista ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevat menettelytavat. 

• Seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain osana osavuosikatsauksia ja toimintakertomusta. 

• Osallistamisen, osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien toimivuuden itsearviointi sekä 

palaute osana asukaskyselyitä. 

 

Vuoden 2020 aikana järjestetään osallistamistilaisuuksia mm.: 

• Palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja tasapainotusohjelman 2019 – 2022/2023 valmistelu sekä 

toimenpiteiden ja muutosten toimeenpano. 

• Talousarvion 2021 valmistelu 

• Palvelualojen merkittäviin kehittämishankkeisiin sekä muutosvalmisteluun liittyvät erilliset osal-

listamistilaisuudet (mm. kouluverkko, terveysasemat) 

 

 

Yritys- ja asukaskyselyt vuosina 2020 - 2023 

 
 

6. Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot 

 

 

Kuntien päätösten ennakkoarviointimenettelyssä (EVA) arvioidaan valmisteltavan päätöksen vaikutuk-

sia ennalta. Päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä tulee ottaa huomioon, miten ne vaikuttavat kuntalai-

siin, ympäristöön, organisaatioon ja henkilöstöön sekä talouteen. 

o -Kuntalaisvaikutuksilla eli ihmisiin kohdistuvilla vaikutuksissa tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden 

edellytyksiä sekä niiden jakaantumista. 

o -Ympäristövaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen, maaperään, luon-

non monimuotoisuuteen, ilmastoon, maisemaan, kaupunkikuvaan tai kulttuuriperintöön. 

o Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset kohdistuvat eri organisaatioiden välisiin suhteisiin, organisaation 

tehtäviin tai menettelytapoihin, luottamuselinten toimintaan, henkilöstöön tai hallintoon. 

• Taloudelliset vaikutukset kohdistuvat kunnan tuloihin tai menoihin joko niitä lisäämällä tai vähentä-

mällä.. 

• Yritys- ja elinkeinovaikutukset 

• Taloudellisiin vaikutuksiin kuuluvat myös yritysvaikutukset, eli se miten kunta mahdollistaa alueellaan 

yritystoimintaa. 

•  

• Vaikutuksia tulee arvioida sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Ennakkoarvioinnissa tulee pääsään-

töisesti keskittyä arvioimaan ennalta sellaisia päätöksiä, joilla on merkittäviä vaikutuksia.  
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Kuntaliiton suositus (2011) kunnissa sovellettavasta menettelystä. Erityislainsäädäntö velvoittaa kuntia 

erikseen arvioimaan päätösten vaikutuksia. 

 

 

7. Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot 

 

Loimaan ilmasto- ja energiaohjelman (Kv 8.12.2014 § 54) mukaan kaupunki pyrkii vähentämään kasvi-

huonepäästöjä omassa toiminnassaan. Loimaa on ollut vuoden 2016 alusta mukana CO2-raportissa, 

josta saadaan säännöllisesti tietoa ja raportti kasvihuonepäästöistä.  

 

Loimaan kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2017 olivat yhteensä 175,3 kt CO2-ekv ilman teollisuutta.  

Päästöistä 8,4 kt CO2-ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutuksesta ja 5,4 kt CO2-ekv sähkölämmityk-

sestä. Päästöistä 0,3 kt CO2-ekv aiheutui kaukolämmityksestä, 29,3 kt CO2-ekv erillislämmityksestä, 

48,9 kt CO2-ekv tieliikenteestä, 79,9 kt CO2-ekv maataloudesta ja 2,9 kt CO2-ekv jätehuollosta.  

 

Loimaan päästöt asukasta kohti vuonna 2017 olivat 10,9 t CO2-ekv ilman teollisuutta, kun ne kaikissa 

CO2- raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 3,0–13,5 t CO2-ekv.  

CO2-raportin kuntien keskimääräinen asukaskohtainen päästö vuonna 2017 oli 6,2 t CO2-ekv.  

 

Loimaan päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta olivat vuonna 2017 0,5 t CO2-ekv/asukas, eli noin 20 

% suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin.  

 

Loimaan päästöt tieliikenteestä vuonna 2017 olivat 3,0 t CO2-ekv/asukas, eli noin 30 % suuremmat 

kuin CO2- raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöihin vaikuttavat sekä läpiajoliikenne että 

paikallinen liikenne. Loimaan päästöt ilman teollisuutta laskivat 3 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 

2017. Keskimäärin päästöt laskivat CO2-raportin kunnissa 5 prosenttia. 

 

(Hiilidioksidi-ekvivalentti (CO2-ekv) kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta) 
Lähde: Loimaan kasvihuonepäästöt 2014 – 2017 / ennakkotieto 2018; CO2-raportti Benviroc Oy 

 

Loimaan kaupunki on liittynyt Hinku-kuntiin vuonna 2017 (Kv 14.11.2016 § 56). 

Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. 

Vähennys lasketaan vuoden 2007 tasosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä 

uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia 

yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin. 

 

Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 hyväk-

syttiin syyskuussa 2017.Siinä on linjattu keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökaupan 

ulkopuolisella sektorilla eli liikenteessä, maataloudessa, lämmityksessä ja jätehuollossa. Tavoitteena on 

39 % päästövähennys vuodelle 2030 verrattuna vuoden 2005 tasoon.  

Kuntien energiantuotantoon ja -käyttöön, liikennesuunnitteluun ja maankäyttöön sekä hankintoihin liit-

tyvät päätökset vaikuttavat merkittäviä päästöihin vaikuttavia. Kuntien toimet kohdistuvat sekä päästö-

kauppa- että taakanjakosektorin päästöihin. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kasvihuonekaasu
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Ilmastosuunnitelmassa julkinen sektori haastetaan toimimaan esimerkillisesti muun muassa siirtymällä 

pois öljystä rakennusten erillislämmityksessä vuoteen 2025 mennessä. Julkiset hankinnat nähdään var-

teenotettavana mahdollisuutena edistää tavoitteita käytännön toimissa – kunta voi esimerkiksi asettaa 

vähäpäästöisyysvaatimuksia työkoneiden hankintojen yhteydessä. 

Liikenteen osalta kuntien tulee parantaa liikennejärjestelmien energiatehokkuutta ja kehittää alueiden-

käyttöä. Tavoitteena on, että kaupunkien liikennesuunnittelussa priorisoitaisiin kävelyä, pyöräilyä ja 

joukkoliikennettä tukevia hankkeita. 

 

 

8. Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja peruste-

lutiedot 

 

Sähköisten palvelujen suunnitelma ja toimenpiteet sähköisten palvelujen laajentamiseksi vuosina 2020 

– 2023. 

 

Talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämissuunnitelma ja toimenpiteet 

Järjestämisvaihtoehtoina ovat nykyisen toiminnan kehittäminen (mm. toimintojen prosessiselvitykset ja 

ohjelmistoratkaisut), palvelujen ulkoistaminen sekä alueellinen yhteistyö. 

Elokuussa 2019 käynnistetyssä valmistelussa selvitetään talous- ja palkkahallinnon sekä tietojärjestel-

mien prosessit, vastuut/riskit ja kehittämistarpeet. sekä esitetään uudistamisvaihtoehdot. 

Mahdolliseen Sarastia Oy asiakkuuteen (Kh 19.8.2019).  

 

Selvitys it-järjestelmistä ja -palveluista (syksy 2019 -  kevät 2020). 

 

 
 
 

9. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot 

 

Yleishallinnon henkilöstömäärää on vähennetty vuodesta 2011 (1+6) vuoteen 2018 (1+3). 

It-päällikön tehtäväkuvauksen tarkistaminen ja mahdolliset it-palveluselvitykseen (2019 – 2020) sekä 

sähköisten palvelujen (digitalisointi) laajentamistarpeisiin perustuvat tehtävämuutokset vuonna 2020.  

9.1. Henkilöstörakenne ja –määrä 
Henkilöstömäärä 

2018  

Henkilöstömäärä 

2019  

Henkilöstömäärä  

2020 

Kaupunginjohtaja 1 1 1 

Hallintosihteeri 1 1 1 

Henkilöstöjohtaja 1 1 1 

Henkilöstösihteeri 1 1 1 

Talousjohtaja 1 1 1 
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Taloussihteeri 1 1 1 

Arkistosihteeri 1 1 1 

Laskentasihteeri 2 2 2 

Palkkasihteerit 5,5 5 4 

Palvelusihteerit 3,5 2  1,5 

It-päällikkö 1 1 1 

It-asiantuntija 3 2 1,5 

Henkilöstömäärä yhteensä 22 19 16,5 

 

10. Muut olennaiset perustelutiedot 

1. Toimitilat 

 

Konsernijohdon toimitiloina ovat kaupungintalon tilat ja väistötiloina Alasta-

ron entisen kunnantalon tilat. Ylistaronkatu 36 –tilojen käyttöönotto väistöti-

loiksi valmistellaan syksyn 2019 aikana.  

2.Palvelujen ostot 

 

 

Aluepelastuslaitos /Turun kaupunki (1.175.000 euroa), It-palvelut (palvelimet, 

koneiden ja laitteiden leasing -sopimukset, ohjelmistolisenssit), työterveys-

huolto sekä verotuspalvelut. 

    

 

     
 

3.Muut toiminnan 

edellyttämät resurssit 

 

 

4.Talouden ja toi-

minnan tunnusluvut 

ja vertailutiedot 

 

Kaupunkikonsernin talouden ja toiminnan tunnusluvat esitetään osana käyttö-

suunnitelmia, talousarviota ja tilinpäätöstä. 

4.Palveluihin ja toi-

mintaan liittyvät 

olennaiset riskit ja 

niiden hallinta 

. 

Kaupungin riskienhallintapolitiikka on vahvistettu valtuustossa 21.3.2011. 

Loimaan kaupungin 24.4.2017 hyväksymän hallintosäännön 9. luvussa on vah-

vistettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. 

 

Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhal-

linnan järjestämisestä, sekä hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa 

koskevat ohjeet ja menettelytavat, valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhal-

linta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä antaa toi-

mintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämi-

sestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja 

merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.  

 

Kaupunginjohtaja, liikelaitoksen johtaja sekä palvelualajohtajat ja johtavat vi-

ranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja 

tuloksellisuudesta toimialallaan ja palvelualallaan, ohjeistavat alaisiaan toi-



49  

  
 

mintayksiköitä sekä raportoivat hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Ris-

kienhallinnan ja sisäisen valvonnan johtoryhmänä toimii kaupungin johto-

ryhmä (Hallintosääntö 78 -82 §). 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta seurataan säännöllisesti 

kuukausiraportoinnissa ja osavuosikatsauksissa. 

Johtoryhmä käsitellee säännöllisesti riskienhallintaa mm. palvelujen jatkuvuu-

den turvaamisen sekä turvallisuuden riskienhallinnan näkökulmasta.  

Palvelualoja ohjeistetaan ylläpitämään ja päivittämään omien toimialojensa 

riskienhallintaan ja palvelujen jatkuvuuden hallintaan liittyvät suunnitelmat 

(mm. pelastussuunnitelmat sekä vesihuollon toimivuuteen liittyvät suunnitel-

mat).  

 

Sopimusten huolellinen laatiminen ja valvonta sopimuksen voimassaoloaikana 

ovat keskeinen osa riskienhallintaa sopimuksen osapuolista riippumatta. Sopi-

muksen huolellisen valmistelun ja valvonnan laiminlyönnistä on pahimmillaan 

seurauksena huomattavia taloudellisia menetyksiä, vahingonkorvauksia tai 

muita oikeudenmenetyksiä. 

 

Säännölliseen kuukausiraportointiin sisältyy johdon omavalvontajärjestelmä, 

joka edesauttaa varhaista puuttumista esille tuleviin ongelmiin ja toiminnalli-

siin riskeihin. 

 

Osallistuminen ’’Turvallinen ja kriisinkestävä kunta’’ –asiantuntijaverkostoon. 

Vuonna 2018 perustetun verkoston tavoitteena on kuntien turvallisuus-, varau-

tumis- ja riskienhallinnan yhteistyö. Toimenpiteinä on seminaareja, työpajoja, 

koulutuksia sekä monipuolista viestintää. Viestintä ja tiedon jakaminen muo-

dostavatkin keskeisen perustan verkoston toiminnalle. 

  

Talousarvion käyttösuunnitelmien valmistelussa, kehityskeskusteluissa ja pal-

velualojen toiminnan ohjauksessa ja menettelytavoissa painotettaan enna-

koivaa riskien hallintaa – riskien tunnistamista ja vaikutusten arviointia.  

 

Riskienhallinnan ohjausryhmässä keskeiset riskit kohdistuvat talouteen, henki-

löstöön, sopimuksiin sekä tietojärjestelmiin.  

 

Vaikeasti hallittavia riskejä liittyy myös asukkaiden syrjäytymisen ja työttö-

myyteen. Myös toimitilojen sisäilmaongelmat ovat merkittävä toiminnallinen 

ongelma ja taloudellinen riski.   

 

 

 

5.Muut perustelutie-

dot 

Pohjoismaiden ystävyyskunta-konferenssi järjestetään vuonna 2020 Loimaalla.  

  
 



50  

  
 

11. Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut  

Talouden tasapainotus talousarviossa 2020: 

• Palkkatositteiden vaikutus verkkopalkkaan. Vuonna 2020 yhteensä 10 000 euroa. 

• Ostolaskujen kierrätysprosessin tehostaminen. Vuonna 2020 yhteensä 10 000 euroa. 

• Myyntilaskut e-laskuiksi kampanja 

• Koko kaupungin ostopalvelujen läpikäynti ja tarkastaminen 

• Konserniohjaus vesi- ja jätemaksujen korottaminen vuosina 2020 ja 2022. Vuonna 2020 50 000 

euroa. Vuonna 2021 ja 2022 yhteensä 200 000 euroa. 

 

Lisätasapainotus vuosille 2020-2023: 

Vuosi 2020 

• IT-kulujen vähentäminen. Vuonna 2020 yhteensä 29 000 euroa. 

• Ostolaskujen kierrätysprosessin tehostaminen. Vuonna 2020 yhteensä 8 000 euroa. 

• Organisaatiorakenteen tarkastelu koko kaupungin osalta. 

• Päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän kehittäminen sekä valmistelu- ja kokouskäytäntöjen suju-

voittaminen. Vuonna 2020 yhteensä 5 000 euroa. 

• IT-palveluiden järjestämisvaihtoehtojen läpikäynti. Vuonna 2020 yhteensä 15 000 euroa. 

• Talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestämisvaihtoehtojen läpikäyminen. Vuonna 2020 yhteensä 

40 000 euroa. 

• Koko kaupungin palvelusihteerien/yleissihteerien tehtävien uudelleenorganisointi. Vuonna 2020 

yhteensä 30 000 euroa. 

• Osakkeiden myynti. Vuonna 2020 yhteensä 23 000 euroa. 

• Voitonjakovara- ja omistusjärjestelyt tytäryhtiöt. Vuonna 2020 yhteensä 50 000 euroa. 

• Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vai-

kuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uu-

distamista 2020-2023. Yhteensä vuonna 2020 33 000 €. 

Vuosi 2021 

• IT-kulujen vähentäminen. Vuonna 2021 yhteensä 5 000 euroa. 

• Sähköiseen arkistoon siirtyminen. Vuonna 2021 yhteensä 5 000 euroa. 

• Kuljetuspalveluiden selvitys. Vuonna 2021 yhteensä 15 000 euroa.  

• Talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestämisvaihtoehtojen läpikäyminen. Vuonna 2021yhteensä 

30 000 euroa. 

• Koko kaupungin palvelusihteerien/yleissihteerien tehtävien uudelleenorganisointi. Vuonna 2021 

yhteensä 30 000 euroa. 

Vuosi 2022 

• IT-kulujen vähentäminen. Vuonna 2022 yhteensä 5 000 euroa. 

Vuosi 2023 

• Puhelinvaihteen ulkoistaminen. Vuonna 2023 yhteensä 30 000 euroa. 
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5.4.2 Elinvoima 

 

Talousarviokohdan nimi:   

 

Toimiala:   Elinvoima 

Toimielin:    Kaupunginhallitus 

Palveluala:  Elinkeino- ja kaupunkikehitys 

Vastuuhenkilö:   Kehittämisjohtaja 

1. Toiminnan kuvaus  

 

Palveluala vastaa kaavoituksen, yrityspalvelujen, maaseutupalvelujen, työllisyyspalvelujen ja markki-

noinnin toteuttamisesta sekä vuorovaikutuksesta kylien kanssa. 

Toiminta-ajatus on Loimaan elinvoiman vahvistaminen. 

Palvelualla toimivat kaavatoimikunta, elinvoimatoimikunta ja kylien neuvottelukunta. 

 

2. Toimintaympäristön muutos  

 

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa mm. työllisyyspalvelujen järjestämiseen toteutuessaan. 

 

 

KONSERNIN JOHTO 

YHTEENSÄ

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019

Talousarvio 

2020

Taloussuunni-

telma 2021

Taloussuunni-

telma 2022

Taloussuunni-

telma 2023

Toimintatuotot 993 496 366 100 433 940 438 279 730 662 1 409 969

Sisäiset tuotot 2 993 389 2 594 500 1 949 993 2 000 482 2 003 000 2 300 000

Tuotot yhteensä 3 986 885 2 960 600 2 383 933 2 438 761 2 733 662 3 709 969

Toimintakulut -5 071 908 -4 940 000 -4 328 450 -4 287 094 -4 272 272 -4 358 079

Sisäiset kulut -119 780 -95 800 -98 683 -100 317 -100 000 -100 000

Kulut yhteensä -5 191 688 -5 035 800 -4 427 133 -4 387 411 -4 372 272 -4 458 079

TOIMINTAKATE -1 204 803 -2 075 200 -2 043 200 -1 948 650 -1 638 610 -748 110

Rahoitustuotot ja -kulut -40 0 0

Poistot ja arvonalent. -72 684 -43 100 -50 100 -50 100 -50 000 -50 000

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 277 527 -2 118 300 -2 093 300 -1 998 750 -1 688 610 -798 110
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3. Strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet   

 

 

Strateginen tavoite ja toi-
menpide 

Arviointiväline, jolla tavoit-
teen toteutumista arvioidaan 

Toiminnallinen ta-
voite 2020 

Arviointiväline, jolla tavoit-
teen toteutumista arvioi-
daan 

Mittarin arvo/ yksikkö ja 
vertailutiedot 

A.2. Loimaa on yritys-

myönteinen. 

A2.1. Pidämme yritysten 
toimintaympäristön kun-

nossa. 

 

A2.2. Tarjoamme yritys- ja 
elinkeinotoimintaa tukevia 

ajantasaisia ja sujuvia kaa-
voitusratkaisuja. 

 

A2.3. Tarjoamme yritystoi-

mintaan kannustavat ja oh-

jaavat yritysneuvonta- sekä 
elinvoimapalvelut. 

 

 

Uusien yritysten ja työpaik-
kojen määrä, Yritysten liike-
vaihto, Yritystonttien hinnat 

Yritysalueiden ja -tonttien 

määrä 

Yrityskysely, asiakaspalaute 

 

 

Yritysten tarpeisiin vastaami-

nen neuvonnan keinoin 

 

Toteutetaan yrityslähtöiset 

asemakaavamuutokset 

Yritystonttien luovutusperiaat-

teet uudistetaan 

 

 

Yritysneuvonta  lkm 

ELY-keskus, tuki-ja ra-

hoitusneuvonnat, lkm 

Yrityskäynnit 

                                                                   

Kv/kh päätökset asiassa 

Hyväksytyt asemakaavat 

Eritasoliittymän etelä-

puolen asemakaavamuu-

tos hyväksytty 

  

300 

25   

                                                                   

140    

 

      

lkm, ha                                                                                                       

A.3. Loimaa on aktiivinen 

viestijä ja markkinoija. 

 

A3.1. Markkinoimme aktii-
visesti Loimaata turvalli-

sena asuinpaikkana ja hy-

vänä kasvupaikkana yrityk-
sille. 

 

A3.2. Luomme positiivista 
kuvaa Loimaasta. 

 

 

Loimaalle muuttaneiden 
määrä, kaupungin tapahtu-
miin osallistuneiden määrä. 

Uusien yritysten määrä 

 

Mielikuvakysely 

 

 

Markkinoinnin toteutus strate-

gian pohjalta 

Kotisivu-uudistuksen hyödyt 

käyttöön 

”Loimaa viesti” laajalle to-

teuttajapohjalle 

Yrityspuiston toteutuminen 

Niittukulman alueelle, yhteis-

työ Business Finlandin kanssa 

Suunnitelma ja toteutus 

em. mukaan 

I-vaiheen palaute ja tar-

kistukset. II-vaihe resurs-

sien mahdollistamassa 

määrin 

Laaditun toimintatavan 

leviäminen 

Yrityshallin (yksityinen 

enemmistö) toteutusval-

mius.  

 

 

Tilaisuuksien lkm, osanot-

tajat 

Kontaktit lkm 
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Strateginen tavoite ja toimen-

pide 

Arviointiväline, jolla tavoit-

teen toteutumista arvioidaan 
Toiminnallinen tavoite 2020 Arviointiväline, jolla ta-

voitteen toteutumista arvi-

oidaan 

Mittarin arvo/ yksikkö ja 

vertailutiedot 

B.1. Loimaa on työpaikkatar-

jonnaltaan monipuolinen - 

hyvät mahdollisuudet yrittä-

miselle takaavat kaupungin 

kehityksen, vireyden ja kas-

vun. 

 

 

B1.2. Otamme paikalliset yri-

tys- ja elinkeinovaikutukset 

huomioon palvelujamme uu-

distettaessa ja niitä kilpailu-
tettaessa. 

 

 

 

Yritysten määrä, liikevaihto, 
henkilöstömäärä 

 

 

 

Käytössä oleva yritysvaikutus-

ten arviointimenettely uudiste-

taan 

 

 

Valmistellaan uudistus yh-

teistyössä yrittäjäjärjestö-

jen kanssa 

 

 

Hyväksytty ja otettu 

käyttöön 

C.3. Loimaalla et ole yksin. 

 

C3.1. Kehitämme syrjäytymi-

sen syiden tunnistamista ja 

panostamme oikea-aikaiseen 
tukemiseen. 

 

 

 

Hyvinvointikertomuksen seu-
ranta- ja arviointitiedot  

 

Työttömyyden pitkittymiseen 

vaikuttaminen 

Nuorten palvelut yhteistyönä 

Kunnan maksuosuuslistalla 

olevien henkilöiden lkm 

keskiarvo/vuosi 

Nuorten työttömien määrä 

lkm keskiarvo/vuosi 

Aktivointitoimenpiteiden 

piirissä olevien määrä 

hlö/kk keskiarvo 

Työmarkkinatuen kunta-

lista < 175 

 

75 

200 

 

4. Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset 

 

 

Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun keinoin tuetaan kevyen liikenteen ja arkiliikunnan edellytyk-

siä. 

Työllisyyspalvelut ohjaavat työllisyyspalvelujen asiakkaita terveydenhoitajan vastaanotolle. 

Kuntouttavan työtoiminnan yleiset tavoitteet tukevat asiakkaan hyvinvointia ja toimintaan sisältyy mm 

liikuntaan aktivoiminen 
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5. Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot 

 

Vuorovaikutuksen toteuttaminen yrittäjäjärjestöjen kanssa on uudistettu syksyllä 2019. Lausuntomenet-

telyn kehittäminen. Elinkeinoelämän kuukausittaiset aamukahvit ovat vuorovaikutuksen laajapohjainen 

alusta. 

 

6. Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot 

 

Yritysvaikutusten arviointimenettely uudistetaan yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa 2020. Yrityspal-

velut järjestävät koulutusta kaupungin viranhaltijoille ja valmistelijoille uudistetusta toimintatavasta. 

Yrittäjille järjestetään koulutusta julkisista hankinnoista yhteistyössä järjestöjen kanssa sekä yleisesti, 

että sähköisten järjestelmien kohdalta. 

 

7. Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot 

 

Junien lisävuorojen saanti Turku – Tampere välille on edunvalvonnan tavoitteena.  

Biokaasun tuotannon hajautetun toimintamallin edistämiseen haetaan hankerahoitusta. 

 

8. Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot 

 

Ohjaamo-toiminnan käynnistäminen nykyisen toimintamallin pohjalta. Ei oleellisia kustannusvaikutuk-

sia. Kohderyhmänä ovat nuoret työmarkkina-asemasta riippumatta. 
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9. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot 

 

 

9.1. Henkilöstörakenne ja -määrä 
Henkilöstömäärä 

2018  

Henkilöstömäärä 

2019  

Henkilöstömäärä  

2020 

Kehittämisjohtaja 1 1 1 

Kaava-arkkitehti 1 1 1 

Yritysneuvoja 2 2 2 

Markkinointisihteeri 1 1 1 

Johtava maaseutuasiamies 1 1 1 

Maaseutuasiamies 4 4 4 

Työllisyyspäällikkö 1 1 1 

Palvelusihteeri (sisäinen siirto)  1 1 

Palveluohjaaja 2 2 2 

Työtoiminnan ohjaaja 4 4 4 

Yhteensä 17 18 18 

 

10. Muut olennaiset perustelutiedot 

1. Toimitilat 

 

Kaupungintalo, Ylistaronkatu 36, Hirvikosken entisen kunnantalon siipiosan 

alakerta, Lapidus-hallin osa, Ahonkatu 2. kerroksen tilat. 

2.Palvelujen ostot 

 

Työllisyyspalvelussa kuntouttavan työtoiminnan ja työvalmennuksen (1 htv) os-

tosopimus Loimaan seudun työtoiminnan tuki r.y. ja kuntouttavan työtoiminnan 

osto Loimaan seudun työttömät r.y. 
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3.Muut toiminnan 

edellyttämät resurssit 

 

Yhteistyöyhdistysten toiminta ja työllisyyspalvelujen nuorten työpaja toimivat 

samoissa tiloissa.  

4.Talouden ja toimin-

nan tunnusluvut ja 

vertailutiedot 

 

 

5.Palveluihin ja toi-

mintaan liittyvät 

olennaiset riskit ja 

niiden hallinta 

. 

KELA:lle maksettava kuntaosuus työmarkkinatuesta ja määrärahan arvioiminen. 

Kaupunki maksaa 70% > 1.000 pv ja 50% > 300 pv maksetusta työmarkkina-

tuesta. 

Kaupungin työllistämiseen saaman palkkatuen käytön estyminen pitkäksi ajaksi. 

Talouden taantuminen ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu tilanteessa, jossa kau-

pungin käytettävissä olevat keinot mahdollisesti heikkenevät. 

Tiivis paikallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Yrityksiin edelleen sijoitetta-

vien viimeisenä vaiheena, 200 pv työtöminä olleiden haastattelut, työttömän 

paikkakunnalle muuttavien ja em. listalle päätyvien välitön haastattelu.  

 

6.Muut perustelutie-

dot 

 

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen 1-4 krt/vk 4 h kerralla on osanotta-

jien oma valinta.  Aktiivimallin poistuminen vuoden 2020 alussa, mutta sen ei 

arvioida vaikuttavan tällä tietoa merkittävästi toimintaan osallistumiseen. 
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11. Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut 

 

Talouden tasapainotus talousarviossa 2020: 

• Markkinointiin varatun euro-määrän vähentäminen vuoden 2019 tasosta kotisivujen uudistamisen 

jälkeen. yhteensä 15 000 euroa. 

 

Lisätasapainotus vuosille 2020-2023: 

Vuosi 2020 

• Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vai-

kuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uu-

distamista 2020-2023. Yhteensä vuonna 2020 41 000 €. 

