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YLEISPERUSTELUT 

1.  TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT 2017 – 2019 
 

Valtionvarainministeriön arvion mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2016 1,1 prosenttia ja 
vuonna 2017 talouskasvu pysyy yhden prosentin tuntumassa. Useiden eri arvioiden mukaan 
pitkän taloudellisen taantuman aallonpohja on nyt ohitettu. Suhdannekuopasta Suomen 
kansantaloutta on vetänyt ylöspäin lähinnä kotimainen kysyntä ja investoinnit.  
 
Vaikka tuotannon hintakilpailukyky kohenee ja työttömyys vähenee, kokonaistuotannon 
kasvu on kovin hidasta. Vuonna 2018 BKT on edelleen lähes 3 prosenttia ja teollisuustuotanto 
runsaan viidenneksen alemmalle tasolla kuin vuonna 2008.  
 
Julkisen talous pysyy selvästi alijäämäisenä suunnittelukaudella ja julkinen talous velkaantuu 
edelleen vuosina 2017-2019. Valtion velka on 51 % suhteessa BKT:hen. Talouden hidas kasvu 
ei edelleenkään tuota tarpeeksi tuloja veropohjaan, jolla voitaisiin rahoittaa kasvavia julkisia 
menoja. Julkisia menoja kasvattaa erityisesti väestön ikääntyminen. Myös 
pitkäaikaistyöttömyys uhkaa jättää pysyväksi ongelmaksi Suomen talouteen. 
 
Julkinen velka suhteessa BKT:hen on kasvanut jo pitkään. Julkisyhteisöjen velka ylitti EU:n 
perussopimuksen mukaisen 60 prosentin rajan viime vuonna. Ennusteen mukaan 
velkasuhteen kasvu pysähtyy kuitenkin vuosikymmenen lopulla.  
 
Kotimaista kysyntää on tukenut matalana pysytellyt inflaatio, mikä yhdistettynä viime 
kuukausina lisääntyneeseen työllisyyteen on pitänyt kuluttajien ostovoimakehityksen hyvällä 
tasolla. Myös kotitalouksien säästämisasteen lasku ja matala korkotaso ovat tukeneet 
velallisten ostovoimaa. Edellä mainittujen kotimaista kysyntää tukeneiden tekijöiden 
kasvuvaikutus on kuitenkin hitaasti väistymässä.  
 
Valtiovarainministeriön mukaan yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 1,2 prosenttia ja ensi 
vuonna 0,7 prosenttia. Kasvua tukevat ensi vuonna erityisesti hallituksen 
kilpailukykysopimuksen yhteydessä lupaamat tuloverokevennykset.  
 
Yksittäisillä toimialoilla rakentaminen ja rakennusten korjaaminen ovat lisääntyneet 
kuluvana vuonna voimakkaasti, mikä on vauhdittanut yksityisiä investointeja. 
Valtiovarainministeriö odottaa yksityisten investointien kasvavan tänä vuonna yli 4 
prosenttia. Kasvu jatkuu vahvana myös ensi vuonna. Lisäksi kone- ja laiteinvestoinnit 
kehittyvät myönteisesti. Sen sijaan t & k-investoinnit kärsivät mm. julkisen rahoituksen 
vähenemisestä ja irtisanomisista tutkimustehtävissä yksityisellä sektorilla.  
 
Julkisten investointien BKT-osuus on noin 4 prosenttia. Valtion investointeja pitää yllä mm. 
hallituksen perusväylänpitoon suunnatut määrärahat. Kuntien investoinnit suuntautuvat 
pääosin rakennuskannan ylläpitoon, katuihin ja teihin, puistoihin sekä vesi- ja 
viemäriverkostoihin. Kuntien investointien ennakoidaan pysyvän edelleen korkealla tasolla, 
mutta kasvuvauhdin odotetaan lähivuosina taittuvan.  
 
Ansioiden ja palkkasumman kehitys on pysynyt viime vuosina vaimeana. Tänä vuonna 
kansantalouden palkkasumman ennakoidaan VM:n ennusteessa kuitenkin kasvavan 1,7 
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prosenttia. Ensi vuonna palkkasumman kasvu hidastuu 0,8 prosenttiin kiky-sopimuksen 
nollalinjan myötä. Paraneva työllisyys, liukumat ja henkilöstön rakenteelliset muutokset 
pitävät palkkasumman kuitenkin pienessä kasvussa. Työnantajien sosiaaliturvamaksut 
laskevat vuonna 2017 ja 2018 selvästi.  
 
Hintojen nousupaineet ovat lähivuosina tavanomaista pienemmät. Kuluttajahintojen laskuun 
on vaikuttanut talouden heikko kysyntätilanne, alentuneet tuontihinnat sekä 
päivittäistavarakaupan lisääntynyt kilpailutilanne. Tänä vuonna inflaatiota kuitenkin 
kiihdyttää välillisten verojen korotukset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksukorotukset. Myös öljyn hinnan laskun päättyminen lisää vähitellen inflaatiota. 
Inflaation odotetaan nousevan asteittain niin, että ensi vuoden muutosprosentti on yhden 
tuntumassa.  
 

1.1 Kuntatalouden näkymät ja kilpailukykysopimuksen vaikutukset kunnan tuloihin ja 
menoihin 
 
Myönteisiä signaaleja kuntatalouden kannalta ovat hiljalleen koheneva työllisyys, alhainen 
inflaatio ja kilpailukykysopimukseen liittyvät veronalennukset, jotka tukevat kulutusta ja 
suomalaisten yritysten hintakilpailukykyä. Valtionvarainministeriö arvioi, että Kiky alkaa 
lisätä työllisyyttä jo tällä ennustejaksolla. Vuonna 2017 työttömyysasteen ennustetaan olevan 
8,5 prosenttia.  
 
Suomen julkisen talouden (valtio, paikallishallinto, sosiaaliturvarahastot) menot ovat 
lähivuosina yhä kokonaistuoja suuremmat, minkä vuoksi valtio ja kunnat velkaantuvat yhä 
lisää. Kuntien velkaantumisen ei kuitenkaan odoteta enää lisääntyvän suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Paikallishallinto saavuttaa VM:n ennusteen mukaan myös 
hallituksen sille asettaman rahoitusasematavoitteen. Tavoitteen mukaan paikallishallinnon 
nettoluotonanto saa olla enintään -0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 
2019. 
 
Palvelutarpeen kasvu aiheuttaa kuitenkin edelleen menopaineita kuntatalouteen. Myös 
investointitarpeet, korjausvelka ja kasvukeskusten palvelujen ja infrastruktuurin 
laajentaminen, pysyvät kuitenkin mittavina. Tilikauden tuloksen ylijäämästä huolimatta 
tulorahoitus ei riitä kattamaan nettoinvestointeja ja kuntatalouden velkaantuminen jatkuu. 
 
Kilpailukykysopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä. 
Kilpailukykysopimukseen liittyvät henkilöstömenosäästöt ja hallituksen kuntataloutta 
vahvistavat toimet tuovat kunnille noin 683 milj. € helpotuksen kuluihin. 
Kilpailukykysopimuksen verotuloja ja valtionosuuksia heikentävät toimet ovat 
vaikutuksiltaan -773 milj. euroa, joten Kiky:n yhteisvaikutus kuntatalouteen on Kuntaliiton 
arvion mukaan -90 milj. euroa negatiivinen. Pidemmällä aikavälillä myös kuntatalous hyötyy 
kilpailukykysopimuksen suotuisista vaikutuksista kasvuun ja työllisyyteen. 
 
Vaikutukset verotukseen 
 
Kilpailukykysopimuksen mukaan työtulojen verotusta kevennetään yhteensä 423 milj. eurolla 
v. 2017. Verotus kevenee kaikissa tuloryhmissä. Kevennys vähentää kunnallisveron tuottoa 
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211 milj. eurolla. Eläketulon verotusta kevennetään yhteensä 136 milj. eurolla, josta 
kunnallisveron osuus on 62 milj. euroa. Nämä verotulomenetykset kompensoidaan kunnille 
täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Yhteensä vuoden 2017 
veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa nettomääräisesti 390 milj. eurolla. 
Valtionosuuksiin tehdään vastaavansuuruinen lisäys kompensaationa. 
 
Hallitusohjelmassa on linjattu, että kiinteistöveroa korotetaan hallituskauden aikana siten, 
että korotusten vaikutuksesta veron tuotto kasvaisi yhteensä 100 milj. eurolla. Korotuksista 
on toteutettu vuosina 2016 ja 2017 puolet. Näiden lisäksi v. 2017 kiinteistöveroa korotetaan 
50 milj. eurolla, eli yhteensä vuoden 2017 korotus on 75 milj. euroa. Korotuksesta noin 9 milj. 
euroa kohdistuu rakentamattoman, asuinkäyttöön kaavoitetun rakennusmaan 
kiinteistöveroon asuntotuotannon vauhdittamiseksi.  
 
Valtionosuudet 
 
Kuntien valtionapuihin osoitetaan yhteensä 10,3 mrd. euroa v. 2017. Valtioavut alenevat 7 % 
vuodelle 2016 budjetoidusta. Laskennallisiin valtionosuuksiin osoitetaan yhteensä 9,4 mrd. 
euroa, mikä on 5 % vuodelle 2016 budjetoitua vähemmän.  
 
Peruspalvelujen valtionosuuteen osoitetaan 8,5 mrd. euroa. Valtionosuusprosentti on 25,23. 
Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus tehdään vuosittain, ja vuoden 2014 
tietojen perusteella tehtävä tarkistus lisää peruspalvelujen valtionosuutta 34,5 milj. eurolla. 
Vuonna 2017 peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistetaan indeksisidonnaisten menojen 
lisäsäästö, 75 milj. euroa. Valtionosuutta alentaa myös edellisellä vaalikaudella päätetty 
valtionosuusleikkaus, 50 milj. euroa. Valtionosuusjärjestelmän kautta tehtävät 
veroperustemuutosten kompensaatiot puolestaan kasvavat 390 milj. eurolla. 
Valtionosuuksien indeksitarkistus on -0,7 % v. 2017, mikä vähentää peruspalvelujen 
valtionosuutta n. 50 milj. eurolla. 
 
Kuntiin kohdistuvat muut muutokset  
  
Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotus 1.8.2016 alkaen vahvistaa kuntataloutta 
arviolta 26 milj. euroa.  
 
Perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto kunnilta Kelalle tapahtuu 1.1.2017, 
jonka yhteisvaikutus kuntien talouteen on neutraali. 
 
Työnantajamaksujen alenemisesta ja lomarahaleikkauksesta seuraava säästö toteutuu 
välittömästi. 
 
Vuonna 2017 otetaan käyttöön yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien kertaluonteinen 
eläketuki.  
Muutos vähentää kuntien kustannuksia työmarkkinatuesta arviolta noin 33 milj. eurolla, ja 
peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vastaavan suuruinen vähennys. Muutos vähentää 
kuntien verotuloja. 
 
Työajan pidennyksestä syntyvän säästön arvioidaan realisoituvan asteittain. Työajan 
pidennyksen ei kuitenkaan arvioida tuottavan säästöä opetussektorilla. Työajan pidennyksen 
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arvioitu kustannussäästö otetaan osittain huomioon peruspalvelujen valtionosuuden 
mitoituksessa v. 2017. 
 
Lomarahaleikkausta vastaava kuntien saama säästö vähennetään valtionosuuksista sen sijaan 
täysimääräisesti. 
 
Varhaiskasvatusoikeuden muutos sekä varhaiskasvatuksen kasvattajien ja yli 3-vuotiaiden 
lasten määrän suhdetta koskevat muutokset tulivat voimaan 1.8.2016. Näiden muutosten on 
arvioitu vähentävän kuntatalouden menoja vuositasolla n. 67 milj. euroa, jota vastaava 
valtionosuuden vähennys on 17 milj. euroa. 
Esiopetuksessa olevien lasten varhaiskasvatusoikeutta muutetaan siten, että kunnille 
mahdollistetaan esiopetuksessa olevan lapsen hoidon toteuttaminen maksullisena 
kerhotoimintana.  
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaskohtaisen rahoituksen määräävää kerrointa 
alennetaan 2,49:stä 1,67:ään, mikä vähentää maahanmuuttajien perusopetukseen 
valmistavaan opetukseen kuntien saamaa rahoitusta n. 34 milj. euroa.  
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus on tarkoitus uudistaa vuodesta 2017 siten, 
että se perustuisi vuosittaisen laskentapäivän oppilasmäärän sijasta läsnäolokuukausien 
määrään, jolloin rahoitus reagoisi nykyistä paremmin oppilasmäärissä tapahtuviin 
muutoksiin.  
 
Vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen ja muun 
opetuksen tukemiseen varattua rahoitusta lisätään 3 milj. eurolla valtionavustusprosentin 
pitämiseksi ennallaan 86 prosentissa opetustarpeen kasvaessa. 
 
Palkkaratkaisu ja palkan sivukulut vuonna 2017 
 

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset tulivat voimaan 1.3.2014 ja ne ovat voimassa 31. 
tammikuuta 2017 saakka. Sopimuskausi 2014 –2016 muodostuu kahdesta jaksosta. 
Ensimmäisen jakso oli 1.3.2014 –31.12.2015 ja toinen jakso on 1.1.2016 –31.1.2017. 
Palkkoihin ei ole tulossa tarkastuksia vuoden 2017 aikana. 

Henkilösivukulut : 

Sotu-maksut, työttömyys-, tapaturmavakuutus –ym sivukulut 6,91% palkoista 
Palkkaperusteinen eläkemeno (KuEL) 23,20 % palkoista 
VaEL-eläkemaksuprosentti/opettajat 26,63 %   
Palkkaperusteinen henkilösivukulu yhteensä 30,75 % 
KuEL:n ns. varhe-maksuihin varataan keskitetysti määräraha, joka jaetaan  
tulosalueille käytön suhteessa käyttötaloussuunnitelmassa.  

1.2 Väestö 
 
Hartolan väkiluku on vähentynyt vuodesta 1990 lähtien noin 1400 hengellä. Vuoden 2015 
lopussa asukkaita oli 2983 henkeä. Väkiluvun vähenemiseen on vaikuttanut yhteiskunnan ja 
työn muuttuminen, muuttoliike, kaupungistuminen ja väestön ikärakenne. Kunnan vahva 



         HARTOLAN KUNTA                    talousarvio 2017 
                          Hartolassa on hyvä elää! 
 

 

8 

 

työpaikkaomavaraisuus ei ole korreloinut Hartolassa asumisen kanssa. Hartolassa syntyy 
vuosittain enimmillään 20 lasta. Kunta on ollut viimevuosina myös lievästi 
muuttotappiollinen. Väestön vähenemisen tärkein osatekijä onkin, että kuolleisuus on selvästi 
syntyvyyttä suurempaa. Vain muuttovoitto voi hidastaa väkiluvun laskua. Vuosina 2017-2018  
Hartolan väkiluvun väheneminen hidastuu tilapäisesti, koska kunnassa asuvat alaikäiset 
turvapaikanhakijat saavat oleskeluluvan. 
 

 
 
 
Vuonna 2015 noin yli kolmasosa kunnan väestöstä oli eläkkeensaajia ja heidän suhteellinen 
osuus kunnan väestöstä kasvaa edelleen vuoteen 2030 saakka. Aktiivi-ikäisen aikuisväestön 
(25-64 vuotiaat ) määrä on vähentynyt ja vähenee edelleen yli 300 hengellä vuoteen 2025 
mennessä. Lasten ja opiskelijoiden (0-24 -vuotiaat) määrä vähenee edelleen vuoteen 2025 
saakka. 
 
Ikärakenteessa on näkyvissä ns. suurten ikäluokkien osuus. Ikääntyvät ovat tärkeä 
yhteiskunnan voimavara nyt ja jatkossa. Yhä useampi eläkkeelle siirtyvä on aktiivinen 
kuntalainen. Mikäli nykyinen väestönkehitys ei muuta suuntaa, enemmistö kuntalaisista on 
eläkeläisiä vuonna 2030.  
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1.3 Työllisyys ja elinkeinot  
 
Työttömyysaste on ollut keskimäärin 12,5 % koko Päijät-Hämeen alueella vuoden 2016 
aikana. Syyskuun lopussa Hartolassa työttömänä oli 11,2 % työvoimasta. Alle 25 -vuotiaiden 
osuus työttömästä työvoimasta Hartolassa oli syyskuussa 2015 19,3% ja syyskuussa 2016 
14,4 % (muutos  -4,9 %).   
 
Hartolassa yli vuoden työttömänä olleita oli syyskuussa 33 henkeä (edellisenä vuonna 47). 
Pitkäaikaistyöttömyys on alentunut edellisestä vuodesta. Selittävänä tekijänä on aktiivinen 
yhteistyö kunnan, työvoiman palvelukeskuksen, toimintakeskuksen ja yritysten ja yhdistysten 
kanssa.  
 
Työmarkkinoilla näyttää tapahtuvan piristymistä myös Hartolan yrityskentässä. 
Työpaikkojen määrän väheneminen ja nuorten työttömyyden ja siihen liittyvien 
syrjäytymisuhkien lisääntyminen on tunnistettu ja sen ratkaisemiseksi on toimittu entistä 
aktiivisemmin mm. etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan resurssein.  
 
Hartolassa kunnan työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2014 105,1 %, mikä on Lahden 
kaupungin jälkeen maakunnan toiseksi korkein. Työpaikkoja kunnassa on tilastoitu vuonna 
2014 yhteensä noin 1219 kpl.  Tilastokeskuksen 2014 tilastojen mukaan Hartolassa yrityksiä 
oli 216 kpl, joissa on 1106 työntekijää. Työllistä työvoimaa Hartolassa oli 1052 henkeä. 
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2. STRATEGIA 

2.1 Hartolan kunnan strategia 
 

Visio: Hartolassa on hyvä elää 
 
Hartolan visio on rakennettu pienen, elinvoimaisen, hyvien liikenneyhteyksien varrella 
sijaitsevan ja asukkaistaan ja ympäristöstään huolehtivan aktiivisen maaseutukunnan 
vahvuuksista. 
 
Missio: Palveluiden, turvallisuuden ja hyvän elämän takaaminen kuntalaisille  
 
Kunta tuottaa ajanmukaiset koulu-, päivähoitopalvelut, vapaa-aika, liikunta sekä 
kirjastopalvelut sekä teknisen toimen palvelut lähellä asukkaita ja järjestää sosiaali- ja 
terveyspalvelut kuntalaisille yhteistyössä muiden kuntien ja kuntayhtymien sekä yritysten ja 
kolmannen sektorin kanssa. 
 
Elinkeinojen ja työllisyyden edistämisessä kunnalla on tärkeä rooli yhteistyö-kumppanina. 
Kunta huolehtii vastuullaan olevasta yhdyskuntatekniikasta ja infrastruktuurista. Lisäksi 
Hartola tekee yhteistyötä naapurikuntien kanssa joustavasti. 
 
Toimenpiteet ja keinot:  
 

• Kunnan, yritysten ja yrittäjien välisellä hyvällä yhteistyöllä edistetään työllisyyttä ja 

paikkakunnan kehittymistä 

• Palveluiden säilyttäminen keskustassa ja 4-tien varren palveluiden vahvistaminen 

• Asumisen markkinointia tehdään tarjoamalla tontteja vapaa-ajan, ja vakituisasumiseen 

• Hyvinvointia lisätään panostamalla palveluissa lapsiin, nuoriin ja vanhuksiin 

• Kuningaskunta-imagon hyödyntäminen viestinnässä 

• Vahvistetaan me-henkeä ottamalla asukkaat mukaan konkreettiseen toimintaan ja 

tapahtumiin 

 
Toimintaa ohjaavat periaatteet: 

 
• Kunta toimii asukkaiden ja yritysten parhaaksi olemalla avoin ja keskusteleva, 

toimimalla taloudellisesti ja lähellä kuntalaista 

• Hartolalaiset tuntevat kunnan historian, kiinnittävät huomiota ympäristön tilaan, 

osaavat hyödyntää tarjolla olevia vapaa-ajan mahdollisuuksia sekä edistävät 

asukkaiden kesken yhteisöllisyyttä 

• Elinvoimaisuus syntyy oikeanaikaisista panostuksista julkisiin palveluihin, aktiivisista 

asukkaista, yritystoimintaa vahvistavasta elinkeinopolitiikasta sekä 

yhdyskuntarakenteen kehittämisestä 
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3. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019 

Kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen 
enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuonna 
taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. 

Kuntalakiin on otettu erityissäännös taloutta tasapainottavasta toimenpideohjelmasta. 
Toimenpideohjelma kohdistuu taseessa jo kertyneen alijäämän kattamiseen. 
Toimenpideohjelman laatimisesta riippumatta taloussuunnitelma on laadittava 
tasapainoiseksi tai ylijäämäiseksi, jos kunnalla on kertynyttä alijäämää. 

Hartolan kunta on ollut kriisikuntamenettelyssä vuonna 2008, jossa laaditussa 
arviointiryhmän kertomuksessa oletettiin kertyneiden 3,2 milj. euron alijäämien kattamisen 
onnistuvan vain omaisuuden myynnistä saatavilla myyntivoitoilla ja veronkorotuksilla. 
Talouden vuosivaihtelut ovat olleet Hartolassa hyvin voimakkaita. Niihin on vaikuttanut 
eniten sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannusten vaihtelu ja verotulojen sekä 
valtionosuuksien muutokset. 

Alijäämät pystyttiin kattamaan lähes kokonaan vuosina 2010-2011 hyvän verotulokehityksen 
ja maltillisten sosiaali- ja terveysmenojen kehityksen vuoksi. Vuosina 2012-2013 tilikauden 
tulos oli kuitenkin alijäämäinen, johtuen sote -menojen kasvusta. Tilanne korjaantui vuosina 
2014-2015, jolloin alijäämät vihdoin katettiin. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä korjattiin myös 
Hartola konsernia koskenut poisto-oikaisukirjaus, joka antoi aiemmin virheellisesti 
alijäämäisen kuvan kuntakonsernin tilasta. 

Vuoden 2016 tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos on positiivinen, eikä uutta 
alijäämää kerry taseeseen. Tämä johtuu siitä, että lautakunnat alittavat talousarvionsa selvästi 
ja hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätösennusteen mukaan Hartolan kustannukset jäävät 
selvästi alle ennakkolaskutuksen. Tämä antaa hyvän lähtökohdan vuoden 2017 talousarvioon, 
joka on voitu pitkästä aikaa laatia ylijäämäiseksi. Hyvinvointikuntayhtymän arvio Hartolan 
vuoden 2017 kokonaiskustannuksista on linjassa vuoden 2015 tilinpäätökseen ja vuoden 
2016 tilinpäätösennusteeseen.  

Suunnittelukaudella 2017-2019 on realistista pyrkiä siihen, että uutta alijäämää ei kerry 
taseeseen. Yksinomaan tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää tiukkaa taloudenpitoa ja 
säästötoimenpiteitä kaikilla toimialoilla, koska veroprosentti on jo kipurajalla.  

Taloustoimikunta on koko ajan pitänyt tärkeänä sitä, että henkilöstömenoja vähennetään 
luontaisen poistuman ja paikallisen sopimisen kautta ilman YT neuvotteluja. Tarve suhteuttaa 
henkilöstön määrä kunnan väkilukuun on ilmeinen, koska laskeva väestönkehitys vaikuttaa 
rahoitustuloihin ja palvelutarpeisiin. 

Kriisikuntamenettelyn aikana suunniteltua Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä ei 
missään vaiheessa ole toteutettu. PHP Holding yhtiön osakkeiden myynti on tehty 
suunnitellusti vuonna 2016. 
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4. HARTOLAN KUNNAN TALOUS 

4.1 Verotulot 
 

Vuonna 2016 kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti oli 19,75 % ja efektiivinen veroaste 
14,75 %. Hartolassa vuonna 2016 ansiotuloista laskettu efektiivinen veroprosentti on 13,69 
% ja vuonna 2017 13,22 %. Kunnan ns. efektiivisellä veroprosentilla tarkoitetaan 
maksettavan veron suhdetta ansiotuloihin.  
 
Verotulot on arvioitu Kuntaliiton vuoden 2016 lokakuun veroennustekehikon sisältämillä 
laskelmilla korjattuna vuoden 2015 kunnallisverotuksen lopullisilla tiedoilla. Kunnallisvero 
on laskettu voimassa olevalla veroperusteella ja kiinteistöverot on arvioitu vuoden 2015 
maksuunpanon mukaisina. Vuoden 2016 kokonaisverotuloiksi arvioitiin talousarviossa 9,685 
milj. euroa. Vuoden 2016 ennusteen mukaan kunnan saama tuloverojen kertymä vähenee 6 % 
ja yhteisöverokertymä vähenee 4 %. Kaiken kaikkiaan kunnalle tilitettävät verotulot laskevat 
noin 5,1 % vuoden 2016 tasosta. Vähenevien verotulojen taustalla on useita seikkoja. 
Hartolan maksuun pantava veropohja pienenee yhteensä yli 6 % vuosina 2016-2018 vuoden 
2015 tasosta. Myös verotettava tulo/asukas pienenee. Asukasluku, palkansaajien ja 
verotulojen määrä vähenee yhtä aikaa.  
 
Kunnanvaltuusto on vahvistanut kunnan tuloveron ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017 
marraskuussa 2016 seuraavasti:   
 
Kunnan veroprosentit vuodelle 2017 on vahvistettu seuraavasti 
Kunnan tulovero    21,50 % 
Yleinen kiinteistöveroprosentti    1,00 
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti   0,50 
Muiden asuinrakennusten veroprosentti   1,10 
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti  0,20 
 

Verotuloennusteessa on huomioitu kunnallisveron osalta veroennustekehikon perustana 
toimivat Verohallinnon julkaisemat tilastot, budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja 
arviot kilpailukykysopimuksen vaikutuksista kuntien verotuloihin. Veroperustemuutosten 
johdosta valtionosuuksien lisänä kompensoidaan kunnille 395 miljoonaa euroa.  
 
Hallitus linjasi keventävänsä ansiotuloverotusta 515 miljoonalla eurolla kilpailukyky-
sopimukseen liittyen. Kilpailukykysopimuksessa on sovittu erinäisistä palkansaajien 
maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017-2020. Maksujen muutokset vaikuttavat 
kunnallisverotuloja alentavasti. Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksujen ja 
työeläkemaksun korotuksien arvioidaan vuonna 2017 vähentävän kunnallisveron tuottoa 
yhteensä 120 milj. eurolla. 
 
Kunnallisveron tuottoa alentaa myös aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta, joka 
on seurausta Kilpailukykysopimukseen liittyvistä toimenpiteistä eli palkkojen 
nollakorotuksista, julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekä työajan vastikkeettomasta 
pidentämisestä. Näiden toimenpiteiden on arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa 
vuonna 2017 vajaalla 130 miljoonalla eurolla. 
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Yhteenveto             

              

TILIVUOSI 2014 2015 2016** 2017** 2018** 2019** 

Verolaji             

Kunnallisvero 7 632 7 596 7 143 7 276 7 178 7 381 

Muutos % 3,2 -0,5 -6,0 1,8 -1,3 2,8 

Yhteisövero 1 126 1 285 1 234 1 259 1 315 1 380 

Muutos % 17,1 14,1 -4,0 2,0 4,5 4,9 

Kiinteistövero 1 331 1 338 1 324 1 324 1 324 1 324 

Muutos % 8,6 0,6 -1,0 0,0 0,0 0,0 

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 10 089 10 219 9 701 9 859 9 818 10 086 

Muutos % 5,3 1,3 -5,1 1,6 -0,4 2,7 

 

4.2 Käyttötalouden valtionosuudet 
 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä on uudistettu vuoden 2015 alusta lukien. 
Järjestelmää on yksinkertaistettu ja parannettu sen kannustavuutta. Valtionosuus koostuu 
aina kahdesta osasta: 
 
1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (1704/2009) 

2. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) mukainen valtionosuusrahoitus  

Valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen 
palvelujen järjestämiseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa 
tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä.   
 
Peruspalvelujen valtionosuuden laskennalliset kustannukset perustuvat keskeisesti 
ikäryhmittäisiin kustannuksiin ja sairastavuuteen. Ikäryhmitys pohjautuu nykyisiin 
ikäluokituksiin. Sairastavuuden painoa korotetaan ja ikäryhmien painoa vähennetään. 
Sairastavuuskertoimen osatekijöitä ovat terveyden-, vanhusten-, ja sosiaalihuolto.  
 
Muina laskennallisten kustannusten määräytymisperusteina on työttömyyskerroin, 
vieraskielisyyskerroin, kaksikielisyys, saaristoisuus, asukastiheyskerroin ja 
koulutustaustakerroin. Kriteerien toinen osa muodostuu lisäosista. Niitä ovat saamelaisten 
kotiseutualueen kunnan, syrjäisyyden ja työpaikkaomavaraisuuden lisäosat. 
 
Kotikuntakorvaukset netto – 77.704 euroa 
 
Kotikuntakorvausjärjestelmä sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Opetuksen 
järjestäjä on oikeutettu kotikuntakorvaukseen oppilaan suorittaessa oppivelvollisuuttaan 
muussa kuin oman kotikuntansa esi- tai perusopetuksessa. Kotikuntakorvausten maksatus 
hoidetaan keskitetysti valtionosuusmaksatuksen yhteydessä.  
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Vuoden 2017 kotikuntakorvaukset perustuvat esi- ja perusopetuksen järjestäjien antamiin 
oppilasmäärätietoihin 31.12.2015 tilanteesta. Kotikuntakorvausmenoja ja -tuloja ei 
kuitenkaan kirjata valtionosuuksiin, vaan ne kirjataan käyttötalouteen perusopetuksen 
asiakaspalvelujen ostoihin ja myyntituloihin. 
 
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 2.575.377 euroa  
 
Kuntien tulopohjassa olevia eroja tasataan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden 
tasauksella. Lainsäädännöllisesti tasaus on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. 
 
Vuoden 2017 valtionosuudet tasataan verovuoden 2015 verotustietojen perusteella. Kun 
verotus valmistuu lokakuun loppuun mennessä, saadaan vuosittain lopulliset tasauksen 
tiedot. 
  
Kunta on oikeutettu valtionosuuden tasauslisään, jos sen laskennallinen verotulo asukasta 
kohden on tasausrajaa pienempi. Tasausraja on 91,86 %. 
 
Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen laskennallisuudesta johtuen tasausta 
laskettaessa ei käytetä kunnan omaa veroprosenttia, vaan koko maan keskimääräistä 
veroprosenttia. Tästä johtuen yksittäisen kunnan tekemillä veroprosenttimuutoksilla ei ole 
vaikutusta kunnan saaman tasauslisän tai kunnan maksaman tasausvähennyksen määrään. 
 
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -237.577 euroa 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitus on talousarviossa negatiivinen, koska 
Hartolan kunnan itsensä järjestämiin opetus- ja sivistystoimen palveluihin kohdistuva 
peruspalvelujen valtion osuus on pienempi kuin kunnan osuus perusopetuksen jälkeisen 
koulutuksen rahoittamiseen. 
 
Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitusta 
myönnetään oppilaista, joille järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta 
yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Valtionosuusrahoitus olisi 50 % perusopetuksen 
valmistavan opetuksen oppilaskohtaisesta hinnasta eli vuonna 2016 noin 8000 euroa 
oppilasta kohti vähintään 4 ja enintään 8 kuukauden opetuksen järjestämisajalta. 
Muutosesitys koskee vain esiopetus- ja oppivelvollisuusikäisiä oppilaita.   

Vähintään 8 kuukauden opetuksen järjestämisajalta rahoitus maksetaan täysimääräisenä. 
Muutosesitykseen perustuva rahoitus ei tule myönnettäväksi alle 4 kuukauden opetuksen 
järjestämisestä.  Oppilaat ilmoitetaan rahoituksen myöntämisen perusteeksi seuraavan 
laskentapäivän yhteydessä 20.9 

Kunnan valtionosuusperusteina on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslian mukaiset hinnat 
vuonna 2017: 
Kotikuntakorvauksen perusosa on 6.499,89 euroa 
Perusopetus, muut vammaisoppilaat 19.304,44 euroa 
Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen yksikköhinta on 16.184,53 euroa 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuus on 26,00 euroa. 
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Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät arviot seuraavista valtionosuuksista  
 
Valtionosuuksien kehitys vuosina 2012-2016 ja valtionosuuden ennakkotieto 2017 
 

Toimiala (1000 eur.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Verotulon tasaus  2 022 2 088  2 399 2656 2626 2575 

Peruspalvelujen 
7 230 7 163 7223 6763 7035 6853 

 valtionosuus 
Valtionosuusjärjestel-  män 
muutos  -49 -49 -49 -49 0 0 
 
Muut opetus- ja kulttuurit. 

-972 -885 -787 -595 -605 -237 
valtionosuudet 

Yhteensä 8297 8 628 8923 8 788 8936 9190 

Harkinnanvarainen  
  420 355       

vos:n  korotus 

Yhteensä 8297 9048 9397 8 788 8936 9190 
 

4.3 Kunnan rahoitustarpeet ja lainanotto  
 
Talousarvion rahoitusosaan sisältyvässä rahoituslaskelmassa esitetään tarkemmin 
pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvät menot ja tulot, kuten antolainat ja niiden lyhennykset, 
kunnan lainanotto ja lainojen lyhennykset. 
 
Kunnan rahoitustarve muodostuu investointimenoista ja pitkäaikaisten lainojen 
lyhennyksistä. 
 
Vuosien 2015-2016 aikana rakennettiin ARA:n avustuksella ja korkotukilainalla Kotisalon 
tehostetun palveluasumisen kokonaisuus  huonokuntoisten ja muistisairaiden vanhusten 
asumiseen. Hankkeen kustannusarvio oli 5,4 milj. euroa, josta avustusten osuus on 2,1 milj. 
euroa ja korkotuetun lainan osuus 3,3 milj. euroa. Hankkeen lopullisten kustannusten 
valmistuttua todettiin, että kustannukset ylittyivät runsaat 600.000 euroa. Näihin on 
jälkikäteen päätetty anoa ARA:n avustusta ja korkotukilainaa. Kuninkaankartanon  
avopalvelukeskus on saneerattu vuoden 2015-2016 vaihteessa uudeksi terveysasemaksi ja 
avoterveydenhuollon vastaanottotiloiksi, mikä tehtiin kunnan omana hankkeena 0,6 milj. 
eurolla. Tulevina vuosina suurimmat investointikohteet ovat jätevedenpuhdistamon 
saneeraus ja kunnan infrastruktuurin ylläpidon ja korjaamisen hankkeet. 
 
 
        TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
  Lainanotto    3 016 000 2 680 000 1 300 000 1 000 000 1 000 000 
  Lyhennykset   1 331 574 1 331 069 1 494 234 1 500 000 1 500 000 
  Nettolainanotto   1 684 426 1 348 931 0 500 000 500 000 
  Lainat    9 011 026 13 269 963 13 102 000 12 602 000 12 102 000 
       2 000 000 1 600 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
  Lainat euroa /asukas  3 692 5 128 5 299 5 215 5 128 
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Lainojen lyhennykset pysyvät melko maltillisina suunnittelukaudella. Vuosina 2016-2018 
saadaan maksettua loppuun kaksi lainaa, joiden yhteenlasketut vuosilyhennykset ovat  olleet 
470.000 euroa. Pitkäaikaiset lainat vähenevät suunnittelukaudella alle 13.000.000 euron. 
 

4.4 Hallinto, henkilöstö ja organisaatio 
 
Hartolan kunnassa oli vakinaista henkilöstöä vuoden 2016 lopussa 90 henkeä ja 
määräaikaisia 22 henkeä. Henkilöstömäärä on edelliseen vuoteen kasvanut muutamalla 
johtuen Soten ruokapalveluhenkilöstön siirtymisestä kunnalle. Tiukentuneen taloudellisen 
tilanteen vuoksi lupa vakituisen henkilöstön palkkaamiseen on alistettu kunnanhallitukselle. 
 
Vuosina 2017-2019 henkilöstön eläkepoistuman arvioidaan olevan enintään 9 henkilöä.  
Osa-aikaeläkkeellä olevia on vuonna 2017 neljä henkilöä. 
 
Vuoden 2017 alusta Kelalle siirtyy perustoimeentulon maksatus ja tämän arvioidaan lisäävän 
asiointia kunnan yhteispalvelupisteessä.  Sote-uudistuksen myötä perusturvan tehtävät 
siirtyvät kokonaisuudessaan uusille itsehallintoalueille 1.1.2019. Hartolan kohdalla muutos ei 
henkilöstön osalta näy niin suurena, koska palveluiden tuottajana on vuodesta 2007 ollut 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä.  
 
Vuoden 2019 palvelurakenteen muutosten vuoksi vuoden 2017 aikana aloitetaan kunnan 
organisaatiorakenteen muutoksen valmistelu, jossa tarkastellaan viranhaltija- ja 
luottamusmiesorganisaation rakennetta uudessa tilanteessa. Samalla valmistellaan 
hallintosääntö uuden toimintamallin mukaiseksi.  
 
Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksien neuvottelussa sovittiin kilpailukykysopimuksesta, 
joka koskee uutta sopimuskautta 1.2.2017 - 31.1.2018. Näiden sopimusten piirissä ovat 
kuntien ja kuntayhtymien yli 420 000 palkansaajaa. Sopimuskauden aikana ei toteuteta 
palkankorotuksia, mutta vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla. 
Keskusjärjestöratkaisun pohjalta tämä toteutetaan vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. 
Työajan pidennys toteutetaan pääsääntöisesti lisäämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. 
 
Kilpailukykysopimuksen mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön 
lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 lomarahoja leikataan 
nykyisestä tasosta 30 prosentilla. Tällä leikkauksella rahoitetaan kilpailukykysopimuksen 
mukaisesti työnantajien sosiaaliturvamaksun alentamista vuodesta 2017 alkaen. Tämä 
sopimus koskee myös lomakorvauksen yhteydessä maksettavaa lomarahaa. 
 