 

Vuosi 2021 

• Leader -osuusmaksusta (57 000 euroa) luopuminen toimintaryhmän hankekauden päätyttyä vuonna 

2020. Vuonna 2021 yhteensä 57 000 euroa. 

 

 

 
  
 

 
 
 

 
 

ELINVOIMA Tilinpäätös 2018

Talousarvio 

2019

Talousarvio 

2020

Taloussuunni-

telma 2021

Taloussuunni-

telma 2022

Taloussuunni-

telma 2023
Toimintatuotot 499 329 495 000 516 524 521 689 526 906 532 175
Sisäiset tuotot 0 0
Tuotot yhteensä 499 329 495 000 516 524 521 689 526 906 532 175
Toimintakulut -2 536 439 -2 573 300 -2 515 702 -2 521 846 -2 586 658 -2 651 324
Sisäiset kulut -130 446 -129 200 -122 715 -117 090 -120 000 -120 000
Kulut yhteensä -2 666 885 -2 702 500 -2 638 417 -2 638 936 -2 706 658 -2 771 324
TOIMINTAKATE -2 167 556 -2 207 500 -2 121 893 -2 117 247 -2 179 751 -2 239 149

Rahoitustuotot ja kulut -13 0

Poistot ja arvonalent. -8 741 -7 000 -8400 -8400 -8400 -8400

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 176 310 -2 214 500 -2 130 293 -2 125 647 -2 188 151 -2 247 549

KAUPUNGINHALLITUS  

(=Konsernin johto + 

Elinvoima)

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019

Talousarvio 

2020

Taloussuunni-

telma 2021

Taloussuunni-

telma 2022

Taloussuunni-

telma 2023

Toimintatuotot 1 492 825 861 100 950 464 959 969 1 257 568 1 942 144

Sisäiset tuotot 2 993 389 2 594 500 1 949 993 2 000 482 2 003 000 2 288 809

Tuotot yhteensä 4 486 214 3 455 600 2 900 457 2 960 451 3 260 568 4 230 953

Toimintakulut -7 608 347 -7 513 300 -6 844 152 -6 808 940 -6 858 930 -7 009 403

Sisäiset kulut -250 226 -225 000 -221 398 -217 407 -220 000 -220 000

Kulut yhteensä -7 858 573 -7 738 300 -7 065 550 -7 026 347 -7 078 930 -7 229 403

TOIMINTAKATE -3 372 359 -4 282 700 -4 165 093 -4 065 897 -3 818 362 -2 998 450

Rahoitustuotot ja -kulut -53 0 0 0 0 0

Poistot ja arvonalent. -81 425 -50 100 -58 500 -58 500 -58 400 -58 400

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 453 837 -4 332 800 -4 223 593 -4 124 397 -3 876 762 -3 056 850
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5.5 Hyvinvointivaliokunta 

 

  5.5.1 Hyvinvointipalvelujen hallinto 

   

Talousarviokohdan nimi:  Sosiaali- ja terveystoimiala 

 

Palveluala:  Sosiaali- ja terveys 

Toimielin:   Hyvinvointivaliokunta 

Palvelualue:  Hyvinvointipalvelujen hallinto 

Vastuuhenkilö:  Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

1. Toiminnan kuvaus  

 

Toimiala vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä kaupungin asukkaille ja kiireellisissä tilan-

teissa kaupungissa oleskeleville henkilöille. 

 

 

2. Toimintaympäristön muutos  

 

Sote-uudistus ei toteutunut. Maakunnassa jatketaan kuitenkin aiemman valmistelun yhteydessä esiin 

nostettujen toimintojen kehittämistä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunni-

telman mukaisesti. 

 

 
 

3. Strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet   
 

 

Strateginen tavoite 

ja toimenpide 

Arviointiväline, jolla ta-

voitteen toteutumista ar-

vioidaan 

Toiminnallinen ta-

voite 2020 

Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailutiedot 

A.1. Loimaa on seudulli-
nen asiointi- ja palvelukes-
kus. 

A1.1. Huolehdimme suju-
vista palveluista. 

 

  

Myytyjen sote-palveluiden 

määrä 

 

Hakemusten käsittelyajat 

ja hoitoonpääsyn jonotus-

ajat 

Myyntiä pyritään lisäämään 
 

 
 
Säädösten ja suositusten 
mukaisten rajojen alitus 

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (tp 
2018 yht. 3,2 milj €) 

 
Toteutuneet ajat 

A.2. Loimaa on yritys-
myönteinen. 

Myönnettyjen palvelusetelei-
den arvo 

Palvelusetelien käytön laajenta-
minen ikäihmisten asumispalve-
luihin 

Ta:n toteutuma 
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A.3. Loimaa on aktiivinen 
viestijä ja markkinoija. 

 
 

A3.3. Pidämme kiinni siitä, 
että tieto kulkee avoimesti ja 
aktiivisesti. 

Asiakaspalautekyselyt 

 

Merkittävistä muutoksista pal-
velujärjestelmässä informoi-
daan hyvissä ajoin jo valmiste-
luvaiheessa 

 

Kyselyjä toteutetaan Toteutuneet kyselyt 

 

Valmistelu ja päätöksenteko valiokunnassa ja kh:ssa. 

 
 

Strateginen tavoite ja 

toimenpide 

Arviointiväline, jolla 

tavoitteen toteutu-

mista arvioidaan 

Toiminnallinen ta-

voite 2020 

Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailutiedot 

 
B1.2. Otamme paikalliset yri-
tys- ja elinkeinovaikutukset 
huomioon palvelujamme uudis-
tettaessa ja niitä kilpailutetta-

essa. 

 
 

 

Yritysvaikutusten arviointi pal-
velujen kilpailutusten yh-
teydesssä 

 

 

Yritysvaikutusten arviointi suo-
ritetaan kilpailutusten valmiste-
lussa 

 

Toteutuneet kilpailutukset ja arvioinnit 

B.2. Loimaa on turvallinen 
asuinympäristö. 

 

B2.1. Huolehdimme turval-
lisesta, esteettömästä ja 

saavutettavasta asuinym-

päristöstä. 
 

B2.2. Kehitämme kaupunkikes-
kustaa keskeiset palvelut tar-

joavana viihtyisänä ja turvalli-
sena asiointi- ja asumiskeskit-
tymänä. 

 

.  
. 
 

Asukaskyselyt  

Asukkaiden kokema hyvin-

vointi (Hyvinvointikertomus 

ja muut selvitykset; THL, 

AVI)) 

 

Palveluverkon muutokseen 

liittyvät päätökset ja toi-

meenpano 
 

Vanhus- ja vammaisneu-

voston toiminta  

Palautekyselyjä tehdään 

Hyvinvointikertomus laaditaan 
ja THL:n ja AVI:n kyselyihin 
vastataan 

Terveysasemaverkon tiivistä-
minen 

Neuvostot seuraavat toimin-
taympäristöä ja tekevät tarvit-
taessa esityksiä päätöksente-
koon 

 

Toteutetut kyselyt ja selvitykset 

Päätökset terveysasemaverkkoon liittyen 

Neuvostojen esitykset ja aloitteet 

Strateginen tavoite  Arviointiväline, jolla 

tavoitteen toteutu-

mista arvioidaan 

Toiminnallinen ta-

voite 2020 

Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailutiedot 

B.3. Loimaa on yhtenäinen ja 
osallistava. 

Yhteistyö yhdistysten ja neu-
vostojen kanssa. Avoimet ylei-
sötilaisuudet. 

 

Viranhaltijat osallistuvat tilai-
suuksiin aina pyydettäessä 

Toteutuneet tilaisuudet 

B.4. Loimaa on tavoitteelli-
nen ja vakaa omistaja - Loi-
maalla on hyvä tehdä töitä.  

 
 

B4.2. Parannamme palvelu-
jemme tulokselli-suutta, va-
kautamme talouttamme ja tur-
vaamme toimintamme jatku-
vuutta sopeuttamalla palvelura-
kenteita. 

 

 

B4.4. Sopeutamme henki-

löstömäärää muuttuvien ja 

uudistettavien palvelura-

kenteiden ja -tarpeiden 
mukaisesti. 

 

 

 

 

 

Seuranta ja säännöllinen rapor-
tointi (kuukausiraportit, osavuo-
sikatsaukset, tilinpäätös); Ta-
louden tunnusluvut 

Henkilöstölinjausten mukaiset 
seurantatiedot ja tunnusluvut. 
Henkilöstömäärä 

 

 

 

Seuranta ja säännöllinen raportointi 
(kuukausiraportit, osavuosikatsauk-
set, tilinpäätös); Talouden tunnuslu-
vut 

 

 

 

 

Toteutunut seuranta 

 

Henkilöstökertomus/ 

toimintakertomus 
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B4.6. Parannamme työhyvin-
vointia, työn tuottavuutta, osaa-
mista ja palveluja yhdessä hen-
kilöstön kanssa.  

 

 

Työtyytyväisyyskyselyn mittarit, 
Sairauspoissaolot, Työntekijöi-
den vaihtuvuus, Osaamisen ke-
hittämissuunnitelma 

 

Henkilöstökertomus/ 

toimintakertomus 

Strateginen tavoite ja 

toimenpide 

Arviointiväline, jolla 

tavoitteen toteutu-

mista arvioidaan 

Toiminnallinen ta-

voite 2020 

Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailutiedot 

C.1. Loimaa on hyvinvoivien, 
omatoimisten ja aktiivisten 
asukkaiden kaupunki. 

C1.1. Tuemme loimaalaisten 
hyvinvointia ennakoivasti. 
 
C1.2. Korostamme liikunnan 
merkitystä ja tuemme kaiken-
ikäisten liikkumista.  

 

 
 
 

Asukas- ja asiakastyytyväisyys-
arviointi /-mittaukset 

 
Hyvinvointikertomuksen seu-
ranta- ja arviointitiedot (TEA 
pistemäärä); ; THL-
sairastavuusindeksi; Kouluter-
veyskyselyt. 

 

 

Palautetietoa kerätään ja hy-
vinvointikertomus laaditaan 

 

 

Toteutetut palautekyselyt ja laadittu hyvinvointi-
kertomus 

C.2. Loimaalla on sujuvat 
palvelut.  

 

 

Kk-raportointi käsittely-

ajoista ja palvelujen saata-

vuudesta 

Alitetaan lakisääteiset toiminta-
ajat 

Toteutuma raporteissa 

C.3. Loimaalla et ole yksin. 
 

C3.1. Kehitämme syrjäytymi-
sen syiden tunnistamista ja pa-
nostamme oikea-aikaiseen tu-
kemiseen. 

 

Hyvinvointikertomuksen seu-
ranta- ja arviointitiedot  

 

  

 

4. Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset 

 

 

Asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia seurataan vuosittain laadittavalla hyvinvointikertomuksella sekä 

erikseen kerättävillä selvityksillä (THL, AVI, ELY). 

 

 

5. Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot 

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet  

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua 

talouden suunniteluun 

Merkittävistä muutossuunnitelmista järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia. Johtavat viranhalti-

jat vierailevat myös yhdistysten tilaisuuksissa kertomassa ajankohtaisista asioista. 

Hyvinvointipalvelualalla toimivat vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja rintamaveteraaniasioiden neu-

vottelukunta. Näissä käsitellään ajankohtaisia merkittäviä asioita ja annetaan mahdollisuus vaikuttaa ta-

lousarvion laadintaan. 

Asiakastyytyväisyyskyselyjä suoritetaan. Terveysasemilla ja akuuteilla kuntoutusosastoilla on käytössä 

laitteet palautteen antamiseen (Roidu). Myös perinteisiä palautelaatikkoja on käytössä. Kaupungin koti-

sivuilla on asukkaiden käytettävissä Anna palautetta-kanava sekä Pyydä apua-painike. Suoraan viran-

haltijoille sähköpostitse annetut palautteet ovat yleisin palautteen antamistapa. 
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6. Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot 

 

Palvelusetelijärjestelmää laajennetaan. V. 2020 valmistellaan käyttöönotettavaksi palvelusetelit ikäih-

misten palveluasumiseen. 

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluissa asukkaita informoidaan aktiivisesti myös yksityisestä palvelutarjon-

nasta. 

 

7. Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja peruste-

lutiedot 

 

Ikäihmisten palveluiden rakennetta ja hoitoketjuja muokataan ja ylläpidetään kansallisten suositusten ja 

Kuntamaiseman selvitysten viitoittamalla tavalla. 

Perhepalveluissa ja lastensuojelussa edetään hyödyntäen LAPE-hankkeen linjauksia. Lastensuojelun 

kodin ulkopuolisissa sijoituksissa pyritään kasvattamaan perhehoidon osuutta suhteessa laitoshoitoon. 

Edellä mainittuja tavoitteita kuvataan yksityiskohtaisemman ko palvelualan tekstiosassa. 

Merkittävimpiä rakenteellisia uudistuksia ovat terveysasemaverkon tiivistäminen ja perhetukikeskuksen 

aikaansaaminen TYKS-Loimaan sairaalaan suunnitelmakaudella. Alastaron terveysasemaa, Ahos-kodin 

kiinteistöä ja Ilolakotia koskeva myyntipäätös odottaa hallinto-oikeuden ratkaisua. 

Sairaanhoitopiirin kanssa jatketaan neuvotteluja toiminnallisista muutoksista Tyks-Loimaan sairaalassa. 

Sosiaali- ja terveystoimialan turvallisuuspalvelut kilpailutetaan v. 2020 aikana. 

 

 

8. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot 

 

Hyvinvointipalvelujen hallinnossa ei ole muutoksia v. 2020. Yksi palvelusihteeri on siirretty terveys- ja 

hoivapalveluista hallintoon (tekninen siirto, ei lisäys). Mikäli äitiyslomalla olevan palvelusihteerin hoi-

tovapaa jatkuu, vakanssin sijaisuus hoidetaan 50 %:n sijaisuudella. 

 

8.1. Henkilöstörakenne ja -

määrä 

Henkilöstö-

määrä 2018  

Henkilöstö-

määrä 2019  

Henkilöstö-

määrä  2020 

Sosiaali- ja terveysjohtaja 1 1 1 

Laskentasihteeri 1 1 1 

Palvelusihteeri 7 7 8* 

YHTEENSÄ 9 9 10 

*siirretty terveys- ja hoivapalvelujen 

alueelta 
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9.  Muut olennaiset perustelutiedot 

1. Toimitilat 

 

Hyvinvointipalvelujen hallinnon toimitilat sijaitsevat pääterveysasemalla. Muu-

tostarpeita ei ole v. 2020. Mikäli terveysasemaverkkoa koskevat suunnitelmat 

toteutuvat muutoksia tapahtuu vuosina 2022 ja 2023. 

2.Palvelujen ostot 

 

Palvelualueen merkittävimmät ostopalvelut ovat tietojärjestelmiin ja IT-tukeen 

liittyvät ostot (2M-IT ja CGI). 

3.Talouden ja toimin-

nan tunnusluvut ja 

vertailutiedot 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan talouden ja toiminnan seurantalukuina käytetään 

Sotka-indikaattoripankin tietoja ja Kuntamaisema-selvityksessä esitettyjä vertai-

lutietoja. Loimaan sosiaali- ja terveystoimialan nettokustannukset €/asukas oli-

vat v. 2017 yhteensä 3.934 €. Koko maassa vastaava luku oli 3.229 € ja Varsi-

nais-Suomessa 3.251 €. 

4.Palveluihin ja toi-

mintaan liittyvät 

olennaiset riskit ja 

niiden hallinta 

. 

Kustannusten hallinnan osalta merkittävimmät riskit ovat erikoissairaanhoito, 

vanhustenhuolto, vammaispalvelut ja lastensuojelu. 

 

  
 

10. Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut  

Lisätasapainotus vuosille 2020-2023: 

• Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vai-

kuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uu-

distamista 2020-2023. Vuonna 2020 yhteensä 16 000 €. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Hyvinvointipalvelujen 

hallinto

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019

Talousarvio 

2020

Taloussuunni-

telma 2021

Taloussuunni-

telma 2022

Taloussuunni-

telma 2023

Toimintatuotot 990 0

Sisäiset tuotot 512 423 486 700 609 280 633 565 630 000 630 000

Tuotot yhteensä 513 413 486 700 609 280 633 565 630 000 630 000

Toimintakulut -481 249 -466 100 -571 310 -585 650 -600 701 -615 719

Sisäiset kulut -48 838 -40 600 -55 370 -51 400 -36 192 -24 909

Kulut yhteensä -530 087 -506 700 -626 680 -637 050 -636 893 -640 628

TOIMINTAKATE -16 674 -20 000 -17 400 -3 485 -6 893 -10 628

Rahoitustuotot ja -kulut -25 0

Poistot ja arvonalent. 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -16 699 -20 000 -17 400 -3 485 -6 893 -10 628
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5.5.2 Sosiaalityö  

 

 

Talousarviokohdan nimi:  Sosiaali- ja terveystoimiala 

 

Palveluala:  Sosiaali- ja terveys 

Toimielin:   Hyvinvointivaliokunta 

Palvelualue:  Sosiaalityö 

Vastuuhenkilö:  Sosiaalityön johtaja  

1. Toiminnan kuvaus  

 

Palvelualue sisältää aikuissosiaalityön, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, päihdepalvelut, 

vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammapalvelut, lastensuojelun, perhetyön, lapsiperhei-

den kotipalvelut, lastenvalvojan palvelut, Ankkuri-toiminnan, sosiaalipäivystyksen, alle 65 -vuotiaiden 

omaishoito, perheneuvolan ja maahanmuuttotoiminnan. 

 

 

2. Toimintaympäristön muutos  

 

Lastensuojelulakiin tulee muutoksia 1.1.2020 alkaen. Osa muutoksista (jälkihuoltovelvollisuuden laaje-

neminen) tulee lisäämään kuntien kustannuksia. 

 

 

3. Strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet   

 

Hakemusten käsittelyaikoja ja palveluun pääsyn jonotusaikoja seurataan kuukausiraportoinnilla. Asia-

kaspalautekyselyjä tehdään. Sosiaalityöhön saa yhteyden normaalin virka-aikaisen vastaanoton lisäksi 

sosiaalipäivystyksen (112:n kautta) ja Pyydä apua-painikkeen välityksellä. 

 

 

4. Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset 

 

 

Seurataan hyvinvointikertomuksen ja erillisten selvitysten kautta (THL, Valvira, AVI). 
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5. Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot 

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet  

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua 

talouden suunniteluun 

Keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia järjestetään tarvittaessa valmisteltaessa merkittäviä muutoksia. Vi-

ranhaltijat vierailevat pyydettäessä yhdistysten tilaisuuksissa kertomassa ajankohtaisista asioista.  

 

6. Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja peruste-

lutiedot 

 

Vuosien 2017-2019 aikana on kilpailutettu kaikki isoimmat palveluhankinnat. Seuraavat kilpailutukset 

v. 2020 aikana ovat SHL- ja VPL-kuljetuspalvelut (optiovuoden 2021 käyttö mahdollinen) sekä vam-

maispalvelulain henkilökohtaisen avun palvelut (sopimuskausi päättyy 28.2.2021). 

Huostaanotettujen lasten sijoituksissa pyritään kasvattamaan perhehoidon osuutta suhteessa laitoshoi-

toon. Heinäkuussa 2019 huostaanotetuista lapsista perhehoidossa oli 19 lasta (56 %) ja laitoksissa/am-

matillisissa perhekodeissa 15 lasta (34 %). 

Asumispalveluissa tavoitteena on hoitaa asiakkaat Loimaalla sijaitsevissa yksiköissä niin pitkälle kuin 

paikkatilanne sen mahdollistaa. 

 
 

7. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot 

 

7.1. Henkilöstörakenne ja -määrä 
Henkilöstömäärä 

2018  

Henkilöstömäärä 

2019  

Henkilöstömäärä  

2020 

Sosiaalityö/lastensuojelu    

Sosiaalityön johtaja 1 1 1 

Sosiaalityöntekijä 6 6 6 

Sosiaaliohjaaja 5 5 5 

Perhepalvelujen vastaava ohjaaja 1 1 1 

Perheohjaaja 3 4 4 

Perhetyöntekijä 2 2 2 

Lapsiperheiden lähihoitajat 3 3 3 

Yhteensä 21 22 22 

Perheneuvola    

Psykologi 2 2 2 

Perheneuvoja 1 1 1 

Perhe- ja pariterapeutti 1 1 1 

Yhteensä 4 4 4 

Vammaispalvelut    

Johtava ohjaaja 1 1 1 
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Vastaava ohjaaja 3 2 2 

Ohjaaja 4 5 5 

Asumisen ohjaaja 1 1 1 

Sairaanhoitaja 1 1 1 

Hoitaja 23,5 24,5 24,5 

Hoitaja varahenkilö 2 - - 

Yhteensä 35,5 34,5 34,5 

    

Sosiaalityö yhteensä 60,5 60,5 60,5 

    

 

8. Muut olennaiset perustelutiedot 

1. Toimitilat 

 

Sosiaalitoimisto, päihdepoliklinikka ja perheneuvola sote-keskuksessa Vareliuk-

senkatu 1, Ankkuri-tiimi poliisilaitoksen yhteydessä, perhepalvelujen toimitilat 

Ahonkatu 1, kehitysvammaisten toimintakeskus Kisällinkatu 4, kehitysvam-

maisten Alastaron työtupa Vänniläntie 10, kehitysvammaisten Tammikoti Nah-

kurintie 3 Mellilä, kehitysvammaisten Ruusurinne Vänniläntie 12 Alastaro ja 

kehitysvammaisten päivätoiminta Telkäntie 5.  

2.Palvelujen ostot 

 

Palvelujen ostojen osuus palvelualueen kokonaismenoista on noin 72 %. Asia-

kaspalvelujen ostojen osuus kokonaismenoista on noin 61 %. Suurimmat ostot 

ovat lastensuojelussa, kehitysvammahuollossa ja vammaispalvelulain mukai-

sissa palveluissa. Henkilöstömenojen osuus on 19 %. 

3.Talouden ja toimin-

nan tunnusluvut ja 

vertailutiedot 

 

Sotkanetin tilasto ja indikaattoripankin tietojen mukaan ( v. 2017) nettokäyttö-

kustannukset €/asukas verrattuna koko maahan ja Varsinais-Suomeen olivat 

keskimääräistä merkittävästi suuremmat lastensuojelussa ja vammaispalve-

luissa. Keskimääräistä alemmalla tasolla menot olivat päihdehuollon erityispal-

veluissa ja vammaisten ympärivuorokautisessa asumispalvelussa. 

Vammaispalveluissa korkea kustannustaso on kuljetuspalveluissa ja henkilökoh-

taisen avun palveluissa (ostopalvelujen kilpailutus v. 2020 aikana). 

Lastensuojelun kustannustaso selittyy pääosin kodin ulkopuolelle sijoitettujen 

lasten määrällä, mikä Loimaalla on korkealla tasolla verrattuna vastaavan kokoi-

siin kuntiin. Tosin vuoden 2019 aikana kokonaismäärässä ollaan tultu merkittä-

västi alaspäin. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli tammikuussa 2019 yh-

teensä 46 ja heinäkuussa 2019 yhteensä 39. Lisäksi 9 lapsen osalta on hallinto-

oikeuksista haettu eri kuntia vastuuseen sijaishuollon kustannuksista. 

4.Palveluihin ja toi-

mintaan liittyvät 

olennaiset riskit ja 

niiden hallinta 

 

Kustannustason kannalta oleellista on se kuinka monta lasta, kehitysvammaista 

tai vammaista joudutaan sijoittamaan perhehoitoon, asumis- tai laitospalvelui-

hin. 

Palvelutoiminnan osalta merkittävin ongelma on pula kelpoisuusehdot täyttä-

vistä ja kokeneista sosiaalityöntekijöistä. 
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9. Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut  

Talouden tasapainotus talousarviossa 2020: 

 

Lisätasapainotus vuosille 2020-2023: 

• Lastensuojeluun saadun perintörahan hyödyntäminen. Vuosina 2020-2023 yhteensä 60 000 

e/vuosi. 

• Kasvatus- ja perheneuvolan palveluiden uudelleen arviointi. Vuosina 2020-2021 yhteensä 40 000 

euroa. 

• Kehitysvammahuollon palveluverkon tarkastelu. Kehitysvammahuollon yksiköiden läpikäynti ja 

mahdollinen uudelleenjärjestely. 

• Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vai-

kuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uu-

distamista 2020-2023. Vuonna 2020 yhteensä 50 000 euroa. 

 

 

 

 

 
 

 

5.5.3 Terveys- ja hoivapalvelut  
 

 

Talousarviokohdan nimi:  Sosiaali- ja terveystoimiala 

 

Palveluala:  Sosiaali- ja terveys 

Toimielin:   Hyvinvointivaliokunta 

Palvelualue:  Terveys- ja hoivapalvelut 

Vastuuhenkilö:  Johtava ylilääkäri  

 

Sosiaalityö

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019

Talousarvio 

2020

Taloussuunni-

telma 2021

Taloussuunni-

telma 2022

Taloussuunni-

telma 2023

Toimintatuotot 1 588 563 1 915 200 1 367 900 1 381 579 1 395 395 1 409 349

Sisäiset tuotot 39 847 900 863 034 888 815 880 000 880 000

Tuotot yhteensä 1 588 602 2 763 100 2 230 934 2 270 394 2 275 395 2 289 349

Toimintakulut -13 743 033 -13 598 000 -13 597 320 -13 887 613 -14 244 524 -14 600 637

Sisäiset kulut -949 166 -1 756 400 -1 631 782 -1 477 100 -1 470 000 -1 470 000

Kulut yhteensä -14 692 199 -15 354 400 -15 229 102 -15 364 713 -15 714 524 -16 070 637

TOIMINTAKATE -13 103 597 -12 591 300 -12 998 168 -13 094 319 -13 439 130 -13 781 289

Rahoitustuotot ja -kulut -9 0

Poistot ja arvonalent. -3 516 -3 500 -2100

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -13 107 122 -12 594 800 -13 000 268 -13 094 319 -13 439 130 -13 781 289
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1. Toiminnan kuvaus  

 

Palvelualue sisältää 1) avoterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyvät avosairaanhoidon vastaanottopal-

velut, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelut,  terapiapalvelut, sekä mielenterveys- ja päihdepal-

veluiden vastaanottopalvelut, 2) mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan, 3) suun terveydenhuollon 

palvelut, 4) akuutin vuodeosastohoidon ja avosairaalatoiminnan, 5) ikäihmisten palvelut, joihin sisälty-

vät asumispalvelut sekä kotiin annettavat ja kotona selviytymistä tukevat palvelut ja 6) rintamaveteraa-

nien ja sotainvalidien palvelut.  

Palvelualueeseen sisältyvät lisäksi erikoissairaanhoito, terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto sekä 65 

vuotta täyttäneiden kuntalaisten omaishoidon tuki ja palvelusetelit. 

 

 

 

2. Toimintaympäristön muutos  

 

Sote-uudistus ei toteutunut. Maakunnassa jatketaan kuitenkin aiemman valmistelun yhteydessä esiin 

nostettujen toimintojen kehittämistä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunni-

telman mukaisesti. 

 

 

3. Strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet   

 

Sähköisen asioinnin palveluita kehitetään tavoitteena maakunnalliset ratkaisut. Mittari: uusien tai vaih-

dettujen järjestelmien määrä. 

 

Olemassa olevien sähköisten palveluiden käyttöä vahvistetaan. Mittarit: avosairaanhoidon sähköisten 

ajanvarausten määrä, KlinikPro-yhteydenottojen määrä avosairaanhoidossa. 

 

KlinikPro korvataan OmaOlolla, kun se on valmis perusterveydenhuollon käyttöön. Mittari: toteutettu / 

ei toteutettu. 

 

Toiminta järjestetään terveysasemaverkkouudistuksen mukaisesti. Tavoitteena yksi terveysasema 

25 000 asukasta kohden. Mittari: toimivien terveysasemien määrä. 

 

Ikäihmisten palveluketjua kehitetään tavoitteena: 

- korkeintaan 9 % 75 vuotta täyttäneistä tehostetussa palveluasumisessa 

- kotihoidon ja 65 vuoitta täyttäneiden omaishoidontuen yhteenlaskettu peittävyys 75 vuotta täyttä-

neillä 18-20 % 75 vuotta täyttäneiden määrästä. 

Mittari: ikäihmisten palveluketjun analyysi. 

 

Vuodeosastokapasiteetti suunnitellaan seutukunnallisesti yhdessä sairaanhoitopiirin ja seudun kuntien ja 

terveyskeskusten kanssa. Mittari: hyväksytty suunnitelma vuodeosastokapasiteettia koskien laadittu / ei 

laadittu. 
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Runsas erikoissairaanhoidon polikliinisten palveluiden käyttö selvitetään yhdessä sairaanhoitopiirin 

kanssa. Mittari: selvitys ja jatkosuunnitelma tehty / ei tehty. 

 

Avosairaanhoidon vastaanottopalveluita kehitetään yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa niin, että pal-

veluiden käytön painopiste siirtyy erikoissairaanhoidosta ja yhteispäivystyksestä perustasolle. Mittarit: 

epll:n päivystyskäynnit, somaattisen erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnit, lääkäri- ja hoitajakontak-

tit perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnoissa, erikoissairaanhoitolähetteeseen johtaneiden lääkäri-

kontaktien osuus kaikista lääkärikontakteista avosairaanhoidon vastaanottotoiminnoissa. 

 

Arvioidaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon resurssitarve tuleville vuosille väestöennusteisiin poh-

jaten. Selvitetään, voidaanko resurssia siirtää vastaanottopalveluihin. Mittari: selvitys ja sen perusteella 

tehty suunnitelma laadittu / ei laadittu. 

 

Osaamiskartoitusten laajentaminen uusiin ammattiryhmiin. Mittari: uusien kartoitettujen ammattiryh-

mien lukumäärä. 