Työterveyshuollon palvelut on hankittu Työterveys Wellamolta, jonka vastaanotto toimii 
kunnan virastolla. Työnantaja tukee henkilöstön työhyvinvointia liikuntaseteleillä, yhteisillä 
liikuntatapahtumilla, ohjatulla liikunnalla ja lounasseteleillä. 
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4.5 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta  
 

Kuntalain uudet säännökset velvoittavat kunnat järjestämään kunnan ja kuntakonsernin 
sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan sekä raportoimaan niiden 
tuloksellisuudesta.  
 
Riskienhallinnan tulee olla järjestelmällistä toimintaa ja kattaa olennaiset kunnan ja 
kuntakonsernin toimintaan ja talouteen liittyvät riskit. Niistä annettavan 
toimintakertomusraportoinnin tulee perustua todennettavissa olevaan sisäisen valvonnan, 
riskienhallinnan ja konsernivalvonnan tuloksellisuuden arviointiin. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen: 
 
Lain 14 § mukaan valtuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. 
Kunnanhallituksen vastuulla on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen sekä 
tuloksellisuuden seuranta ja arviointi. Järjestämisen tulee perustua systemaattiseen ja 
dokumentoituun toimintatapaan.  
 
Sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tulee varmentaa riskien hallintaa ja 
tavoitteiden saavuttamista osana johtamista, toiminnan ja talouden suunnittelua, 
päätöksentekoa sekä taloudenhoidon menettelyitä. 
 
Tilintarkastajan on tarkastettava onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.  
 
Riskienhallinta on sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus 
organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja 
häiriöttömyydestä. 
 
Riskienhallintaprosessi kattaa:  
 

• toimintaympäristön analysoinnin 
• sisältää riskien ja mahdollisuuksien kokonaisvaltaisen tunnistamisen ja 

kuvaamisen 
• sisältää riskien ja mahdollisuuksien toteutumisen todennäköisyyden ja 

seurauksien analysoinnin 
• riskien hallinnan ja mahdollisuuksien hyödyntämisen menettelyiden määrittelyn 

ja toimenpiteiden valvonnan 
• merkittävien riskien ja niiden hallinnan dokumentoinnin ja tuloksellisuuden 

raportointi tilivelvollisille toimielimille  
• sisältää riskien hallinnan järjestelmän ja prosessien toimivuuden seurannan ja 

arvioinnin sekä raportoinnin toimintakertomuksessa  
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4.6 Tuloslaskelma 2017–2019    
 

TULOSLASKELMAOSA            
     TP TA TA Kasvu  Kasvu 

     2015 2016 2017 Tp 2015 Ta 2016 

     € € € % % 

Toimintatulot  3 040 057 3 096 726 3 082 584 1,38 % -0,46 % 

  Myyntitulot  1 329 392 1 740 936 1 568 650 15,25 % -10,98 % 

  Maksutulot  311 275 227 600 239 950 -29,72 % 5,15 % 

  Tuet ja avustukset  197 174 143 624 180 266 -9,38 % 20,33 % 

  Muut toimintatulot  1 154 807 984 566 1 093 718 -5,59 % 9,98 % 

Valmistus omaan käyttöön 47 409      

Toimintamenot  -20 546 210 -22 334 807 -21 079 335 2,53 % -5,96 % 

  Henkilöstömenot  -4 640 611 -5 180 313 -4 958 348 6,41 % -4,48 % 

  Palvelujen ostot  -14 553 550 -15 403 294 -14 494 399 -0,41 % -6,27 % 

  
Aineet tarvikkeet ja 
tavarat -788 712 -1 143 788 -1 072 240 26,44 % -6,67 % 

  Avustukset  -280 477 -417 600 -386 600 27,45 % -8,02 % 

  Muut toimintamenot -282 860 -189 812 -167 748 -68,62 % -13,15 % 

Toimintakate  -17 506 153 -19 238 081 -17 996 751 2,73 % -6,90 % 

Vertotulot   10 219 257 9 685 000 9 859 000 -3,65 % 1,76 % 

Valtionosuudet  8 788 591 8 935 730 9 190 746 4,38 % 2,77 % 

Rahoitustulot ja -menot -137 283 -165 455 -150 510 8,79 % -9,93 % 

Vuosikate   1 364 412 -782 806 902 485 -51,18 % 186,74 % 

Poistot ja arvonalentumiset -556 237 -603 750 -770 621 27,82 % 21,65 % 

Satunnaiset erät  0 0 0    

Tilikauden tulos  808 175 -1 386 556 131 864 -512,89 % 1151,50 % 

           

Tilikauden yli-/alijäämä 808 175 -1 386 556 131 864     

 

 

Tuloslaskelmassa osoitetaan, kuinka kunnan tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin 
eli käyttömenoihin, rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin poistoihin. 
 
Tuloslaskelmassa summataan talousarvion käyttötalousosan toimintatulot ja –menot. 
Yhdistely tehdään tuloslaskelmakaavan tilien tarkkuudella. Tuloslaskelman välituloksina 
esitetään mm. seuraavat tiedot: 
 
Toimintakate on toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli käyttötalouden nettomenot.  
 
Vuosikate ilmoittaa paljonko talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja 
muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Jotta terveen talouden kriteerit 
toteutuisivat, tulisi vuosikatteen pitkällä aikavälillä olla samaa suuruusluokkaa kuin 
nettoinvestoinnit. Koska investointien rahoittamiseen on perusteltua käyttää lainaa, tulisi 
vuosikatteen kuitenkin kattaa vähintään pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. 
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Vuosikatteen riittävyyttä voidaan verrata investointien lisäksi myös käyttöomaisuuden 
poistoihin. Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan omaisuuden kulumista mittaavat poistot. 
 
Vuoden 2017 talousarvion tuloslaskelmasta ilmenee, että rahoituserien jälkeen vuosikate on 
positiivinen 902.485 euroa, joka kattaa käyttöomaisuuden poistot. Suunnitelman mukaiset 
poistot on laskettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden sekä valtuuston 
hyväksymän poistosuunnitelman mukaan ja ne ovat 770.621 euroa. 
 
Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen. Vuoden 2017 
talousarviossa tuloksen on arvioitu olevan 131.864 euroa positiivinen. 
 
Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaan satunnaisiksi tuotoiksi ja kuluiksi katsotaan 
sellaiset tulot ja menot, jotka perustuvat kunnan tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, 
kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. Ne on perusteltua esittää omana ryhmänään 
vuosikatteen jälkeen, mikäli niiden määrä vuosikatteeseen suhteutettuna on olennainen. Näin 
vuosikatteen vertailtavuus eri vuosien ja eri kuntien välillä paremmin toteutuu.  
 
Tuloslaskelman viimeinen rivi osoittaa tilikauden yli-/alijäämän, joka vuonna 2017on 
arvioitu olevan 131.864 euroa ylijäämäinen.   

 

4.7 Rahoituslaskelma 2017–2019 
 

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman avulla. 
Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä sekä 
rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten 
nettomäärä. Näiden kahden erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen 
tilikaudella. 
 

Investointien (netto) loppusumma vuoden 2017 talousarviossa on 0,735 milj. euroa. 
Vuosikate kattaa poistot, jotka ovat 0,771 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset on 
arvioitu velkakirjanehtojen mukaan ja ne ovat n. 1,494 milj. euroa. 
 
Uutta talousarviolainaa on arvioitu nostettavan vuoden 2017 aikana 1,3 milj. euroa, johon 
sisältyy ARA:lta lopullisten kustannusten perusteella anottu Kotisalon valmistuneen 
rakennushankkeen korkotukilaina 0,3 milj. euroa. Lisäksi on käytössä kuntatodistusohjelman 
3,5 milj. euron erittäin edullista lyhytaikaista lainaa.  
 
Vuoden 2017 lopussa lainakannan arvioidaan olevan noin 13,103 milj. euroa eli noin 4.597 
euroa/asukas. Kuntatodistuksia arvioidaan olevan käytössä 2,0 milj. euroa. Lainakanta ja 
kuntatodistukset yhteensä ovat 15,103 milj. euroa, eli noin 5299 euroa/asukas. 
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RAHOITUSOSA       
    TP TA+muutos TA  

    2015 2016 2017 
        
Toiminnan rahavirta 1 133 497 € -1 121 806 € 782 485 € 

  Vuosikate  1 364 412 -782 806 902 485 

  Satunnaiset erät 0 0 0 

  Tulorahoituksen korjauserät -230 915 -339 000 -120 000 

Investointien rahavirta -2 930 083 -3 103 800 -615 000 

  Investointimenot -4 678 007 -4 269 648 -735 000 
  Rahoitusosuudet 

1 485 272 826 848 0 
  investointimenoihin 
  Pysyvien vastaavien 

262 652 339 000 120 000 
  hyödykkeiden luovutustulot 
Toiminnan ja investoinnin 
rahavirta -1 796 587 -4 225 606 167 485 

        

Rahoituksen rahavirta     

Antolainauksen muutokset 30 433 -210 380 37 734 

  Antolainasaamisten lisäys -10 086 -250 000 0 

  Antolainasaamisten vähennys 40 520 39 620 37 734 

Lainakannan muutokset 1 934 752 4 058 693 -194 234 

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 016 326 5 558 693 1 300 000 

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 581 575 -1 500 000 -1 494 234 

  Lyhytaikaisten lainojen muutos 500 000 0 0 

Muut maksuvalmiuden muutokset 71 560 0 0 

  muut maksuvalmiuden muutokset 71 560 0 0 

Oman pääoman muutokset 0 0 0 

Vaikutus maksuvalmiuteen 240 158 -377 293 10 985 

        

Rahoituksen rahavirta 2 036 745 3 848 313 -156 500 

Rahavarojen muutos 240 158 -377 293 10 985 

        

Rahavarat 31.12 1 261 949 884 656 895 641 

Rahavarat 1.1  1 021 791 1 261 949 884 656 

        

Investointien omahankintameno -3 192 735 -3 442 800 -735 000 

Lainahoitokate 0,88 -0,34 0,65 

Kassan riittävyys, pv 17 11 14 
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5 TALOUSARVION JA – SUUNNITELMAN RAKENNE 

5.1 Talousarvio ja taloussuunnitelma kuntalain mukaan 
 
Uudistetun kuntalain 110 §:ssä on säännökset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.  
 
Merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 1995 kuntalakiin ovat alijäämän 
kattamissäännösten tiukentuminen ja ulottaminen kuntayhtymiin sekä konserninäkökulman 
vahvistaminen kunnan talousarvion ja suunnitelman laadinnassa. 
 
Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi 
kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja 
velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös 
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi 
on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 
 
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 yksilöidyistä 
toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 
 
Talousarviossa ja – suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan 
tehtävien hoitamiseen turvataan. 
 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja 
tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan 
ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä 
investointi- ja rahoitusosa. 
 
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä 
muutoksista päättää valtuusto. 

 

5.2 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne 
 
Talousarvion ja taloussuunnitelma on lain mukaan laadittava siten, että ne toteuttavat 
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamisen turvataan.  
 
Talousarviossa ja suunnitelmassa asetetaan palvelutoimintaa ja investointihankkeita 
koskevat tavoitteet budjetoidaan menoja ja tuloja koskevat arviot tehtäville ja hankkeille 
osoitetaan, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan 
 
Talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarvio rakentuu käyttötalous- ja 
investointiosaan sekä tuloslaskelma- ja rahoitusosaan.  
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Yleisperusteluissa esitetään mm. katsaus kansantalouden ja kunnallistalouden kehitykseen, 
kunnan taloudellisen tilanteen kehittymiseen sekä kerrotaan talousarvion painopistealueista. 
Yleisperusteluihin on sisällytetty myös valtuuston hyväksymä Hartolan kunnan strategia. 
Käyttötalousosa sisältää toimialakohtaiset talousarviot eriteltynä tehtäväaluetasolla. 
Toimialojen suunnitelmat sisältävät myös toiminnalliset tavoitteet ja tarvittavat 
tunnuslukutaulukot sekä talousarviovuoden että taloussuunnitelmavuosien osalta.  
 
Tuloslaskelmaosassa esitetään kunnan kokonaistalouden keskeiset erät, jotka ovat 
varsinaisen toiminnan menot ja tulot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja – menot sekä 
suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta. 
 
Investointiosassa esitetään kunnan omaisuuden myyntitulot, investointimenot ja –tulot, 
jotka tarvittaessa eritellään hankekohtaisesti. 
 
Rahoitusosassa esitetään meno- ja tuloarvioina pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvät menot 
ja tulot kuten antolainat, niiden lyhennykset, ottolainat ja niiden lyhennykset. 
 
Rahoitusosa sisältää rahoituslaskelman. Sen tiedot kerätään tuloslaskelmaosan lisäksi 
investointiosasta ja rahoitusosan taulukoista. 
 
Talousarvio periaatteet ovat: 

• täydellisyysperiaate ja siihen liittyvä bruttoperiaate 

• tasapainoperiaate 

• vuotuisperiaate 

• kehysbudjetointiperiaate 

• yhtenäisyysperiaate 

 

5.3 Talousarvion sitovuus 
 

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvion sitovia eriä 
ovat kuntalain 110 § mukaiset valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuuston päättämät määrärahat ja 
tuloarviot määrätään sitoviksi bruttoperiaatteen mukaan. Sitovuudella turvataan valtuuston 
valta ohjata kunnan taloutta. 
 

5.4 Sitovat toiminnalliset tavoitteet 
 
Tavoitteen sitovuus 
 
Valtuusto asettaa vuosittaisen talousarvion hyväksymisen yhteydessä toimielimiä sitovat 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joita on noudatettava. Mikäli tavoitteet eivät ole 
toteutettavissa, koska määräraha tai tuloarvio on riittämätön, on talouden perusteissa 
tapahtuneesta muutoksesta tehtävä selvitys valtuustolle. Valtuuston on hyväksyttävä 
tavoitteita koskevat muutokset 
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Suorite- ja yksikkökustannustavoitteita ei ole aina syytä määritellä tarkasti, vaan niihin 
voidaan jättää jouston varaa. Sen sijaan toimenpide- ja hanketavoitteissa tavoitearvot ovat 
yleensä yksiselitteisiä ja tarkkoja. Kunnan asemaa ja aluetta koskevat strategiset tavoitteet 
ovat ajallisesti väljiä suunnittelutavoitteita. 
  
Määrärahan sitovuus 
 
Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät 
määrärahat. Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja 
käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. 
 
Talousarvioon perustuen toimielimellä on valtuutus käyttää sille osoitettu määräraha 
määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen, mutta määrärahaa ei 
saa ylittää. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava, mutta 
samalla on muistettava osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Valtuusto hyväksyy 
talousarvion määrärahan muutokset. Jos toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat ja 
määrärahaa jää edelleen käyttämättä, toimielin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa 
kokonaisuudessaan. 
 
Tuloarvion sitovuus 
 
Kunnan tuloarviot ovat sekä tavoitteellisia että velvoittavia, koska tuloarvion olennainen 
alittuminen vaikuttaa rahoituksen perusteisiin talousarviossa. Tuloarvio on sitova siltä osin 
kun tuloarviot on kytketty toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin, josta seuraa se, että 
siitä poikkeaminen edellyttää talousarvion muuttamista. Rahoitustarpeen kattamiseen on 
osoitettava kate muulla tulo- tai pääomarahoituksella taikka menojen karsimisella. 
 

5.5 Käyttötalousosan sitovat määrärahat 
 
Valtuusto vahvistaa toimielimiä sitovat tilikauden bruttomääräiset määrärahat ja tuloarviot 
seuraavasti: 
 
 
Taso 2 Toimielin (sitova)  Taso 3 Tulosalue   
 
Keskusvaalilautakunta   Vaalit    
 
Tarkastuslautakunta Hallinnon ja talouden  

tarkastus 
 
Kunnanhallitus ja valtuusto  Kunnanhallitus  
    Jaostot 
    Keskushallinto 
    Henkilöstöhallinto  
    Elinkeinotoimi 
Perusturvatoimi   Peruspalvelukeskus 

Erikoissairaanhoito  
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Päivystyskeskus ja ensihoito 
    Ympäristöterveydenhuolto 
    
Sivistyslautakunta   Sivistystoimen hallinto 
    Päivähoito 
    Esiopetus 

Perusopetus 
    Vapaa sivistystyö 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
    
 
Tekninen lautakunta   Teknisen toimen hallinto 
    Kaavoitus 
    Alueiden hoito 
    Pelastustoimi 
    Nuorten työllistäminen 
    Atk -palvelut 
    Tilapalvelut 

Ruokahuolto 
Rakennukset  
Jaostot 

Liikelaitokset /taseyksiköt  Taajaman vesihuolto  
    Itä-Hartolan vesihuolto 
 
Ympäristölautakunta   Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi 

 

5.6 tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan sekä investointiosan sitovat määrärahat 
 
Tuloslaskelmaosa  
 
Tuloslaskelmaosa on sitova bruttomäärärahan/-tuloarvioiden osalta seuraavasti: 

 
Verotulot 
Valtionosuudet 
Korkotuotot 
Korkomenot 
Muut rahoitustuotot  
Muut rahoituskulut 

 
Investoinnit 
Investointiosassa sitovuus on taseryhmittäin osittain nettoperusteinen: Kiinteä omaisuus, 
talonrakennus, julkinen käyttöomaisuus, vesilaitos, viemärilaitos. Taseryhmä atk-hankinnat, 
irtain omaisuus, arvopaperit on hankekohtaisesti sitova bruttoperusteisena. 
Kokotaloussuunnitelma-kauden investointimääräraha on nettomääräisesti sitova. 
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Lainanottoa ja lainojen lyhennyksiä koskeva sitovuus 
 
Antolainasaamisen lisäykset/-vähennykset ovat nettomääräisesti sitovia. 
Pitkäaikaisten lainojen muutokset bruttomääräisesti sitovia 
Lyhytaikaisten lainojen muutokset ovat nettomääräisesti sitovia 
Oman pääoman muutokset ovat bruttomääräisesti sitovia 
 
Kunnanjohtajalla on oikeus ottaa kunnalle talousarviolainaa valtuuston vahvistamalla tavalla 
kun kunnanhallitus on hyväksynyt luoton lainaehdoista saatujen tarjousten perusteella. 
 
Kunnanjohtajalla on oikeus ottaa tilapäislainoja/kassalainoja kuntatodistusohjelman 
mukaisesti, joita saa kulloinkin olla enintään valtuuston vahvistama määrä. 
 
 

5.7 Käyttötaloussuunnitelman vahvistaminen 
 
Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen 
lautakuntien hyväksyttäväksi toimintavuoden alussa. Lautakunnat hyväksyvät 
budjettirahoitteisten tehtävien käyttö- ja hankesuunnitelmat ja kohderahoitteisten tehtävien 
tulos-, ja investointi- ja rahoitusbudjetit. 
 
Käyttötaloussuunnitelman vahvistamisella tarkoitetaan tehtävän käyttötalousosan jakamista 
osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Mikäli valtuusto on 
hyväksynyt muutoksitta lautakunnan hyväksymän käyttötaloutta koskevan 
talousarvioehdotuksen ja toiminnan painopisteet ovat ennallaan, on mahdollista että 
lautakunta vahvistaa käyttötaloussuunnitelmaksi jo hyväksymänsä talousarvioehdotusta 
vastaavan suunnitelman.  
 

 

6. KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖJEN YLEISET OMISTAJAPOLIITTISET 
TAVOITTEET 
 

Kuntakonserni 
 
Hartolan kunnanvaltuusto on vahvistanut vuoden 2008 alusta lukien sovellettavan 
konserniohjeen. Konserniohjeen määräykset koskevat kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. 
Konserniohjeella annetaan tarvittavat ohjeet, joilla yhdenmukaistetaan ja tehostetaan kunnan 
toiminnan johtamista kunnan kokonaisuuteen perustuen. Konserniohjeet uudistetaan uuden 
kuntalain edellyttämällä tavalla vuoden 20017 aikana. 
 
Kunnan omistamalla tytäryhtiöllä tulee olla toimitusjohtaja, jolla on riittävä asiantuntemus ja 
kokemus tehtävään. 
 
Kunnan tytäryhteisön toimintaa ja konserniohjauksesta on määräykset kuntalain 47 §:ssä. 
Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan 
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huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Kunnan tytäryhteisön toiminnassa on otettava 
huomioon myös yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan 
asiantuntemus. Tämän vuoksi tytäryhtiöiden hallituksen jäsenistä ainakin osalla tulee olla 
jatkossa HHJ–tutkinto tai vastaava pätevyys. Hartolan kunnan konserniohje on tullut voimaan 
1.5.2008. Vaikka konserniohje ei ole uuden kuntalain vastainen, se on syytä päivittää uuden 
kuntalain vaatimusten mukaiseksi vuoden 2017 aikana. 
 
Kuntaliiton suositukset omistaja- konserniohjauksen osalta esittävät, että konserniin 
kuuluvien merkittävimpien yhtiöiden yhtiöjärjestyksiin sisällytetään määräykset, jotka 
varmistavat kunnan omistajaohjauksen toteutumisen tytäryhtiöissä. Konserniohjeella ei voida 
antaa määräyksiä, jotka menevät yli yhtiötä koskevan lainsäädännön. Tytäryhteisöjen 
toimintaa sitoo ensisijaisesti yhtiömuodosta riippuen osakeyhtiölain tai asunto-
osakeyhtiölain määräykset sekä yhtiöjärjestys. Kunnan omistamien yhtiöiden 
yhtiöjärjestykset tarkastetaan tarvittaessa vuonna 2017. 
 
Hartolan kunnalla on kiinteistöosakeyhtiötä, joiden omistus on kuntaenemmistöinen. Lisäksi 
kunnalla on yksi säätiö. Tytäryhtiöiden ja niissä kunnan nimeämien yhtiökokousedustajien ja 
hallituksen jäsenten tulee ottaa toiminnassa huomioon konserniohjeen rinnalla valtuuston ja 
tytäryhtiölle kulloinkin talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa. 
 

Uuden suosituksen mukaan yhtiökokouksiin tulisi nimetä viranhaltija tai muu 
toimihenkilöedustaja konsernijohdosta tai – hallinnosta. Kuluneella vaalikaudella edustajat on 
nimetty paikkaneuvotteluissa poliittisista ryhmistä.  

 

6.1 Kiinteistö Oy Kuninkaanpitäjä 
 
Kiinteistö Oy Kuninkaanpitäjä on Hartolan kunnan 100 % omistama osakeyhtiö, jolla on 31 
kiinteistöä ja yhteensä 131 asuntoa, joita se vuokraa edelleen. Asuntojen keskikoko on 56 m2. 
Asuntojen vuokrausaste laski vuosina 2014-15  85 % :sta 63 %:iin, joka johti siihen, että yhtiö 
ajautui taloudellisiin vaikeuksiin vuoden 2015 aikana.  Taustalla on väkiluvun väheneminen ja 
liian suuri asuntojen kokonaistarjonta suhteessa kysyntään.  
Maaliskuussa 2016 yhtiö ja kunta kävivät neuvottelun kiinteistöyhtiön toiminnan 
tervehdyttämiseksi yhdessä Valtionkonttorin edustajien kanssa. Sen tuloksena yhtiö päätti 
hakeutua Valtionkonttorin ja omistajan valvomaan vapaaehtoiseen tervehdyttämiseen, joka 
toteutetaan vuosina 2016-2020.  
 
Kyseessä ei ole virallinen käräjäoikeuden kautta tapahtuva velkasaneeraus vaan 
valtionkonttorin vaatima toimintamalli, jota vastaan se voi myöntää harkitessaan avustuksia 
ja antaa mahdollisuuden lainojen uudelleen järjestelyyn. 
 
Yhtiö on purkanut keväällä 2016 kaksi kerrostaloa Toritieltä, joiden myötä poistui 49 tyhjää 
asuntoa ja käyttöaste nousi yli 80 %:iin. Lisäksi Hartolan valtuusto on hyväksynyt yhtiön 
tervehdyttämiseen tähtäävän asumisen kehittämisen strategian elokuussa 2016. Kunta pyrkii 
omilla toimenpiteillään edistämään yhtiön talouden tervehdyttämistä suunnittelukaudella. 
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Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet: Hartolassa on hyvä elää   
Valtuustoon nähden Hallitukseen nähden Mittari ja  Toimenpiteet 
sitovat tavoitteet sitovat tavoitteet vertailuarvo   
Tarjota 
kohtuuhintaisia  Käyttöasteen maksimointi   

Hinta/Laatu suhteen 
parantaminen 

asuntoja   >90 %   
Säilyttää 
`kilpailukyky´ Lainahoitokate Tulos>lyhennykset 

Talouden 
tasapainottaminen 

  asuntojen houkuttavuus   Ylläpidon tehostaminen 
        

     
Strategiset tavoitteet vuosille 2017-2019     
Valtuustoon nähden Hallitukseen nähden Mittari ja  Toimenpiteet 
sitovat tavoitteet sitovat tavoitteet vertailuarvo   
        
Kiinteistöyhtiön 
talodell.  Asuntojen määrän ja laadun    Asuntojen muuttaminen  
tervehdyttäminen sopeuttaminen tilanteeseen   osakeyhtiöksi ja myynti 

  
Kassavirran 
tasapainottaminen Tulos>lyhennykset 

Petäjistönkj.2-8 ja 
Kaikulantie 94 

Asuntojen  
vuokrauksen  Asuntojen  kunto ja  Korjausvelka 

Rahoitusjärjestelyt, 
remontointi 

tehostaminen  laatu vastaa kysyntää käyttöaste > 90 % Viihtyisyyden lisääminen 
        

Markkinointia lisätään Kuntaan työhön tuleville    
Helpotukset 
takuuvuokraan ?  

 

6.2 Kiinteistö Oy Vasalli 
 

Koy Vasalli on Hartolan kunnan elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttaja, jonka strateginen 
tavoite on madaltaa yrityksien kynnystä luoda tai kehittää toimintaansa Hartolassa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa toimitilojen järjestämistä yrityksille. Hallituksessa on neljä 
jäsentä. 
 
Koy Vasallin rooli on ollut tuoda vaihtoehtoja yritysten toimitilaratkaisuihin sekä 
rahoituksellisesti kuin toiminnallisestikin. Koy pyrkii olemaan tarvittaessa aktiivinen 
kumppani yritykselle toimitilojaan kehittäessä. Keskeinen haaste yhtiön toiminnassa on saada 

rahoituskulut ja vuokratuotot synkronoimaan niin että yhtiö itse sekä sen vuokralaiset pystyisivät 

suunnittelemaan pitkäjänteisesti toimintansa ja taloutensa.  

 

• Vuokrattavia tiloja 51.139 m² 
• Vuokralaisia                 28 
• Käyttöaste       96 % 

 
 

 

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet: Hartolassa on hyvä elää   
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Valtuustoon nähden Hallitukseen nähden Mittari ja  Toimenpiteet 
sitovat tavoitteet sitovat tavoitteet vertailuarvo   

Tarjota räätälöityjä toimitiloja  
Olla näkyvästi 
varteenotettava   Markkinointi 

yrityksille vaihtoehto yrityksille  Käyttöaste > 95 % Tienvarsinäkyvyys 
        

     
Strategiset tavoitteet vuosille 2017-2019     
Valtuustoon nähden Hallitukseen nähden Mittari ja  Toimenpiteet 
sitovat tavoitteet sitovat tavoitteet vertailuarvo   
        
Säilyttää tilojen 
vetovoimaisuus 

Vastata yrityksien 
haasteisiin Käyttöaste >95% Operoida aktiivisesti  

     yrityksien kanssa 
       
Markkinointia/näkyvyyttä Toimitiloja etsiville  Helpotukset 
lisätään     takuuvuokraan  

 

6.3 Kiinteistö Oy Vuorilaakso 
 
Yhtiö omistaa Hartolan Vuorenkylässä tilan Hokkala ja sillä olevan asuinrivitalon, jossa on 4 
huoneistoa. Yksi huoneisto on kerhotilana. Yhtiö on taloudellisesti hyvässä kunnossa ja 
vuonna 2017 ei ole tiedossa merkittäviä korjauksia. Yhtiö on kunnan 75 %:sti omistama 
osakeyhtiö, jonka hallituksessa on 2 kunnan edustajaa. Yhtiön isännöitsijänä toimii Mika 
Kärkkäinen, isännöinti- ja tilitoimistokeskus. Isännöitsijäntoimisto lähettää kunnan 
edustajalle sähköiset tunnukset, joilla osakkeenomistaja pääsee seuraamaan kiinteistön 
kuntoarviot, tehtävät työt, mittaukset ja vesikatkot sekä yhtiökokouskutsut.  
 

6.4 Jorma Virtasen Säätiö 
 
Jorma Virtanen (aikaisemmin Jalmari Virtanen) syntyi vuonna 26.6.1910 Hartolassa nykyisen 
Pertunmaan kunnan alueella. Hän kävi kansakoulun Hartolan Riihiniemen koulussa. Jorma 
Virtanen teki pääosan työurastaan opettajana Lahdessa. Hän kuoli Lahdessa 7.10.2001 ja 
haudattiin Hartolaan. 
 
Hän testamenttasi 12.3.1999 tehdyssä testamentissaan osan omaisuudestaan Hartolan 
kunnalle ”joka muodostakoon tästä omaisuudesta nimeäni kantavan rahaston käytettäväksi 
Hartolan kunnan Riihiniemen koulun, jota koulua olen aikoinani itsekin käynyt, oppilaiden 
myöhempiä opintoja tukemaan. Hartolan kunnan on säilytettävä jälkeeni jättämääni 
omaisuutta huolellisesti ja suojattava se mahdollisimman hyvin rahan arvon huononemista 
vastaan. Vuosittain voidaan tämän omaisuuden tuotosta jakaa enintään vuotuista tuottoa 
vastaava määrä joko yhtenä tai useampana stipendinä Riihiniemen kylän nykyisessä koulussa 
tai sen sijalle mahdollisesti tulevassa koulussa koulunkäyntinsä aloittaneiden tai muiden sitä 
koulua käyneiden oppilaiden kotimaassa tapahtuvien opintojen rahoittamista varten.” 
Hartolan kunnanvaltuusto on päättänyt Jorma Virtasen Säätiön perustamisesta vuonna 2002. 
Säätiö on rekisteröity vuonna 2004.  
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Jorma Virtasen Säätiön hallituksen jäseninä toimivat asemansa perusteella Hartolan kunnan 
kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja sekä Hartolan kunnan Riihiniemen koulun 
tai sen sijalle tulleen koulun johtaja. Jorma Virtasen perintökaaren mukaiset 
oikeudenomistajat nimeävät hallitukseen kaksi jäsentä. 

 
Säätiö on jakanut stipendejä vuosittain vuodesta 2005 alkaen Riihiniemen koulua käyneille 
opiskelijoille. Stipendejä on jaettu peruskoulun päättämisen jälkeisiin opintoihin (lukio, 
ammatilliset opinnot) sekä korkeampiin opintoihin. Stipendien suurus on ollut 200 – 1000 
euroa. Säätiön hallitus päättää vuosittain stipendien jakamisesta. Etusijalla ovat säätiön 
sääntöjen mukaan hyväkäytöksiset ja opinnoissaan menestyneet hakijat. 
 
Hartolan Matkailu Oy 
 
Hartolan kunta ja yhtiön osakkaat ovat lopettaneet Hartolan Matkailu Oy:n toiminnan vuonna 
2016 ja poistaneet yhtiön patentti- ja rekisterihallituksen osakeyhtiörekisteristä. 
Lopettamisen syynä on se, että yhtiöllä ei ole ollut toimintaa enää vuoden 2003 jälkeen. 
 
 

7.  KONSERNIHALLINTO 

7.1 Keskusvaalilautakunta 

 
Vuoden 2017 huhtikuussa järjestetään kuntavaalit ja vuonna 2018 tammikuussa on tasavallan 
presidentin vaali, jonka yhteydessä järjestetään ennakkotiedon mukaan ensimmäiset 
maakuntavaalit. Vuonna 2019 järjestetään sekä eduskuntavaalit että europarlamenttivaalit. 
Vaalien toimittamisesta vastaa keskusvaalilautakunta.  
 
Keskusvaalilautakunta Tp 2015 Ta 2016  

+ muutos 
Ta 2017 Muutos  

2016 - 2017 

Tuloarviot ja määrärahat        
  Toimintatulot, ulkoiset 5 441 0 0   
  Toimintamenot, ulkoiset -6 928 0 -7 020 100,00 % 
  Toimintakate, ulkoinen -1 487 0 -7 020 100,00 % 
          
  Toimintatulot, sisäiset        
  Toimintamenot, sisäiset -63 0 0   
          
  Toimintakate ulkoinen + sisäinen -1 550 0 -7 020 100,00 % 
          
Laskennalliset kustannukset        
  Suunnitelmapoistot        
  Muut laskennalliset kustannukset -87 0 0   
          
  Tehtävän kokonaiskustannukset -1 637 0 -7 020 100,00 % 
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7.2 Valtuusto 

 
Kunnanvaltuuston tehtävänä on vastata kunnan toiminnasta ja määritellä kunnan keskeiset 
tavoitteet. Valtuusto päättää hallinnon järjestämisestä, talouden, rahoituksen ja 
sijoitustoiminnan perusteista. Valtuuston toiminta perustuu kuntalain 14 §:n säännöksiin – 
sen keskeinen tehtävä on vastata kuntalaisten hyvinvoinnista ja kunnan kestävästä 
kehityksestä.  Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin 
tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja 
seurannan järjestämisestä. 

 
Valtuusto kokoontuu varsinaisten kokousten lisäksi seminaaritilaisuuksiin, joissa käsitellään 
kunnan kehittämistä ja ajankohtaisia valmisteilla olevia asioita.  

 
Kuntavaalit pidetään keväällä 2017 ja uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.6.2017. Hartolan 
valtuutettujen määräksi on päätetty 17. 
 
Kunnanhallitus ja valtuusto Tp 2015 Ta 2016  

+ muutos 
Ta 2017 Muutos  

2016 - 2017 

Tuloarviot ja määrärahat        
  Toimintatulot, ulkoiset 188 672 215 146 312 800 31,22 % 
  Toimintamenot, ulkoiset -1 171 431 -1 098 406 -1 567 937 29,95 % 
  Toimintakate, ulkoinen -982 759 -883 260 -1 255 137 29,63 % 
          
  Toimintatulot, sisäiset 21 358 1 125 2 125 47,06 % 
  Toimintamenot, sisäiset -49 488 -38 150 -38 400 0,65 % 
          
  Toimintakate ulkoinen + sisäinen -1 010 889 -920 285 -1 291 412 28,74 % 
          
Laskennalliset kustannukset        
  Suunnitelmapoistot        
  Muut laskennalliset kustannukset -20 817 -13 891 -3 952 -251,49 % 
          
  Tehtävän kokonaiskustannukset -1 031 706 -934 176 -1 295 364 27,88 % 

 

 

7.3 Kunnanhallitus 

 
Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluvat kuntakonsernin hallinnon, talouden ja 
henkilöstöhallinnon johtaminen ja kunnanvaltuuston asioiden valmistelu.  
 
Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. 
Kunnanhallituksen tärkeimpänä tavoitteena on vuotuisen talousarvion tulojen ja menojen 
pitäminen tasapainossa ja edellisten tilikausien alijäämän kattaminen.  
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Strategiset tavoitteet vuosille 2017-2019 
Valtuustoon nähden 
sitovat tavoitteet 

Hallitukseen nähden 
sitovat tavoitteet 

Mittari ja 
vertailuarvo 

Toimenpiteet 

Vaikuttavuustavoitteet 
 

 
 

 
 

 
 

Pienen 
kuntaorganisaation 
tehokas päätöksenteko 
ja henkilöstö- ja 
luottamustoimirakenne 

Joustava ja nopea  
päätöksenteko 
Toimiva yhteistyö 

Uusi hallintosääntö 
Uusi konserniohje 

Uudistettu 
hallintosääntö ja 
konserniohje 

Päätöksenteon 
avoimuus ja 
vuorovaikutus 
kuntalaisiin 

Hyvän hallinnon 
toteuttaminen 
päätöksenteossa 

Kattava tiedottaminen  
Osallistujia 
tiedotustilaisuuksissa 
 

Kokousvalmistelun  
avoimuus 
Viestintä eri medioissa 
Kuntalaistilaisuudet 

Tuottavuustavoitteet 
 

   

Talouden tasapaino Taloudellisista 
riskeistä 
selviytymiseksi 
tehdään 
arvio/suunnitelma. 
Kiinteistöyhtiö 
Kuninkaanpitäjän 
terveyhdyttäminen 
 

Myydyt kiinteistöt 
 
Tuloksen yli-/alijäämä 
 

Itä-Hartolan 
vesihuollon myynti. 
Kiinteistöjen hyvä 
käyttöaste / ei tyhjiä 
kiinteistöjä kunnan 
omistuksessa 

 

7.4 Jaostot 
 
Hallintosäännön mukaisesti kunnanhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto ja 
suunnittelu- ja kehittämistoimikunta. 
 
Henkilöstöjaosto  
 

Ratkaisee ja päättää asiat, jotka koskevat virkaehtosopimusten määräysten soveltamista, 
paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemistä, harkinnanvaraisia palkkoja, 
henkilökohtaisen harkinnanvaraisen lisän myöntämistä, henkilöstön nimikemuutoksia, 
harkinnanvaraisia palkallisia virka- ja työvapaata ja sivutoimilupia. Henkilöstöjaoston 
esittelijänä toimii hallintojohtaja. 
 
Suunnittelu- ja kehittämistoimikunta 
 
Toimikunnan tehtävänä on kunnan kehittämisen kannalta tärkeiden hankkeiden ideointi, 
sekä hankkeiden kannattavuuden ja strategisen toteutuksen hahmottelu ja valmistelu 
hallitukselle ennen valtuuston rahoituspäätöksiä. Toimikunnan tulee noudattaa kunnan 
strategiaa ja toimia valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa. Suunnittelu- ja 
kehittämistoimikunta toimii kunnan virkamies- ja luottamushenkilöjohdon ja 
yrittäjäjärjestöjen yhteistyöelimenä. Puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen 
puheenjohtaja. 
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7.5 Elinkeinotoimi 
 

Elinkeinotoimen vastuualueet 
• Elinkeinoneuvonta 

• Kuntamarkkinointi ja matkailu 

• Työllisyydenhoito 

• Matkahuolto 

• Maaseutuelinkeinot 

Elinkeinotoimen tavoitteena on vahvistaa yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä kunnassa,  
ja edistää työttömänä olevien sijoittumista työelämään. Kunnan strategian mukaisesti 
elinkeinojen ja työllisyyden edistämisessä kunnalla on tärkeä rooli aktiivisena 
yhteistyökumppanina. 
  