 

Liikuntareseptien käyttöönotto. Toiminta suunnitellaan yhdessä liikuntatoimen kanssa. Mittari: uusi toi-

mintatapa otettu / ei otettu käyttöön. 

 

Systemaattinen, toimiva asiakaspalautteen keräämiskäytäntö kaikissa palveluyksiköissä. Mittarit: järjes-

telmät dokumentoitu ja otettu käyttöön, järjestelmää käyttävien yksiköiden määrä. 

 

Palveluita kehitetään systemaattisesti SHQS-laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Mittarit: itsearvioin-

tien, sisäisten auditointien ja johdon katselmusten lukumäärät, ulkoinen laaduntunnustus. 

 

Hoitoon pääsyn odotusaikojen lyhentäminen perusterveydenhuollossa. Mittari: T3-aikojen mediaani. 

 

Akuuttien kuntoutusosastojen yhteyteen perustetaan avosairaala. Mittari: aloittanut toimintansa / ei ole 

aloittanut. 

 

Akuuteilla kuntoutusosastoilla hoidetaan vain niiden hoitoa tarvitsevia potilaita. Mittari: jatkohoitopaik-

kaan jonottamiseen kuluvien hoitopäivien määrä. 

 

Kotikuntoutuksen käynnistäminen kotihoidon vahvistetun intensiivitiimin toimintana. Mittari: toiminta 

käynnistynyt / ei ole käynnistynyt. 

 

 

 
 

4. Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset 

 

 

Seurataan hyvinvointikertomuksen ja erillisten selvitysten kautta (THL, Valvira, AVI). 
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5. Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot 

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet  

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua 

talouden suunniteluun 

Keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia järjestetään tarvittaessa valmisteltaessa merkittäviä muutoksia. Vi-

ranhaltijat vierailevat pyydettäessä yhdistysten tilaisuuksissa kertomassa ajankohtaisista asioista. 

 

6. Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja peruste-

lutiedot 

 

Strategiaan pohjautuvien toiminnallisten tavoitteiden (kohta 3) toteuttaminen edellyttää resurssimuutok-

sia terveys- ja hoivapalveluissa. 

Avoterveydenhuollon painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon edellyt-

tää kahden uuden terveyskeskuslääkärin viran perustamista ja näiden virkojen täyttämistä. Yksi terveys-

keskusavustajan toimi on samasta syystä muutettava sairaanhoitajan toimeksi. Lisäksi ennaltaehkäise-

västä terveydenhuollosta siirretään yhden terveydenhoitajan työpanos avosairaanhoitoon. Valtakunnassa 

ollaan kiristämässä hoitotakuuta entisestään ja avosairaanhoidossa on syytä tavoitella tilannetta, jossa 

lääkärin vastaanotolle pääsee viikossa tarpeen syntymisestä. 

Lainsäädäntö edellyttää terveydenhuollon kirjausten tekemistä viivytyksettä – viiden vuorokauden kulu-

essa palvelutapahtuman päättymisestä. Tämä ei toteudu Loimaalla, vaan sanelujen purun jono on hel-

posti kaksi viikkoa. Laittomasta tilanteesta pääseminen edellyttää uuden osastonsihteerin palkkaamista 

avoterveydenhuoltoon. 

Mielenterveys- ja päihdetyöryhmästä siirretään psykologi neuvolapalveluihin, jotta saadaan vahvistettua 

perhekeskuksen toimintaa. 

Jotta ikäihmisten palveluketjua saadaan kehitettyä kansallisten suositusten ja Kuntamaiseman selvitys-

ten mukaisesti, on ikäihmisten palveluketjun avopalveluita edelleen vahvistettava: 

Kotihoidossa muutetaan 3 lähihoitajan tointa toiminnanohjaajan toimiksi. 

Kotihoidon intensiivitiimiin palkataan kaksi uutta lähihoitajaa ja yksi uusi fysioterapeutti kotikuntou-

tuksen käynnistämiseksi. 

Vuonna 2019 kotihoitoon perustetut 4 lähihoitajan varahenkilön vakanssia on syytä täyttää vuonna 

2020. 

Päiväkuntoutuksessa vuonna 2019 lähihoitajan toimeksi muutettu toiminnanohjaajan vakanssi pitäisi 

täyttää siis lähihoitajalla vuonna 2020, ellei täyttöä toteuteta jo vuonna 2019.  
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65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tukeen vuonna 2019 perustettu sairaanhoitajan vakanssi pitäisi täyt-

tää vuonna 2020, ellei täyttöä suoriteta vuonna 2019. 

Akuutin kuntoutusosasto 3:n yhteyteen perustetaan 5-paikkainen avosairaala, jonka toimintaan osoite-

taan henkilökunta osastolta 3. 

Kartanonpuiston palveluasumisyksiköön 2019 perustetut kolme lähihoitajan varahenkilön vakanssia tu-

lisi täyttää vuonna 2020. 

 
 

7. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot 

 

Kts. kohta 6. 

7.1. Henkilöstörakenne ja -

määrä 

Henkilöstö-

määrä 2018  

Henkilöstö-

määrä 2019  

Henkilöstö-

määrä  2020 

Hallinto    

Johtava ylilääkäri 1 1 1 

Johtava hoitaja 0,5 0,5 0,5 

Vanhustyön ohjaaja 1 0,5 0 

Yhteensä 2,5 2 1,5 

Avohoito    

Terveyskeskuslääkäri 13 13 15 

Johtava hoitaja/osastonhoitaja 1 1 1 

Apulaisosastonhoitaja 1 1 1 

Psykologi (siirto Mielenterveys- ja 

päihdetyöryhmästä) 

  1 

Terveydenhoitaja 17 17 17 

Sairaanhoitaja 11 11 12 

Terveyskeskusavustaja 2 2 1 
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Tekstinkäsittelijä /osastonsihteeri 1 1 2 

Yhteensä 46 46 50 

Terapiapalvelut    

Fysioterapeutti 5 5 5 

Kuntohoitaja 1 1 1 

Puheterapeutti 2 2 2 

Jalkaterapeutti 1 1 1 

Ravitsemusterapeutti  1 1 

Toimintaterapeutti  1 1 

Yhteensä 9 11 11 

Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä    

Psykologi 2 2 1 

Sairaanhoitaja 7 7 7 

Mielenterveyskuntoutujien yk-

sikkö 

   

Sairaanhoitaja 2 2 2 

Yhteensä 11 11 10 

Suun terveydenhuolto    

Johtava hammaslääkäri 1 1 1 

Erikoishammaslääkäri 1 1 1 

Terveyskeskushammaslääkäri 7 7 7 

Vastaava suuhygienisti 1 1 1 

Suuhygienisti 3 3 3 

Hammashoitaja 11 11 11 

Hammashoitaja, varahenkilö 1 1 1 

Välinehuoltaja 1 1 1 

Yhteensä 26 26 26 

Akuutti vuodeosastohoito    

Vanhustenhuollon ylilääkäri 1 1 1 

Terveyskeskuslääkäri 2 2 2 

Hallinnollinen osastonhoitaja 1 1 1 

Apulaisosastonhoitaja 3 3 3 
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Sairaanhoitaja 33 33 30 

Sairaanhoitaja, varahenkilö 9 9 9 

Lähihoitaja 21 21 21 

Lähihoitaja, varahenkilö 3 3 3 

Fysioterapeutti 4 4 4 

Toimintaterapeutti 1 0,6 0,6 

Osastonsihteeri 4 4 3 

Avosairaala    

Sairaanhoitaja   3 

Yhteensä 82 81,6 80,6 

Kotihoito    

Osastonhoitaja 1 -  

Hallinnollinen osastonhoitaja  1 1 

Apulaisosastonhoitaja 1 2 2 

Sairaanhoitaja 12 12 12 

Sairaanhoitaja, varahenkilö  1 1 

Toiminnanohjaaja   3 

Lähihoitaja 64 70 69 

Lähihoitaja, varahenkilö 4 12 12 

Fysioterapeutti 2 3 4 

Sosionomi  1 1 

Yhteensä 84 102 105 

Päiväkuntoutus    

Toiminnanohjaaja 0,5 -  

Lähihoitaja 3 4 4 

Fysioterapeutti 1 1 1 

Koordinaattori  1 1 

Toimintaterapeutti  0,4 0,4 

Yhteensä 4,5 6,4 6,4 

Ikäihmisten omaishoito    

Toiminnan ohjaaja 0,5 -  

Vanhustyön ohjaaja  0,5 0,5 
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Sairaanhoitaja  1 1 

Lähihoitaja 2 2 2 

Yhteensä 2,5 3,5 3,5 

Muut asumispalvelut/ostopalvelut    

Vanhustyön ohjaaja   0,5 

Yhteensä   0,5 

Palveluasuminen    

Kapu    

Osastonhoitaja 1 1 1 

Sairaanhoitaja 3 3 3 

Lähihoitaja 26 30 30 

Lähihoitaja, varahenkilö 2 5 5 

Yhteensä 32 39 39 

Ilola    

Osastonhoitaja 1 0,5 1 

Sairaanhoitaja 2 2 2 

Lähihoitaja 15 15 15 

Lähihoitaja, varahenkilö 1 3 2 

Yhteensä 19 20,5 20 

AHOS-koti    

Osastonhoitaja  0,5  

Sairaanhoitaja 2 2  

Sairaanhoitaja, varahenkilö 1 1  

Lähihoitaja 7,5 7,5  

Yhteensä 10,5 11  

Palveluasuminen yhteensä 61,5 70,5 59 

    

Terveys- ja hoivapalvelut yhteensä 329 360 353,50 
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8. Muut olennaiset perustelutiedot 

1. Toimitilat 

 

Avoterveydenhuollon palveluita tuotetaan pääterveysasemalla, Hirvikosken, 

Alastaron ja Oripään terveysasemilla sekä Tyks Loimaan sairaalan tiloissa. 

Mielenterveyskuntoutujien toimintayksikkö ja ikääntyvien päiväkuntoutustoi-

minta sijaitsevat Kartanonmäen palvelukeskuksessa. 

Kotihoidon toimistot ovat Vareliuksenkadulla ja Tiaisentiellä. 

Suun terveydenhuollon palveluita tuotetaan pääterveysasemalla, Hirvikosken, 

Alastaron ja Oripään terveysasemilla. 

Akuutit kuntoutusosastot ja avosairaala sijaitsevat yks Loimaan sairaalan ti-

loissa. 

Ikäihmisten palveluasumisyksiköt ovat Kartanonmäen palvelukeskuksessa ja 

Ilolakodeissa. 

2.Palvelujen ostot 

 

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. 

Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omaa erikoissairaanhoitoa. 

 

Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omaa laboratoriota eikä röntgeniä. 

Ostetaan laboratorio- ja kuvantamispalvelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopii-

riltä, laboratoriotoimialueelta ja kuvantamisen toimialueelta. 

Koululaisten näöntutkimukset, ENMG-tutkimukset, verenpaineen ja EKG:n pit-

käaikaisnauhoitukset sekä uniapneatutkimukset ostetaan yksityisiltä palveluiden 

tuottajilta.  

 

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluista on sopimus Varsinais-Suo-

men alueellisen apuvälinekeskuksen kanssa.  Sairaanhoitopiiri laskuttaa kuntia 

asukaslukuperusteisesti. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluita ostetaan tarpeen mukaan sairaan-

hoitopiirin toteuttaman kilpailutuksen nojalla yksityisiltä palveluiden tuottajilta. 

 

Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omia varastoja. Lääkehuolto ostetaan Varsi-

nais-Suomen sairaanhoitopiirin lääkehuollon toimialueelta ja hoito- ym. tarvik-

keet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkapalveluilta. 

 

Lääkintäteknisten laitteiden laiterekisteri- ja laitehuoltopalvelut ostetaan Varsi-

nais-Suomen sairaanhoitopiirin teknisten ja huoltopalveluiden toimialueelta. 

 

Kiinteistöt ovat omistajatahonsa mukaisesti joko Loimaan kaupungin teknisten 

ja ympäristöpalveluiden tai Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin teknisten ja 

huoltopalveluiden vastuulla. 

 

Asetusten mukaiset seulontatutkimukset ostetaan. Mammografiaseulonta oste-

taan Suomen Terveystalo Oy:ltä ja kohdunkaulakanavan syövän seulonta Synla-

bilta. 
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Mielenterveys- ja päihdetyöryhmän lääkäripalvelut ostetaan yksityiseltä palve-

luntuottajalta. 

 

Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan 65 vuotta täyttäneiden loimaalaisten tar-

peisiin tehostetun palveluasumisen hoitopaikkoja noin 140 kappaletta. 

 

Jonkin verran hankitaan 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden omaishoitajien jak-

samista tukevia palveluita palveluseteleillä palveluntuottajilta. 

3.Talouden ja toimin-

nan tunnusluvut ja 

vertailutiedot 

 

Sotkanetin tilasto- ja indikaattoripankin tietoja voidaan vertailla. Käytettävissä 

on kuntien, sairaanhoitopiirien alueiden ja koko maan tiedot nettokäyttökustan-

nuksista €/asukas eri sosiaali- ja terveyspalveluissa.  

Ongelmana on, että tiedot tulevat käyttöön viiveellä. Käytettävissä on nyt vuo-

den 2017 tietoja.  

Ikäihmisten palvelurakennetta on muokattu Loimaalla edelleen runsaasti vuoden 

2017 jälkeen. 

Kuntamaiseman selvityksissä saadaan vertailutietoa Kuntamaiseman asiakas-

kuntien joukosta. 

Korkeita kustannuksia Loimaalla on joka tapauksessa erikoissairaanhoidossa, 

päivystyspalveluissa ja ikäihmisten palveluissa, vaikka kustannukset tarvevaki-

oidaan. 

Terveys- ja hoivapalvelut laatii vuodelle 2020 erillisen toimintasuunnitelman, 

johon sisältyy eri toimintojen tunnuslukuja, mittareita ja niiden tavoitetasoja. 

4.Palveluihin ja toi-

mintaan liittyvät 

olennaiset riskit ja 

niiden hallinta 

. 

Tunnistettavia riskejä ovat: 

• Palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaan-

hoitopiirin kanssa niin, että avoterveydenhuollon palveluiden painopiste 

saadaan siirrettyä erikoissairaanhoidosta ja yhteispäivystyksestä perus-

terveydenhuoltoon. 

• Vuodeosastokapasiteetin suunnittelu seutukunnallisesti yhteistyössä sai-

raanhoitopiirin ja alueen kuntien ja terveyskeskusten kanssa. 

• Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta. 

• Ikäihmisten palveluketjun pitäminen avopalvelupainotteisena. 

• Rekrytointi ja osaavan henkilökunnan pitäminen ja riittävän henkilökun-

nan saaminen palveluita tuottamaan. 
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11. Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut  

Hyvinvointivaliokunnan talousarvioesitykseen sisältyy seuraavia toimenpiteitä: 

• AHOS -kodin toiminnan lopettaminen 6.5.2019. Vuonna 2020 yhteensä 208 000 euroa. 

• Asiakasmaksujen korottaminen. Vuonna 2020 yhteensä 30 000 euroa. 

• 1.11.2019 vapautuvaa kuntohoitajan vakanssi jätetään täyttämättä. Vuonna 2020 yhteensä 38 000 euroa. 

• Ilolakotien osastoinhoitajan virkaa ei täytetä. Sairaanhoitaja siirtyy yli 65 vuotiaiden omaishoidon tukeen. 

Vuonna 2020 yhteensä 41 000 euroa. 

• Selvitetään seudullisen yhteistyön mahdollisuudet akuutin kuntoutusosaston osalta. Talousarvioon 2020 

varattu tuloja keskimäärin 7 paikasta. Jos yhteistyöhön ei löydy halukkuutta, tarkastellaan akuutin kuntou-

tusosaston toimintaa uudelleen. Vaikutus talousarviossa vuodelle 2020 yhteensä 600 000 euroa tuloa. 

 

Lisätasapainotus vuosille 2020-2023: 

Vuosi 2020 

• Henkilömitoituksen tarkastelu hoitotyössä. 

• Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava 

sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020-

2023. Vuonna 2020 yhteensä 660 000 euroa. 

Vuosi 2021 

• Terveysasemaverkon tiivistäminen. Vuonna 2021 yhteensä 200 000 euroa. 

• Erikoissairaanhoidon vaikuttavuuden parantaminen yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Erikoissairaanhoi-

don asukaskohtainen nettokustannusten vähentäminen vuoden 2018 tasosta (1 500 euroa/asukas) 10 % eli 

150 eurolla vuositasolla 2019-2021. Laaditaan suunnitelma työnjaosta toiminnan kehittämiseksi TYKS-

palveluiden ja Loimaan aluesairaalan välillä. Erikoissairaanhoitopiirin kustannusrakenteen tarkastelu sai-

raanhoitopiirissä. Vuonna 2021 yhteensä 500 000 euroa 

• Ikäihmisten perhehoidon sopimuksen irtisanominen tarpeettomana. Vuonna 2021 yhteensä 11 000 euroa. 

• Osastolta vapautuu työpanosta. Jätetään täyttämättä toinen uusista avosairaanhoitoon suunnatuista terveys-

keskuslääkärin viroista. Vuonna 2021 yhteensä 35 000 euroa. 

• Seudullisen yhteistyön selvitys akuutin kuntoutusosaston osalta. Vuonna 2021 yhteensä 600 000 euroa 

tuottoja. 

Vuosi 2022 

• Terveysasemaverkon tiivistäminen. Vuonna 2023 yhteensä 300 000 euroa. 

• Erikoissairaanhoidon vaikuttavuuden parantaminen yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Vuonna 2022 yh-

teensä 1,1 milj. euroa. 

Vuosi 2023 

• Erikoissairaanhoidon vaikuttavuuden parantaminen yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Vuonna 2022 yh-

teensä 1,1 milj. euroa. Vuonna 2023 yhteensä 800 000 euroa. 
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Terveys- ja hoivapalvelut

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019

Talousarvio 

2020

Taloussuunni-

telma 2021

Taloussuunni-

telma 2022

Taloussuunni-

telma 2023

9 381 383 9 928 800 9 833 974 10 532 314 10 637 637 10 744 013

Sisäiset tuotot 394 819 667 000 899 349 962 650 960 000 960 000

Tuotot yhteensä 9 776 202 10 595 800 10 733 323 11 494 964 11 597 637 11 704 013

Toimintakulut -55 820 982 -54 968 300 -57 850 609 -58 240 383 -58 004 632 -58 296 048

Sisäiset kulut -5 121 192 -5 453 200 -5 049 159 -5 278 400 -5 278 000 -5 278 000

Kulut yhteensä -60 942 174 -60 421 500 -62 899 768 -63 518 783 -63 282 632 -63 574 048

TOIMINTAKATE -51 165 972 -49 825 700 -52 166 445 -52 023 819 -51 684 996 -51 870 034

Rahoitustuotot ja -kulut -364 0

Poistot ja arvonalent. -33 493 -33 800 -27 300

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -51 199 829 -49 859 500 -52 193 745 -52 023 819 -51 684 996 -51 870 034

HYVINVOINTIVALIOKUNTA 

YHTEENSÄ

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019

Talousarvio 

2020

Taloussuunni-

telma 2021

Taloussuunni-

telma 2022

Taloussuunni-

telma 2023

Toimintatuotot 10 970 936 11 844 000 11 201 874 11 913 893 12 033 032 12 153 362

Sisäiset tuotot 907 281 2 001 600 2 371 663 2 485 030 2 470 000 2 470 000

Tuotot yhteensä 11 878 217 13 845 600 13 573 537 14 398 923 14 503 032 14 623 362

Toimintakulut -70 045 264 -69 032 400 -72 019 239 -72 713 645 -72 849 858 -73 512 404

Sisäiset kulut -6 119 196 -7 250 200 -6 736 311 -6 806 900 -6 784 192 -6 772 909

Kulut yhteensä -76 164 460 -76 282 600 -78 755 550 -79 520 545 -79 634 050 -80 285 313

TOIMINTAKATE -64 286 243 -62 437 000 -65 182 013 -65 121 622 -65 131 018 -65 661 951

Rahoitustuotot ja -kulut -398 0 0 0 0 0

Poistot ja arvonalent. -37 009 -37 300 -29 400 -29 000 -27 000 -27 000

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -64 323 650 -62 474 300 -65 211 413 -65 150 622 -65 158 018 -65 688 951
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5.6 Sivistysvaliokunta 
 

5.6.1 Varhaiskasvatus 

 

Talousarviokohdan nimi:   

 

Toimiala:  Sivistys 

Toimielin:   Sivistysvaliokunta 

Palvelualue:  Varhaiskasvatus 

Vastuuhenkilö:  Varhaiskasvatusjohtaja 

 

1. Toiminnan kuvaus  

 

 

 

Varhaiskasvatuspalvelujen päämääränä on järjestää erilaiset lapset huomioon ottavaa, laadukasta ja teho-

kasta kasvatusta turvallisessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä. Päämäärän saavuttamisen kannalta 

keskeisiä kriittisiä menestystekijöitä ovat mm.: turvallinen ja ajanmukainen kasvatusympäristö, kodin ja 

varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö, yksilöllinen tuki lapselle, henkilöstön oikea mitoitus ja työnteki-

jöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä palveluprosessien kehittäminen ja toiminnan priorisointi.  

 

Loimaan kaupungissa on vuoden 2019 syksyllä 8 omaa päiväkotia ja kaksi ryhmäperhepäiväkotiyksikköä. 

Näiden lisäksi kaupungissa työskentelee 25 perhepäivähoitajaa. Kaupungissa toimii myös neljä yksityistä 

päiväkotia, Verkanappuloiden Nappulapellon ja Nappulakosken päiväkodit, Nappulan päiväkoti sekä 

Touhula Alastaron päiväkoti.  

Esiopetusta järjestetään kaikissa päiväkodeissa paitsi Niinijoen ja Metsämaan päiväkodissa, joissa esi-

opetusryhmät ovat koulun yhteydessä. 

 

Kaupungissa on yksi vuorohoitoa järjestävä päiväkoti (Peltoinen). 

 

Varhaiskasvatuspalveluissa on vuosina 2019 - 2020 käynnissä hanke varhaiskasvatuksen positiivisen dis-

kriminaation edistämiseksi. Avustusta voi käyttää lisähenkilöiden palkkaamiseen, ryhmien pienentämi-

seen ja uusien toimintamallien kehittämiseen. Avustusta myönnettiin 45 000 euroa. 

 

 

 

2. Toimintaympäristön muutos  

 

Taloustilanteen vaikutus palveluihin (mm. palvelujen laajuus). 

 

Kouluverkkoselvityksen aiheuttamat muutokset palveluverkkoon (osa varhaiskasvatuksesta järjestetään 

koulukiinteistöissä). 
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Suunnitelman mukaan varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2020 niin, että subjektiivinen rajaus poistuu. 

Muutos merkitsee luultavasti lasten varhaiskasvatuspäivän pitenemistä nykyisestä, jolloin nykyinen työn-

tekijäresurssi ei välttämättä riitä. Tulot eivät välttämättä suurene, sillä asiakasmaksulain mukaisten muu-

tosten vuoksi asiakasmaksukertymä on laskenut aikaisempaan verrattuna.  

 

Vaikka lapsimäärä vähenee, osallistumisaste varhaiskasvatukseen on valtakunnan kärkeä. Henkilöstöä on 

sopeutettu lapsimäärään jo pitkään, ja näin tehdään edelleen. Henkilöstön määrää suhteessa lapsimäärään 

tarkastellaan jatkuvasti ja sitä sopeutetaan tilanteiden muuttuessa.  

  

 

 
 

3. Strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet   

 

 

Strateginen tavoite ja toi-

menpide 

Arviointiväline, jolla tavoit-

teen toteutumista arvioidaan 
Toiminnallinen tavoite 2020 Mittarin arvo/ yksikkö ja ver-

tailutiedot 

A.1. Loimaa on seudulli-

nen asiointi- ja palvelukes-

kus. 

A1.3. Kehitämme sähköis-

ten palvelujen saatavuutta.  

 

 

 
 

 

Uusien sähköisen asioinnin 
palvelujen määrä 

 

 

 

Uuden varhaiskasvatusohjelman hankinta / vaihto 

vuoden 2020 loppuun mennessä.  

Uusi ohjelma monipuolistaa sähköistä palvelua niin 

asiakaan kuin henkilökunnan näkökulmasta. 

 

A.3. Loimaa on aktiivinen 
viestijä ja markkinoija. 

 

 

A3.2. Luomme positiivista 
kuvaa Loimaasta. 

 

 

 

 
Mielikuvakysely 

Asukaskysely / Toimialojen si-

säinen itsearviointi 

 

 

Sitoudumme luomaan positiivista kuvaa Loimaan 

kaupungista. Jokaisessa varhaiskasvatuksen tii-

missä sovitaan, miten luomme positiivista julkisuus-

kuvaa Loimaan kaupungista ja varhaiskasvatuk-

sesta.  

Tiedotamme perheitä avoimesti ja ajantasaisesti  

 

 

Henkilöstökysely kahden vuo-

den välein 

 

Asiakastyytyväisyyskysely 1 x 

vuodessa sekä väliarviointi 1x 

vuodessa 
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Strateginen tavoite  Arviointiväline, jolla tavoitteen to-

teutumista arvioidaan 
Toiminnallinen tavoite 2020 Mittarin arvo/ yksikkö ja 

vertailutiedot 

B.3. Loimaa on yhtenäinen 

ja osallistava. 

 

B.3.1. Kehitämme uusia 
osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksia lähidemo-

kratian toteuttamiseksi. 
 

. 

 

 

 

Käyttöön otettujen toimintatapojen 
määrä ja vaikuttavuuden arviointi 

Asukaskysely / Toimialojen sisäi-
nen itsearviointi 

Asukaskysely; Yhdistysten ja järjes-
töjen toimintatiedot / Toimialojen 
sisäinen itsearviointi 

 

 

 

 

 

Osallistamme perheitä ja lapsia varhaiskasva-

tuksen toteuttamisessa, arvioimisessa ja kehittä-

misessä. 

 

 

 

 

 

Asiakaskysely kerran toimi-

kaudessa 

 

B.4. Loimaa on tavoitteel-

linen ja vakaa omistaja - 

Loimaalla on hyvä tehdä 

töitä.  

 
 

B4.1. Teemme päätöksiä 

pitkäjänteisesti ja strategian 
mukaisesti. 

 

B4.2. Parannamme palvelu-
jemme tuloksellisuutta, va-

kautamme talouttamme ja 

turvaamme toimintamme 
jatkuvuutta sopeuttamalla 

palvelurakenteita. 

 
. 

 

 
 

 

 

 
 

Strategisten tavoitteiden seuranta ja 

arviointi vuosittain toimintakerto-
muksessa. 

Seuranta ja säännöllinen raportointi 

(kuukausiraportit, osavuosikatsauk-

set, tilinpäätös); Talouden tunnus-
luvut 

Henkilöstölinjausten mukaiset seu-
rantatiedot ja tunnusluvut.  

 

 

 

Sopeutamme rakenteita ja henkilöstöä lapsi-

määrän muutoksissa ajantasaisesti. 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstömäärän ajantasai-

nen seuranta ja muutoksiin 

reagointi 

 

 

 

Strateginen tavoite ja 

toimenpide 

Arviointiväline, jolla tavoit-

teen toteutumista arvioidaan 
Toiminnallinen tavoite 2020 Mittarin arvo/ yksikkö ja 

vertailutiedot 

C.1. Loimaa on hyvinvoi-

vien, omatoimisten ja ak-

tiivisten asukkaiden kau-

punki. 

C1.1. Tuemme loimaalaisten 

hyvinvointia ennakoivasti. 
 

C1.2. Korostamme liikun-

nan merkitystä ja tuemme 
kaikenikäisten liikkumista.  

 

C1.3. Kannustamme asuk-
kaita monipuoliseen harras-

tustoimintaan. 

 

 

Asukas- ja asiakastyytyväisyysar-

viointi /-mittaukset 

 

Hyvinvointikertomuksen seuranta- 
ja arviointitiedot (TEA piste-

määrä); ; THL-sairastavuusindeksi; 

Kouluterveyskyselyt. 

 

 

 

Liikkuva Loimaan hankkeen käytäntöjen jatka-

minen hankkeen jälkeen tai hankkeen jatko, 

jossa aktivoidaan myös koko perhettä. 

Otamme huomioon varhaiskasvatuksen arjessa 

päivittäin hyvinvoinnin ja liikunnan näkökul-

man. 

 

C.2. Loimaalla on sujuvat 

palvelut.  

 
C2.1. Turvaamme peruspal-

velut. 

 

C2.2. Parannamme palvelu-

jen saavutettavuutta. 

 

 

 

Kaupallinen palvelutarjonta / alu-
eellinen kilpailukyky –vertailut, 

palvelutasovertailu / julkiset palve-

lut. 