Hartolan ja Sysmän kunta ovat tehneet yhteistyötä elinkeinotoimessa Verkostosta Voimaa 
hankkeen jälkeen. Vuodesta 2015 lähtien Hartolassa on ollut kuntien yhteinen 
elinkeinoneuvoja, jonka työpanoksesta 40 % on myyty Sysmän kunnalle. Vastaavasti Sysmän 
elinkeinosihteerin matkailuun ja kuntamarkkinointiin kohdistamasta työpanoksesta on 
ostettu Hartolaan 40 %. Mikäli yhteistyö kuntien kesken ei jatkuisi sopimuksen ollessa 
katkolla 1.7.2017 lukien, on varauduttu tehtävien hoitamiseen muulla tavoin (omana 
toimintana, yhteisellä hankkeella). 
 
Hartolan kunta on mukana Lahti Regionissa, joka tuottaa jäsenkunnille ja yrityksille 
matkailun markkinointi ja kehittämispalvelut. Päijät-Hämeen matkailu ja tapahtumastrategiaa 
mukaisesti : 
 

• Päijät-Häme on uudistuva ja kansainvälisesti kilpailukykyinen matkailun ja 

tapahtumien osaaja.  

• Meillä palvelu pelaa! Alueen yhteisöt ja ihmiset osallistuvat yhdessä asiakkaan 

kokonaiselämyksen rakentamiseen.  

• Matkailu- ja tapahtuma-ala on seudulle tärkeä talouden ja kasvun veturi, joka tuottaa 

kestävää hyvinvointia asukkailleen. 

Kunta vastaa Lahti Region jäsenyyden tuomien mahdollisuuksien välittämisestä yrittäjille 
sekä hankkeiden hyödyn jalkauttamisesta kuntaan ja yrittäjille. 
 
Matkahuolto 
 
Hartolan kunta otti vuoden 2016 alusta hoitaakseen Matkahuollon. Perusteena oli se, että 
näin turvattiin hartolalaisten yritysten ja kuntalaisten sujuvat tavara- ja 
matkustajaliikennepalvelut.  
 
Kunnan ja matkahuollon yhteistyösopimus tehtiin kustannusneutraalisti kilpailua 
vääristämättä. Lisäksi voitiin tarjota yksi uusi työpaikka. 
Kokemukset ensimmäisestä vuodesta ovat olleet niin hyviä, että toimintamallia on syytä 
jatkaa. 
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Työllisyydenhoito 
 
Vuonna 2015 kunnan maksuvastuulle tulivat 300 pv työmarkkinatukea saaneet työttömät 
työnhakijat. Heidän osaltaan kunnan maksuvastuu on 50 % asiakkaalle maksettavasta 
työmarkkinatuesta. Yli 1000 päivää työmarkkinatukea saavien kunnan maksuosuus nousi 50 
%:sta 70 %:iin. 
 
Kunnassa työllistämistä on hoitanut elinkeinoneuvoja yhteistyössä työvoimahallinnon ja 
Soten työpajan kanssa. Tavoitteena on ollut pitkäaikaistyöttömien työllistäminen yrityksiin, 
kolmannelle sektorille ja kunnan omiin palveluihin. Vuonna 2017 työllistymispalveluita on 
muutettu siten, että työllistämiseen varatut määrärahat on varattu omalle kustannuspaikalle. 
Samalle kustannuspaikalle on varattu myös työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus. Kunta 
maksaa harkinnan mukaan yrityksille ja yhdistyksille kuntalisää pitkäaikaistyöttömien 
työllistämisen edistämiseksi 250 €/kk.  
 
1.1.2015 tuli voimaan laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (nykyinen 
TYP-toiminta). Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää 
työttömien 
 
työllistymistä tarjoamalla työ- ja toimintakykyä, ammatillista osaamista ja muita 
työmarkkinavalmiuksia parantavia palveluja. Edelleen tavoitteena on Päijät-Hämeen 
rakennetyöttömyyden alentaminen, pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, työvoiman 
saatavuuden parantaminen ja työllisyysasteen kohoaminen. Päijät-Hämeen TYP-verkostoon 
kuuluvat Hämeen TE-toimisto, Kansaneläkelaitos sekä Päijät-Hämeen kunnat (Asikkala, 
Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti-Nastola, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Toimipisteet 
ovat Lahdessa ja Heinolassa. Talousarvioon on varattu kunnalle jyvitetty osuus verkoston 
yhteisistä kustannuksista.  
 
Hankkeet 
 

Hartola on mukana Päijänne Leader ry:ssä ja osallistuu vuosittain toimintaryhmän toiminnan 
kustannuksiin noin 17.000 euron kiinteällä kuntamaksuosuudella.  
 
Lisäksi kunta on saanut/hakenut rahoituksen seuraaviin hankkeisiin vuodelle 2017: 
 
Asiakaspalvelun uusi toimintamalli - autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä 
(AUTA-hanke). Kokeiluhankkeen osarahoittaa VM. Hanke toteutetaan yhteistyössä 
Pertunkaan kunnan kanssa. Kokeilun toteutusaika on 1.12.2016-31.8.2017. Kokeilun 
kustannukset ovat 40.000 euroa, josta Hartolan kunnan omarahoitusosuus on 10.000 euroa. 
 
Hartolan markkinat 80 –vuotta. Hanke toteutetaan Leader –rahoituksella. Hankkeen 
kustannusarvio on 35.000 euroa, johon on haettu Leader –rahoitusta.  
 
Kaikulanmäen koulutus-, liikunta- ja matkailualueen yhteistyöhanke. Tähän on haettu Päijät-
Hämeen liitolta maakunnan kehittämisrahaa. Toteutusaika 1.1.-31.8.2017. Hankkeen 
kustannukset 30.000 euroa, josta kunnan omarahoitusosuus 10.000 euroa. 
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Lisäksi on varattu kohdistamatonta kuntarahoitusta vuoden 2017 aikana esille tuleviin uusiin 
hankkeisiin, sekä sellaisiin hankkeisiin, joissa on oltu mukana jo vuonna 2016 ja jotka jatkuvat 
vuonna 2017.  
 
Maaseutuelinkeinot 
 

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) tuli voimaan 1.4.2010. Uusi laki 
edellytti kuntia muodostamaan 1.1.2013 lukien maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi 
toiminnallisen kokonaisuuden, jonka alueella toimii vähintään 800 maatalousyrittäjää.  
 
Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän 
kunnat sekä Lahden ja Heinolan kaupungit ovat liittyneet maaseutuhallinnon yhteistoiminta-
alueeseen. Yhteistoiminta-alueen kunnat ovat sopineet että isäntäkuntana, joka vastaa 
maaseutuhallinnon järjestämisestä alueella, toimii Asikkalan kunta. Hartolan kunta on 
sopinut, että kunta myy maaseutuhallinnon viranhaltijan 0,55 työpanoksen 31.5.2017 saakka 

Asikkalan kunnalle, joka tuottaa maaseutuhallinnon palvelut. 1.6.2017 lähtien Asikkala tuottaa 

maaseutuhallinnon palvelut pääsääntöisesti ilman paikallista viranhaltijaa. 

 

 

Strategiset tavoitteet vuosille 2017-2019 
Kunnan, yritysten ja yrittäjien välisellä hyvällä yhteistyöllä edistetään työllisyyttä ja paikkakunnan 
kehittymistä. 
 
Keskustan palvelujen ja 4 -tien varren palvelujen vahvistaminen on kunnan ja yrittäjien yhteinen 

tavoite. 

Hartola tunnetaan mielenkiintoisena matkailukohteena sekä hyvänä paikkana yrittää ja elää. 
Valtuustoon nähden 
sitovat tavoitteet 

Hallitukseen 
nähden sitovat 
tavoitteet 

Mittari ja 
vertailuarvo 

Toimenpiteet 

Vaikuttavuustavoitteet 
Yritykset ovat tyytyväisiä 
kunnan toimintaan 
elinkeinopolitiikassa 
 
Aktiivinen yhteistyö 
yritysten ja yhdistysten 
kanssa avoimien 
työpaikkojen 
kartoittamiseksi. 
 

 
Elinkeinotoimen 
palveluilla on 
vaikutusta alueen 
työllisyyteen ja 
yritykset saavat 
tarvitsemansa 
tuen ja yhteistyön 
kunnasta  
 

 
Infotilaisuuksiin 
osallistuneet >75  
Lyhytkestoisia 
toimenpiteitä >60  
Toimeksiantoja 
yrityksiin > 30  
Toimeksiantoja 
yhteisöille > 5  
Uudet yritykset  > 6  
 
Elinkeinopoliittinen 
mittaristo (7 tekijää) 

 
Kontaktit 
yritysten ja työnantajien 
kanssa 150 kpl 
työnhakijoiden kanssa 50 
kpl 
Yhteistyökumppaneiden 
kanssa 70 kpl 
 
 
Toteutus joka toinen 
vuosi. 

Matkailun ja 
kuntamarkkinoinnin 
edistäminen 

Hartolan 
markkinat 
tapahtuman 
järjestäminen.  
 
Lahti Region Oy:n 
ja Päijänne Leader  

Kävijämäärä >20000  
Myyjiä >500 kpl 
 
 
 
Päijät-Hämeen 
matkailustrategian 

Tapahtuman 
markkinointi. 
Kunnan informatiiviset 
kotisivut. 
Yhteistyö ja some 
markkinointi. 
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ry.n toiminta 
näkyy kunnassa. 
Monipuolinen 
kuntamarkki-
nointi. 

mukaiset mittarit Kunnan esillä olemisesta 
messuilla ja tapahtumissa 
huolehditaan. 
Hanketoiminnasta 
tiedottaminen. 
 
Uusi matkailuesite. 

Tuottavuustavoitteet 
Työllisyyden edistäminen 
ja työmarkkinatukimaksu- 
jen osuuden vähentäminen. 

Kuntalisä 
työllistämiseen. 
Aktiivinen 
yhteistyö 
toimintakeskus-
ten ja työpajojen 
kanssa. 

Kuntalisiä 5 kpl 
 
Työmarkkinatuen 
saajat < 30 henkeä 
 

Työllistymistä edistävissä 
palveluissa 30 hlöä. 
Tehtyjä työsopimuksia 
ilman tukia 10 hlöä 
Työllistämistoimenpiteiss
ä 20 hlöä. 
 

Yhteistyö asumisen 
markkinoinnissa 
 

 Vuosittain myydään 1-
2 vapaa-ajan 
kiinteistöä 

Osallistuminen Oma 
mökki messuille. 
Markkinointiyhteistyö. 
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PALVELUOSA 

1. PERUSTURVATOIMI 
 
PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ 
 

Päijät-Hämeen kunnat, lukuunottamatta Heinolaa ja Sysmää, ovat päättäneet perustaa Päijät-
Hämen hyvinvointikuntayhtymän vuonna 2016,  jonka valmistelu on aloitettu 1.7.2016. Yhtymän 
toiminta alkaa 1.1.2017 ja sen tarkoituksena on järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon  palvelut 
maakunnassa  niin, että palvelujen siirtäminen hallitusti kohti maakuntahallintoa vuoden 2019 
alusta on mahdollista toteuttaa. Mikäli maakuntahallinto ei toteutuisi annetussa aikataulussa, 
hyvinvointikuntayhtymä turvaa palvelujen saatavuuden edelleen koko maakunnassa.  
 
Hyvinvointikuntayhtymän valtuusto on päättänyt 31.10.2016 purkaa kunnallisen liikelaitos Aavan 
1.1.2017 lukien siten, että toiminta päättyy 31.12.2016. Päätös perustuu siihen, että myös Lahden 
kaupunki ja Peruspalvelukeskus Oivaan kuuluvat kunnat ovat päättäneet siirtää sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisvastuunPäijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle 1.1.2017 lähtien.  
 
Vuoden 2017 alusta lukien kaikkien hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien  sosiaali- ja 
terveyspalvelujen hallinnollinen orgnisointi yhdistyy ja muodostaa yhden uuden organisaation. 
Hartolan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut erikoissairaanhoidosta 
perusterevydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin järjestää näin ollen Päijät-Hämeen 
hyvinvointikuntayhtymä. 
 
Kuntayhtymän kuntamaksuosuuksien lähtökohtana vuodelle 2017 on 590,8 milj euroa. Vuoden 
2016 tilinpäätösennusteen mukainen kuntarahoituksen tarve on 607 milj. euroa, jonka vuoksi 
kuntayhtymän on tehostettava toimintaa vuodelle 2017 nollatuloksen saavuttamiseksi.  
 
Hyvinvointikuntayhtymän perustamisen yhteydessä on luotu maakunnan kärkihanketyöryhmät, 
joita on 7 kpl. Kärkihanketyöryhmät ovat tehneet eistyksensä sektorikohtaisista hyvinvointi-
kuntayhtymän toimintatapamuutoksista palvelutoiminnan kehittämiseksi. Niistä on arvioitu 
saatavan 13,45 milj, euron rationalisointihyöty, joka on vastaus kuntien  yhtymälle asettamiin 
taloustavoitteisiin. 
 
 
Hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan:  
 
Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään yhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 
Talousarvio perustuu jäsenkuntien kanssa tehtyihin palvelusopimuksiin. 
 
Kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla todennetaan 
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen. 
 
Yhtymähallitus raportoi kuukauden välein jäsenkuntakohtaisesti toiminnan ja talouden 
toteutumisesta jäsenkunnille. 
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Strategiset tavoitteet: 

Taloudellinen kestävyys Vaikuttavuus Asiakaslähtöisyys 

- Soten 
kokonaiskustannukset 
sektoreittain kasvat 
enintään 1 % vuodessa 

- Otamme käyttöön 
kustannustehokkuutta ja 
vaikuttavuutta arvioivia 
mittareita ja niiden pohjalta 
muodostuvia kannustimia 

- Asukkaiden terveyserot 
kaventuvat  

- Palveluiden täydellinen 
horisontaalinen ja 
vertikaalinen integraatio 

- Palveluketjut muodostavat 
saumattoman 
kokonaisuuden 

- Innovatiiviset uudet 
toimintamallit sekä 
tietotekniikan ja 
digitalisaation 
hyödyntäminen 

- Tavoitteellinen tiedolla 
johtaminen 

- Asiakkaiden tyytyväisyys 
palveluihin paranee 

- Hyvinvointiyhtymä on 
perustasovetoinen, 
uudelleenorganisoitu ja 
toimintakulttuuriltaan 
ennakkoluuloton, nopeasti 
reagoiva ja 
ratkaisukeskeinen 

- Palvelut tuotetaan 
monituottajamalliin 
pohjautuen tasalaatuisina 
keskitetysti ohjatussa 
palveluverkossa 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelujen ostot vuoden 2017 talousarviossa jakautuvat 
seuraavasti eri toimialueiden kesken: 
 
 Sosiaali- ja perusterveydenhuollon maksuosuusarvio vuodelle 2017 on 8.014.900 euroa (TA 
vuonna 2016 8.635.000 euroa).  
 
Erikoissairaanhoidon maksuarvio vuodelle 2017 on 3.279.000 euroa (TA vuonna 2016 3.450.000 
euroa).  
 
Päivystyskeskuksen maksuosuusarvio vuodelle 2017 on 247.900 euroa (TA vuonna 2016 287.000 
€) 
 
Ensihoidon maksuosuusarvio vuodelle 2017 on 378.200 euroa. (TA vuonna 2016 488.000 €) 
Hartolassa toimii 12/7 ensihoitoyksikkö ja Sysmässä toimii 24/7 ensihoitoyksikkö, joka tukee 
Hartolan yöaikaista valmiutta. 
 
Ympäristöterveydenhuollon maksuosuusarvio on 142.400 € (TA vuonna 2016 123 900 euroa). 
 
Hartolan osuus hyvinvointikuntayhtymän perustamiskustannuksiin on 57.800 € vuonna 2017. 
 
Kuntayhtymän arvio vuoden 2017 kustannuksista on 232.760 euroa alempi kuin vuoden 2015 

tilinpäätös ja 212.930 euroa alempi kuin maksuosuusarvio vuodelle 2016.  

 
 
Hartolan kunnan tavoitteet Päijät-Hämeen uutta hyvinvointikuntayhtymää koskien 
 
Hartolan kunta asettaa seuraavat tavoitteet osana omistajaohjausta Päijät-Hämeen 
hyvinvointikuntayhtymälle vuotta 2017 koskien:  
 

• Onnistunut uuden hyvinvointikuntayhtymän toimintamallin läpivienti 
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• Yhtymän toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden lisääminen 
• Asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden luominen 
• Palvelujen toteuttaminen hyväksytyn talousarvion puitteissa 
• Tiivis ja systemaattinen yhteistyö kuntien työllisyyspalveluiden kanssa 

työmarkkinatukimenojen pienentämiseksi ja aktiivinen kuntouttavan työtoiminnan 
toteuttaminen yhtymän työyhteisöissä 

• Tavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida kuukausittain ja vähintään osana puolen 
vuoden osavuosikatsausta sekä tilinpäätöksessä.  
 

Perusturvatoimi Tp 2015 Ta 2016  
+ muutos 

Ta 2017 Muutos  
2016 - 2017 

Tuloarviot ja määrärahat        
  Toimintatulot, ulkoiset        
  Toimintamenot, ulkoiset -12 697 757 -13 488 175 -12 363 239 -9,10 % 
  Toimintakate, ulkoinen -12 697 757 -13 488 175 -12 363 239 -9,10 % 
          
  Toimintatulot, sisäiset        
  Toimintamenot, sisäiset        
          
  Toimintakate ulkoinen + sisäinen -12 697 757 -13 488 175 -12 363 239 -9,10 % 
          
Laskennalliset kustannukset        
  Suunnitelmapoistot        
  Muut laskennalliset kustannukset        
          
  Tehtävän kokonaiskustannukset -12 697 757 -13 488 175 -12 363 239 -9,10 % 

 

 

2. HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN 
 

Terveyden edistämisellä ymmärretään kaikkea sitä toimintaa, jonka tarkoituksena on terveyden ja 
toimintakyvyn lisääminen, terveysongelmien ja väestöryhmien välisten terveyserojen 
vähentäminen.  Se on tietoista vaikuttamista terveyteen ja hyvinvoinnin taustatekijöihin kuten 
elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja 
saatavuuteen.  
 
Kuntalain (17.3.1995/365) 1 §:n mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia. 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkuvaa toimintaa, jota varten tarvitaan pysyvät, 
toiminnan edellytyksiä mahdollistavat rakenteet.  Rakenteilla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka 
muodostuu hyvinvointitietoa tuottavasta seuranta- ja raportointijärjestelmästä, poikkihallinnollista 
toimintaa vahvistavasta johtamisjärjestelmästä ja johtamisen työvälineistä, osaavasta 
henkilökunnasta, hyvistä toimintakäytännöistä sekä kaikki hallinnonalat kattavasta toimeenpano-
organisaatiosta. 
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu kunnassa jakaantuu kaikkien hallinnonalojen 
kesken ja yhteistyö on välttämätöntä. Sosiaali- ja terveydenhuollolla on merkittävä rooli 
asiantuntijana, tiedon tuottajana ja ihmisiin kohdistuvan vaikutusten (IVA) arvioinnin aktiivisena 
osapuolena. Yhteistyötä tulisi tehdä myös mm. järjestöjen, seurakunnan, yksityisten toimijoiden ja 
valtion paikallisviranomaisten kanssa. 
 
Teknisten- ja ympäristöpalvelujen tehtävänä on turvata terveyttä ja hyvinvointia edistävät elin- ja 
toimintaympäristöt kuntalaisille. Toiminta kattaa muun muassa asumisen, tuotantoelämän, vesi- ja 
jätehuollon, liikkumisen ja virkistyksen tarvitsemat tilat ja ympäristöt. 
  
Koulutus- ja sivistyspalvelujen erityisenä tehtävänä on ihmisenä kasvun tukeminen. Kulttuuri- ja 
kirjastopalvelut, nuoriso- ja liikuntatoimi edistävät omalta osaltaan kuntalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia sekä tukevat yhteisöllisyyttä. Koulujen myönteinen ilmapiiri, toimiva vuorovaikutus ja 
fyysinen ympäristö sekä kodin ja koulun välinen aktiivinen yhteistyö edistävät kouluviihtyisyyttä, 
turvallisuutta ja oppimista. 
  
Sosiaalipalvelujen tehtävänä on tukea kuntalaisten selviytymistä arjessa elämänkaaren kaikissa 
vaiheissa sekä vahvistaa kunnan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elinolosuhteita. Muiden toimi- 
ja hallinnonalojen kanssa tehtävässä yhteistyössä sosiaalipalvelujen rooli on tuoda tietoa 
kuntalaisten sosiaalisesta hyvinvoinnista ja siinä esiintyvistä muutoksista. Sosiaalipalveluissa 
tunnistetaan ja ennakoidaan keskeiset terveyttä ja hyvinvointia heikentävät ja sosiaalisia ongelmia 
aiheuttavat tekijät sekä vaikutetaan näihin tekijöihin. 
  
Terveyspalveluissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen erityistehtäviä ovat mm. väestön 
terveydentilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden kehityksen seuranta ja arviointi, terveyskasvatus 
sekä terveyden edistämisen asiantuntijuus ja terveyden puolesta puhuminen. 
Terveydenhoitopalveluita ovat terveysneuvonta, terveystarkastukset, neuvolapalvelut, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, seulontatutkimukset ja terveydensuojelu/ 
ympäristöterveydenhuolto. Terveyden edistäminen on olennainen osa myös sairaanhoidon ja 
kuntoutuksen asiakastyötä.  
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hartolan kunnassa 
 
Hartolan kunnassa aloitetaan vuoden 2017 alusta laajan hyvinvointivastuun edellyttämä 
monialainen yhteistyö, jota varten perustetaan ammatillinen hyvinvointityöryhmä kunnan eri 
toimintojen (esim. koulu, kulttuuri, nuoriso, liikunta, kaavoitus, asuminen ja liikenne) ja 
yhteistoiminta-alueen välillä (hyvinvointikuntayhtymä).  

Lisäksi 24.4.2015 laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä velvoittaa kuntaa huolehtimaan 
ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeämään ehkäisevän 
päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. Kunta päättää nimetä toimielimen 1.1.2017 lukien. 

Toimielimen tehtävänä on: 

1) huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta; 

2) huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille 
henkilöille ja koko väestölle; 

3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä; 

4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa; 

5) huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, 
alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja 
erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään 
päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa. 

Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 ja 
12 §:ssä säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja 
raportoinnista. 

Lisäksi Oppilashuoltolaissa (2013) kuntia velvoitetaan järjestämään: 

4 § Yhteisöllinen opiskeluhuolto 

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko 
oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista 
vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, 
turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon 
toimijat. 

Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista 
vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja 
oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Oppilaitoksen 
henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. 
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14 § Opiskeluhuoltoryhmät 

Koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, 
ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Opiskeluhuollon 
ohjausryhmä voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen taikka sille 
asetetut tehtävät voi hoitaa muu tehtävään soveltuva ryhmä. 

Kunnassa toimii myös lakisääteinen nuorisolain mukainen moniammatillinen työryhmä 

Nuorisolain Monialainen yhteistyö 7 a § (20.8.2010/693) 

Monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan paikallistasolla toteutettavaa eri toimialojen viranomaisten 
yhteistyötä. Hartola ja Sysmä toimivat edelleen yhteisessä moniammatillisessa työryhmässa. 
Kunnassa tulee olla nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat nuorten kannalta 
keskeisimmät toimialat. Mukana ovat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja 
poliisihallinnon edustajat. Myös muut viranomaiset voisivat tarvittaessa kuulua verkostoon. 
Verkosto toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Verkoston 
tehtävänä on koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida nuorten tilannetta paikallisen 
päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi. Verkosto edistää nuorille suunnattujen palvelujen 
yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja 
saavutettavuus. 

Sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) sisältyy nuorisopalvelutakuu. Takuuseen kuuluu 
moniammatillinen palvelutarpeen arviointi, omatyöntekijä, kohdennettu sosiaalinen kuntoutus 
sekä muut tarvittavat palvelut yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Nuorisotakuuta 
tehostetaan vahvistamalla nuorten sosiaalityötä ja sosiaalista kuntoutusta. Tavoitteena on 
varmistaa, että kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat nuoret hyötyvät nuorisotakuusta; eivät 
putoa projektien väliin eivätkä jää ilman tarvittavaa tukea. (STM 2015.) 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tp 2015 Ta 2016  
+ muutos 

Ta 2017 Muutos  
2016 - 2017 

Tuloarviot ja määrärahat        
  Toimintatulot, ulkoiset    16 650 100,00 % 
  Toimintamenot, ulkoiset    -41 997 100,00 % 
  Toimintakate, ulkoinen     -25 347 100,00 % 
          
  Toimintatulot, sisäiset        
  Toimintamenot, sisäiset    -1 000 100,00 % 
          
  Toimintakate ulkoinen + sisäinen     -26 347 100,00 % 
          
Laskennalliset kustannukset        
  Suunnitelmapoistot        
  Muut laskennalliset kustannukset    7 197 100,00 % 
          
  Tehtävän kokonaiskustannukset     -19 150 100,00 % 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072#a20.8.2010-693
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3. SIVISTYSLAUTAKUNTA 
 

Yleisenä tavoitteena on tuottaa ja toteuttaa kuntalaisille ajanmukaiset varhaiskasvatus-,  
perusopetus- ja hyvinvointipalvelut lähellä asukkaita. 
 
Tavoitteena on kunnan strategian mukaisesti kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. 
Sivistystoimen palvelut tuotetaan tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. 
 
Kunnan elinvoimaisuuden sekä asukkaiden aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen on 
keskeistä kaikkien sivistystoimen palvelujen järjestämisessä. Hyvinvoinnin edistämisessä on 
tärkeällä sijalla myös moniammatillinen tiimityö. 
 
Toimialan suunnitelman yleisperusteet ja kehitysnäkymät 2017 - 2019 
 
Esiopetuksen lapsimäärät vaihtelevat 16-23 lapsen välillä vuosittain. Perusopetuksen 1. – 9. 
luokkien oppilasmäärä 20.9.2016 on 191 ja oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan 8 prosenttia 
suunnitelmajakson aikana. 
 
Tällä hetkellä 0-6 vuotiaita lapsia on n. 130, joista varhaiskasvatuksen piirissä on 71 lasta. 
 
Varhaiskasvatuslain mukaiset lasten ja aikuisten väliset suhdeluvut pysyvät ennallaan. 
Subjektiivista oikeutta on rajattu 1.8.2016 alkaen siten, että kaikilla lapsilla on oikeus 
varhaiskasvatuksen 20 tuntia/viikko, 84 tuntia/kuukausi. Varhaiskasvatusta järjestetään 
kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti, 
opiskelevat päätoimisesti, toimivat yrittäjinä tai jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen 
tai perheen olosuhteiden takia. 
 
Uusien valtakunnallisten varhaiskasvatuksen perusteiden pohjalta laaditaan paikallisella tasolla 
oma varhaiskasvatussuunnitelma, joka otetaan käyttöön 1.8.2017. 
 
Esiopetuksessa noudatetaan 1.8.2016 käyttöön otettua suunnitelmaa. Tietotekniikan käytön 
lisääntyminen kasvatus- ja oppimistehtävissä asettaa haasteita henkilöstön osaamiselle, laitteiden 
hankinnalle ja ylläpidolle sekä oppimisympäristöjen kehittämiselle. 
 
Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 luokilla 1 – 6. 
Opetussuunnitelmauudistus jatkuu siten, että uusi opetussuunnitelma OPS2016 otetaan käyttöön 
1.8.2017 alkaen portaittain 7-9 luokille. Opetussuunnitelmauudistuksessa korostuvat oppilaiden 
osallisuus, digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja laaja-alainen osaaminen. Opetussuunnitelman 
jalkauttaminen vaatii laitteistojen ja uusien oppimateriaalien hankintaa sekä henkilökunnan 
koulutusta. Uudistuksen myötä lisääntyvä valinnaisuuden määrä vaatii myös lisää opetuksen 
tuntiresurssia, jotta pienille 20 – 30 oppilaan ikäluokille voidaan taata monipuolinen 
valinnaisainetarjonta. 
 
Hartolan Yhtenäiskoulun tiloja on laajennettu ja peruskorjattu vuosina 2015 – 2016. Tilat ovat 
terveelliset, toimivat ja asianmukaiset. 
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Sivistyslautakunta Tp 2015 Ta 2016  
+ muutos 

Ta 2017 Muutos  
2016 - 2017 

Tuloarviot ja määrärahat        
  Toimintatulot, ulkoiset 547 210 435 695 322 573 -35,07 % 
  Toimintamenot, ulkoiset -3 450 255 -3 898 261 -3 519 370 -10,77 % 
  Toimintakate, ulkoinen -2 903 045 -3 462 566 -3 196 797 -8,31 % 
          
  Toimintatulot, sisäiset        
  Toimintamenot, sisäiset -777 394 -850 500 -1 067 637 20,34 % 
          
  Toimintakate ulkoinen + sisäinen -3 680 439 -4 313 066 -4 264 434 -1,14 % 
          
Laskennalliset kustannukset        
  Suunnitelmapoistot -1 902 -1 332 -932 -42,92 % 
  Muut laskennalliset kustannukset -181 597 -143 562 -122 019 -17,66 % 
          
  Tehtävän kokonaiskustannukset -3 863 938 -4 457 960 -4 387 385 -1,61 % 

 

3.1 Sivistystoimen hallinto 
 
Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on mahdollistaa sivistystoimen palvelujen tuottaminen lähellä 
asukkaita kustannustehokkaasti. Sivistystoimen hallinto vastaa toiminnan suunnittelusta ja 
koordinoinnista sekä osallistuu kunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa. 
 
Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet 
 
Toimivien ja ajanmukaisten varhaiskasvatus-, perusopetus- ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen 
lähipalveluna kustannustehokkaasti. 
 
Valtuustoon nähden 
sitovat tavoitteet 

Lautakuntaan nähden 
sitovat tavoitteet 

Mittari ja 
vertailuarvo 

Toimenpiteet 

Vaikuttavuustavoitteet 
Toimivat ja ajanmukaiset 
palvelut 
 
 
 

Vaikuttavuustavoitteet 
Toimintasuunnitelmien 
mukaisten palvelujen 
tuottaminen 
 

Henkilöstön 
kehityskeskustelut 
 
 
 
 

Henkilöstön koulutus 
ja esimiestyön 
tukeminen 
 

Tuottavuustavoitteet 
Taloudelliset rakenteet ja 
toimintamallit 

Tuottavuustavoitteet 
Taloussuunnitelmien 
mukaiset palvelut 

 
Osavuosikatsaukset 

 
Taloussuunnitelman 
toteuttaminen 
 

 

3.2 Varhaiskasvatuspalvelut 
 
Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten myönteistä kasvua, kehitystä ja oppimista sekä tukea 
lapsiperheiden hyvinvointia ja kasvatustyötä. Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat monipuolisia 
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palveluja lapsiperheille vastaten lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä varhaisen tuen 
tarpeisiin. 
 
 
Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet 
Valtuustoon nähden 
sitovat tavoitteet 

Lautakuntaan nähden 
sitovat tavoitteet 

Mittari ja 
vertailuarvo 

Toimenpiteet 

Vaikuttavuustavoitteet 
 
Varhaiskasvatuslain 
mukaisten palvelujen 
tarjoaminen. 
 
 
 
 
Lasten tasapainoisen 
kasvun, kehityksen ja 
oppimisen turvaaminen 
sekä lapsiperheiden 
hyvinvoinnin tukeminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivoitunut ja 
hyvinvoiva henkilöstö. 

 
 
Monipuolisten 
palvelujen tuottaminen 
kysyntää vastaavasti. 
 
 
 
 
Lapsen edun mukaiset, 
laadukkaat 
varhaiskasvatuspalvelut. 
 
Varhaiskasvatuksen 
kehittäminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstön 
täydennyskoulutuksen ja 
työyhteisön kehittäminen. 

 
 
 
Asiakaskyselyt 
 
 
 
 
 
Tammikuussa 2017 
maakunnallinen 
varhaiskasvatusta 
koskeva kysely 
(huoltajat, 
henkilökunta ja 3-5 
v. lapset) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstökyselyt ja 
kehityskeskustelut. 

Kyselyn tuloksia 
hyödynnetään palvelujen 
suunnittelussa ja lasten 
osallistumista lisätään 
ottamalla heidät mukaan 
toiminnan 
suunnitteluun. 
 
Kyselyn tulokset ote-
taan huomioon pal -
velujen kehittämi-sessä 
ja toiminnan 
suunnittelussa. Uusi 
varhaiskasvatuslaki ja 
esiopetussuunnitelma 
ohjeistavat työnteki-
jöitä. 
Yhteistyö huoltajien 
kanssa, vasu-keskustelut.  
OHR:n palaverit 
1 x kuukaudessa. 
 
 
Lähikuntien kanssa 
yhteinen koulutus-päivä 
kerran vuodessa. 
Hyödynnetään PHKS:n 
koulutus-tarjontaa. 
Henkilökohtainen 
koulutustarve huomioon. 
Tyhy-toimintaan 
osallistuminen. 
Työnohjaus 
vuorovaikutustaitojen ja 
ilmapiirin 
parantamiseksi 

Tuottavuustavoitteet 
 
Kustannustehokas ja 
vaikuttava 
palvelutoiminta. 

 
 
Joustavat, 
tarkoituksenmukaiset 
sekä kehittyvät palvelut ja 
organisaatio. 
 
Sähköisten ohjelmistojen 
käytön kehittäminen. 

 
 
Lasten lukumäärä 
eri palveluissa 

 
 
Suhdelukujen mukainen 
lapsimäärä. 
Henkilökunnan 
tarkoituksenmukainen 
käyttö, sijaistaminen. 
 
Koulutus 
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Varhaiskasvatus 
 
Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkoti Vantussa, ryhmis Onnimannissa ja 
perhepäivähoitokodeissa (kolme hoitajaa).  Ryhmis Onnimanni toimii myös vuorohoitoyksikkönä. 
Varhaiskasvatuksen eri vaihtoehdot järjestää päivähoitoa säilytetään. 
 
Esiopetus 
 
Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta, perusopetuslain määrittelemää 
ja esiopetuksen mukaista opetusta. Uusi Esiopetuksen opetussuunnitelma on otettu käyttöön 
elokuussa 2016. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa 
lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa 
leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Esiopetusta järjestetään päiväkoti Vantussa. 
 
Varhaiserityiskasvatus 
 
Erityistä kasvatusta vaativat lapset pyritään sijoittamaan Vanttuun, jossa heidän on mahdollista 
saada asiantuntevaa ohjausta ja neuvontaa koulutetulta henkilökunnalta. Varhaiserityisopettajan 
palvelut ostopalveluna 2 pv/kk. 
 
Kotihoidon tuki 
 
Kotihoidon tukea myönnetään vanhemmalle tai muulle huoltajalle, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole 
kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa (päivähoidossa). Lasta voi hoitaa jompikumpi 
vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen). 
 
Tunnuslukuja:  TP 2014  TP 2015  TA 2016  TS 2017  TS 2018  
Lasten määrä  
- yhteensä 
varhaiskasvatuksessa  
-esiopetuksessa 
päiväkotihoidossa  
-perhepäivähoidossa 
(Onnimanni+pph)  
Päivähoitopaikan hinta € / pv 
/lapsi 

- Vanttu 

- Onnimanni 

- Pph 

laskettu ulkoiset menot + 
hallintomenot v. 
2015:läsnäolopäivillä 

Esiopetuksen hinta 
€/esioppilas  
laskettu 
menot:läsnäolopäivillä 
(tilinpäätös)  

  
69,5 
 
 
 
34 
 
 
 
 

  
66 
 
14 
19 
33 
 
 
 
58 euroa 
69 euroa 
59 euroa 
 
 
 
 
 
38 euroa 

  
71 
 
17 
18 
36 

  
68 
 
17 
17 
34 

  
68 
 
17 
17 
34 
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3.3 Perusopetus 
 
Päijät-Hämeen koulutuspoliittiset linjaukset esi- ja perusopetuksessa ovat: 

1. Osaamisalojen yhdistelmillä ajankohtaisuutta (monialaiset oppimiskokonaisuudet) 

2. Työelämä ja yrittäjyys koulutuksen ytimessä (ohjauksen tehostaminen) 

3. Oppimisen metataidot osataan vauvasta vaariin (rohkaiseva ohjaus oppimisprosessin 

aikana) 

4. Syrjäytymiseen tartutaan napakasti (tukeva ja välittävä vuorovaikutus) 

5. Kansainvälistä yhteistyötä lisätään (maahanmuuttajien kotoutuminen ja suvaitsevaisuus) 

Edellä mainitut kohdat 1-5 ovat seudun kuntien yhteinen strateginen linjaus maakunnan esi- ja 
peruskoulutusta koskevaan päätöksentekoon. Linjaukset ovat olleet mukana uudistetun 
opetussuunnitelman valmistelussa ja ne on sisällytetty seudulliseen esi- ja perusopetuksen 
opetussuunnitelmaan Päijät-Hämeen kunnissa noudatettaviksi toimenpiteiksi.  
 
Perusopetusta annetaan Hartolan Yhtenäiskoulussa, joka tarjoaa lähikouluperiaatteella opetuksen 
myös vaikeammin vammaisille oppilaille koulun pienryhmässä. Naapurikunnilla on mahdollisuus 
ostopalveluna saada oppilaalleen Hartolan pienryhmässä vapaaksi jäävä koulupaikka. 
 