 

Uusien tapojen käyttöönotto palve-

lujen järjestämisessä 
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C2.3. Arvioimme ja kehi-

tämme palvelujamme asia-

kaspalautteen perusteella. 
 

Asukas- ja asiakastyytyväisyys-ar-

viointi/-mittaukset 

Asiakaskyselyn ja muun palautteen läpikäymi-

nen sekä sen perusteella toimintatapojen tar-

kastelu ja muokkaaminen 

 

 

4. Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset 

 

 

Varhaiskasvatus edistää monipuolisesti lasten ja perheiden terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Perhei-

den hyvinvointia edistää myös varhaiskasvatuksen perheohjaaja, joka on matalankynnyksen, maksuton 

palvelu varhaiskasvatuksen asiakasperheille. 

 

 

5. Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot 

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet  

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua 

talouden suunniteluun 

Varhaiskasvatussuunnitelmia ja esiopetuksen opetussuunnitelmia uudistettaessa osallistetaan huoltajia ja 

lapsia suunnitelmien valmisteluvaiheessa. 

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyjä, joiden tuloksia hyödynnetään 

palvelujen ja toimintojen kehittämisessä. 

 

 

 

6. Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot 

 

Kuljetusten hankinnalla on merkittävää paikallista yritysvaikutusta, sillä useat paikalliset liikennöitsijät 

osallistuvat kuljetuspalvelujen tuottamiseen. 
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7. Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot 

 

Sivistysvaliokunta on hyväksynyt esiopetuksen kestävän kehityksen ohjelman (13.12.2017). 

 

Kestävän kehityksen ohjelma on työväline, jonka avulla kestävän elämäntavan oppimisesta tehdään suun-

nitelmallinen osa päiväkodin toimintaa. 

 

Päiväkotien kestävän kehityksen työhön velvoittavat myös varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteet. 

 

Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen visiona on kestävään elämäntapaan sitoutuneet kansa-

laiset, joiden tietoja, taitoja ja motivaatiota kartutetaan kaikkeen kasvatukseen ja koulutukseen sisäänra-

kennetulla kestävän kehityksen kasvatuksella. 

 

 

 

8. Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja peruste-

lutiedot 

 

Hirvikosken päiväkotiratkaisusta on tehty päätös, mutta toteuttaminen odottaa kouluverkkoratkaisua. 

Tavoitteena on keskittää alueen varhaiskasvatus yhteen yksikköön. 

 

Varhaiskasvatuksessa on viime vuosina panostettu erityisopetukseen. Vuodelle 2020 on hankerahoituk-

sen avulla palkattu yksi erityisopettaja.  

 

Vuonna 2019 varhaiskasvatuksessa aloitti uutena työntekijänä perheohjaaja. Perheohjauksen toiminta-

mallien kehittäminen jatkuu vuonna 2020. 

 

 

 

9. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot 

 

Lapsimäärän väheneminen/hoidon tarpeen muutokset näkyvät henkilöstömäärän vähenemisenä varhais-

kasvatuksessa. Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän ja hoidon tarpeen muutokset tuovat oman haasteensa 

henkilöstösuunnitteluun. 

 

Toistaiseksi avoinna olleisiin tehtäviin on ollut hakijoita kohtaisen hyvin. Vähiten päteviä hakijoita on 

varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien tehtäviin. 

 

Nykyisestä henkilöstöstä kaikilla on muodollinen kelpoisuus tehtävään.  Määräaikaisten työntekijöiden 

osuus on noin 8 %. Määräaikaisuuden perusteena ovat lähinnä erilaiset sijaisuudet ja tehtävien hoidon 

järjestelyt. 
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9.1. Henkilöstörakenne ja -

määrä 

Henkilöstö-

määrä 2018  

Henkilöstö-

määrä 2019  

Henkilöstö-

määrä  2020 

Varhaiskasvatus (yhteensä) 113,5 113 105 

Varhaiskasvatusjohtaja 1 1 1 

Varhaiskasvatuksen ohjaaja 2 2 2 

Palvelusihteeri 2 2 2 

Perhepäivähoitaja (ryhmis) 6 6 5 

Perhepäivähoitaja 27 27 23 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 2,5 3 3 

Perheohjaaja 0 1 1 

Päiväkodinjohtaja 8 8 8 

Varhaiskasvatuksen opettaja 20,5 21 20 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 38,5 37 35 

Päiväkotiapulainen 0,5 0 0 

Varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja 5,5 5 5 

 

 

 

10. Muut olennaiset perustelutiedot 

1. Toimitilat 

 

Vuonna 2020 jatketaan päiväkotien työpaikkaselvityksiä (työterveys/työsuojelu), 

joissa kartoitetaan toimitilojen terveyteen ja turvallisuuteen yms. liittyviä tekijöitä. 

2.Palvelujen os-

tot 

 

Varhaiskasvatuspalvelujen merkittävimmät palvelujen ostot ovat palvelujen hankki-

minen yksityisiltä palveluntuottajilta (n. 2 300 000 euroa/vuosi). Yksityisen palvelu-

tuotannon menot ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi Alastaron ja keskusta-

alueen päiväkotiratkaisujen takia.  

3.Muut toimin-

nan edellyttämät 

resurssit 

 

 

4.Talouden ja 

toiminnan tun-

nusluvut ja ver-

tailutiedot 
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PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 

2018 

TA 

2019 

TA 

2020 

TOIMINNAN 

LAAJUUS 

Varhaiskasvatus 

Lapsia varhaiskasvatuksessa 

-joista esiopetuksessa 

-joista päiväkodeissa 

-joista ryhmäperhepk 

-joista perhepäivähoidossa 

635 

159 

511 

27 

97 

680 

145 

550 

20 

110 

 

600 

130 

500 

20 

80 

Kunnallisen ja hankitun 

palvelun osuudet 

päivähoidossa (päiväkodit ja 

ryhmäperhepäiväkodit, %) 

60/40 60/40 60/40 

 
Leikkitoiminta MLL, 

läsnäolopv. 

522 850 400 

 

Lasten lakisääteinen 

kotihoidontuki, kotitalouksia 

keskim. kk 

168 160 160 

 
-lapsia tuen piirissä, keskim. 

kk 

219 225 220 

 

Yksityisen hoidon kuntalisä 

-kotitalouksien lukumäärä 

-lapsia tuen piirissä 

 

7 

10 

 

7 

10 

 

 

7 

10 

 

MITTARI TP2018 TA2019 TA2020 

Päivähoitotoiminnan 

laatu koetaan hy-

väksi (vastausten 

keskiarvo, asteikko 

1-4) 

3,68 3,5-4,0 3,5-4,0 

Hoitopäivän hinta 

(€/päivä), omatoi-

minta 

- perhepäivä-

hoito 

- ryhmäperhe-

päivähoito 

- päivähoito 

(päiväkodit) 

 

 

 

 

103,0 

 

105,0 

 

110,0 

 

 

 

 

90-95 

 

85-90 

 

80-85 

 

 

 

 

90-95 

 

85-90 

 

80-85 

Hoitopäivän hinta 

(€/päivä), hankittu 

palvelu 

- päivähoito 

(päiväkodit) 

 

 

 

82,0 

 

 

 

60-65 

 

 

 

60-65 

Hoitopäivän hinta vuonna 2018 kaupungin omissa yksiköissä vaihteli 80 – 140 euron 

välillä. Yksityisissä päiväkodeissa hinnat vaihtelivat välillä 60 – 100 euroa. 1.3.2018 

jälkeen osapäivähoidon raja on alle 35 tuntia viikossa, mikä merkitsi osapäivähoidon 
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merkittävää kasvua. Vuonna 2018 muuttuivat myös asiakasmaksujen tulorajat. Nämä 

muutokset näkyvät hoitopäivähintojen nousuna.  

 

Lasten päivähoidon kustannuksia 2008 – 2017 (nettokustannukset, €/0-6v): 

 

Päivähoidon kustannuksissa näkyy 0-6-vuotiaiden osuuden pieneneminen Loimaan 

väestöstä vuosina 2012 – 2017 (6,6 %->6,1 %). 

Kunnan kustantamassa päivähoidossa olleet lapset 2009 - 2017, (%, 1-6-vuotiaista): 

 

Loimaalla päivähoidossa olevien osuus on koko maan tasoon verrattuna korkea. Osa-

päivähoidossa olevien lapsien osuudet ovat Loimaalla huomattavasti suuremmat kuin 

koko maassa: vuonna 2017 osapäivähoidossa oli 1-2- vuotiaista 19,1 % (koko maa 5,0 

%) ja 3-5-vuotiaista 25,7 % (koko maa 10,3 %). Kokopäivähoidossa olevien osuudet 

olivat vastaavasti: 1-2-vuotiaista 64,3 % (koko maa 33,4 %) ja 3-5-vuotiaista 67,1 % 

(koko maa 58,5).  

Vuoden 2018 aikana kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vaihteli välillä 199 

– 237 (keskimäärin 219). Vuonna 2017 määrä vaihteli välillä 185 – 250 (keskimäärin 

214) ja vuonna 2016 välillä 210 – 268 (keskimäärin 240). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Loimaa 5321 5618 5837 5880 6154 5835 5936 6464 6931 6879

Varsinais-Suomi 5267 5604 5739 6076 6270 6318 6460 6640 6838 7019

Manner-Suomi 5185 5401 5530 5803 6056 6229 6226 6420 6608 6750

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Loimaa Varsinais-Suomi Manner-Suomi
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4.Palveluihin ja 

toimintaan liitty-

vät olennaiset 

riskit ja niiden 

hallinta 

. 

1. Päiväkotikiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) 

Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toi-

mintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvaavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimi-

minen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen. 

 

2. Henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudista-

mista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin). Päätök-

set merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista tulisi saada hyvissä ajoin, jotta nii-

den aiheuttamiin henkilöstömuutoksiin voidaan varautua. Varhaiskasvatuksessa lapsi-

määrän ja hoidon tarpeen muutokset tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen. 

 

3. Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutos-

ten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasa-

puolisuus). Määrärahat ovat tällä hetkellä aika realistisella tasolla ja palvelut pystytään 

järjestämään asianmukaisesti. Mahdolliset kouluverkon muutokset ja niiden vaikutus 

varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Kiinteistökulut muodostavat merkittävän osan toi-

mintakustannuksista, joten myös tilojen määrä on olennaista ottaa huomioon.  

 

4. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin 

Esimerkiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosten vaikutukset toimintatuot-

toihin. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen poistaminen ja sen vaikutus 

hoidon tarpeeseen. 

5.Muut peruste-

lutiedot 

 

 

  
 

11. Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut  

Talousarvioon 2020 sisältyvät seuraavat tasapainotustoimet: 

• henkilöstökulujen vähentäminen (lapsimäärän vähenemisen aiheuttama henkilöstön väheneminen) 

150 000 € 

• aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehdyt leikkaukset 65 000 € 

Lisätasapainotus vuosille 2020-2023: 

Vuosi 2020 

• Varhaiskasvatuksen henkilöstökuluvähennykset ja varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkistami-

nen lapsilukumäärän vähentyessä vuosina 2020-2023. 

• Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vai-

kuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uu-

distamista 2020 -2023. Vuonna 2020 yhteensä 133 000 euroa. 
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5.6.2 Perusopetus ja keskiasteen koulutus 

Talousarviokohdan nimi:   

 

Toimiala:  Sivistys 

Toimielin:   Sivistysvaliokunta 

Palvelualue:  Perusopetus ja keskiasteen koulutus 

Vastuuhenkilö:  Sivistysjohtaja 

 

1. Toiminnan kuvaus  

 

 

Opetuspalvelujen päämääränä on järjestää erilaiset oppilaat huomioon ottavaa, laadukasta ja tehokasta 

kasvatusta ja opetusta turvallisessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä. Päämäärän saavuttamisen 

kannalta keskeisiä kriittisiä menestystekijöitä ovat mm.: monipuolinen opetustarjonta sekä turvallinen ja 

ajanmukainen oppimisympäristö, kodin ja koulun välinen yhteistyö, toimiva opiskeluhuolto ja yksilölli-

nen tuki oppilaalle, henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä 

palveluprosessien kehittäminen ja toiminnan priorisointi.  

 

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2019 – 2020 Kojonkulman, Metsämaan ja Niinijoen koulujen yh-

teydessä. Hirvikosken yhtenäiskoulussa on mahdollisuus kehitysvammaisten esiopetukseen.  

 

Perusopetukseen kuuluvat oppivelvollisuuskoulut, joissa annetaan opetusta vuosiluokille 1-9. Hirvikos-

ken yhtenäiskoulussa on myös lisäopetusta (harjaantumisopetus). Loimaan kaupungin perusopetuksen 

kouluverkko käsittää yhteensä kahdeksan alaluokkien ja kaksi yläluokkien koulua sekä yhden yhtenäis-

koulun. Alastaron yläasteella järjestetään myös oripääläisten yläkoululaisten opetusta. Osa Mellilän ylä-

koululaisista käy Kosken Seudun yläasteella kouluaan (kouluyhteistyösopimus).  

Pienryhmäopetusta järjestetään Kauhanojan koululla, Keskuskoululla, Puistokadun koululla ja Hirvikos-

ken yhtenäiskoululla. Muilla kouluilla erityisen tuen palveluja järjestetään yleisopetuksen ryhmissä. Li-

säksi perusopetuksessa on yhteensä seitsemän laaja-alaista erityisopettajaa. 

Varhaiskasvatus

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019

Talousarvio 

2020

Taloussuunni-

telma 2021

Taloussuunni-

telma 2022

Taloussuunni-

telma 2023

Toimintatuotot 758 432 749 500 788 000 795 880 803 839 811 877

Sisäiset tuotot 274 746 257 900 306 640 320 400 325 000 325 000

Tuotot yhteensä 1 033 178 1 007 400 1 094 640 1 116 280 1 128 839 1 136 877

Toimintakulut -7 811 066 -7 581 800 -7 391 020 -7 576 535 -7 771 252 -7 965 533

Sisäiset kulut -1 491 552 -1 340 400 -1 369 419 -1 393 300 -1 400 000 -1 400 000

Kulut yhteensä -9 302 618 -8 922 200 -8 760 439 -8 969 835 -9 171 252 -9 365 533

TOIMINTAKATE -8 269 440 -7 914 800 -7 665 799 -7 853 555 -8 042 413 -8 228 656

Rahoitustuotot ja -kulut -61 0 -100

Poistot ja arvonalent. 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 269 501 -7 914 800 -7 665 899 -7 853 555 -8 042 413 -8 228 656
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Loimaalla on erityisopetussopimuksia naapurikuntien kanssa. Yhteistyötä on tällä hetkellä mm. Kosken 

Tl kunnan, Oripään ja Pöytyän kuntien kanssa.  Naapurikuntia, jotka lähettävät erityisoppilaitaan, lasku-

tetaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Yhteistyö Kosken Tl kunnan ja Oripään kunnan kanssa yläkou-

lulaisten opetuksen järjestämisessä jatkuu vuonna 2011 tehtyjen sopimusten pohjalta (Oripään sopimusta 

tarkistettiin vuonna 2013). Oripään kunta teki kesällä 2015 päätöksen aloittaa kouluyhteistyön Pöytyän 

kunnan kanssa. Ensimmäiset oripääläiset yläkoululaiset siirtyivät Pöytyälle 1.8.2019 alkaen.  

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä 

sekä luoda pohjaa hyvälle kasvulle. Toimintaa järjestetään joka päivä Asemanseudun koululla, Kau-

hanojan koululla, Keskuskoululla (Vapaudenkadulla), Kirkonkylän koululla, Kojonkulman koululla, 

Metsämaan koululla, Niinijoen koululla, Virttaan koululla sekä Hirvikosken yhtenäiskoululla. Aamu- ja 

iltapäivätoiminnan suunnittelu- ja koordinointitehtävät on nimetty kahdelle aamu- ja iltapäivätoiminnan 

ohjaajalle ja toimintaa ohjaamaan laaditaan lukuvuodeksi toimintasuunnitelma. 

 

Tukipalveluiden henkilöstön muodostavat esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opiskelijoiden opis-

keluhuoltohenkilöstö. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Oppilaitoksen sijainti-

kunta vastaa opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisestä alueellaan sijaitsevien 

esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskeli-

joille.  

 

Perusopetuksessa on vuosittain käynnissä useita erilaisia hankkeita, joilla pyritään kehittämään palve-

luja ja toimintoja. Hankehakemukset ja –raportit käsitellään sivistysvaliokunnassa. Vuonna 2020 käyn-

nissä ovat mm. seuraavat hankkeet: 

 

Loimaan kaupunki on saanut vuosille 2019 - 2020 valtionavustusta 19 000 € kerhotoiminnan kehittämi-

seen (20 000 euroa edellisenä vuonna). Kehittämistoiminnan tavoitteena on saada aikaan monipuolista, 

lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. 

Kerhotoiminnan piiriin pyritään saamaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen 

tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti.  

 

Loimaan kaupungille on myönnetty 35 000 euroa valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-

arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen sekä siihen liittyvään koulun-

käyntiavustajien palkkaamiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen vuosille 2019 – 2020.  

 

Loimaan kaupungille on myönnetty 36 000 euroa valtion erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon 

edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin vuosille 2019-2020. 

 

Opetushallitus on myöntänyt avustusta 20 365 € tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen 

sekä 59 185 € tutortoiminnan alueelliseen vakiinnuttamiseen. Jälkimmäisessä hankkeessa on yhteistyö-

kumppanina Someron kaupunki.  

 

 

 



89  

  
 

2. Toimintaympäristön muutos  

 

Kouluverkkoselvityksen aiheuttamat muutokset palveluverkkoon. 

Oppilasmäärän vähenemisen aiheuttamat muutokset tuntikehykseen, opetusryhmien määrään, ryhmäko-

koihin ja henkilöstön määrään. 

Taloustilanteen vaikutus palveluihin (mm. palvelujen laajuus). 

 

 

 
 

3. Strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet   
 

 

Strateginen tavoite ja 

toimenpide 

Arviointiväline, jolla tavoit-

teen toteutumista arvioi-

daan 

Toiminnallinen tavoite 2020 Mittarin arvo/ yksikkö ja ver-

tailutiedot 

A.2. Loimaa on yritys-

myönteinen. 

 

 

A2.4. Toteutamme yrittä-
jyyskasvatusta. 

 

A2.5. Kannustamme ak-
tiivisesti pienyrittäjyy-

teen. 

 

 

Uusien yritysten ja työpaik-

kojen määrä, Yritysten lii-
kevaihto, Yritystonttien hin-
nat 

Yritysalueiden ja -tonttien 
määrä 

Yrityskysely, asiakaspalaute 

 

 

 

 

 

Koulujen opetuksessa toteutetaan opetussuunnitel-

man mukaisesti yrittäjyyskasvatusta (eri oppiainei-

den opetuksessa, teemapäivinä, monialaisissa oppi-

miskokonaisuuksissa jne.) Loimaalla laaja-alaisissa 

oppimiskokonaisuuksissa painotetaan kohtaa L6 

(työelämätaidot ja yrittäjyys). 

 

Opetussuunnitelman toteutu-

minen 

Yrittäjyyskasvatukseen liittyvät 

tapahtumat/toiminnat 
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B.4. Loimaa on tavoitteelli-

nen ja vakaa omistaja - Loi-
maalla on hyvä tehdä töitä.  

 

 

 
B4.2. Parannamme palvelu-

jemme tuloksellisuutta, va-

kautamme talouttamme ja 
turvaamme toimintamme 

jatkuvuutta sopeuttamalla 

palvelurakenteita. 
 

 

B4.4. Sopeutamme henki-
löstömäärää muuttuvien ja 

uudistettavien palveluraken-

teiden ja -tarpeiden mukai-
sesti. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Strategisten tavoitteiden seuranta ja 
arviointi vuosittain toimintakerto-

muksessa. 

Seuranta ja säännöllinen raportointi 

(kuukausiraportit, osavuosikatsauk-

set, tilinpäätös); Talouden tunnus-
luvut 

Henkilöstölinjausten mukaiset seu-
rantatiedot ja tunnusluvut.  

Henkilöstömäärä 

 

 

 

 

Haemme palvelujen/toimintojen kehittämistä 

tukeviin hankkeisiin rahoitusta. 

Kouluverkon kehittäminen niin, että tulok-

sena on pedagogisesti, taloudellisesti ja tilan-

käytöllisesti mahdollisimman hyvin toimiva 

kouluverkkokokonaisuus. 

Tuntikehystä pienennetään oppilasmäärän 

vähentyessä (jakotunnit, ryhmäkoot). 

->vaikutukset henkilöstömää-

rään/palkkamenoihin 

 

 

 

 

Toteutuneet hankkeet (myön-

netty avustus, hakkeen tulok-

set jne.) 

Päätös kouluverkosta ja to-

teutuvat ratkaisut 

 

Tuntikehys (tunnit/opp.) 

Henkilöstömäärä 

Ryhmäkoot 

Strateginen tavoite ja 

toimenpide 

Arviointiväline, jolla tavoit-

teen toteutumista arvioidaan 
Toiminnallinen tavoite 2020 Mittarin arvo/ yksikkö ja 

vertailutiedot 

C.1. Loimaa on hyvinvoi-

vien, omatoimisten ja ak-

tiivisten asukkaiden kau-

punki. 

 
 

C1.3. Kannustamme asuk-

kaita monipuoliseen harras-
tustoimintaan. 

 
 

 
 

Hyvinvointikertomuksen seuranta- 

ja arviointitiedot (TEA piste-
määrä); ; THL-sairastavuusindeksi; 

Kouluterveyskyselyt. 

 

 

Monipuolinen kerhotarjonta eri kouluilla. 

Toiminnalla voidaan osaltaan tukea opetus-

suunnitelman tavoitteiden toteutumista, tar-

jota mielekästä tekemistä vapaa-aikaan ja he-

rättää kiinnostusta harrastuksiin. 

Toimintaan haetaan valtionavustusta. 

 

Toteutuneiden kerhojen 

määrä. 

Osallistujamäärä 

Myönnetty valtionavustus 
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4. Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset 

 

 

Perusopetuksen oppilailla on oikeus opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaiden fyysi-

sestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskeluhuoltotyötä tehdään yhteis-

työssä oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Koulujen opiskeluhuoltotyön toimintamallit ja periaatteet 

on kirjattu sivistysvaliokunnan hyväksymään esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelmaan. 

 

Perusopetuksen 5., 8. ja 9.luokkalaiset osallistuvat säännöllisesti kouluterveyskyselyyn. Kyselyn tuloksia 

hyödynnetään mm. opiskeluhuollollisten yms. palvelujen suunnittelussa. 

 

 

5. Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot 

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet  

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua 

talouden suunniteluun 

Merkittävistä rakenteellisista yms. muutossuunnitelmista (esim. kouluverkko) järjestetään keskustelu- ja 

kuulemistilaisuuksia. Samoin esimerkiksi opetussuunnitelmia uudistettaessa osallistetaan huoltajia ja op-

pilaita suunnitelman valmisteluvaiheessa. 

 

Perusopetuksessa oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintoihin ja ajankohtaisiin 

asioihin mm. oppilaskunnan ja vanhempainyhdistysten kautta. 

 

Perusopetuksessa toteutetaan säännöllisesti asiakastyytyväisyys- yms. -kyselyjä. 

 

 

 

6. Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot 

 

Koulukuljetusten hankinnalla on merkittävää paikallista yritysvaikutusta, sillä useat paikalliset liikennöit-

sijät osallistuvat kuljetuspalvelujen tuottamiseen. 

Loimaan kaupunki on mukana Turun kaupungin hallinnoimassa seutuhankintoja koskevassa yhteistyöso-

pimuksessa (mm. oppikirja-, askartelu- ja koulutarvike- yms. hankinnat). 
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7. Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot 

 

Sivistysvaliokunta on hyväksynyt perusopetuksen kestävän kehityksen ohjelman (13.12.2017). 

Kestävän kehityksen ohjelma on työväline, jonka avulla kestävän elämäntavan oppimisesta tehdään suun-

nitelmallinen osa koulun toimintaa.  

 

Koulujen kestävän kehityksen työhön velvoittavat myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 

 

Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen visiona on kestävään elämäntapaan sitoutuneet kansa-

laiset, joiden tietoja, taitoja ja motivaatiota kartutetaan kaikkeen kasvatukseen ja koulutukseen sisäänra-

kennetulla kestävän kehityksen kasvatuksella. 

 

Kasvatus ja koulutus ovat avainasemassa ympäristötietoisuuden lisäämisessä ja kestävään elämäntapaan 

oppimisessa. Koulujen ja oppilaitosten tehtävänä on huolehtia, että kaikenikäisillä kansalaisilla on sellai-

sia tietoja, taitoja, valmiuksia ja näkemyksiä, että kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakenta-

minen ja kestävään elämäntapaan sitoutuminen onnistuvat.  

Loimaan Keskuskoulu on useamman kerran palkittu ns. Vihreällä lipulla, joka on kansainvälinen tunnus-

tus yhteisöille, jotka toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

 

 

8. Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja peruste-

lutiedot 

 

Vuonna 2020 ei perusopetuksessa ole toteutumassa mitään erityisiä palvelujen tai palvelurakenteiden uu-

distamisia. 

 

A1-kielen (englanti) opetus alkaa 1.-luokkalaisille tammikuussa 2020. 

 

Vuonna 2020 jatketaan käynnissä olevia kehittämishankkeita ja haetaan mahdollisesti jatkorahoitusta ja 

uusiakin hankkeita, mikäli ne ovat palvelujen järjestämisen/kehittämisen kannalta perusteltuja. 

 

Vuonna 2020 on käynnissä mm. opetusryhmien pienentämiseen ja perusopetuksen tasa-arvon edistämi-

seen liittyvät hankkeet, joissa tarjotaan oppilaille lisätukea opiskeluun sekä kehitetään uusiakin tukimuo-

toja. 

 

Toisena merkittävänä kokonaisuutena ovat tieto- ja viestintäteknologian käyttöön liittyvät hankkeet, joi-

den tavoitteena on tukea opettajia opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan käyttöön ja digitaalisuu-

den tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen opetuksessa. Oppilaille ja henkilöstölle pyritään varmista-

maan tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia ja kehittää tvt-taitojaan nykypäivän ja tulevaisuuden edellyttä-

mälle tasolle. 

 

Kouluverkkoselvityksen muutokset ja toimenpiteet tulevat kohdentumaan suunnitelmakaudelle.  
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9. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot 

 

Oppilasmäärän väheneminen näkyy jossain määrin henkilöstömäärän ja/tai opettajien työtuntien vähene-

misenä. Nykyisellä kouluverkolla oppilasmäärän väheneminen ei kuitenkaan välttämättä näy suoraan 

opetusryhmien vähenemisenä ja sitä kautta opettajien määrän vähenemisenä. 

 

Oppilasmäärän väheneminen merkitsee tuntikehyksen pienenemistä, mikä puolestaan tuo haastetta joi-

denkin opettajien kohdalla opetusvelvollisuuden täyttymiselle ja toisaalta opettajien pitää myös opettaa 

useammalla koululla. Näillä voi olla jatkossa vaikutusta opettajien pysyvyyteen ja uusien henkilöiden 

rekrytointiin. 

 

Oppilaiden tuen tarve vaikuttaa koulunkäynninohjaajien määrään ja resurssitarve vaihtelee vuosittain 

merkittävästikin. Osa ohjaajien työtunneista kohdentuu myös aamu- ja iltapäivätoimintaan. 

 

Oppilasmäärän väheneminen, epävarmuus tulevasta palveluverkosta, taloustilanne yms. osaltaan kuor-

mittavat henkilöstöä. Edellä mainitut tekijät aiheuttavat myös haastetta henkilöstösuunnitteluun. 

Opettajista muodollinen kelpoisuus on 95 %:lla ja koulunkäynninohjaajista 100 %:lla. Henkilöstöstä 

määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa on noin 22 %. Määräaikaisuudet perustuvat lähinnä sijaisuuksiin 

ja tehtävien hoidon järjestelyihin. 

9.1. Henkilöstörakenne ja -

määrä 

Henkilöstö-

määrä 2018  

Henkilöstö-

määrä 2019  

Henkilöstö-

määrä  2020 

Perusopetus (yhteensä) 198,5 195 193 

Sivistysjohtaja 1 1 1 

Palvelusihteeri 5 5 5 

Rehtori 4 4 4 

Luokanopettaja 54,5 55 55 

Lehtori 30,5 32 30 

Pt. tuntiopettaja 21 20 22 

St. tuntiopettaja 3 1 1,5 

Erityisluokanopettaja 12,5 13 12 

Erityisopettaja 7,5 7 7,5 

Esikoulun opettaja 2 1 2 

Koulunkäynninohjaaja 47 46 43 

Apip-toiminnan ohjaaja 4,5 4 4 

Koulukuraattori 3 3 3 

Koulupsykologi 3 3 3 
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10. Muut olennaiset perustelutiedot 

1. Toimiti-

lat 

 

Loimaan kaupungin perusopetuksessa on 11 koulua. Kouluilla olisi tälläkin hetkellä kapasi-

teettia suuremmalle oppilasmäärälle. Koulujen tämänhetkinen vapaa kapasiteetti ja oppilas-

määrän väheneminen mahdollistavat palveluverkon tiivistämisen ja sen, että useat koulut 

pystyvät tarvittaessa vastaanottamaan toisten koulujen oppilaita.  

 

Asemanseudun, Kauhanojan, Kojonkulman ja Niinijoen koulujen tiloissa on myös varhais-

kasvatusta. 

 

Koulukiinteistöissä on ajoittain esiintynyt sisäilmaongelmia (mm. Hirvikosken yhtenäis-

koulu ja Kirkonkylän koulu). Yhtenäiskoululla tehtiin kesällä 2019 sisäilmakorjauksia. 

 

Vuonna 2020 jatketaan koulujen työpaikkaselvityksiä (työterveys/työsuojelu), joissa kartoi-

tetaan toimitilojen terveyteen ja turvallisuuteen yms. liittyviä tekijöitä. 

 

Aluehallintovirasto tekee ajoittain työsuojelutarkastuksia. Vuonna 2019 tällaiset tehtiin Kir-

konkylän koululle, Alastaron yläasteelle, Puistokadun koululle, Keskuskoululle, Kauhanojan 

koululle ja Hirvikosken yhtenäiskoululle. (-> tilojen, välineiden, toimintojen korjaaminen). 

2.Palvelu-

jen ostot 

 

Opetuspalvelujen merkittävimmät palvelujen ostot ovat kuljetusten hankinta. (n.1 200 000 

euroa/vuosi). Näissä kustannuksissa ei ole tapahtunut viime vuosina olennaisia muutoksia. 

Kuljetukset on kilpailutettu lukuvuosille 2018-2021 (+ optiovuosi). 

 

Palvelujen ostoihin kirjataan myös lukiokoulutuksesta aiheutuvat kustannukset eli todellisten 

kustannusten ja valtionosuuden välinen erotus (noin 500 000 euroa/vuosi). 

3.Muut toi-

minnan 

edellyttä-

mät resurs-

sit 

 

 

4.Talouden 

ja toimin-

nan tunnus-

luvut ja ver-

tailutiedot 

 

PERUSTIEDOT  TP 2018 TA 2019 TA 2020 

Oppilaat 

kouluittain 

Asemanseudun koulu 55,5 55 55 

(TA 2020 kes-

kiarvo syksy 2019 

ja arvio syksy 

2020) 

Kauhanojan koulu 69 69 64 

Keskuskoulu 377,5 383 392 

Kirkonkylän koulu 5+127 126 115 

Kojonkulman koulu 4+45 4+39 6+39 

Metsämaan koulu 9+52 9+54 5+53 

Niinijoen koulu 2+44 43 6+40 

Virttaan koulu 4+12,5 17 16 

Alastaron yläaste 145 129 110 

Puistokadun koulu 247,5 243 243 

Hirvikosken 

yhtenäiskoulu 

379 386 379 

Oppilaat Oppilaat yht.  24+1554 13+1543 17+1506 

Yleisopetus 1437 1425 1391 
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perusopetuksessa Luokkamuotoinen 

erityisopetus 

117 118 115 

 
Osa-aikaiseen  

erityisop. osallistuneet 

355 350 - 

360 

350-360 

 
Tehostetun tuen 

oppilaat 

175 140 - 

150 

170-180 

Vieraskuntalaisia   

 

Perusopetus 5,4 % 4,5 % 5,9 % 

Erityisopetus  19,8 % 16,0 % 17,8 % 

 

MITTARI TP2018 TA2019 TA2020 

Oppilaita/opettaja (perus-

opetus) 

11,7 11,7 11,5 

Oppilaita/opettaja (laaja-

alainen erityisopetus) 

207 230 205 

Perusopetuksen käyttökus-

tannukset (€/opp) 

8 950 8 950 8 950 

Perusopetuksen laatu arvi-

ointikyselyssä (vastausten 

keskiarvo, asteikko 1 – 4) 

3,26 3,3-3,5 3,3-3,5 

Oppilasmäärä/ 

opetusryhmä     

                1-2lk          

                                           

3-6lk   

                                             

7-9lk                 

 

 

17,2 

 

17,8 

 

15,6 

 

 

17-18 

 

18-19 

 

16-17 

 

 

17-18 

 

18-19 

 

16-17 

Oppilaita apip-toiminnan 

piirissä (1-2lk) 

170 160 170 

Oppilaita apip-toiminnan 

piirissä (3-9lk) 

29 40 20 

Ohjaustuntien määrä/vko 480 490 480 

OPM:n selvityksen mukaan yleisin ryhmäkoko 1.-luokalla on 15 - 19 oppilasta ja 2.-luokalla 

20 - 24 sekä 3.-6.-luokilla 20 - 24 ja 7.-9.-luokilla 15 - 19 oppilasta. Ryhmäkokojen keskiar-

vot olivat 1-2lk 18,8; 3-6lk 21,1; 7-9lk 17,1. Loimaalla tyypillistä on ryhmäkokojen suuri 

vaihtelu kouluittain. OKM:n tekemät toimenpiteet opetusryhmien pienentämiseksi ovat pie-

nentäneet opetusryhmien keskimääräistä kokoa ja suurten ryhmien osuus on puolittunut vuo-

desta 2008. Keväällä 2013 opetusryhmät olivat 1.-6. vuosiluokilla keskimäärin 19,66 oppi-

laan kokoisia ja 7.-9. luokilla keskimääräinen ryhmäkoko oli 16,46. Loimaan kaupungissa 

voidaan todeta ryhmäkokojen olevan hyvällä tasolla valtakunnallisessa vertailussa. 
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Perusopetuksen käyttökustannukset 2008-2017 (OPH:n raportit): 

 

Perusopetuksen käyttökustannusten kehitykseen vaikuttavat monet tekijät. Loi-

maalla haastetta tuovat mm. useat (pienehköt) yksiköt, laaja erityisopetus, laaja 

tuntikehys sekä kuljetusoppilaiden merkittävä osuus. Koulukohtaiset erot yleisope-

tuksen opetuskustannuksissa ovat Loimaalla huomattavat. Erot ovat monen tekijän 

summa, mutta ainakin oppilasmäärä sekä erityisesti kiinteistöhuolto- ja kuljetus-

kustannukset ovat tässä mielessä merkittäviä tekijöitä. (taulukon kustannukset si-

sältävät sairaala- ja vammaisopetuksen). 

OPH:n raportin mukaan vuonna 2017 oppilaskohtaiset kustannukset 40 - 100 oppilaan kou-

luissa olivat noin 10 300 – 11 500 euroa, 100 – 200 oppilaan kouluissa noin 8 700 – 9 500 ja 

yli 200 oppilaan kouluissa noin 8 400 – 8 600 euroa. 

Vertailutietoja (v. 2017) muutamista (samankokoisista) kunnista (OPH:n raportit): 

 Kunta Oppilaat Ope-

tus- 

tun-

nit/opp 

Ope-

tus 

€/tunti 

Kuljetus- 

oppilaat 

Kul-

jetus 

€/opp 

Ruo-

kailu 

€/opp/pv 

Yh-

teensä 

€/opp 

Forssa 1 497,5 73 70 194,5 1 589 2,64 9 291 

Kauhajoki 1 377 75 65 529,5 1 579 3,62 9 283 

Lieto 2 450,5 66 67 544,5 982 2,52 8 193 

Loimaa 1 552,5 81 58 593 1 774 3,27 9 070 

Naantali 1 996,5 67 71 368,5 1 853 3,61 8 558 

Uusikau-

punki 

1 325,5 77 63 362,5 921 2,94 9 436 

Kunnat yh-

teensä  

524 428,5   70   68 112 693,5  1 647 2,79 9 123 

 

Edellä olevan taulukon perusteella erityisesti opetuksen määrä (tuntikehys) ja kuljetuskus-

tannukset ovat merkittävimmät tekijät, jotka nostavat oppilaskohtaisia kustannuksia Loi-

maalla. Viime vuosina Loimaan ero keskimääräisiin oppilaskohtaisiin kustannuksiin on pie-

nentynyt, mikä perustuu lähinnä tuntikehyksen vähentämiseen. Pinta-alalta laajassa kunnassa 

koulukuljetusten kustannukset ovat joka tapauksessa jatkossakin merkittävät. Tämän takia 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Loimaa 7741 7938 8363 8678 9007 9093 9230 9036 9315 9070

Kunnat 6863 7127 8095 8396 8703 8978 9069 9170 9243 9123

Kaikki 6964 7236 8186 8485 8799 9084 9159 9259 9312 9190
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kustannuksissa on ongelmallista päästä valtakunnalliselle tasolle, mutta vuonna 2017 Loi-

maan kaupungissa oppilaskohtaiset kustannukset olivat alle valtakunnan keskiarvon. (edellä 

olevan taulukon luvut eivät sisällä sairaala- ja vammaisopetusta). 

 

4.Palvelui-

hin ja toi-

mintaan 

liittyvät 

olennaiset 

riskit ja nii-

den hallinta 

. 

1. Toimitilojen kunto (mm. sisäilmaongelmat) 

Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja 

aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvaavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat 

myös palvelujen järjestämiseen. 

 

2. Henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vas-

taaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin). Päätökset merkittävim-

mistä rakenteellisista muutoksista tulisi saada hyvissä ajoin, jotta niiden aiheuttamiin henki-

löstömuutoksiin voidaan varautua. Mm. kouluverkon rakenteella on olennaista vaikutusta 

koulujen henkilöstötarpeeseen.  

 

3. Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten to-

teuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus) 

Määrärahat ovat tällä hetkellä aika realistisella tasolla ja palvelut pystytään järjestämään asi-

anmukaisesti. Oppilaskohtaisissa kustannuksissa olemme valtakunnan keskiarvon tuntu-

massa, mutta oppilasmäärän väheneminen tulevaisuudessa tuo tähän omat haasteensa. Jotta 

oppilaskohtaiset kustannukset eivät kasvaisi merkittävästi, pitäisi oppilasmäärien vähenemi-

nen näkyä opetusryhmien määrissä ja tuntikehyksessä. Haastetta aiheuttaa myös oppilaiden 

lisääntyvä tuen tarve. 

 

Kiinteistökulut muodostavat merkittävän osan toimintakustannuksista, joten myös tilojen 

määrä on olennaista ottaa huomioon. Kouluverkon harveneminen puolestaan lisää kuljetus-

kustannuksia ja kuljetuksessa olevien oppilaiden määrää. 

 

4. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin 

Esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistamisten vaikutukset oppimateriaaleihin, opetuksen 

laajuuteen, henkilöstön täydennyskoulutustarpeeseen jne. 

 

5.Muut pe-

rustelutie-

dot 
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11. Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut  

Talousarvioon 2020 sisältyvät seuraavat tasapainotustoimet: 

• henkilöstökulujen vähentäminen (tuntikehyksen vähentäminen, koulunkäynninohjaajien (3) vä-

hentäminen) 235 000 € 

• aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehdyt leikkaukset 268 000 € 

 

Lisätasapainotus vuosille 2020-2023: 

Vuosi 2020 

• Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vai-

kuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uu-

distamista 2020 -2023. Vuonna 2020 yhteensä 315 000 euroa. 

Vuosi 2021 

• Kouluverkon uudistaminen. Vuonna 2021 yhteensä 315 000 euroa. 

• Tuntikehyksen vähentäminen. Perustuu oppilasmäärän vähenemiseen. Vuonna 2021 yhteensä 

75 000 euroa. 

Vuosi 2022 

• Kouluverkon uudistaminen. Vuonna 2022 yhteensä 545 000 euroa. 

Vuosi 2023 

• Kouluverkon uudistaminen. Vuonna 2023 yhteensä 150 000 euroa. 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Perusopetus ja keskiasteen 

koulutus

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019

Talousarvio 

2020

Taloussuunni-

telma 2021

Taloussuunni-

telma 2022

Taloussuunni-

telma 2023

Toimintatuotot 1 555 393 1 469 100 1 436 200 1 450 562 1 465 068 1 479 718

Sisäiset tuotot -141 075 -281 400 -153 333 -164 000 -160 000 -150 000

Tuotot yhteensä 1 414 318 1 187 700 1 282 867 1 286 562 1 305 068 1 329 718

Toimintakulut -12 811 317 -12 451 300 -12 087 200 -11 933 589 -11 628 282 -11 701 989

Sisäiset kulut -3 599 934 -3 380 900 -3 449 439 -3 394 600 -3 300 000 -3 300 000

Kulut yhteensä -16 411 251 -15 832 200 -15 536 639 -15 328 189 -14 928 282 -15 001 989

TOIMINTAKATE -14 996 933 -14 644 500 -14 253 772 -14 041 627 -13 623 214 -13 672 271

Rahoitustuotot ja -kulut -29 0

Poistot ja arvonalent. 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -14 996 962 -14 644 500 -14 253 772 -14 041 627 -13 623 214 -13 672 271
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5.6.3 Vapaa-aikapalvelut 

Talousarviokohdan nimi:   

 

Toimiala:  Sivistys 

Toimielin:   Sivistysvaliokunta 

Palvelualue:  Vapaa-aikapalvelut 

Vastuuhenkilö:  Sivistysjohtaja 

 

1. Toiminnan kuvaus  

 

Lähtökohtana vapaa-aikapalveluiden toiminnassa on lisätä sellaisia toimintatapoja ja palveluita, jotka 

edistävät kuntalaisten kuulumista yhteisöihin. Palveluilla on varmistettava mahdollisuudet osallistua ak-

tiivisesti vapaa-ajalla myös niille kuntalaisille, jotka eivät ole kansalaisjärjestöjen toiminnan piirissä. Va-

paa-aikapalvelut ovat osaltaan kehittämässä kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa 

elinympäristöään koskeviin asioihin. 

 

Vapaa-aikapalvelut tuottavat ja edistävät palveluja, jotka ovat enimmäkseen ennaltaehkäiseviä. Ensisijai-

sesti ennaltaehkäiseviä vapaa-ajanpalveluita tuottavat kansalaisjärjestöt. Vapaa-aikapalvelut toimivat 

edistäjinä ja sellaisten palveluiden tuottajina, joita kansalaisjärjestöt eivät voi tuottaa. Yhdistysten, järjes-

töjen ja seurojen toimintaa tuetaan avustuksin. 

 

 

Kirjastopalveluiden tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää mo-

nipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja 

tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrasta-

miseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 

 

Tehtävien hoitamiseksi kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riit-

tävä ja osaava henkilöstö. 

 

Kirjastolaitos koostuu pääkirjastosta sekä Alastaron, Hirvikosken ja Mellilän kirjastoista. Kirjasto tekee 

yhteistyötä kirjastopalveluiden laadun varmistamiseksi muiden kirjastojen kanssa seutu-, maakunta- ja 

valtakunnallisella tasolla. 

 

Kirjastopalvelut on tarkoitettu koko väestölle. Keskeinen tavoite on, että kaikki käyttäjät huolimatta mah-

dollisista toimintarajoitteista voivat hyödyntää kirjaston palveluja. Kirjastopalveluiden saavutettavuutta 

tuetaan selko- ja isotekstisten kirjojen teemahyllyllä, kirjaston kotipalvelulla ja yhteistyöllä Celia-kirjas-

ton kanssa. Kirjasto välittää Celian palveluja asiakkaille, joiden on vaikea lukea tavallista kirjaa, ja opas-

taa palvelun käytössä.  

 

Asiakkaiden opastaminen tiedonhallintataitoihin on yksi kirjaston ydintehtävistä. Opastusta järjestetään 

sekä henkilökohtaisena opastuksena että ryhmille. Lukemiskulttuuria edistetään vaihtuvin kirjanäyttelyin 

ja erilaisten luku- ja kirjallisuuspiirien avulla.  

 

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä taiteen harjoittamiselle sekä 

kotiseututyön ja perinteen harrastamiselle. 
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Kulttuuripalvelut tuottavat kulttuuri- ja perinnetoimintaan liittyviä palveluita sekä toteuttavat muita teh-

täviä kuten järjestävät julkisia tilaisuuksia, ylläpitävät perinteen tallentamista ja vastaavat osittain ystä-

vyyskuntatoiminnasta ja matkailuun liittyvistä tehtävistä. Avustuskohteita ovat mm. Suomen maatalous-

museo Sarka, Loimaan seudun teatteriyhdistys, muut yhdistykset ja kylät.  

 

Keskeisiä tehtäviä ovat musiikkitilaisuuksien ja muun esittävän taiteen tukeminen ja järjestäminen, teat-

teritoiminnan tukeminen, elokuvatoiminta, taidekokoelman ylläpitäminen ja kartuttaminen, erilaiset vies-

tintäpalvelut, Vesikosken myllyn, Alpo Jaakolan Patsaspuiston, kuivurigallerian toiminnasta ja ylläpi-

dosta vastaaminen sekä Heimolinnan toiminta. Lisäksi kulttuuripalvelujen vastuulla on toritoiminta. 

 

Liikuntapalveluiden tehtävänä on tuottaa ja kehittää eri hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa laaduk-

kaita ja monipuolisia liikunta- ja vapaa-ajan palveluita. Kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaiden lii-

kunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät 

huomioon ottaen, tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja, 

kehittämällä paikallista ja kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä.  

Erityisliikunta on painopisteenä ja liikuntapalvelut järjestävät ohjattuja erityis- ja terveysliikuntaryhmiä 

eri ikäryhmille koko kunnan alueella. Vuoden mittaan järjestetään itse tai yhdessä muiden tahojen kanssa 

erilaisia, lähinnä lapsiperheille suunnattuja tapahtumia. 

 

Liikunnanohjaajat vierailevat eläkeläis- ym. järjestöjen tilaisuuksissa antamassa liikuntaneuvontaa ja tie-

toja kaupungin palveluista. Tavoitteena on motivointi terveellisempään elämään ja oman kiinnostuksen 

mukaisen liikuntapolun löytäminen matalan kynnyksen ryhmien, lajikokeilujen ym. kautta. 

 

Uimahalli Vesihovi on ”vauvasta vaariin” kuutena päivänä viikossa vesiliikuntapalveluja tuottava seutu-

kunnallinen ohjatun liikunnan ja omaehtoisen virkistyksen keidas, jonka palveluja tulee turvata ja kehittää 

niitä mahdollisimman paljon asiakaslähtöisyyden pohjautuen. 

 

Saviseudun kunnat järjestävät yhdessä pyöräilyyn, kävelyyn/juoksuun ja hiihtoon kohdistuneet ”Savi-

seutu liikkuu” kampanjat, joiden tavoitteena on innostaa kuntalaisia omaehtoiseen liikuntaan ympäri vuo-

den. 

 

Nuorisopalveluiden tehtävänä tuottaa nuorisolain edellyttämiä palveluita nuorille (alle 29-vuotiaille). 

Nuorisopalvelut luovat edellytyksiä nuorisotoiminnalle, järjestää itse toimintaa, tukee nuorten kasvua, 

kehitystä ja kansalaisvalmiuksia tiiviissä yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen sekä yksi-

tyisten henkilöiden, erityisesti nuorten ja heidän perheiden kanssa.  

 

Nuorisopalveluiden tehtävänä on huolehtia, että nuorilla on mahdollisuus käyttää heille suunnattuja pal-

veluja ja että heillä on mahdollisuuksia ja valmiuksia vaikuttaa elinolosuhteisiinsa. Tätä tarkoitusta varten 

kehitetään edelleen nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. 

  

Nuorisopalvelut järjestävät nuorisotiloilla alakoululaisille (3-6 lk), yläkouluikäisille, sekä toisen asteen 

opiskelijoille tarkoitettua avointa toimintaa. Avoimen toiminnan lisäksi järjestetään tapahtumia ja retkiä. 

Loimaan kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti tuotetaan peruskoululaisille ennalta eh-

käiseviä palveluja. Alakouluikäisten kesäleirejä järjestetään Kalikan virkistysalueella.  

 

Nuorten osallisuuden ja nuorten asioiden edistäjänä Loimaalla toimii nuorisovaltuusto.  

 

Loimaan kaupungissa toimii lasten ja nuorten monialainen työryhmä. Sen toiminta on yhdistetty paikal-

liseen LAPE -ryhmään (lapsiperheiden kehittämisohjelma). Työryhmä toimii nuorisolain edellyttämänä 

nuorten ohjaus- ja palveluverkostona.   
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Seutukunnallinen nuorisotoiminta (SENU) jatkaa toimintaansa neljän kunnan yhteistyönä ja Loimaa toi-

mii näiden kuntien etsivän nuorisotyön koordinaattorina. 

 

Työväenopisto tuottaa loimaalaisille heidän tarpeistaan lähtevää opetusta ja oppimistavoitteista harras-

tustoimintaa, joka tukee kuntalaisten aktiivisuutta, kehittää osaamista ja sivistystä sekä edistää henkistä 

ja ruumiillista hyvinvointia. Paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä 

mahdollisimman laajan seutukunnallisen, alueellisen ja paikallisen kurssitarjonnan saavuttamiseksi. 

 

Työväenopiston toiminta käsittää perinteisen vapaan sivistystyön lisäksi mm. lapsille ja nuorille annetta-

vaa taiteen perusopetusta. Sitä tarjotaan kuvataiteissa sekä teatteritaiteessa. Tilauskoulutusta ja muuta 

maksupalvelukoulusta työväenopisto järjestää tarpeen mukaan. Toistaiseksi sen määrä ja tarve paikka-

kunnalla on ollut vähäinen. 

 

Työväenopiston hallinto on hankittu 1.8.2012 alkaen Pöytyän kunnalta (Auranlaakson kansalaisopiston 

rehtori). Opisto tekee muutenkin tiivistä yhteistyötä Auranlaakson kansalaisopiston kanssa. Loimaan työ-

väenopisto on mukana myös varsinaissuomalaisten kansalaisopistojen nk. Ilo Oppia –verkostossa.  

 

Musiikkiopisto järjestää laadukasta musiikin ja tanssin opetusta sekä niihin liittyvää muuta toimintaa 

alueen asukkaille. Musiikillisten ja tanssiin liittyvien tietojen ja taitojen kartuttamisen lisäksi tavoitteena 

on tarjota asukkaille mielekästä toimintaa vapaa-ajaksi elämänlaatua parantamaan. 

 

Musiikkiopistossa opetetaan jousi-, puhallin- ja lyömäsoitinten, pianon sekä kitaran soittoa. Opetusta an-

netaan orkesterisoitossa, kamarimusiikissa, yksin- ja kuorolaulussa sekä pop- ja jazzmusiikissa. Oppi-

laille annetaan lisäksi opetusta yleisissä aineissa kuten teoria-säveltapailussa ja musiikkitiedossa. 

 

Musiikkiopistossa toimii avoin linja, jossa kustannukset katetaan kokonaan oppilasmaksuilla. Avoimella 

linjalla voivat opiskella kaiken ikäiset opiskelijat ilman velvollisuutta osallistua pääsykokeeseen. 

 

2. Toimintaympäristön muutos  
 

 
 
 

 

 

 
 

3. Strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet   
 

Strateginen tavoite ja 

toimenpide 

Arviointiväline, jolla tavoit-

teen toteutumista arvioidaan 
Toiminnallinen tavoite 2020 Mittarin arvo/ yksikkö ja ver-

tailutiedot 

A.1. Loimaa on seudulli-

nen asiointi- ja palvelu-

keskus. 

A1.1. Huolehdimme suju-

vista palveluista. 

 

 

Yritys- ja asukaskysely / Toi-

mialojen sisäinen itsearvi-

ointi. 

 

 

 

 

Ohjaamo-toiminnan käynnistäminen (nuorisopalve-

lut) 

 

 

 

 

Asiakasmäärä ja asiakastyyty-

väisyys (nuorisopalvelut) 
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A1.2. Pidämme asumisen 

ja yrityselämän toimin-

taympäristöt edullisina. 
 

. 

Tonttien hinnat, kaukoläm-

mön ja vesihuollon hinnat, 

kiinteistövero-% 
 

Uusien sähköisen asioinnin 

palvelujen määrä 
Yritys- ja asukaskysely 

 

 

Harjureitin kehittämishankkeen investointisuunni-

telman toteuttaminen yhteistyössä Huittisten, Ori-

pään ja Säkylän kuntien kanssa. 

Toteutuneiden investointi osi-

oiden määrä ja niiden vaikutus 

asiakastyytyväisyyteen 

 

 

Strateginen tavoite  Arviointiväline, jolla tavoit-

teen toteutumista arvioidaan 
Toiminnallinen tavoite 2020 Mittarin arvo/ yksikkö ja 

vertailutiedot 

B.3. Loimaa on yhtenäinen 

ja osallistava. 

 
B.3.1. Kehitämme uusia 

osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksia lähidemo-
kratian toteuttamiseksi. 

 

. 
 

Asukaskysely / Toimialojen sisäi-
nen itsearviointi 

Asukaskysely; Yhdistysten ja järjes-
töjen toimintatiedot / Toimialojen 
sisäinen itsearviointi 

 

Osallistava budjetointi yhdistää talouden ja de-

mokratian nuorisotiloilla. Nuoret saavat vaikut-

taa nuorisotalojen toimintoihin ja välineistöön 

talotoimikunnittain (Nuorisopalvelut) 

Asiakastyytyväisyys (nuori-

sopalvelut) 

Strateginen tavoite ja 

toimenpide 

Arviointiväline, jolla tavoit-

teen toteutumista arvioidaan 
Toiminnallinen tavoite 2020 Mittarin arvo/ yksikkö ja 

vertailutiedot 

C.1. Loimaa on hyvinvoi-

vien, omatoimisten ja ak-

tiivisten asukkaiden kau-

punki. 

C1.1. Tuemme loimaalaisten 
hyvinvointia ennakoivasti. 

 

C1.2. Korostamme liikun-
nan merkitystä ja tuemme 

kaikenikäisten liikkumista.  

 
C1.3. Kannustamme asuk-

kaita monipuoliseen harras-

tustoimintaan. 

 

 

Asukas- ja asiakastyytyväisyysar-
viointi /-mittaukset 

 

Hyvinvointikertomuksen seuranta- 

ja arviointitiedot (TEA piste-

määrä); ; THL-sairastavuusindeksi; 

Kouluterveyskyselyt. 

 

Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin tuke-

miseen ja aktiiviseen harrastamiseen kaupun-

gissa on tarjolla liikunnan ja vapaan sivistys-

työn tarjoamat monipuoliset matalan kynnyksen 

ryhmät.      

<- Uuden kuntien kulttuurilain myötä THL ke-

rää jatkossa myös tietoja kulttuuripalveluista 

TEAviisaria varten: https://teaviisari.fi/teavii-

sari/kulttuuri 

Tarjonta 

Osallistujat 

C.3. Loimaalla et ole yk-

sin. 

 

C3.1. Kehitämme syrjäyty-

misen syiden tunnistamista 
ja panostamme oikea-aikai-

seen tukemiseen. 

 
 

C3.2. Rakennamme turvalli-

sia ja terveellisiä rakennuk-
sia ja asuin- ja kasvuympä-

ristöjä. 

 
C3.3. Kokeilemme rohkeasti 

uusia ja osallistavia toimin-
tatapoja ja välineitä elämi-

sen laadun sekä hyvinvoin-

nin parantamiseksi. 

 

Hyvinvointikertomuksen seuranta- 
ja arviointitiedot  

 

Kuntalaisten syrjäytymistä sekä fyysistä ja 

psyykkistä sairastumista voidaan osaltaan en-

naltaehkäistä tarjolla olevien paikallisten va-

paan sivistystyön koulutuspalvelujen sekä mata-

lan kynnyksen liikuntaryhmien avulla.      

Tarjonta 

Osallistujat 
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4. Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset 

 

 

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää asukkaiden hyvinvointia tuottamalla riittävät olo-

suhteet virkistys- ja harrastustoiminnalle sekä järjestämällä monipuolista ja virikkeellistä toimintaa eri-

ikäisille kuntalaisille yhteistyössä eri tahojen kanssa. 