Muut erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat inkluusion periaatteella oman ikäluokkansa 
yleisopetuksen ryhmässä laaja-alaisten erityisopettajien ja koulunkäynninohjaajien tuella. 
 
Lukuvuonna 2016 – 2017 erityistä tukea saavia perusopetuksen oppilaita on koulussa 8,9 %  ja 
tehostettua tukea saavia oppilaita 16,2 %.  Suomessa perusopetuksessa vuonna 2014 oli 
tehostettua tukea saavien osuus keskimäärin 7,5 % ja erityistä tukea saavien osuus keskimäärin 7,3 
%. 
 
Lukuvuonna 2016 – 2017 koulussa annetaan myös perusopetukseen valmistavaa opetusta 
maahanmuuttajanuorille omassa opetusryhmässään. Lukuvuonna 2017-2018 varaudutaan 
antamaan aikuisten perusopetusta maahanmuuttajanuorille omassa opetusryhmässään.  
 
 
Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet 
Lasten ja nuorten oppimisen, kasvun ja kehityksen sekä perheiden kasvatustehtävän tukeminen. 
Kustannustehokkaat ja vaikuttavat toimintaprosessit. 
Valtuustoon nähden 
sitovat tavoitteet 

Lautakuntaan nähden 
sitovat tavoitteet 

Mittari ja 
vertailuarvo 

Toimenpiteet 

Vaikuttavuustavoitteet 
 
Lasten ja nuorten 
tasapainoisen oppimisen, 
kasvun 
ja kehityksen edistäminen 
ja tukeminen 
 
 
 
Oppilaiden jatko-opintojen 

Vaikuttavuustavoitteet 
 
Oppimisen rohkaiseva 
tukeminen 
Syrjäytymisen ja 
kiusaamisen ehkäisy  
Monikulttuurisuuden ja 
suvaitsevaisuuden 
edistäminen 
 
 

 
 
KiVa-koulu kysely 
Laajan 
terveystarkastuksen 
avainindikaattorit 
 
 
 
 
 

 
Kiva Koulu -ohjelma 
Kouluterveyskysely 
Liikkuva Koulu 
Vanhempien 
tapaamiset 
Yksilökohtainen 
oppilashuolto 
Aamu- ja 
iltapäivätoiminta 
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ja ammatinvalinnan 
kannalta tarpeellisten 
tietojen ja taitojen 
saavuttaminen  
 
 
 
 
 
 
Motivoitunut, hyvin- 
voiva ja työhönsä 
sitoutunut henkilöstö 
 
 
 

Monipuolinen ja laadukas 
opetus 
TVT-taitojen 
parantaminen 
Jatko-opintovalmiuksien 
turvaaminen 
 
 
 
 
 
Fyysisten työolosuhteiden 
parantaminen 
Täydennyskoulutuksen 
tarjoaminen 
Tyhy-toiminnan 
monipuolistaminen 
 

Opetustunnit/oppilas 
Koulupudokkaiden  
määrä 
Maakunnallinen 
arviointi 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstökyselyt 
Kehityskeskustelut 
 

Opetussuunnitelman 
ja  toimintasuunnitel-
mien toteuttaminen 
Monipuolinen opetus- 
ja valinnaisainetarjon-
ta 
Etsivä 
nuorisotyöntekijä 
koululla viikottain 
Koho-jaksot Nuorten 
työpajalla 
 
 
Tyhy-toiminta 
Koulutussuunnitelmie
n toteuttaminen 
 
 

Tuottavuustavoitteet 
 
Kustannustehokas ja 
vaikuttava palvelutoiminta 
 
 

Tuottavuustavoitteet 
 
Tehtävien hoitaminen 
tehokkaasti ja 
taloudellisesti 
Opetusryhmien järkevä 
muodostaminen 
 
Kiinteistön järkevä ja 
monipuolinen käyttö 
 
 

 
 
euroa/oppilas 
 
 
Keskimääräinen 
ryhmäkoko 
 
Tilojen käyttöaste 

 
 
Henkilöstösuun- 
nitelman  ja 
toimintasuunnitel-
man 
yhteensovittaminen 
 
 
Tilojen joustava 
käyttäminen 

 
 
Tunnuslukuja 
 
 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 
Oppilasmäärä 
20.9. 

231 203 191 
16 valm. 

181 
20 aik. po 

180 
15 aik po 

176 

€/oppilas ilman 
vammaisopetusta 

9 702 10 394 11 473    

€/oppilas 
sisältää 
vammaisoppilaat 

10 454 10 581 12 236    

Ryhmäkoko (ka) 15,3 15,6 14,7 14,9 14,7 13,5 

 

3.4 Vapaa sivistystyö 
 
Perustehtävänä on tuottaa yhteistyössä järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa laadukkaita 
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita, jotka edistävät asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia 
ja lisäävät yhteisöllisyyttä. 
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KULTTUURIPALVELUT 
 
Monipuoliset kulttuuripalvelut vahvistavat mielekästä elämää ja luovuutta kasvattaen 
yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä paikallista identiteettiä. Rikas paikallinen kulttuuri luo 
edellytyksiä hyvinvoinnin kokemuksellisuudelle lisäten yhteisöllisyyttä ja kunnan matkailullista 
vetovoimaa. Kulttuuritoimi järjestää tapahtumia taiteen ja kulttuurin aloilta pyrkien ottamaan 
huomioon kaikki ikäryhmät. Suosituin elokuvatapahtuma on kulttuuriviikolla järjestettävä 
Outolintu-elokuvayö, joka tavoittaa myös vapaa-ajanasukkaat. Vanha-Koskipäässä, Maila Talvio –
salongissa järjestetään  27. taidenäyttely kunnan resurssein.  
 
Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet 
Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi järjestetään monipuolista kulttuuritoimintaa 
kaikenikäisten tarpeet huomioiden. Kustannustehokkaat ja vaikuttavat toimintaprosessit. 
Valtuustoon nähden 
sitovat tavoitteet 

Lautakuntaan 
nähden sitovat 
tavoitteet 

Mittari ja 
vertailuarvo 

Toimenpiteet 

Yhteisöllisyyden 

lisäämiseksi 

järjestetään 

monipuolista 

kulttuuritoimintaa  
kustannustehokkaasti  
kaikenikäisten tarpeet 

huomioiden 

 

Hyvinvointia lisäävät 

edellytykset  
taiteen ja kulttuurin  
tekemiselle ja 

kokemiselle 

 

Edistetään kunnan  
vetovoimaa näkyvällä, 

paikallisella  
kulttuuritarjonnalla 

sekä korkeatasoisella 

Maila Talvio -salongin 

taidenäyttelyllä 

Kunnan kulttuuritilojen 

ja ympäristön 

hyödyntäminen 

 

 

Asiakaspalautteet 

Monipuolinen,  
kuntalaisia kehittävä, 

kysyntään vastaava  
kulttuuritarjonta 

Paikallinen ja 

seudullinen yhteistyö 

kulttuuritapahtumissa 

esim. esiintyjät 

 

Elokuvayhteistyö 3 x v 

Keski-Suomen 

Élokuvakeskuksen 

kanssa sekä 

seutukuntien kanssa 

Avustukset 

 
 
LIIKUNTAPALVELUT 
 
Liikuntapalvelujen päätavoite on tietoisuuden lisääminen omatoimisen liikunnan 
mahdollisuuksista  ja liikkumiseen tukeminen yhdessä järjestöjen kanssa sekä tarjota edullisia, 
ylläpidettyjä ja valvottuja tiloja ja paikkoja liikkujien käyttöön. Sisäliikuntapaikkoina toimivat 
Liikuntamaja ja monitoimihalli KunkkuAreena. Yhtenäiskoulun yhteyteen valmistunut 
Lähiliikuntapaikka ja Liikuntamajan ympäristö luovat erinomaiset edellytykset ulkoliikunnan 
harrastamiseen.  
 
Terveysliikunnan tarve lisääntyy väestön voimakkaan ikääntymisen myötä. Aktiivisemmaksi askel 
kerrallaan - hanke on juurruttanut terveysliikunnan ammattilaisen, liikuntaneuvojan 
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liikuntapalvelut kuntaan. Hanke mahdollistaa liikuntaneuvonta- ja asiantuntijapalvelut 
ostopalveluna 2 pv / vko Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilulta. Liikuntaneuvoja järjestää 
Liikuntapalvelujen ja järjestöjen kanssa liikuntatapahtumia ja -kuntotestaus. Liikuntaneuvojan 
uudet asiakaskontaktit ovat kasvaneet vuonna 2016 yli 50 %:lla.  
 
Terveysliikuntahanke päättyy vuonna 2017. Uuden kokopäiväisen hyvinvointiohjaajan toimen 
avulla kasvatetaan mielenkiintoa liikunnan terveysvaikutuksista ennaltaehkäisevänä 
toimenpiteenä vakiinnuttaa liikuntaa osaksi jokaisen kuntalaisen terveyttä tukevaan elämäntapaan. 
Terveet elämäntavat vähentävät syrjäytymisen riskiä kaikissa ikäryhmissä. Järjestötyössä ja 
liikunnan ohjauksessa tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja. Hyvinvointiohjaaja huolehtii 
liikuntapaikkojen varauksista ja liikkumiseen innostavan liikunnan järjestämisestä. 
 
Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet 
Edistetään eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä liikunnan avulla tasapuolisesti 
Kustannustehokkaat ja vaikuttavat toimintaprosessit. 
Valtuustoon nähden 
sitovat tavoitteet 

Lautakuntaan 
nähden sitovat 
tavoitteet 

Mittari ja vertailuarvo Toimenpiteet 

Edistetään 

tasapuolisesti 
eri-ikäisten 

kuntalaisten  
hyvinvointia ja 

terveyttä liikunnan 

avulla 

 

Tietoisuus 

omatoimisista 

liikuntamahdolli-

suuksista 

 

Liikuntaan ohjaaminen 

ja tukeminen 

liikuntapaikkojen 

saavutettavuudella ja 

asiantuntevalla 

ohjauksella 

Kävijämäärät, 

hyvinvointi-

indikaattorit, 

osallistujien määrä, 

kuntalaiskeskustelut 

 

Vakiintuneet 

tapahtumat ja 

aktivointitoimenpiteet 

 

Mainonta ja 

varausjärjestelmä sisä- 

ja ulkoliikuntapaikoista 

Toimintakyvyn  
ylläpitäminen ja  
parantaminen 

liikunnan  
avulla 

 

Erityis- ja 

terveysliikunnan 
palveluiden kattavuus 

yksilölliset tarpeet 

huomioiden 

 

Riittävät resurssit ja 

ammattitaito ohjata 

myös erityisryhmiä 

Paikallinen ja 

seudullinen yhteistyö 

mm. liikuntalajeissa 

joita kunnassa ei voi 

harrastaa 

Kuntotestit, kyselyt 

 

Kehitetään 

liikunta/hyvinvointi-

passi liikuntalähetteen 

saaneille liikkumisen 

seurannan tueksi 

 

 

 

Varauskalenteri 
Uusi kokopäiväinen 

hyvinvointiohjaaja 

 

Liikuntatapahtumat ja 

ohjaajien koulutus 

 

Seudulliset aluefoorumit 

ja järjestötyön 

kehittäminen 

 

Toimintasuunnitelmat  
Asiantuntijuus 

ostopalveluna 

Yhteisöllisyys ja 

paikallisen osaamisen 

Liikuntamahdolli-

suuksien 

 

 

Matalan kynnyksen 

liikuntaryhmät 
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kehittäminen saavutettavuus  
Seuratoiminnan 

ajantasaistaminen 
Järjestöjen välisen 

yhteistyön 

edistäminen 

Avustukset €/asukas  

Haasteet ja kampanjat 

 

Kurssit, säännölliset 

tapaamiset 

 

Liikuntavastaavien 

rekisteri 

NUORISOPALVELUT 

Tavoitteena on kartoittaa ennaltaehkäisevän nuorisotyön toimintamuotoja ja vahvistaa 
moniammatillista yhteistyötä nuorten ajankohtaisissa asioissa mm. seutukuntien 
nuorisotyöntekijöiden, Ankkuritiimin, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, 4H:n, Itä-Hämeen 
opiston, Hartolan seurakunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 
 
Kunnan omistama nuorisotyön yhteinen tila 26.9.2016 alkaen mahdollistaa nuorten 7-29 -vuotiaille 
suunnatut ajankohtaisiin asioihin ja kasvun haasteisiin painottuvat ryhmät ja räätälöidyn 
toiminnan. Kunnan erityisnuorisotyössä tukevat Nuorten Työpaja Signaali - ja Hartolan etsivä -
hankkeet. "Nuorten talolla" toimiva Nuorisotila Nuokku on lasten ja nuorten suvaitsevaisuutta, 
päihteettömyyttä ja itsenäistymistä tukeva valvottu ja ohjattu vapaa-ajan viettopaikka. Nuokku on 
avoinna tammi-toukokuun ja syys-joulukuun 3 iltaa / vko sekä kesällä 1 x vko. Nuokku-valvontaa ja 
-ohjausta tehdään yhteistyössä Etsivän, 4H:n, MLL:n ja seurakunnan kanssa. 

Nuorisotapahtumia järjestetään osallistamalla nuoria toimintaan yrittäjien ja järjestöjen kanssa. 
Teemme vakiintunutta, seudullista yhteistyötä mm. nuorisovaltuustojen toiminnassa sekä nuorten 
parissa työskentelevien henkilöiden kanssa.  
 
Kunta on osatoteuttajana Koulutuskeskus Salpauksen hallinnoimassa ESR:n rahoittamassa Opintie-
hankkeessa. Hankkeessa työskentelee yksi kunnan työ- ja yksilövalmentajana yhteistyössä Sysmän 
ja Hartolan työpajojen, etsivien sekä nuorisotoimen kanssa. Tavoitteena on tukea opinnoissa 
peruskoulun keskeyttäneitä tai keskeyttämisvaarassa olevia nuoria.  
 
Nuorisopalvelut vastaa nuorten kesätyöllistämisestä. Hartolan Lionsien ja Yrittäjien tukemia 
kesätyöpasseja jaetaan vähintään 60 kpl alle 18-vuotiaille nuorille. Nuorten kesätyöllistämisen 
tavoitteena on lisätä nuorille heidän tarvitsemiaan valmiuksia toimia työmarkkinoilla.  
 
Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet 
Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä toiminta: päihteettömyyttä, suvaitsevaisuutta ja 
itsenäistymistä vahvistaen. 
Kustannustehokkaat ja vaikuttavat toimintaprosessit. 
Valtuustoon nähden 
sitovat tavoitteet 

Lautakuntaan 
nähden sitovat 
tavoitteet 

Mittari ja vertailuarvo Toimenpiteet 

Lasten ja nuorten 

hyvinvointia edistävä 

toiminta  

Nuorisotila Nuokku 

aktiivikäytössä 7-29 -

vuotiaille lapsille ja 

Hyvinvointi-

indikaattorit ja 

tutkimukset 

Nuorisovaltuusto 

kokoontuu säännöllisesti 

tehden yhteistyötä 
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Päihteetön ja 

itsenäistymistä tukeva, 

valvottu vapaa-ajan 

viettopaikka 

 

Nuorten 

ajankohtaisissa 

asioissa tukeminen 

 

Nuorten 

osallistaminen ja 

kuuleminen 

 

Liikuntayhteistyö 

järjestöjen ja 

asiantuntijoiden 

kanssa 

 

Suvaitsevaisuus ja 

monikulttuurisuus 

nuorille eri ryhmin ja 

pajoin  

 

Ennaltaehkäisevä, 

moniammatillinen 

seudullinen 

nuorisotyö (mm. 

nuoriso-, sosiaali- ja 

terveysalan 

ammattilaiset, poliisi) 

 

Osallistuminen 

järjestettyihin 

tapahtumiin, 

ohjattuun ohjelmaan 

ja retkiin 

 

Nuorisovaltuusto on 

aktiivinen vaikuttaja 

 

Monikulttuurinen 

nuorisotyö ja 

kotouttamiseen 

tähtäävät 

toimenpiteet 

Hartolan 

Ryhmäkodin kanssa 

 

Tapahtumien 

lukumäärä ja 

kävijämäärät sekä 

annettu palaute 

 

Yhteydenotot 

vanhemmilta, 

oppilaitoksista ja 

viranomaisilta 

 

seutukuntien NuVien 

kanssa 

 

1-2 tapahtumaa, 1-2 retkeä 

ja ohjattua tekemistä 

pääsääntöisesti koulun 

loma-aikaan 

 

Ajankohtaisissa asioihin ja 

muutoksiin reagoiminen 

mm. kampanjat, 

tarvittaessa käytetään 

asiantuntijoiden 

lisäpalveluita (mm. Selvä 

Pää -, Liikenneturvallisuus-

kampanjat) 

 

Liikuntaan ja harrastuksiin 

tukeminen sekä yksilölliset 

terveysliikuntapalvelut 

myös nuoren perheelle 

 

Uimakoulut 

 

Tutustutaan mm. AVARTTI-

kansainväliseen 

nuorisotoimintamalliin 

Ennaltaehkäisevä ja 

räätälöity 

erityisnuorisotyö 

tukitoimenpiteineen 

Etsivä 

nuorisotyöntekijä 

ja Nuorten Työpaja 

Signaali pyrkii 

tavoittamaan kaikki 

alle 29-vuotiaat 

ilman koulutusta tai 

työtä olevat nuoret 

sekä ne, joilla on riski 

jäädä koulutuksen ja 

/ tai työelämän 

ulkopuolelle 

Asiakkaiden määrä  

 

Positiivisten 

jatkosijoitusten määrä  

  

Kouluterveyskyselyn 

tulokset 

Päivystysajat ja 

jalkautuminen 

oppilaitoksiin 

 

Etsivän keskustelut 

kaikkien 9.-luokkalaisten 

kanssa yhdessä 

koulukuraattorin kanssa 

 

Saumaton yhteistyö etsivän 

ja työpajan välillä  

 

Avoin keskustelufoorumi 

tärkeiden sidosryhmien 

kanssa esim. päihdetyön-

ammattilaiset ja poliisi  

Työttömien nuorten Nuorten työpaja Nuorten työpajalla Räätälöity pajapaikka 



         HARTOLAN KUNTA                    talousarvio 2017 
                          Hartolassa on hyvä elää! 
 