Viime aikaisten tutkimusten (ks. esim. Laitinen, M. 2013, Manninen, J. 2016 ja 2018) mukaan kirjasto-, 

liikunta- ja kansalaisopistopalvelut ovat yhteiskunnallisia investointeja, joihin kuntien kannalta liittyy 

selkeä sosiaalinen tuottavuus. Näihin palveluihin kohdennetut resursoinnit tuottavat kuntataloudelle eu-

roissa mitattuna moninkertaiset hyödyt mm. ennalta ehkäisemällä kuntalaisten fyysistä ja psyykkistä sai-

rastumista sekä vähentämällä syrjäytymistä. Aikuisiällä tapahtuvan opiskelun on todettu myös kasvatta-

van kuntalaisten osaamispääomaa ja aktiivista kuntalaisuutta edistävää sosiaalista pääomaa.     

 

 

5. Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot 

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet  

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua 

talouden suunniteluun 

Vapaa-aikapalveluissa toteutetaan säännöllisesti erilaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä. 

Seurojen ja yhdistysten kanssa käytävä vuoropuhelu on säännöllistä. 

Nuorisovaltuusto on loimaalaisten nuorten vaikuttajaelin, joka pyrkii edistämään loimaalaisille nuorille 

tärkeitä asioita, parantamaan loimaalaisten nuorten viihtyvyyttä, osallistumaan kunnallisten luottamus-

elinten toimintaan ja samalla oppimaan kunnallista päätöksentekoa ja demokratiaa. 

Nuorisoparlamentin (joka 3. vuosi) tavoitteena on kuulla nuoria oman kotiseudun palveluiden ja elinym-

päristöjen kehittämiseksi. Nuorisoparlamentti toimii demokratiakasvatuksen välineenä, nuorten osalli-

suuden, aktiivisuuden ja vaikuttamisen tukena. 

Nuorisotalojen talotoimikunnat vaikuttavat nuorisotalojen sisällön kehittämiseen, sekä päättävät osaltaan 

nuorisotilaan suunnattujen toimintabudjetin käytöstä. Talotoimikunnat tukevat nuorten osallisuutta ja 

mahdollistavat nuorten kuulemisen heidän lähiyhteisöissään. 

 

 

 

6. Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot 
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7. Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot 

 

 

 

 

 

8. Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja peruste-

lutiedot 

 

Vapaa-aikapalveluissa osallistutaan aktiivisesti erilaisiin kehittämishankkeisiin, joilla palveluja ja toimin-

toja kehitetään vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Hankerahoituksella on merkittävä rooli toi-

mintojen järjestämisessä. 

Loimaan nuorisopalveluilla otetaan käyttöön Ohjaamo-toiminta, joka toimii alle 30-vuotiaiden matalan 

kynnyksen monialaisena palvelupisteenä. Ohjaamo tarjoaa tietoa, neuvontaa, ohjausta sekä palveluja. Se 

on alusta, jolta julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tarjoavat yhdessä monialaisesti palveluita työllisty-

miseen, koulutukseen, elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyen. Ohjaamo-toiminta edellyttää tiivistä toi-

minnallista yhteistyötä valtion, maakunnan ja kunnan välillä sekä yksityisen että kolmannen sektorin toi-

mijoiden kanssa. 

Ohjaamo toteuttaa EU:n nuorisotakuun tavoitteita ja toimintaa. 

 

 

 

9. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot 

 

Vapaa-aikapalveluiden päätoiminen henkilöstö on suhteellisen vähäinen. Mm. liikuntapalveluissa (ui-

mahalli) henkilöstöresurssin vähäisyys tuo oman haasteen/riskin palvelujen järjestämiselle. Lisäksi eri 

sektoreilla monet tehtävät ovat yksittäisen henkilön varassa, mikä erityisesti poikkeustilanteissa aiheut-

taa haavoittuvuutta tehtävien hoidossa. 

Vapaa-aikapalveluissa on vuoden 2020 aikana ratkaista opistojen (työväenopisto ja musiikkiopisto) hal-

linnon järjestäminen. 
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9.1. Henkilöstörakenne ja –

määrä 

Henkilöstö-

määrä 2018  

Henkilöstö-

määrä 2019  

Henkilöstö-

määrä  2020 

Vapaa-aikapalvelut (yhteensä) 142,8 137,2 133,3 

Kirjastotoimenjohtaja 1 1 1 

Kirjastonhoitaja 2 2 2 

Kirjastovirkailija 9 9 8 

Kulttuurisihteeri 1 1 1 

Kulttuuriohjaaja 1 1 1 

Musiikinohjaaja 0,4 0,4 0,5 

Liikuntasihteeri 1 1 1 

Liikunnanohjaaja 5 5 5 

Kassa-/kahviotyöntekijä 2 2 2 

Laitoshuoltaja 2 2 2 

Laitosmies 1 1 1 

Tilapäistyöntekijät 0,5 1,5 0,5 

Nuorisosihteeri 1 1 1 

Nuoriso-ohjaaja 5 5 4 

Nuorisotilan ohjaaja 0,4 0,3 0,3 

Rehtori 1 1 0 

Opettaja/työväenopisto 2 2 2 

St. tuntiopettaja/työväenopisto 86 80 80 

Opettaja/musiikkiopisto 4,5 4  4 

St. tuntiopettaja/musiikkiopisto 15 14 15 

Palvelusihteeri 2 2 2 
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10. Muut olennaiset perustelutiedot 

1. Toimitilat 

 

Taidetalo 

Heimolinna 

Nuorisopalvelun toimitiloihin kuuluu 4 nuorisotilaa   

Keskustan nuorisotila – Citynuokkarin alakerta toimii nuorisotilana ja yläkerrassa 

on nuorisotyöntekijöiden toimistotilat sekä tieto- ja neuvontapalvelut.  

Hirvikosken nuorisotila 

Mellilän nuorisotalo  

Alastaron nuorisotila  

Kalikan virkistysalue  

Laaja ja monipuolinen eri harrastemuodot kattava liikuntapaikkaverkosto.  

2.Palvelujen ostot 

 

Vapaa-aikapalvelujen merkittävimmät palvelujen ostot ovat matkustus- ja kulje-

tuspalveluiden hankinta (noin 100 000 euroa/vuosi) sekä erilaisten toimisto-, 

pankki- ja asiantuntijapalveluiden hankinta (noin 60 000 euroa/vuosi). 

 

3.Muut toiminnan 

edellyttämät resurssit 

 

Loimaan kaupungin ystäväkuntatoiminnan pääpaino on pohjoismaisessa yhteis-

työssä. Joka toinen vuosi viiden ystäväkunnan yhteenliittymä järjestää yhteisen 

ystäväkuntakonferenssin. Edellinen järjestettiin vuonna 2018 Mosfellsbearissa Is-

lannissa. Seuraava konferenssi järjestetään Loimaalla vuonna 2020. Konferenssi 

vaatii lisäresursointia kulttuuripalveluiden osalta.      

4.Talouden ja toimin-

nan tunnusluvut ja 

vertailutiedot 

 

 

MITTARI TP 2018 TA2019 TA2020 

KIRJASTOPALVELUT    

lainat/asukas 15,5 16,0 15,0 

käynnit 145 541 140 000 145 000 

KULTTUURIPALVELUT    

taidetalo/käyntikerrat 1 700 2 100 2 500 

patsaspuisto/käyntikerrat - - 2 800 

LIIKUNTAPALVELUT    

uimahalli / käyntikerrat 62 774 67 000 65 000 

erityisliikunnan ryhmiä 

-osallistujat 

-käyntikerrat 

26 

383 

7 518 

25 

350 

7 500 

26 

350 

7 500 

muiden liikuntaryhmien käyntiker-

rat 

16 413 16 500 15 500 

NUORISOPALVELUT    
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avoin toiminta (talotoiminta, muu 

toiminta) osallistujat 

10 266 9 000 8500 

leiritoiminta, leiripäivät 409 200 150 

seutukunnallinen toiminta, osallis-

tujat 

922 400 350 

etsivän nuorisotyön asiakkaat 

Loimaa (koko hanke) 

101 

(129) 

90(110) 90 

(110) 

TYÖVÄENOPISTO    

toteutuneiden opetustuntien määrä  

( % suunnitelluista) 

7 147 

87,1 

7 200 

> 80 % 

7200 

opiskelijoiden määrä (brutto-

opisk.) 

4 600 4 500 4500 

opiskelijoiden määrä (netto-opisk.) 2 198 2 250 2200 

alle 16 v. opiskelijat  250 250 250 

toimipisteitä toiminta-alueella 40 40 40 

MUSIIKKIOPISTO    

opiskelijoiden määrä 260 290 282 

opetustunteja/ viikko ka  237 250  255 

 

MITTARI TP 2018 TA 

2019 

TA 

2020 

KIRJASTOPALVELUT    

käyttökustannukset/ asukas 48,84 50,70 49,50 

käyttökustannukset/laina 3,15 3,30 3,30 

KULTTUURIPALVELUT    

käyttökustannukset/ asukas 34,70 33,10 33,50 

LIIKUNTAPALVELUT    

käyttökustannukset/ asukas 108,87 117,0 115,0 

NUORISOPALVELUT    

käyttökustannukset/ asukas 19,29 26,80 19,50 

TYÖVÄENOPISTO    

käyttökustannukset/asukas 26,76 29,10 27,0 

nettomenot / opetustunti € 60,28 65,10 60,00 

MUSIIKKIOPISTO    

nettomenot /opiskelija €   1 729 1 500 1 600 

Asukaslukuna on käytetty 15 950. 

 

4.Palveluihin ja toi-

mintaan liittyvät 

olennaiset riskit ja 

niiden hallinta 

. 

1. Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten 

muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, pal-

velujen tasapuolisuus). Määrärahat ovat tällä hetkellä aika realistisella tasolla ja 

palvelut pystytään järjestämään asianmukaisesti.  

 

2. Hankerahoituksen merkitys toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä on 

olennainen. Mikä on erilaisten hankerahoitusten tulevaisuus? 
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3. Uimahallin henkilöstöresurssi on vähäinen, mikä merkitsee haasteita/riskejä 

palvelujen järjestämisessä. 

 

5.Muut perustelutie-

dot 

 

 

  
 

11. Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut  

Talousarvioon 2020 sisältyvät seuraavat tasapainotustoimet: 

• henkilöstökulujen vähentäminen (musiikkiopiston rehtori, kirjastovirkailija, nuoriso-ohjaaja, lii-

kunnanohjaaja) 145 000 € 

• aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehdyt leikkaukset 67 000 € 

• avustusten vähentäminen 48 000 € 

Lisätasapainotus vuosille 2020-2023: 

Vuosi 2020 

• Kirjastoverkon uudistaminen. Vuonna 2020 yhteensä 20 000 euroa. 

• Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vai-

kuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uu-

distamista 2020 -2023. Vuonna 2020 yhteensä 64 000 euroa.  

• Taksojen ja maksujen tarkistaminen. Vuonna 2020 yhteensä 10 000 euroa. 

 

Vuosi 2021 

• Avustusten vähentäminen. Vuonna 2021 yhteensä 20 000 euroa. 

• Kirjastoverkon uudistaminen. Vuonna 2021 yhteensä 40 000 euroa 

• Liikuntapalveluiden järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen. Vuonna 2021 yhteensä 100 000 eu-

roa. 

Vuosi 2022 

• Kirjastoverkon uudistaminen. Vuonna 2022 yhteensä 20 000 euroa. 
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Vapaa-aikapalvelut

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019

Talousarvio 

2020

Taloussuunni-

telma 2021

Taloussuunni-

telma 2022

Taloussuunni-

telma 2023

Toimintatuotot 716 824 636 800 712 600 719 726 726 923 734 192

Sisäiset tuotot 46 570 0

Tuotot yhteensä 763 394 636 800 712 600 719 726 726 923 734 192

Toimintakulut -3 172 494 -3 186 200 -2 858 550 -2 770 300 -2 821 496 -2 892 034

Sisäiset kulut -1 907 059 -1 962 300 -2 020 358 -1 927 000 -1 970 000 -1 970 000

Kulut yhteensä -5 079 553 -5 148 500 -4 878 908 -4 697 300 -4 791 496 -4 862 034

TOIMINTAKATE -4 316 159 -4 511 700 -4 166 308 -3 977 574 -4 064 573 -4 127 841

Rahoitustuotot ja -kulut -44 0

Poistot ja arvonalent. 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 316 203 -4 511 700 -4 166 308 -3 977 574 -4 064 573 -4 127 841

SIVISTYSVALIOKUNTA 

YHTEENSÄ

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019

Talousarvio 

2020

Taloussuunni-

telma 2021

Taloussuunni-

telma 2022

Taloussuunni-

telma 2023

Toimintatuotot 3 030 649 2 855 400 2 936 800 2 966 168 2 995 830 3 025 788

Sisäiset tuotot 180 241 -23 500 153 307 156 400 165 000 175 000

Tuotot yhteensä 3 210 890 2 831 900 3 090 107 3 122 568 3 160 830 3 200 788

Toimintakulut -23 794 877 -23 219 300 -22 336 770 -22 280 423 -22 221 030 -22 559 556

Sisäiset kulut -6 998 545 -6 683 600 -6 839 216 -6 714 900 -6 670 000 -6 670 000

Kulut yhteensä -30 793 422 -29 902 900 -29 175 986 -28 995 323 -28 891 030 -29 229 556

TOIMINTAKATE -27 582 532 -27 071 000 -26 085 879 -25 872 755 -25 730 200 -26 028 768

Rahoitustuotot ja -kulut -134 0 -100 0 0 0

Poistot ja arvonalent. 0 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -27 582 666 -27 071 000 -26 085 979 -25 872 755 -25 730 200 -26 028 768



110  

  
 

5.7 Elinympäristövaliokunta 

 

5.7.1 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 

 

 

Talousarviokohdan nimi:   

 

Toimiala:  Tekniikka ja ympäristö 

Toimielin:   Elinympäristövaliokunta 

Palveluala:  Tekniset ja ympäristöpalvelut 

Vastuuhenkilö:  Tekninen johtaja 

 

1. Toiminnan kuvaus  

 

Palveluala sisältää tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinnon, rakennuttamispalvelut, tilapalvelut, kun-

nallistekniikan, ruoka- ja siivouspalvelut, rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut sekä valmiussuunnit-

telun koordinoinnin. 

Palvelualan hallinto käsittää teknisen johtajan ja elinympäristövaliokunnan tehtävät sekä palvelualan 

palvelusihteerien tehtävät. 

Rakennuttamispalvelujen palvelualue huolehtii toimitilojen ja yhdyskuntarakentamisen investointi- ja 

korjaushankkeiden valmistelusta, rakennuttamisesta, valvonnasta sekä kaupungin toimitilojen vuok-

rauksesta ja käyttöasteen tehostamisesta. Kaupungin metsäomaisuuden hoito kuuluu myös palvelualu-

een tehtäviin. 

Tilapalvelujen palvelualue vastaa kiinteistöjen ylläpidosta. Tavoitteena on järjestää kaupungin eri toi-

mialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat toimitilat. 

Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon sekä mittauspalvelut. 

Ruoka- ja siivouspalvelujen palvelualue tuottaa kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut hyvällä am-

mattitaidolla ja mahdollisimman taloudellisesti. 

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista, huo-

lehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa raken-

netun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin asiasta säädetään. Ympäristönsuoje-

lupalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen sekä leirintäalueviranomai-

sen tehtävistä. 

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualue huolehtii myös Loimaan kaupungin työsuojelun yhteis-

toimintahenkilön tehtävien hoitamisesta (työsuojelupäällikkö) ja kaupungin valmiussuunnittelun koordi-

noinnista. 
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2. Toimintaympäristön muutos  

 

Mahdolliset palvelurakennemuutokset kaupungin muissa toiminnoissa vaikuttavat esim. toimitilojen 

käytön tehostumisen muutoksia tilapalvelujen ja siivous- ja ruokahuollon tehtäväkenttään. 

 

 

3. Strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet   

 

Strateginen tavoite ja 

toimenpide 

Arviointiväline, jolla tavoitteen 

toteutumista arvioidaan 
Toiminnallinen tavoite 2020 Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailu-

tiedot 

A.1. Loimaa on seudulli-

nen asiointi- ja palvelu-

keskus. 

 

A1.3. Kehitämme sähköis-

ten palvelujen saatavuutta. 

 

 

 
 

Uusien sähköisen asioinnin pal-

velujen määrä 
 

 

 

 

 

Sähköisten asioinnin mahdollisuuksia lisä-

tään kattamaan useampia toimialan toimin-

toja 

 

 

 

 

Käytössä olevien sähköisten  asi-

ointipalvelujen määrä (2019 1 kpl) 

A.3. Loimaa on aktiivinen 

viestijä ja markkinoija. 

 

A3.2. Luomme positiivista 

kuvaa Loimaasta. 
 

 

 

 
 

 

Mielikuvakysely 

 

 

 

 

 

 

Viihtyisää keskusta-alueen kaupunkikuvaa 

ylläpitämällä ja kehittämällä edesautamme 

positiivisen kuvan muodostumista 

 

 

 

 

Mielikuvakyselyn tulokset 
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Strateginen tavoite ja toi-

menpide 

Arviointiväline, jolla ta-

voitteen toteutumista arvi-

oidaan 

Toiminnallinen tavoite 2020 Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailu-

tiedot 

B.1. Loimaa on työpaikka-

tarjonnaltaan monipuolinen 

ja hyvät mahdollisuudet 

yrittämiselle takaavat kau-

pungin kehityksen, vireyden 

ja kasvun. 

 

B1.2. Otamme paikalliset yri-

tys- ja elinkeinovaikutukset 
huomioon palvelujamme uu-

distettaessa ja niitä kilpailutet-
taessa. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Yritysvaikutusten arviointi-
menettely, Tarjousten luku-

määrä / kilpailutus, Elinkeino-

poliittinen mittaristo (ELPO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankintojen valmistelussa arvioidaan pai-

kalliset yritysvaikutukset ja hyödynnetään 

markkinavuoropuheluita palveluiden han-

kinnassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käytyjen markkinavuoropuhelujen 

määrä 

B.2. Loimaa on turvallinen 

asuinympäristö. 

 
B2.1. Huolehdimme turvalli-

sesta, esteettömästä ja saavu-

tettavasta asuinympäristöstä. 
 

B2.2. Kehitämme kaupunki-

keskustaa keskeiset palvelut 
tarjoavana viihtyisänä ja tur-

vallisena asiointi- ja asumis-

keskittymänä. 
 

B2.4. Mahdollistamme moni-
puolisen tonttitarjonnan erilai-

siin tarpeisiin. 

 

 

 
Asukkaiden kokema hyvin-

vointi (Hyvinvointikertomuk-

sen mittari) 
 

 

Asukaskyselyt / Alueelliset 
palvelutasovertailut 

 

 
 

 
Kaavoitettujen, rakennusval-

miiden ja luovutettujen tont-

tien määrä 
 

 

 

 

 

Rakennushankkeiden esteettömyysvaatimus-

ten toteutumisen lisäksi kiinnitetään huo-

miota ulkoalueiden esteettömyyden paranta-

miseen 

 

Viihtyisää keskusta-alueen kaupunkikuvaa 

ylläpitämällä ja kehittämällä edesautamme 

positiivisen kuvan muodostumista 

 

 

Uusien kaavoitettujen alueiden luovuttami-

nen rakentamiseen mahdollistetaan oikea-

aikaisella ja suunnitelmallisella kunnallis-

tekniikan rakentamisella.  

 

 

 

Hyvinvointikertomuksen tiedot 

 

 

 

 

Asukaskysely 

 

 

 

 

 

Rakennusvalmiiden ja luovutettu-

jen tonttien lukumäärä 

Strateginen tavoite  Arviointiväline, jolla ta-

voitteen toteutumista arvi-

oidaan 

Toiminnallinen tavoite 2020 Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailu-

tiedot 

B.4. Loimaa on tavoitteelli-

nen ja vakaa omistaja - Loi-

maalla on hyvä tehdä töitä.  

 

B4.1. Teemme päätöksiä pit-

käjänteisesti ja strategian mu-
kaisesti. 

 

 

 

 

B4.2. Parannamme palvelu-
jemme tuloksellisuutta, va-

kautamme talouttamme ja tur-

vaamme toimintamme jatku-
vuutta sopeuttamalla palvelu-

rakenteita. 

 
 

 

 
 

B4.4. Sopeutamme henkilös-

tömäärää muuttuvien ja uudis-
tettavien palvelurakenteiden 

ja -tarpeiden mukaisesti. 

 

B4.5. Parannamme työhyvin-

vointia, työn tuottavuutta, 

osaamista ja palveluja yhdessä 
henkilöstön kanssa.  

 

 

 
 

 

Strategisten tavoitteiden seu-
ranta ja arviointi vuosittain 

toimintakertomuksessa. 

 

 

Seuranta ja säännöllinen ra-
portointi (kuukausiraportit, 

osavuosikatsaukset, tilinpää-

tös); Talouden tunnusluvut 
 

 

 
 

 

 
 

Henkilöstömäärä 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuo-

sikatsauksissa ja valiokunnalle kuukausit-

tain annettavissa seurantaraporteissa. 

 

 

 

Kiinteistöjen kunnossapitotyöt suunnitellaan 

PTS:n mukaisesti. 

 

Rakennusten sähkönkulutusta seurataan ja 

seurannan avulla kehitetään säästötoimen-

piteitä. 

 

Rakennusten lämmitysenergiankulutusta 

seuraamalla pyritään kohdistamaan ener-

giatehokkuutta parantavat toimenpiteet 

 

Henkilöstömäärää sopeutetaan palvelujen 

kysyntää vastaamaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportointitiedot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sähkönkulutustiedot vertailutie-

tona edellisten vuosien kulutus 

 

 

Lämmitysenergian kulutustiedot 

vertailutietona edellisten vuosien 

kulutus 

 

 

123,45 htv (TA2019) 
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Työtyytyväisyyskyselyn mit-

tarit, Sairauspoissaolot, Työn-

tekijöiden vaihtuvuus, Osaa-
misen kehittämissuunnitelma 

 

 

Työn tuottavuuteen kiinnitetään huomiota 

mm. sairauspoissaolojen seurantaan käytet-

tävissä olevien uusien työkalujen avulla. 

Ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämi-

seen kannustetaan mm. koulutuksiin osallis-

tumisen avulla. 

 

 

Sairauspoissaolojen 

seuranta, työtyytyväi-

syyskysely 

Strateginen tavoite ja toi-

menpide 

Arviointiväline, jolla ta-

voitteen toteutumista arvi-

oidaan 

Toiminnallinen tavoite 2020 Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailu-

tiedot 

C.1. Loimaa on hyvinvoi-

vien, omatoimisten ja aktii-

visten asukkaiden kau-

punki. 

 

C1.1. Tuemme loimaalaisten 
hyvinvointia ennakoivasti. 

 

 
 

 

 
 

Asukas- ja asiakastyytyväi-
syysarviointi /-mittaukset 

 

 

 

 

 

Kaupunki-infraa hoidetaan mahdollistaen 

yleisten ja liikenne-alueiden turvallinen 

käyttö. Kaupungin rakennuskantaa hoide-

taan sillä tasolla, että se takaa terveellisen 

toimintaympäristön niiden käyttäjille. 

 

C.2. Loimaalla on sujuvat 

palvelut.  

 

C2.2. Parannamme palvelujen 
saavutettavuutta. 

 

 
 

 

Uusien tapojen käyttöönotto 
palvelujen järjestämisessä 

 

 

 

Sähköisten asioinnin mahdollisuuksia lisä-

tään kattamaan useampia toimialan toimin-

toja 

 

 

 

Käytössä olevien sähköisten  asi-

ointipalvelujen määrä (2019 1 kpl) 

 

4. Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset 

 

 

Toimialan tehtävien vaikutus asukkaiden ja käyttäjien turvallisuuteen on merkittävä. Riittävällä kau-

punki-infran hoidolla mahdollistetaan yleisten ja liikenne-alueiden turvallinen käyttö ja rakennusten oi-

kea-aikainen ja vaatimukset täyttävä kunnossapitotyö takaa terveellisen ympäristön niiden käyttäjille. 

 

5. Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot 

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet  

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua 

talouden suunnitteluun 

Asukas- ja mielikuvakyselyjen avulla selvitetään palvelujen taso ja riittävyys asukkaiden näkökulmasta.  

 

 

6. Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot 

 

Hankintojen valmistelussa arvioidaan paikalliset yritysvaikutukset ja hyödynnetään markkinavuoropu-

heluita palveluiden hankinnassa. 

Uusien kaavoitettujen alueiden luovuttaminen rakentamiseen mahdollistetaan oikea-aikaisella ja suunni-

telmallisella kunnallistekniikan rakentamisella. 

 

 



114  

  
 

7. Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot 

 

Loimaa kuuluu Hinku-kuntana ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkostoon ja on sitoutu-

nut sen mukaisiin päästövähennyksiin. Tekniset ja ympäristöpalvelut edistää omassa toiminnassaan vä-

hentämistavoitteen toteutumista ja ottaa sen päätöksenteossa huomioon.  

 

8. Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja peruste-

lutiedot 

 

Mahdolliset palvelurakennemuutokset kaupungin muissa toiminnoissa vaikuttavat esim. toimitilojen 

käytön tehostumisen muutoksia tilapalvelujen ja siivous- ja ruokahuollon tehtäväkenttään. 

 

9. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot 

 

Uuden siivoustyön mitoituksen käyttöönoton myötä siivouspalvelujen henkilöresurssia on vuodelle 

2020 vähennetty 7 %. 

 

Ruokahuollon henkilöstömäärää on sopeutettu kysyntää vastaavaksi. Ahos –kodin keittiötoimintojen 

supistumiseen ja Kartanonmäen yhden osaston sulkemiseen sekä kotiaterioiden toimitukseen jäähdytet-

tyinä perustuen ruokapalvelutyöntekijöiden määräaikaisia työsuhteita jätetään jatkamatta. Vähennys on 

10 %. 

Kiinteistöhuollon henkilöstön osalta talousarviossa on vähennetty yksi laitosmies. Paikka on ollut täyt-

tämättä ja tehtävät suunnitellaan hoidettavaksi siten, ettei tähän palkata henkilöä. Vähennystä laitos-

miesten lukumäärään on 25 %. 

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelusihteerin tehtävä on olut täyttämättä syksystä 2018 saakka. 

Sähköisten asiointipalvelujen ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä tehtävä voidaan jättää täyt-

tämättä eikä siihen ole talousarviossa varattu määrärahaa. Vähennystä rakennus- ympäristövalvonnan 

henkilöstön osalta 20 %. Koko palvelualan palvelusihteerien määrään vähennys on niin ikään saman 

suuruinen. 

  

9.1. Henkilöstörakenne ja -

määrä 

Henkilöstö-

määrä TP 2018  

Henkilöstö-

määrä TA 2019  

Henkilöstö-

määrä  TA 2020 

Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto    

tekninen johtaja 1 1 1 

palvelusihteeri 2,6 3 3 

Rakennuttamispalvelut    

rakennuttamisinsinööri 1 1 1 

katuinsinööri 1 1 1 

Tilapalvelut    
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työpäällikkö 0,5 0,5 0,5 

laitosmies 3 4 3 

vanhempi kirvesmies 2 2 2 

vanhempi maalari 1 1 1 

sähkömestari 1 1 1 

 sähkö/automaatioasentaja/putkimies 2 2 2 

Kunnallistekniikka    

 työpäällikkö 0,5 0,5 0,5 

 kartoittaja 1 1 1 

 kiinteistörekisterin hoitaja 1 1 1 

 mittamies 1 1 1 

 mittausteknikko 1 1 1 

 puutarhuri 1 1 1 

 vanhempi ammattimies 5 5 5 

 huoltomekaanikko 1 1 1 

 varastonhoitaja 1 1 1 

 liikuntapaikan hoitaja 3 3 3 

 liikuntapaikkamestari 1 1 1 

 kausityöntekijä (vuoden aikana) 8 10 10 

Ruoka- ja siivouspalvelut    

 ruokapalvelupäällikkö 1 1 1 

 ruokapalveluesimies 4 4 4 

 kokki 9 9 9 

 vastaava ruokapalvelutyöntekijä 8,93 9,9 8,15 

 ruokapalvelutyöntekijä 12,52 12,6 11 

 siivouspalveluesimies 1 1 1 

 siivoustyönohjaaja 1 1 1 

 laitoshuoltaja 35,58 36,95 34,4 

Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut    

 johtava rakennustarkastaja 1 1 1 

 rakennustarkastaja 0,66 1 1 

 rakennustarkastaja (määräaikainen) 1 - - 
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 ympäristötarkastaja 1 1 1 

 palvelusihteeri 0,8 2 1 

 YHTEENSÄ (kausityöntekijät mukana) 117,09 123,45 116,55 

 

10. Muut olennaiset perustelutiedot 

1. Toimitilat 

 

Palvelualalla on käytössään toimistotiloja Alastaron kunnantalolla ja kaupungin 

varikolla Lamminkadulla. Varikolla sijaitsee myös pääosa käytössä olevista va-

rasto- ja työtiloista.  

2.Palvelujen ostot 

 

Merkittävimmät palveluostot ja niiden muutokset. 

• rakennusten kunnossapidon palveluhankinnat 650 000 eur 

• talvikunnossapidon palveluostot 320 000 eur 

• siivouspalveluiden ostot 270 000 eur 

• muut kunnallistekniikan kunnossapitopalveluhankinnat 230 000 eur 

3.Muut toiminnan 

edellyttämät resurssit 

 

 

4.Talouden ja toimin-

nan tunnusluvut ja 

vertailutiedot 

 

• sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus 

• lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien ku-

lutus 

• henkilöstömäärä vertailutietona edellisen vuoden tiedot 

• rakennus- ja ympäristölupien käsittelyajat 

 

5.Palveluihin ja toi-

mintaan liittyvät 

olennaiset riskit ja 

niiden hallinta 

• henkilöstöresurssien määrän mitoitus toimintoja vastaaviksi 

• henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvointi 

• kiinteistöjen korjausvelka ja kunto (mm. sisäilmaongelmat) 

• katujen ja yleisten alueiden korjausvelan vaikutus turvallisuuteen 

• palvelujen tuottaminen häiriötilanteissa (esim. pitkäaikaiset sähkö-

katkot) 

6.Muut perustelutie-

dot 
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11. Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut  

Mahdolliset palvelurakennemuutokset kaupungin muissa toiminnoissa vaikuttavat esim. toimitilojen käy-

tön tehostumisen muutoksia tilapalvelujen ja siivous- ja ruokahuollon tehtäväkenttään. 

Talousarvioon 2020 sisältyvät seuraavat tasapainotustoimet: 

• Siivouspalveluiden järjestämisvaihtoehdot. Vuonna 2020 yhteensä 40 000 euroa. 

• Ruokapalveluiden ruokalistamuutokset ja muiden toimintojen muutokset. Vuonna 2020 yhteensä 

20 000 euroa 

• Henkilövähennyksiä yhteensä 6,85 htv eli noin 175 000 euroa. 

 

Lisätasapainotus vuosille 2020-2023: 

Vuosi 2020 

• Puistojen ja ulkoilualueiden kunnossapidon palvelutyön kartoitus. Ulkoalueiden kesäkunnossapi-

don menojen vähentäminen. Vuonna 2020 yhteensä 30 000 euroa. 

• Hiihtolatujen tehtävien uudelleenjärjestely. Vuonna 2020 yhteensä 10 000 euroa. 

• Yksityistieavustuksien vähentäminen. Vuonna 2020 yhteensä 30 000 euroa. 

• Kiinteistöhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen. Vuonna 2020 yhteensä 25 000 euroa. 

• Tilojen käytön tehostaminen. Vuonna 2020 yhteensä 50 000 euroa. 

• Varastopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen. Vuonna 2020 yhteensä 40 000 euroa. 

• Kalikan myynti.  

• Muita myyntituloja lisää yhteensä 100 000 euroa. 

• Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vai-

kuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uu-

distamista 2020 -2023. Vuonna 2020 yhteensä 114 000 euroa. 

Vuosi 2021 

• Puistojen ja ulkoilualueiden kunnossapidon palvelutyön kartoitus. Ulkoalueiden kesäkunnossapi-

don menojen vähentäminen. Vuonna 2021 yhteensä 30 000 euroa. 

• Käytöstä poistettujen/poistettavien kiinteistöjen energialiittymien katkaiseminen. Vuonna 2021 

yhteensä 10 000 euroa. 

• Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaimpiin valaisimiin ja liiketunnistimien hyödyntämi-

nen. Vuonna 2021 yhteensä 5 000 euroa. 

• Kiinteistöhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen. Vuonna 2021 yhteensä 75 000 euroa. 

• Tilojen käytön tehostaminen. Vuonna 2021 yhteensä 50 000 euroa. 

• Ruokapalveluiden järjestämisvaihtojen selvittäminen. Vuonna 2021 yhteensä 100 000 euroa 

Vuosi 2022 

• Käytöstä poistettujen/poistettavien kiinteistöjen energialiittymien katkaiseminen. Vuonna 2022 

yhteensä 10 000 euroa. 

• Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaimpiin valaisimiin ja liiketunnistimien hyödyntämi-

nen. Vuonna 2022 yhteensä 5 000 euroa. 

• Tilojen käytön tehostaminen. Vuonna 2022 yhteensä 50 000 euroa. 

• Mellilänjärven virkistysalueen toiminnan järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen (esim. säätiö). 

Vuonna 2022 yhteensä 200 000 euroa. 

Vuosi 2023 

• Tilojen käytön tehostaminen. Vuonna 2023 yhteensä 50 000 euroa. 
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LOIMAAN KAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 

 

 
 
 

 

 

 

  

ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNT

A YHTEENSÄ

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019

Talousarvio 

2020

Taloussuunni-

telma 2021

Taloussuunni-

telma 2022

Taloussuunni-

telma 2023

Toimintatuotot 2 414 764 2 604 900 2 750 800 2 578 308 2 803 091 2 631 122

Sisäiset tuotot 11 225 820 11 579 200 10 713 508 10 481 887 10 403 584 10 070 000

Tuotot yhteensä 13 640 584 14 184 100 13 464 308 13 060 195 13 206 675 12 701 122

Toimintakulut -11 835 791 -11 849 900 -11 851 981 -11 879 466 -12 117 392 -12 366 692

Sisäiset kulut -1 945 866 -2 001 200 -1 391 959 -1 417 200 -1 400 652 -1 374 792

Kulut yhteensä -13 781 657 -13 851 100 -13 243 940 -13 296 666 -13 518 044 -13 741 484

TOIMINTAKATE -141 073 333 000 220 368 -236 471 -311 369 -1 040 362

Rahoitustuotot ja kulut -21 0 0 0 0 0

Poistot ja arvonalent. -3 919 610 -3 283 200 -3 442 700 -3 462 500 -3 464 600 -3 464 600

Poistoeron lisäys tai vähennys 34 856 33 600 40 700 41 000 41 000 41 000

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 025 848 -2 916 600 -3 181 632 -3 657 971 -3 734 969 -4 463 962

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

Tilinpäätös 

2018

Talousarvio 

2019

Talousarvio 

2020

Taloussuunni-

telma 2021

Taloussuunni-

telma 2022

Taloussuunni-

telma 2023

Toimintatuotot 17 939 639 18 231 400 17 839 938 18 418 337 19 089 521 19 782 916

Sisäiset tuotot 15 342 116 16 184 800 15 220 471 15 156 407 15 074 844 15 037 701

Tuotot yhteensä 33 281 755 34 416 200 33 060 409 33 574 744 34 164 365 34 820 617

Toimintakulut -113 393 219 -111 752 700 -113 134 242 -113 796 627 -114 133 466 -115 553 949

Sisäiset kulut -15 342 114 -16 184 800 -15 220 470 -15 156 407 -15 074 844 -15 037 701

Kulut yhteensä -128 735 333 -127 937 500 -128 354 712 -128 953 034 -129 208 310 -130 591 650

TOIMINTAKATE -95 453 578 -93 521 300 -95 294 303 -95 378 289 -95 043 945 -95 771 033

Verotulot 53 277 562 57 034 000 56 757 000 59 168 000 60 537 000 60 777 000

Valtionosuudet 40 939 541 39 432 000 42 126 003 42 400 000 42 700 000 42 900 000

Rahoitustuotot ja kulut -19 512 -178 000 -71 100 -128 000 -128 000 -128 000

Poistot ja arvonalent. -4 038 044 -3 370 600 -3 530 600 -3 550 000 -3 550 000 -3 550 000

Poistoeron lisäys tai vähennys 34 856 33 600 40 700 41 000 41 000 41 000

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 259 175 -570 300 27 700 2 552 711 4 556 055 4 268 967
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TULOSLASKELMAOSA 

TULOSLASKELMA 

 
Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, 

korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisen omaisuuden jaksottamisesta 
aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin. Käyttötalousosan tehtävien menot 
summataan toimintakuluihin ja tulot toimintatuottoihin.  

  
Loimaan kaupungin virallinen tuloslaskelma sisältää Loimaan kaupungin ja Loi-

maan Veden tuloslaskelmat.  
 
 

 
 

 

 
 

TULOSLASKELMA      Kaupunki 

+ Vesiliikelaitos TP 2017 k+v TP 2018 k+v Kasvu % TA 2019 k+v Kasvu % TA 2020 k+v Kasvu % TS 2021 k+v Kasvu % TS 2022 k+v Kasvu %

Toimintatuotot 20 356 627 20 594 218 1,17 21 205 800 2,88 20 902 838 -1,43 21 440 900 2,57 22 149 900 3,31

   Myyntituotot 10 881 487 10 472 547 -3,76 11 742 600 10,82 11 292 068 -3,84 11 934 900 5,69 12 060 900 1,06

   Maksutuotot 5 658 312 5 636 921 -0,38 5 943 800 5,16 5 655 400 -4,85 5 712 000 1,00 5 769 000 1,00

   Tuet ja avustukset 1 705 288 1 703 388 -0,11 1 418 700 -20,07 1 643 270 15,83 1 659 000 0,96 1 676 000 1,02

   Muut toimintatuotot 2 111 540 2 781 362 31,72 2 100 700 -32,40 2 312 100 10,06 2 135 000 -7,66 2 644 000 23,84

Toimintakulut -112 832 537 -115 210 333 2,11 -114 058 500 -1,01 -115 484 841 1,25 -115 893 800 0,35 -116 265 200 0,32

   Henkilöstökulut -46 723 476 -46 836 234 0,24 -46 255 350 -1,26 -45 018 495 -2,67 -45 107 400 0,20 -45 437 800 0,73

     Palkat ja palkkiot -35 997 455 -36 811 287 2,26 -36 683 450 -0,35 -35 574 750 -3,02 -35 562 400 -0,03 -35 770 700 0,59

     Eläkekulut -8 660 629 -8 454 608 -2,38 -8 085 600 -4,56 -8 060 190 -0,31 -8 150 900 1,13 -8 247 700 1,19

     Muut henkilösivukulut -2 065 392 -1 570 339 -23,97 -1 486 300 -5,65 -1 383 555 -6,91 -1 394 100 0,76 -1 419 400 1,81

   Palvelujen ostot -51 903 189 -53 910 478 3,87 -53 479 900 -0,81 -56 283 869 5,24 -56 895 200 1,09 -57 198 400 0,53

   Aineet, tarvikkeet, tav. -7 252 215 -7 573 676 4,43 -7 595 750 0,29 -7 524 940 -0,93 -7 424 500 -1,33 -7 300 300 -1,67

   Avustukset -4 787 691 -4 657 231 -2,72 -4 195 700 -11,00 -4 097 250 -2,35 -4 088 000 -0,23 -4 129 000 1,00

   Muut toimintakulut -2 165 966 -2 232 714 3,08 -2 531 800 11,81 -2 560 287 1,13 -2 378 700 -7,09 -2 199 700 -7,53

Toimintakate -92 475 910 -94 616 115 2,31 -92 852 700 -1,90 -94 582 003 1,86 -94 452 900 -0,14 -94 115 300 -0,36

Verotulot 53 514 569 53 277 562 -0,44 57 034 000 6,59 56 757 000 -0,49 59 168 000 4,25 60 537 000 2,31

Valtionosuudet 42 353 176 40 939 541 -3,34 39 432 000 -3,82 42 126 003 6,83 42 400 000 0,65 42 700 000 0,71

Rahoitustuotot ja -kulut -77 167 -11 302 -85,35 -176 500 93,60 -79 100 -55,18 -136 000 71,93 -136 000 0,00

Vuosikate 3 314 668 -410 314 -112,38 3 436 800 111,94 4 221 900 22,84 6 979 100 65,31 8 985 700 28,75

Suunnitelman muk. Poistot -4 164 647 -3 956 565 -5,00 -4 064 000 2,64 -4 232 300 4,14 -4 299 200 1,58 -4 342 500 1,01

Arvonalentumiset 0 -717 111

Tilikauden tulos -849 979 -5 083 990 498,13 -627 200 -710,59 -10 400 -98,34 2 679 900 -25 868 4 643 200 73,26

Poistoeron lis.-/väh.+ 67 532 64 098 -5,08 60 500 -5,95 65 400 8,10 63 800 -2,45 62 100 -2,66

Vapaaeht. Var. Muutos

TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ -782 447 -5 019 892 541,56 -566 700 -785,81 55 000 -109,71 2 743 700 4 888,55 4 705 300 71,49

Kumulatiivinen Yli-/alijäämä -776 014 -4 359 267 461,75 -4 925 967 0,13 -4 870 967 -1 -2 127 267 -56,33 2 578 033 -221,19

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 18,04 17,87 -0,94 18,59 0,04 18,10 -2,64 18,50 2,21 19,05 2,98

Vuosikate/Poistot, % 79,59 10,37 -86,97 84,57 7,15 99,75 17,95 162,33 62,73 206,92 27,47

Vuosikate, €/asukas 205,12 -25,59 -112,47 214,80 -9,40 263,34 22,60 435,32 65,31 560,49 28,75

Asukasmäärä 16 160 16 037 -0,76 16000 0,00 16 032 0,20 16 032 0,00 16 032 16 037
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RAHOITUSOSA 

 RAHOITUSLASKELMA 

 
Rahoitusosassa osoitetaan, miten kunnan menot rahoitetaan. Rahoituslaskel-

man avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus ja muu rahoi-
tustoiminta yhteen laskelmaan. 

 
Rahoituslaskelman tunnusluvuista ”investointien tulorahoitus, %” kertoo kuinka 
paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. tun-

nusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoi-
tettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kas-

savarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoite-
taan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty ra-
hoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. 

 
Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla korollisen vieraan pääoman 

määrä tilinpäätösvuoden päättymispäivän asukasmäärällä.   
 

Samoin kuin tuloslaskelma Loimaa virallinen rahoituslaskelma sisältää Loimaan 

kaupungin ja Loimaan Vesi-liikelaitoksen laskelmat.  

Kaupunki, ulkoiset TP 2018 Ta 2019 Ta 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023

Toimintatuotot 17 939 639 18 231 400 17 839 938 18 316 000 18 987 000 19 680 000

   Myyntituotot 7 786 013 8 768 200 8 229 168 8 810 000 8 898 000 8 987 000

   Maksutuotot 5 636 921 5 943 800 5 655 400 5 712 000 5 769 000 5 826 000

   Tuet ja avustukset 1 703 388 1 418 700 1 643 270 1 659 000 1 676 000 1 724 000

   Muut toimintatuotot 2 813 317 2 100 700 2 312 100 2 135 000 2 644 000 3 143 000

Valmistus omaan kaäyttöön

Toimintakulut -113 393 220 -111 752 700 -113 134 241 -113 579 000 -113 909 000 -115 323 000

   Henkilöstökulut -46 195 203 -45 488 850 -44 260 995 -44 339 000 -44 658 000 -45 423 000

     Palkat ja palkkiot -36 311 129 -36 101 350 -34 998 450 -34 977 000 -35 176 000 -35 759 000

     Eläkekulut -8 340 149 -7 926 800 -7 900 690 -7 990 000 -8 085 000 -8 239 000

     Muut henkilöstökulut -1 543 925 -1 460 700 -1 361 855 -1 372 000 -1 397 000 -1 425 000

   Palvelujen ostot -53 592 215 -53 026 200 -55 763 069 -56 406 000 -56 702 000 -57 326 000

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 208 198 -7 039 250 -6 985 140 -6 860 000 -6 713 000 -6 756 000

   Avustukset -4 657 232 -4 195 700 -4 097 250 -4 088 000 -4 129 000 -4 170 000

   Muut toimintakulut -1 740 372 -2 002 700 -2 027 787 -1 886 000 -1 707 000 -1 648 000

Toimintakate -95 453 581 -93 521 300 -95 294 303 -95 263 000 -94 922 000 -95 643 000

Verotulot 53 277 562 57 034 000 56 757 000 59 168 000 60 537 000 60 777 000

Valtionosuudet 40 939 541 39 432 000 42 126 003 42 400 000 42 700 000 42 900 000

Rahoitustuotot ja -kulut -19 512 -178 000 -71 100 -128 000 -128 000 -128 000

Vuosikate -1 255 990 2 766 700 3 517 600 6 177 000 8 187 000 7 906 000

Poistot ja arvon alentumiset -4 038 042 -3 370 600 -3 530 600 -3 550 000 -3 550 000 -3 550 000

Tilikauden tulos -5 294 032 -603 900 -13 000 2 627 000 4 637 000 4 356 000

Poistoeron lis.(-) / väh. (+) 34 856 33 600 40 700 41 000 41 000 41 000

Vapaaeht. Varausten lis.(-) / vähen.(+)

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 259 176 -570 300 27 700 2 668 000 4 678 000 4 397 000
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RAHOITUSLASKELMA 

KAUPUNKI + VESI-LIIKEL.
TP 2017 TP 2018

Kasvu 

%
TA+M  2019

Kasvu 

%
TA  2020 Kasvu % TS  2021 Kasvu % TS  2022 Kasvu %

Toiminnan rahavirta 3 069 061 -1 365 187 -144,48 3 139 200 -329,95 3 648 900 16,24 6 679 100 83,04 8 485 700 27,05

   Vuosikate 3 314 669 -410 316 -112,38 3 436 800 -937,60 4 221 900 22,84 6 979 100 65,31 8 985 700 28,75

   Satunnaiset erät 0 0 0 0 0

   Tulorahoituksen korjauserät -245 608 -954 871 288,78 -297 600 -68,83 -573 000 92,54 -300 000 -47,64 -500 000 66,67

Investointien rahavirta -4 848 178 -2 310 902 -52,33 -5 882 400 154,55 -5 736 000 -2,49 -7 847 000 36,80 -3 159 000 -59,74

   Investointimenot -5 204 601 -3 687 629 -29,15 -6 330 000 71,66 -6 507 000 2,80 -8 397 000 29,05 -3 922 000 -53,29

   Rah.os. invest.menoihin 35 119 265 528 0 100 000 150 000 100 000

   Pysyvien vast hyöd.luovutustulot 321 304 1 111 199 245,84 447 600 -59,72 671 000 49,91 400 000 -40,39 663 000 65,75

Toiminnan ja investointien 

rahavirta -1 779 117 -3 676 089 106,62 -2 743 200 -25,38 -2 087 100 -23,92 -1 167 900 -44,04 5 326 700 -556,09

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset -21 970 -71 550 20 000 20 000 20 000 20 000

   Antolainasaam. lis. - -21 970 -81 550 271,19 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

   Antolainasaamisten väh. + 0 10 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Lainakannan muutokset 2 952 894 1 014 691 -65,64 3 524 200 247,32 1 240 000 -64,81 590 000 -52,42 -5 192 000 -980,00

   Pitkäaik. lainojen lisäys 6 000 000 5 000 000 6 000 000 6 500 000 8,33 6 500 000 0,00 2 500 000 -61,54

   Pitkäaik. lainojen väh. -4 547 106 -4 985 309 9,64 -4 125 800 -17,24 -5 260 000 27,49 -5 910 000 12,36 -5 692 000 -3,69

   Lyhytaik. lainojen muutos 1 500 000 1 000 000 -33,33 1 650 000 -2 000 000

Oman pääoman muutokset 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 776636 1188941 0

Rahoituksen rahavirta 3 707 560 2 132 082 -42,49 3 544 200 66,23 1 260 000 -64,45 610 000 -51,59 -5 172 000 -947,87

Rahavarojen muutos 1 928 443 -1 544 007 801 000 -827 100 -557 900 154 700

Rahoituslaskelman 

tunnusluvut:
TP 2017 TP 2017 Kasvu % TA+m  2018 Kasvu % TA  2019 Kasvu % TS  2021 Kasvu % TS  2022 Kasvu %

Kumulatiivinen lainamäärä 36 661 527 37 676 218 2,77 41 200 418 9,35 42 440 418 3,01 43 030 418 1,39 37 838 418 -12,07

Lainat , €/asukas 2268,66 2331,45 2,77 2559,03 9,76 2647,23 3,45 2714,85 2,55 2391,05 -11,93

Investointien tulorahoitus,% 64 -12 -118,70 54 -552,82 66 21,37 85 28,43 235 177,82

Asukasluku 16160 16160 0,00 16 100 -0,37 16 032 -0,42 15 850 -1,14 15 825 -0,16

Kaupunki (ei sisällä Vesi-liikelaitosta)

RAHOITUSLASKELMA (ulkoiset 1000 €) TP 2018 TA 2019 TA 2020 Muutos % TA 2021 TA 2022 TA 2023

2020/2019

Toiminnat ja investoinnit

Toiminnan rahavirta -2 210 861 2 469 100 2 944 600 5 764 000 7 562 000 7 774 000

   Vuosikate -1 255 990 2 766 700 3 517 600 27,1 6 064 000 8 062 000 7 774 000

   Satunnaiset erät

   Tulorahoituksen korjauserät -954 871 -297 600 -573 000 92,5 -300 000 -500 000

Investointien rahavirta -1 246 298 -4 927 400 -4 276 000 -13,2 -6 392 000 -2 169 000 -2 900 000

   Investointimenot -2 623 026 -5 375 000 -5 047 000 -6,1 -6 942 000 -2 932 000 -3 000 000

   Rahoitusosuudet invest.menoihin 265 528 100 000 150 000 100 000 100 000

   Pydyvien vast. hyöd. luovutustulot 1 111 200 447 600 671 000 49,9 400 000 663 000

Toiminnan ja investointien rahavirta -3 457 159 -2 458 300 -1 331 400 -45,8 -628 000 5 393 000 4 874 000

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset -55 310 20 000 20 000 0,0 20 000 20 000 20 000

   Antolainasaamisten lisäykset -65 310 -20 000 -20 000 0,0 -20 000 -20 000 -20 000

   Antolainasaamisten vähennykset 10 000 40 000 40 000 0,0 40 000 40 000 40 000

Lainakanna muutokset 224 691 3 524 200 1 240 000 -64,8 590 000 -5 192 000 -4 978 000

   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 000 6 000 000 6 500 000 8,3 6 500 000 2 500 000

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 985 309 -4 125 800 -5 260 000 27,5 -5 910 000 -5 692 000 -4 978 000

   Lyhytaikaisten lainojen muutos 210 000 1 650 000 -100,0 -2 000 000

Oman pääoman muutokset 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 1 490 185

Rahoituksen rahavirta 1 659 566 3 544 200 1 260 000 -64,4 610 000 -5 172 000 -4 958 000

Rahavarojen muutos -1 797 593 1 085 900 -71 400 -106,6 -18 000 221 000 -84 000
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INVESTOINTIOSA 

8.1 Investoinnit  
 

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja nii-

den jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitus-

osuudet ja muut tulot. 

Investointeihin varataan määrärahat (alv 0 %) hankekohtaisina tai hankeryhmäkohtaisina inves-

toinnin kokonaiskustannusarvion (alv 0 %) mukaan seuraavasti:  

 Hankekohtainen Hankeryhmittäinen 

Aineettomat hyödykkeet yli 60.000 euroa alle 60.000 euroa 

Maa- ja vesialueet yli 150.000 euroa alle 150.000 euroa 

Asuinrakennukset yli 150.000 euroa alle 150.000 euroa 

Muut rakennukset yli 150.000 euroa alle 150.000 euroa 

Julkinen käyttöomaisuus yli 150.000 euroa alle 150.000 euroa 

Kuljetusvälineet yli 60.000 euroa alle 60.000 euroa 

Muut koneet ja kalusto yli 60.000 euroa alle 60.000 euroa 

Muut aineelliset hyödykkeet yli 60.000 euroa alle 60.000 euroa 

Käyttöomaisuusarvopaperit yli 60.000 euroa alle 60 .000 euroa 

  

Hankekohtainen (=nimikkeittäinen) määräraha on suoraan toteuttajaa sitova.  Vuosikohtainen 

määrärahamuutos, on pääsääntöisesti vietävä valtuuston hyväksyttäväksi 

Jos investointi toteutetaan useampana vuotena, ilmoitetaan hankkeen kokonaiskustannusarvio ja 

sen jaksotus suunnitteluvuosille. Hankkeen perusteluissa valtuusto voi antaa hankevastaavalle 

toimivaltuuden tarkistaa hankintamenon jaksottamista myöhemmin kokonaiskustannusarvion ra-

joissa.  

Hankeryhmittäinen määräraha sitoo valtuustoon nähden ryhmätasolla, toteuttaja voi omaa toi-

mintayksikköään sitovien säännöksien puitteissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan 

ko. hankeryhmän yhteenlaskettu kokonaismääräraha ei ylity. 

Noudatettu aktivointiraja on 10.000 euroa. ja käyttöomaisuusarvopaperit, osuudet ja osakkuudet 

sekä maa- ja vesialueet on aina aktivoitava käyttöomaisuuteen. 
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8.2 Maa- ja vesialueet, konsernijohto 

 

Maa- ja vesialueet TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot -201 879 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

Investointitulot 33 089 100 000 100 000 100 000 100 000 

Investoinnit netto -168 790 50 000 50 000 50 000 50 000 

 

Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset han-

kinnat. 

Kokonaismyyntitulot muodostuvat investointiosan myyntituloista ja käyttötalousosan tulokoh-

dasta pysyvien vastaavien myyntivoitot ja menokohdasta pysyvien vastaavien myyntitappiot (0 

€).  

8.3 Talonrakennus 

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKKEET 

Talonrakennus TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot -20 791 -500 000  -2 000 000  

Investointitulot      

Investoinnit netto -20 791 -500 000  -2 000 000  

 

Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristö-

valiokunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustan-

nusarvion rajoissa. 

               2020:  

2021:  

Kaupungintalo 

(Peruskorjaus. Hankekustannusarvio n. 4 M€+irtaimistot. 

Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä) 

KH on 2.12.2019 päättänyt keskeyttää toistaiseksi nykyi-

sen kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelun, johon 

on varattu yhteensä n. 4 M€ +irtaismistot.. 

2.000.000 € 

  

2022:  

  

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKERYHMÄ 

Talonrakennus TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot -6 699 -25 000 -282 000 -32 000 -32 000 

Investointitulot      

Investoinnit netto -6 699 -25 000 -282 000 -32 000 -32 000 
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Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimival-

tansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei 

ylity. 

2020:       

Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu 

ja valmistelu 

32.000 € 

Loimaan Veden toimiston putkistojen ja 

lämmönvaihtimen uusiminen 50.000 € 

(Loimaan Vesi valmistele toimistotilojen rakentamista jä-

tevedenpuhdistamon tontille. Mikäli hanke etenee, laite-

taan vanha toimistorakennus myyntiin, jolloin putkistojen 

ja KL-vaihtimen uusiminen jää uuden omistajan vas-

tuulle) 

50.000 € 

Ylistaronkatu 36 

(Muutostyöt, vaihe 2/2) 

 

200.000 € 

2021:  

Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu 

ja valmistelu 

 

32.000 € 

2022:  

Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu 

ja valmistelu 

 

32.000 € 

  

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKKEET 

Talonrakennus TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot 0 -250 000 -200 000 -200 000  

Investointitulot      

Investoinnit netto 0 -250 000 -200 000 -200 000  

Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristö-

valiokunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustan-

nusarvion rajoissa. 

Hankekohtaiset perustelut: 

2020:  

Sote-keskuksen tilajärjestelyt ja korjaustyöt 

(Palveluverkkomuutosten vaatimat työt) 

 

200.000 € 

2021:  

Sote-keskuksen tilajärjestelyt ja korjaustyöt 200.000 € 
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(Palveluverkkomuutosten vaatimat työt, muutostöiden jat-

kaminen, mikäli tarpeellista) 

 

2022:  
  

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKE-RYHMÄT 
 

Talonrakennus TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot -3 557 -50 000 -100 000 -30 000 -30 000 

Investointitulot      

Investoinnit netto -3 557 -50 000 -100 000 -30 000 -30 000 

 

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimival-

tansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei 

ylity. 

2020:  

Sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet 

yht. 
(Mm. terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät hank-

keet) 

 

30.000 € 

Kehitysvammaisten toimintakeskuksen 

korjaustyöt 

 

50.000 € 

Kehitysvammaisten Alastaron työkeskuk-

sen korjaustyöt 

 

20.000 € 

2021:  

Sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet 

yht.              
(Mm. terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät hank-

keet) 

 

30.000 € 

2022:  

Sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet 

yht.              
(Mm. terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät hank-

keet) 

 

 

 

 

30.000 € 
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TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKKEET 

 

Talonrakennus TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot -244 169 -220 000 -370 000 -300 000 -150 000 

Investointitulot      

Investoinnit netto -244 169 -220 000 -370 000 -300 000 -150 000 

 

Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa tekniselle 

elinympäristövaliokunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista 

kokonaiskustannusarvion rajoissa. 

2020:  

Kauhanojan koulu/päiväkoti 
(Julkisivun rappaus- ja puuosakorjaukset sekä korjaus-

maalaus, lämmönjakohuoneen saneeraus) 

 

Sivistysvaliokunnan 7.11.2019 esitys kouluverkko-

selvityksestä käsitellään erikseen kaupunginhalli-

tuksessa ja valtuustossa marras-joulukuun 2019 ai-

kana. Selvitys toimii ohjaavana suunnitelmana kou-

luverkon ja opetuspalvelujen kehittämisessä. Inves-

tointiesitys on alustava. 

 

 

150.000 € 

Opistotalo / Taidetalo 

(1. kerroksen tilajärjestelyt, pintaremontti ja ilmanvaihto 

sekä julkisivumaalaus)  

 

220.000 € 

2021:  

Kiinteistöjen julkisivukorjauksia 

(mm. Ahonkadun kiinteistö, Asemanseudun koulu) 

 

150.000 € 

Mahlapuiston päiväkoti 

(Julkisivujen rappauskorjaukset ja korjausmaalaus. Hank-

keen toteuttaminen riippuu Hirvikosken päivähoitoratkai-

suista) 

 

150.000 € 

2022:  

Kiinteistöjen julkisivukorjauksia 

(mm. Puistokadun koulu, Keskuskoulu) 

 

150.000 € 
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TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMITTÄIN 

 

Talonrakennus TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot -256 152 -175 000 -255 000 -130 000 -70 000 

Investointitulot       

Investoinnit netto -256 152 -175 000 -255 000 -130 000 -70 000 

 

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimival-

tansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei 

ylity. 

2020:  

Ahonkadun kiinteistö 

(iv-koneiden uusiminen) 

 

30.000 € 

Metsämaan koulu 
(mm. putkistojen uusiminen) 

Sivistysvaliokunnan 7.11.2019 esitys kouluverkko-

selvityksestä käsitellään erikseen kaupunginhalli-

tuksessa ja valtuustossa marras-joulukuun 2019 ai-

kana. Selvitys toimii ohjaavana suunnitelmana kou-

luverkon ja opetuspalvelujen kehittämisessä. Inves-

tointiesitys on alustava. 

 

 

100.000 € 

Puistokadun koulu 

(teknisen työn tilan vesikaton uusiminen) 

 

55.000 € 

Sivistystoimialan erillishankkeet yht. 

(mm. sivistyspalvelukeskuksen toimintojen terveellisyys- 

ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet) 

 

70.000 € 

2021:  

Sivistystoimialan erillishankkeet yht. 

(mm. sivistyspalvelukeskuksen toimintojen terveellisyys- 

ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet) 

 

70.000 € 

Taidetalo 

(lämpölinjojen saneeraus) 

 

60.000 € 

2022:  
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Sivistystoimialan erillishankkeet yht. 

(mm. sivistyspalvelukeskuksen toimintojen terveellisyys- 

ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet) 

 

70.000 € 

TALONRAKENNUS, TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET 

 

Talonrakennus TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot 0 0 0 0 0 

Investointitulot      

Investoinnit netto 0 0 0 0 0 

 

TALONRAKENNUS, TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT 

 

Talonrakennus TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot -145 144 -180 000 0 0 0 

Investointitulot      

Investoinnit netto -145 144 -180 000 0 0 0 

 

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimival-

tansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei 

ylity. 

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ 

Talonrakennus 
yht. TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot -676 513 -1 400 000 -1 207 000 -2 692 000 -282 000 

Investointitulot      

Investoinnit netto -676 513 -1 400 000 -1 207 000 -2 692 000 -282 000 

 

 

8.4 Julkinen käyttöomaisuus 

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALA, 

HANKKEET  

Julkinen käyttö-
omaisuus TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot -308 433 -1 630 000 -2 430 000 -2 950 000 -1 250 000 

Investointitulot      

Investoinnit netto -308 433 -1 630 000 -2 430 000 -2 950 000 -1 250 000 
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Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristö-

valiokunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustan-

nusarvion rajoissa. 

Kaupunginhallitus määrittelee elinkeinopoliittisesti merkittävien hankkeiden kohteet ja toteutus-

järjestyksen. 

 
2020:  

Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet 

Kauppalan-/Heimolinnan-/Vesikoskenkadun ja Satakun-

nantien peruskorjaus ja liikenteellisten ratkaisujen muut-

taminen suunnitteluvaihe 50 000 € (kokonaiskustannus 

2,4 M€, josta Loimaan Veden osuus 500.000 €, 

Väinämöisenkadun peruskorjaus (hankkeeseen sisältyvän 

vesi- ja viemärilinjojen uusimiseen määräraha Loimaan 

Veden talousarviossa 800 000 €. Kokonaiskustannus n. 

900 000 €, josta Loimaan Veden osuus n. 100 000 €) 

Kankaankujan rakentaminen (250.000 €), Eteläkaari 200 

m länteen (350.000 €), moottoriradan hulevesiviemäröin-

nin jatkaminen (200.000 €) 

  

1.650.000 € 

Mäenpään sillan peruskorjaus 

 

600.000 € 

Metsämaan taajaman jätevesien käsittely                                      

 

180.000 € 

2021:  

Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet 

Kauppalan-/Heimolinnan-/Vesikoskenkadun ja Satakun-

nantien peruskorjaus ja liikenteellisten ratkaisujen muut-

taminen vaihe 1/2, 950.000 € (kokonaiskustannus 2,4 M€, 

josta Loimaan Veden osuus 500.000 €, 

Eteläkaari itään 1 km (1.500.000 €) 

 

2.450.000 € 

Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka 

 

500.000 € 

2022:  

Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet 

Kauppalan-/Heimolinnan-/Vesikoskenkadun ja Satakun-

nantien peruskorjaus ja liikenteellisten ratkaisujen muut-

taminen vaihe 2/2, 950.000 € (kokonaiskustannus 2,4 M€, 

josta Loimaan Veden osuus 500.000 €) 

 

950.000 € 

Sieppalankadun kunnallistekniikka 

 

300.000 € 
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JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALA, 

HANKERYHMÄT 

Julkinen käyttö-
omaisuus TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot -1 350 156 -1 670 000 -1 250 000 -1 150 000 -1 200 000 

Investointitulot 265 528     

Investoinnit netto -1 084 628 -1 670 000 -1 250 000 -1 150 000 -1 200 000 

 

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimival-

tansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei 

ylity. 

 TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 

KADUT    

Kadunrakennus -276 533 -300 000 -300 000 

Katujen pintaus -284 466 -330 000 -330 000 

Katuvalaistus -116 218 -220 000 -220 000 

PUISTOT JA YLEISET ALUEET    

Puistoistutukset -31 031 -300 000 -150 000 

Kohdevalaistukset    

Leikkipaikat    

URHEILU- JA ULKOALUEET    

Ulkoliikuntapaikat -606 872 -370 000 -150 000 

Urheilukeskus    

SADEVESIVIEMÄRIT    

Sadevesiviemärit -18 717 -100 000 -100 000 

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS/ 
HANKERYHMÄT -1 350 156 -1 670 000 -1 250 000 

 
 

2020:  

Kadut 

Sisältää kadunrakennuksen, katujen korjaukset ja pintauk-

set sekä katuvalaistuksen. (mm. Juvantien kevyenliiken-

teen väylän jatkaminen, Saikun alueen katujen ja huleve-

siverkostojen rakentaminen/korjaukset jaksotettuna sa-

maan aikaan, kun Loimaan Vesi tekee linjastosaneerauk-

sia.) 

  

850.000 € 

Puistot ja yleiset alueet 

Sisältää mm. puistoistutukset, kohdevalaistukset ja leikki-

kentät. 

 

50.000 € 

Urheilu- ja ulkoalueet  

 

Sisältää pesäpallokentän peruskorjauksen vaiheen 2/2, ko-

konaiskustannukset 240 000 € 

150.000 € 
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Hulevesiviemäröinti 

Sisältää hulevesiviemäriverkoston laajentamisen rakenne-

tuille asuinalueille, mm. Lamminkadun alueen salaojituk-

sen aloittaminen. 

 

100.000 € 

2021:  

Kadut 

Sisältää kadunrakennuksen, katujen korjaukset ja pintauk-

set sekä katuvalaistuksen 

 

850.000 € 

Puistot ja yleiset alueet 

Sisältää mm. puistoistutukset, kohdevalaistukset ja leikki-

kentät. Loimijoen ranta-alueen kehittäminen, rakentami-

sen vaihe 1/2, kokonaiskustannukset 200 000 €. 

 

150.000 € 

Urheilu- ja ulkoalueet  

 

50.000 € 

Hulevesiviemäröinti 

Sisältää hulevesiviemäriverkoston laajentamisen rakenne-

tuille asuinalueille, mm. Lamminkadun alueen salaojituk-

sen aloittaminen. 

 

100.000 € 

2022:  

Kadut 

Sisältää kadunrakennuksen, katujen korjaukset ja pintauk-

set sekä katuvalaistuksen 

 

 

850.000 € 

Puistot ja yleiset alueet 

Sisältää mm. puistoistutukset, kohdevalaistukset ja leikki-

kentät. Nahinlahden ranta-alueen rakentaminen vaihe 1/2 

(Kokonaiskustannus 300.000 €). Loimijoen ranta-alueen 

kehittäminen, rakentamisen vaihe 2/2, kokonaiskustan-

nukset 200 000 €. 

 

300.000 € 

Urheilu- ja ulkoalueet  

 

50.000 € 

Hulevesiviemäröinti 100.000 € 
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Sisältää hulevesiviemäriverkoston laajentamisen rakenne-

tuille asuinalueille, mm. Lamminkadun alueen salaojituk-

sen aloittaminen. 

 

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ 

 
Julkinen käyttö-
omaisuus yht. TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot -1 658 589 -3 300 000 -3 580 000 -4 100 000 -2 550 000 

Investointitulot 265 528     

Investoinnit netto -1 393 061 -3 300 000 -3 580 000 -4 100 000 -2 550 000 

 

8.5 Kuljetusvälineet 

KULJETUSVÄLINEET / KAUPUNGINHALLITUS  

  

Kuljetusvälineet TP 2018 
TA+m 
2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot 0 -20 000    

Investointitulot      

Investoinnit netto 0 -20 000    

 

2020: 

2021: 

2022: 

KULJETUSVÄLINEET / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA  

  

Kuljetusvälineet TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot -36 940 -30 000 -30 000   

Investointitulot      

Investoinnit netto -36 940 -30 000 -30 000   

 

2020: kotihoidon autot 30.000 € 

2021: 

2022: 
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KULJETUSVÄLINEET / TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖTOIMIALA 

    

Kuljetusvälineet TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot -24 185 -70 000 -130 000   

Investointitulot      

Investoinnit netto -24 185 -70 000 -130 000   

  

2020: 

Ympäristönhoitokone (korvaamaan vanhan Willen)            130.000 € 

2021: 

2022: 

8.6 Irtain omaisuus 

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / KONSERNIJOHTO  

Irtain käyttöomai-
suus TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot -24 919 -50 000 -20 000 -20 000 -20 000 

Investointitulot 106 419     

Investoinnit netto 81 500 -50 000 -20 000 -20 000 -20 000 

 

2020: 

Keskitetyt atk-hankinnat           20.000 € 

2021: 

Keskitetyt atk-hankinnat          20.000 € 

2022: 

Keskitetyt atk-hankinnat          20.000 € 

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 

Irtain käyttöomai-
suus TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot 0 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

Investointitulot      

Investoinnit netto 0 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

 

2020: hammashuollon unit, yhteen hammashuoltolaan 30.000 € 
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2021: hammashuollon unit, yhteen hammashuoltolaan 30.000 € 

2022: hammashuollon unit, yhteen hammashuoltolaan 30.000 € 

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / SIVISTYSTOIMIALA 

       
Irtain käyttöomai-
suus TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot 0 -45 000    

Investointitulot      

Investoinnit netto 0 -45 000    

 

2020: 

2021: 

2022: 

 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS /  TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖTOIMIALA  

Irtain käyttöomai-
suus TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot 0 -30 000    

Investointitulot      

Investoinnit netto 0 -30 000    

 

2020: 

2021: 

2022: 

8.7 Käyttöomaisuusarvopaperit 

ARVOPAPERIT / KONSERNIJOHTO 

     

Arvopaperit/hallinto TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot  -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

Investointitulot 16 819 50 000 50 000 50 000 50 000 

Investoinnit netto 16 819 0 0 0 0 

 

Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit.  
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INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ  

Investoinnit 
yhteensä TP 2018 TA+m 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Investointimenot -2 623 026 -5 075 000 -5 047 000 -6 942 000 -2 932 000 

Investointitulot 421 856 150 000 100 000 150 000 100 000 

Investoinnit 
netto -2 201 170 -4 925 000 -4 947 000 -6 792 000 -2 832 000 

 

 

KONSERNITAVOITTEET 
 

Konsernitavoitteet  

 

Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupungin ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, 
jossa kaupungilla on yksin tai yhdessä muiden kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta. 

 
Loimaan Vesi kuuluu liiketoimintaa harjoittavana liikelaitoksena Loimaan kaupungin sisäiseen konserniin. 

Valtuusto ja liikelaitoksen johtokunta voivat asettaa liikelaitokselle sitovia tavoitteita. Liikelaitokselle asetetta-
vat tavoitteet ovat ensisijaisesti tuotantotavoitteita. Vaikuttavuutta koskevia tavoitteita on perustelua asettaa 
liikelaitokselle silloin, kun se vastaa toimialansa palvelujen tuottamisesta kaupungin alueella monopolina. 
Liikelaitoksen tulos-, investointi- ja rahoitusbudjeteissa menojen ja tulojen sitovuus määrätään sekä valtuus-
ton, että johtokunnan suhteen. Liikelaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannuk-
set. Pitkällä aikavälillä tulorahoituksella pitää kattaa myös investoinnit siltä osin kuin niitä ei rahoiteta oman-

pääomanehtoisella rahoituksella. 
 
 
Ulkoiseen konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joissa kaupungilla määräysvalta (yli 50 %:n omistusosuus) sekä kuntayhtymät.  
 

Asunto-  ja kiinteistöpoliittiset yhtiöt:  

Hulmin Huolto Oy 100 % 

Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot 100 % 

Kiinteistö Oy Telkäntie 100 % 

Kiinteistöosakeyhtiö Alastaro-koti 60 % 
 

Energiapoliittinen yhtiö:  

Loimaan Kaukolämpö Oy 51 % 
 

Elinkeinopoliittinen yhtiö:  

Kehitys Oy Kurittula 100 % 
 

Kuntayhtymät:  

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 45,11 % 

Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä 5,09 % 

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 5,98 % 

Varsinais-Suomen Liitto -kuntayhtymä 3,55 % 
 

Yleiset tavoitteet 
 

Kaupungin strategiset linjaukset, omistajaohjaus ja konserniohjeet otetaan huomioon tytäryhteisöjen toimin-
nan suunnittelussa, ohjauksessa ja päätöksenteossa. 
Yhtiöt hankkivat omistajan kannan merkittäviin investointeihin.  
Tytäryhteisöjen taloudesta ja toiminnasta raportoidaan säännöllisesti. 
Konserniyhteisöt ja kuntayhtymät toimivat taloudellisesti ja kannattavasti. 
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Asuntopoliittiset yhtiöt 
Vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 90 %. 

Asuntoyhtiöt valmistelevat kiinteistökohtaiset viiden (5) vuoden korjaussuunnitelmat.  
Asuntotarpeiden ja suunnitelmien pohjalta päivitetään konsernitason vuokra-asuntojen muutostarpeet.  
Selvitetään ARA:n ja Valtiokonttorin kanssa Loimaan vuokra-asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Telkäntien talou-

den tervehdyttämistoimet sekä mahdolliset rakennusten purkamiset. 
 
Vuokra-asuntojen tarveselvitys 
Selvityksen valmistelu aloitetaan syksyn 2019 aikana (Tytäryhteisöjen osavuosikatsaus 30.6.2019 / Kh 
9.9.2019) 
 
 

Loimaan Kaukolämpö Oy 

Kaukolämmön hintataso on muihin lämmitysmuotoihin suhteutettuna kilpailukykyinen. 
Osana omistajaohjausta selvitetään ja päätetään mahdolliset osingonjaon muutokset vuosille 2020 – 2023. 
 

Kiinteistöosakeyhtiö Alastaro-koti 
Yhtiön toimialana on hallita Alastaron kunnalta 15.10.1984 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella vuokrattua 
2770 neliön suuruista maa-aluetta Alimattila RN:o 1:17 nimisestä tilasta, Loimaan kaupungin Ilolan kylässä 
sekä omistaa ja hallita alueelle rakennettavaa asuin- ja hoivarakennusta, jonka ensimmäinen kerros on va-
rattu Loimaan kaupungille tehostetun palveluasumisen tiloiksi ja toinen kerros osakkeenomistajille asuinhuo-
neistoiksi. Uudisrakennuksen kokonaiskustannuksista 60 % kuuluu Loimaan kaupungille ja 40 % Loimijoen 

laakson Vanhaintuki ry:lle. 
 
Valtuusto hyväksyi 11.6.2018 yhteistyösopimuksen Loimaan kaupungin ja Attendo Oy:n välillä Alastaron 
sote-kiinteistöistä. Sopimuksen mukaan Loimaan kaupunki myy Alastaron terveysaseman kiinteistön, Ilolako-
tien I-II rakennukset sekä Ilolakoti III:n huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. 
Päätöksestä on valitettu ja asia Turun hallinto-oikeuden käsiteltävänä. 
 

Kehitys Oy Kurittula 
Vahvistetaan yritystoiminnan kehittymistä, yritysten kilpailukykyä sekä työpaikkojen säilymistä ja uusien työ-

paikkojen syntymistä. Toimenpiteet esitetään yhtiön vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa ja raportoinnissa. 
 

Elinvoimatoimikunta esitti 26.8.2019 yritystila/-puiston muodostamista Niittukulman alueelle. Kaupunginhalli-
tus on ohjeistanut valmistelua 9.9.2019. Yhtenä vaihtoehtona on yhtiö, jossa eri yksityiset omistaisivat osa-
ke-enemmistön ja kaupunki tai sen konserniyhtiö Kehitys Oy Kurittula olisi vähemmistöosakas. Hallin koko 
olisi enintään 1.200 k-m2. Yrityspuisto-vaihtoehdossa kiinnostuneelle yritykselle voidaan esittää jo markki-
nointivaiheessa yritystilan toteuttaminen ja hanke voisi toteutua kiinteistön käyttöasteen ollessa riittävä.  

 
 

Kuntayhtymät 
Kuntaýhtymien valtuustot asettavat vuosittain toiminnalliset tavoitteet. Kaupunginhallitus ja konsernijohto ohjaavat kuntayhty-
mien toimintaa ja asetettavia tavoitteita neuvottelemalla lausunnoilla sekä kaupungin edustajia ohjeistamalla. 

 
Kaupunginhallitus on lausunnoillaan ohjeistanut kuntayhtymien vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman 
valmistelua seuraavasti: 

• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelma (Kh 29.4.2019). 

• Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma (Kh 3.6.2019) 

• Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin (KTO) toimintasuunnitelma 2020 – 2022 (Kh 5.8.2019) 
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LIIKELAITOS 

10.1 Loimaan vesi-liikelaitos 

  

Toimielin:  Loimaan Vesi-liikelaitoksen johtokunta  

Tehtävä:   Vesihuoltoon liittyvät tehtävät  

Vastuuhenkilö:  Vesihuoltolaitoksen johtaja 

 

Toiminnan kuvaus 

Vesihuoltoliikelaitoksen tehtävänä on huolehtia toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntake-

hityksen tarpeita vastaavasti. 

Loimaan Vesi -liikelaitos (jälj. liikelaitos) toimii kuntalain mukaisena kunnallisena liikelaitok-

sena kuntalaissa mainitun ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaisesti. 

Liikelaitoksella on johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa 

liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. 

Johtokunnan tehtävät on mainittu kuntalain 67 §:ssä. Johtokunnan muista tehtävistä määrätään 

kaupungin uudessa hallintosäännössä. Johtokunnan tehtävänä on muun muassa hyväksyä liikelai-

toksen talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien ta-

voitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Johtokunta myös päättää liikelaitoksen investoin-

neista ja muista pitkävaikutteisista menoista. 

Liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan kunnan talousarviosta ja –suunnitelmasta 

erillisenä osana. Liikelaitoksen talousarviossa ja –suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- 

ja rahoitusosa. 

Sekä valtuusto että johtokunta asettavat liikelaitokselle sitovia tavoitteita, jotka liikelaitoksen ta-

lousarviossa tulee erottaa toisistaan selkein merkinnöin. 

Valtuusto päättää liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista. Liikelaitosta si-

tovia meno- ja tuloeriä kunnan talousarviossa ovat kunnan pääomasijoitus ja liikelaitoksen pää-

oman palautus kunnalle, korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan toiminta-avustus liike-

laitokselle. 

Valtuuston liikelaitokselle antamat strategialinjauksiin perutuvat tavoitteet  

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisten talousveden laatuvaatimusten täyttäminen. 
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Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 18.12.2009 myöntämän jäteveden johtamisluvan mukais-

ten ehtojen täyttäminen (keskuspuhdistamo).  

TOIMINNAN TAVOITTEET 2020 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisten talousveden laatuvaatimusten täyttäminen. 

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 18.12.2009 myöntämän jäteveden johtamisluvan mukais-

ten ehtojen täyttäminen (keskuspuhdistamo).  

TALOUDEN TAVOITTEET 2020 

Loimaan Veden taloutta tulee hoitaa vuonna 2020 siten, että pitkällä aikavälillä on mahdollista 

kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit, operatiiviset kustannukset sekä toimitilojen leasing-vuok-

rakustannukset. 

Peruspääoman tuotto 

Yleisperusteluissa vesihuoltolainsäädännön uudistamiseksi mainitaan tuottovaatimuksen osalta 

seuraavaa: Tuottovaatimuksen kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan viitata esimerkiksi valtion 

talousarviosta annettuun asetukseen (1243/1992), jonka 56 §:n mukaan valtion investointilaskel-

missa ja muussa pääomien käytön arvioinnissa käytetään, jollei käyttötarkoituksesta muuta 

johdu, tuottovaatimuksena Valtiokonttorin laskemaa arvioinnin suorittamista edeltäneen varain-

hoitovuoden euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä korkokustannusta valtiolle. 

Valtiokonttorin 15.1.2019 ilmoittama pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen korkokustannus vuo-

den 2018 tietojen pohjalta laskettuna ja vuoden 2019 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu (nimel-

linen) korkokustannus on 0,3 %. 

Loimaan Veden peruspääoman korkona Loimaan kaupungille vuonna 2020 käytetään 0,3 % pe-

ruspääomasta, todeten sen sisältyvän kohtuullisen tuoton määritelmään. 

Loimaan Veden taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan kaupungille maksettava 0,3 %:n suuruinen 

korvaus peruspääomasta 3 977 464,37 euroa, joka vuodelle 2020 tulee olemaan 11 932,39 euroa. 

Investoinnit 

Vuotuiset investointimenot ovat enintään 1 460 000 euroa. 
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LOIMAAN VESI -LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA 

LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

Liikevaihto 3 092 433 2 975 700 3 062 900 3 124 900 3 162 900

Valm. ja kesk.eräis.tuott. var. lisäys(+) tai vähennys(-)

Valmistus omaan käyttöön

Liiketoiminnan muut tuotot 2 062   

Tuet ja avustukset kunnalta

Tuet ja avustukset muilta

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

   Ostot tilikauden aikana -493 646 -556 500 -539 800 -564 500 -587 300

   Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)   

Palvelujen ostot -595 993 -455 000 -520 800 -489 200 -496 400

Materiaalit ja palvelut -1 089 639 -1 011 500 -1 060 600 -1 053 700 -1 083 700

Henkilöstökulut   

Palkat ja palkkiot -500 158 -582 100 -576 300 -585 400 -594 700

Henkilöstösivukulut   

   Eläkekulut -114 459 -158 800 -159 500 -160 900 -162 700

   Muut henkilösivukulut -26 415 -25 600 -21 700 -22 100 -22 400

Henkilöstösivukulut -140 874 -184 400 -181 200 -183 000 -185 100

Henkilöstökulut -641 032 -766 500 -757 500 -768 400 -779 800

Poistot ja arvonalentumiset  

Suunnitelman mukaiset poistot -635 634 -693 400 -701 700 -749 200 -792 500

Arvonalentumiset    

Poistot ja arvonalentumiset -635 634 -693 400 -701 700 -749 200 -792 500

Liiketoiminnan muut kulut -526 359 -529 100 -532 500 -492 700 -492 700

Liikeylijäämä (-alijäämä) 201 831 -24 800 10 600 60 900 14 200

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Rahoitusavustus kunnalta

Muut rahoitustuotot 8 247 1 700 4 200 4 200 4 200

Kunnalle maksetut korkokulut

Muille maksetut korkokulut

Korvaus peruspääomasta -12 000 -12 000 -12 000

Muut rahoituskulut -38 -200 -200 -200 -200

Rahoitustuotot ja -kulut 8 209 1 500 -8 000 -8 000 -8 000

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 210 041 -23 300 2 600 52 900 6 200

Satunnaiset tuotot ja kulut:

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 210 041 -23 300 2 600 52 900 6 200

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 29 242 26 900 24 700 22 800 21 100

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 239 282 3 600 27 300 75 700 27 300

06.09.2019 ah   
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LOIMAAN VESI -LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2020-2022

TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

   Liikeylijäämä (-alijäämä) 201 831  -24 800 10 600  60 900 14 200

   Poistot ja arvonalentumiset 635 634 693 400 701 700 749 200 792 500

   Rahoitustuotot ja -kulut 8 209  1 500 -8 000  -8 000 -8 000

Investoinnit

   Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 064 603 -955 000 -1 460 000  -1 455 000 -990 000

   Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0

   Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 0 0 0 0

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -218 929 -284 900 -755 700 -652 900 -191 300

Rahoitustoiminnan rahavirta

Antolainasaamisten muutokset

 Antolainasaamisten lisäykset -16 240         

Muut maksuvalmiuden muutokset

  Saamisten muutos kunnalta 790 000

  Saamisten muutos muilta -21 619

  Korottomien velkojen muutos kunnalta 46 297

  Korottomien velkojen muutos muilta -325 921

Rahoituksen rahavirta 472 516  

 

Käytettävissä olevien rahavarojen muutos 253 587  -284 900 -755 700  -652 900 -191 300

Lyhytaik. saamiset sekä rahat ja pankkisaam. vuoden lopussa 5 445 261 5 160 361 4 404 661  3 751 761 3 560 461

TP 2018 2019 (arvio)

5 445 261 5 160 361

 

LIIKEYLIJÄÄMÄN MÄÄRITTÄMINEN TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

LIIKEVAIHTO (ilman arvonlisäveroa) 3 092 433  2 975 700 3 062 900 3 124 900 3 162 900

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 2 062

MENOT (ilman arvonlisäveroa, poistoja ja rah.kuluja) 2 257 029 2 307 100  2 350 600  2 314 800 2 356 200

POISTOT 635 634 693 400 701 700  749 200 792 500

LIIKEYLIJÄÄMÄ 201 831 -24 800 10 600  60 900 14 200

06.09.2019 ah  
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LOIMAAN VESI

TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021 - 2022

 

TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

Liikevaihto 3 092 433 2 975 700  3 062 900 3 124 900  3 162 900

Liiketoiminnan muut tuotot 2 062

Materiaalit ja palvelut -1 089 639 -1 011 500  -1 060 600 -1 053 700  -1 083 700

Henkilöstökulut -641 032 -766 500  -757 500 -768 400  -779 800

Poistot ja arvonalent. -635 634 -693 400  -701 700  -749 200  -792 500

Liiket. muut kulut -526 359 -529 100  -532 500  -492 700  -492 700

Liikeylijäämä (-alijäämä) 201 831 -24 800 10 600  60 900  14 200

Rahoitustuotot ja kulut 8 209 1 500  -8 000  -8 000  -8 000

Ylijäämä (ennen varauksia) 210 041 -23 300 2 600  52 900  6 200

Poistoeron lisäys tai vähennys 29 242 26 900 24 700  22 800 21 100

Vapaaeht. var. lisäys tai vähennys

Tilikauden ylijäämä 239 282 3 600 27 300  75 700 27 300

  

INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2020 - 2022

TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

Investoinnit

menot -1 064 603 -955 000 -1 460 000 -1 455 000 -990 000

tulot

netto -1 064 603 -955 000 -1 460 000 -1 455 000 -990 000

 

06.09.2019 ah  