 

52 

 

toiminnallinen ja 

suunnitelmallinen 

aktivointi  

auttaa nuoria 

sijoittumaan 

koulutukseen ja 

työelämään sekä 

parantamaan 

itsenäistymistä ja 

elämänhallintaa 

 

Startti- yms 

valmennusten ja 

erilaisten 

aktiviteettien 

kehittäminen 

sopimukselliset nuoret 

ja etsivällä 

sopimuksettomat 

kontaktit; 

asiakasmäärä ja 

valmennuspäivät 

 

Työvoimaviranomaiste

n tapaamiset 

kaikille sitä tarvitseville 

työttömille nuorille 

  

Valmennusten 

kehittäminen etsivän 

nuorisotyöntekijän ja 

toimintakeskuksen kautta 

 

Moniammatillinen 

seutuyhteistyö 

 

Hankkeille myönnettävä 

avustus 

Nuorten 

toimintakyvyn 

lisääminen ja 

vahvistaminen 

Ohjataan nuoria 

terveellisiin, 

päihteettömiin ja 

vastuullisiin 

elämäntapoihin 

 

Yksilölliset 

liikuntapalvelut 

liikuntaneuvojalta 

sekä nuorille että 

ohjaajille 

 

Liikuntaryhmiin 

osallistuvien määrä 

 

Hyvinvointi-

indikaattorit, 

tutkimukset, kyselyt 

Omaa matalan kynnyksen 

liikuntaa 

 

Kannustetaan käyttämään 

liikuntapalveluja 

liikuntaneuvojan kanssa 

 

Koulutusta ohjaajille 

 

Säännölliset tapaamiset 

sidosryhmien ja 

tarvittaessa vanhempien 

kanssa 

Työllistyminen, jatko-

opinnot ja 

yrittäjyyskasvatus  

Työpaja kannustaa 

työllistymiseen ja 

etsii uusia 

yrittäjyyden muotoja 

 

Yritys- ja 

oppilaitoksiin 

tutustuminen  

 

Työllistämistoimet 

niin että 

Nuorisotakuu 

toteutuu 

 

Etsivä ja työpaja 

ohjaavat nuoret 

koulutukseen, töihin 

tai työpajalle erilaisin 

Nuorisotyöttömien 

määrä 

 

Nuorten työpaja tekee 

oppilaitos- sekä 

tuettuja yrityskäyntejä  

 

Kuntouttava 

työtoiminta, 

työkokeilu 

Kehitetään toimivat 

tukitoimenpiteet vaihtuviin 

asiakasmääriin 

 

Tuetaan opiskeluihin 

yhteistyössä oppilaitosten 

kanssa 

 

Uusi SPR:n yhteinen hanke 

nuorten itsenäisen elämän 

tukemiseen 

opiskelupaikkakunnalla v. 

2017 Sysmän kanssa  

 

Kesätyöpaikat 

kesätyöpassilla yhdessä 

yritysten, yhdistysten ja eri 

toimijoiden kanssa 
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tukitoimenpitein  

Yrittäjyyskasvatuksen 

kartoitus 

Työhyvinvointi ja 

moniammatillisuus 
Osaava ja 

motivoitunut, pysyvä 

henkilöstö 

 

Lasten, nuorten ja 

nuorten aikuisten 

ajankohtaiset 

kasvuun ja 

kehitykseen liittyvät 

asiat ja toimenpiteet 

Työhyvinvointikyselyj

en tulokset 

 

Ammatillisen 

koulutuksen tarve 

(erityisen suuri 

muuttuvien 

ajankohtaisten 

asioiden vuoksi) 

 

Henkilöstön 

kuuleminen 

 

Kunnan ja 

seutukuntien 

moniammatillinen 

kuuleminen 

 

Nopea puuttuminen 

sidosryhmien kanssa 

Toimenpiteiden kartoitus ja 

ennaltaehkäisy 

 

Avoin keskusteluyhteys ja 

tiimipalaverit 

 

Vastuujako 

 
 

Nuorisotoimi TS 2016 TS 2017 TS 2018 

Nuorisotapahtumat ja retket 100 400 400 

Nuorten käyntikerrat nuorisotilassa 
(n. 90 Nuokku-iltaa / v) 

1500 2000 2000 

€ / asukas 26,25 25,00 25,00 

€ / 7-29 –vuotias nuori 176,75 150,00 150,00 

 
 
 
NUORTEN TYÖPAJA – HANKE 
 
Nuorten Työpaja Signaali tarjoaa 16–29 -vuotiaille työttömille nuorille mahdollisuuden ohjattuun 
ja tuettuun työntekoon, räätälöityyn koulutuspolkuun ja opintojen loppuun saattamiseen 
yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa sekä tukea avoimille työmarkkinoille työllistymiseen.  
Työpajalla kehitetään nuoren elämänhallintataitoja ja tuetaan terveellisiin elämäntapoihin.  
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2016 2017 2018 

Tavoitetut nuoret 35 nuorta 40 nuorta 45 nuorta 

Pajalle tehdyt sopimukset 28 nuorta 30 nuorta 30 nuorta 

Muihin toimenpiteisiin 

ohjatut nuoret 
7 nuorta 10 nuorta 15 nuorta 

 
 
HARTOLAN ETSIVÄ -HANKE  
 

Hartolan etsivä –hankkeen erityisnuorisotyöntekijän kohderyhmänä on alle 29-vuotiaat nuoret. 
Hankkeen päätavoitteena on nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi, erityisesti nuorten 
syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen sekä päihteettömyyden ja itsenäistymisen tukeminen myös 
opintopaikkakunnilla.  Etsivä on mukana kartoittamassa ja kehittämässä toiminnallisia pienryhmiä. 
Etsivän uutena kohderyhmänä on kotouttamisprosessissa olevat  Hartolan Ryhmäkoti ry:n 
alaikäiset maahanmuuttajanuoret.  
 
 
 
 

2016 2017 2018 

Asiakkuudet 32 45 45 

Asiakkaiden 
ikäjakauma: 

21-vuotiaat tai alle 

 

 

26 

 

 

39 

 

 

39 

22-29 -vuotiaat 6 6 6 
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KIRJASTO 
 
Hartolan kunnankirjasto kuuluu kunnan lakisääteisiin peruspalveluihin ja sen tavoitteena on 
edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, sekä 
sivistykseen. Kirjaston tehtävänä on mahdollistaa kansalaisvalmiuksien kehittäminen, 
kansainvälistyminen ja elinikäinen oppiminen. 
 
 
 
 
Tavoitteet 2017–2019 
 
Valtuustoon nähden 
sitovat tavoitteet 

Lautakuntaan nähden 
sitovat tavoitteet 

Mittari ja 
vertailuarvo 

Toimenpiteet 

Vaikutustavoitteet 
Lakisääteisten, kunnan 
peruspalveluihin 
kuuluvien 
kirjastopalvelujen 
tuottaminen. 

Vaikutustavoitteet 
Ajantasaiset 
kirjastopalvelut 
tasavertaisesti kaikille 
kansalaisille. 
Kirjavinkkaukset 
lapsille, digipalvelujen 
kehittäminen. 

Kokonaislainaus 
Kirjastokäynnit 
Kirjastoautopysäkit 
Aukiolotunnit 
Henkilöstön koulutus 
 

Osallistuminen Päijät-
Hämeen  Lastu-
verkkokirjaston sekä 
seudullisen 
kirjastoyhteistyön 
suunnitteluun, 
toimintaan ja 
toteutukseen.   
Oman kokoelman 
ajantasaisena 
pitäminen. 

Tuottavuustavoitteet 
Kattavat 
kustannustehokkaat 
kirjastopalvelut. 

Tuottavuustavoitteet 
Monipuolinen, 
ajantasainen kokoelma. 
Päivitetyt 
kirjastojärjestelmät ja 
verkkopalvelut. 
Ammattitaitoinen 
henkilökunta. 

 
Lainat/asukas 
 

Omatoimilehtilukusali 
2017. 
Omatoimikirjasto 
lähitulevaisuuden 
näkymänä. 
 

 
Tunnusluvut 
 

Kirjastotoimi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 

Kokonaislainaus  

- pääkirjasto 

- kirjastoauto 

- kaukolainat 
(ei laskettu 

kokoknaislainauslukuun) 

44142 
33 450 
10 692 

291 

47 000 47 000 47 000 47 000 

Lainat/asukas 17 18,5 18,5 18,5 18,5 

Kirjastokäynnit yhteensä 

- pääkirjasto 

- kirjastoauto 

24 167 
20 098 
  4069 

25 000 25 000 25 000 25 000 
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Aukiolotunnit TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 

Kirjastoautopysäkit 45 43 45 45 45 

Pääkirjaston aukiolotunnit 

yhteensä  
1.1.-31.5. ja 1.9.-31.12. 

1256  h      

Pääkirjaston aukiolotunnit 

talviaikana 
35 h/vk  39 h/vk 39 h/vk 39 h/vk 39 h/vk  

Pääkirjaston aukiolotunnit 

yhteensä  
1.6.-31.8. 

425 h      

Pääkirjaston aukiolotunnit 

yhteensä 
1681 *1851 *1851 *1851 *1851 

Pääkirjaston aukiolotunnit 

kesäaikana  
33 h/vk  39 h/vk 39 h/vk 39 h/vk 39 h/vk 

Henkilöstön koulutus yhteensä 20 pv  20 pv 18 pv 18 pv 18 pv  

 
*Tuleviin aukiolotunteihin ei ole laskettu omatoimilehtisalin tuomia lisätunteja.  
*Vuodesta 2016 lähtien ei ole laskettu erikseen kesä-ja talviaukioloja, koska kirjastossa on vuoden 
2016 alusta samat aukioloajat kesällä ja talvella. 
 
 

Henkilötyövuodet TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 

Kirjaston palkkaamat 3,00  3,00 3,00 3,00 3,00  

Palkkatuella 0,85  0,85 0,85 0,85 0,85  

Yhteensä 3,85  3,85 3,85 3,85 3,85  

 
SEUDULLINEN KIRJASTOYHTEISTYÖ 
 
Päijät-Hämeen yhteinen verkkokirjasto LASTU 
 
Lastu-verkkokirjastossa asiakas voi käydä tekemässä varauksia mistä Päijät-Hämeen kirjastosta 
tahansa ja valita noutopisteeksi oman kotikirjastonsa. 
 
Lastu on toiminut touko-kesäkuun 2016 vaihteesta lähtien Päijät-Hämeessä.  
LASTU on hyvä työkalu nykyajan kirjastonkäyttäjälle. Sen avulla voi varata aineistoa tietokoneella.  
 
Asiakkaille näkyvän Lastun takana on Origo-kirjastojärjelmä, jonka lainaaja- ja aineistorekisteri 
yhdistettiin keväällä 2016 Päijät-Hämeen seudulliseksi kirjastopalveluksi. 
Päijät-Hämeen kirjastojen kokoelmat tarjoavat lähes 1,2 miljoonaa kirjaa sekä musiikkia, 
kuvatallenteita ym. aineistoa asiakkaiden käyttöön. 
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Päijät-Hämeen kunnissa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollolla, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja 
Sysmä)  toimii yhteensä 18 kirjastoa ja 6 kirjastoautoa. Näissä asioi vuosittain 74 000 lainaajaa, 
asiakaskäyntejä on 2 miljoonaa ja lainauksia 3,7 miljoonaa. 
 
VAPAA SIVISTYSTYÖ (KANSALAISOPISTO JA MUSIIKKIKOULU)  
 
Vapaan sivistystyön palvelut ostetaan Itä-Hämeen Opistolta. Itä-Hämeen Opiston kansalaisopisto 
tarjoaa nuorille ja aikuisille mahdollisuuden kehittävään opiskeluun ja harrastamiseen. Itä-Hämeen 
Opiston musiikkikoulu tarjoaa taiteen perusopetuksen mukaista musiikin perusopetusta. Itä-
Hämeen Opiston musiikkikoulussa on mahdollista suorittaa musiikin perusopetuksen yleinen 
oppimäärä. Vapaan sivistystyön opetus järjestetään Itä-Hämeen opiston omien tilojen lisäksi 
kunnan eri kiinteistöissä. 
 
Tunnuslukuja: 

 
 
 

 

 

 
 

4. TEKNINEN LAUTAKUNTA JA HALLINTO 
 

Koko tekninen toimi on kunnanvaltuustoon nähden sitova tulosalue, jolle vahvistetaan määrärahat 
ja tuloarviot. Tekninen toimi sisältää teknisen toimen hallinnon, vesi- ja viemärilaitoksen, 
jätehuollon ja satamalaitoksen, kaavoituksen, maa- ja metsätilat, liikennealueet, puistot ja 
tilapalvelun sekä tiehallinnon. 

4.1 Hallinto 
 

Toiminta-ajatus: 

Teknisen osaston hallinnon tavoitteena on järjestää kunnan muiden toimialojen tarvitsemat 
tukipalvelut sekä suoraan kuntalaisille tuotetut palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. 

 

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet 
Valtuustoon nähden Lautakuntaan nähden Mittari ja  Toimenpiteet 
sitovat tavoitteet sitovat tavoitteet vertailuarvo     
Tekninen osasto tuottaa 
ajanmukaiset teknisen 
toimen palvelut lähellä 
asukkaita. 
 
Tekninen osasto huolehtii 

Vesi- ja viemärilaitoksen 
toiminta on luotettavaa 
ja kannattavaa. 
 
Jätehuolto järjestetään 
asianmukaisesti, 

Vesi- ja 
viemärilaitoksen 

taloudellinen tulos. 
 

Talousveden 
laadunseuranta. 

Vesi- ja viemärilaitos 
toimivat luotettavasti 

ja kannattavasti. 
Puhdistamon 

tehostamissuunnitelma 
ja varavedenottamon 

 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 
Kansalaisopisto 
euroa 
 
Musiikkikoulu 
euroa 

 
18 735 
 
21 048 
 

 
21 673 
 
24 422 

 
22 000 
 
25 000 

 
22 000 
 
25 000 

 
22 000 
 
25 000 
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vastuullaan olevasta 
yhdyskuntatekniikasta ja 
infrastruktuurista ja tekee 
yhteistyötä naapurikuntien 
kanssa joustavasti.  
  

kustannustehokkaasti ja 
kannattavasti. 
 
Kaavoitettujen tonttien 
määrä ja laatu vastaa 
rakentamisen tarpeita. 
 
Tehtävät hoidetaan 
laadukkaasti ja 
kustannuksin, jotka 
pysyvät talousarvion 
puitteissa. 
 
 

  

 
Jäteveden 

puhdistustuloksen 
seuranta. 

 
Jätehuollon 

kannattavuus. 
 

Metsän myyntitulot 
suhteessa 

suunnitelmaan. 
 

Kaavoitetut 
rakentamattomat tontit 
suhteessa rakentamisen 

määrään. 
 

Sataman varausaste. 
  

lupahakemus 
valmistellaan 2017.   

 
Metsiä hoidetaan 

suunnitelman 
mukaisesti. 

 
Satamaa korjataan 

keväällä 2017. 
 

Keskeneräiset 
kaavahankkeet 

saatetaan valmiiksi 
vuoden 2017 aikana. 

 
Jätehuoltoratkaisu 

selvitetään ja 
jäteasema valmistuu 
vuoden 2017 aikana. 

  

 
 

4.2 Vesi- ja viemärilaitos 
 

Vesilaitos toimii tällä hetkellä yhden vedenottamon varassa. Suunnitelmissa on varavedenottamon 
rakentaminen ja nykyisen parantaminen. Verkoston toimivuutta ja sen häiriöiden rajattavuutta on 
kehitetty ja kehitystyö jatkuu.  
Puhdistamo on saanut ympäristöluvan vuonna 2016 ja sen edellyttämät tehostamis- sekä 
varmistamissuunnitelmat ja –toimet ovat vuoden 2017 painopisteenä. 
 

4.3 Jätehuolto ja Satamalaitos 
 

Jätteiden käsittelysopimus raukeaa vuodenvaihteessa. Tilapäinen käsittelysopimus on valmisteltu 
ja alkuvuoden aikana on tarkoitus linjata jätehuollon tulevaisuutta sekä valmistella pidemmät 
sopimukset. Jäteaseman parantamishanke valmistuu vuonna 2017. 
Sataman rakenteita korjataan keväällä 2017 ja kysyttyjen lukittujen laituripaikkojen määrää 
kasvatetaan. 
 

4.4 Maa- ja metsätilat 
 
Metsätiloilla on ajantasainen hoitosuunnitelma. Metsiä hoidetaan ja puuta myydään tehdyn 
suunnitelman mukaisesti. Metsänhoito on ulkoistettu yksityiselle yritykselle. 
Kunnalla on vapaa-ajan asuntojen sekä asuinrakennusten ja yritysten käyttöön kaavoitettuja 
tontteja. Vapaa-ajan asuntojen rantatontteja markkinoidaan tapahtumien yhteydessä. 
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4.5 Kaavoitus 
 

Kaavoituksessa on tarkoitus saattaa valmiiksi keskeneräiset kaavat ja suorittaa näiden laskutus. 
Kunnan alueella olevia rakentamattomia rakennuspaikkoja ja tontteja on tällä hetkellä runsaasti ja 
kysyntä vähäistä. Tämän vuoksi mittavia kaavoitushankkeita ei ole tarpeen käynnistää vuonna 
2017. 
 

4.6 Alueiden hoito 
 

 

LIIKENNEALUEET, PUISTOT JA LIIKUNTA-ALUEET 
 
 
Kunta ylläpitää keskustaajaman katuja.  Kaduista keskustietä ja yhdystietä ylläpitää ELY. Katujen 
parantamishankkeissa erityistä huomiota kiinnitetään kevyen liikenteen turvallisuuteen sekä 
esteettömyyteen. Talvikunnossapidon hoitaa sopimusurakoitsija.   
 
 

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet 
Valtuustoon nähden Lautakuntaan nähden Mittari ja  Toimenpiteet 
sitovat tavoitteet sitovat tavoitteet vertailuarvo   

Tekninen osasto 
osallistuu 
ajanmukaisten 
liikuntapalveluiden 
tuottamiseen 
huolehtimalla 
liikuntapaikoista. 
 
Tekninen osasto 
huolehtii vastuullaan 
olevasta 
infrastruktuurista ja 
tekee yhteistyötä 
naapurikuntien kanssa 
joustavasti.  
 
Tekninen osasto edistää 
kuntalaisten turvallista 
liikkumista. 
  

Tehtävät hoidetaan 
laadukkaasti ja 
kustannuksin, jotka  
pysyvät talousarvion 
puitteissa. 
 
Liikenneturvallisuuden 
parantaminen. 

 
 
 

 
  

Liikenne- 
onnettomuuksien  

määrät kunnan  
ylläpitämillä kaduilla. 

 
Liikenneturvallisuus 

työryhmän kokousten  
määrä. 

  

Keskustan  
viihtyisyyden  

ja liikenne- 
turvallisuuden sekä 

esteettömyyden 
parantamishanke  
toteutetaan 2017. 

 
Kevyenliikenteen  

väylät  kuninkaan-,  
opin- ja visantielle sekä 

Kurpanpellontien 
liittymä rakennetaan  

valmiiksi 2017. 
 

Katuvalaistusta uusitaan 
led-valaisimiksi. 
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4.7 Pelastustoimi 
 

Pelastustoimen palvelut tuottaa Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Pelastustoimi siirtyy sote- ja 
maakuntauudistuksessa perustettavaan uuteen organisaatioon ja sen toimintaa sekä taloutta 
sopeutetaan tähän. Uudistuksessa pelastustoimi poistuu kunnan tehtävistä. 
 

4.8 ICT- palvelut 
 

Teknisen osaston vastuulle kuuluvat kunnan valokuituverkko aktiivilaitteineen, palvelin- ja 
konesaliratkaisut sekä yhteydet ja tietoturvallisuus. Palvelut on pääasiallisesti ulkoistettu ja vuonna 
2016 aloitetussa tehostamisprojektissa tavoitellaan kustannussäästöjä palveluiden laajuuden ja 
laadun oleellisesti heikentymättä. Tehostamistoimet saatetaan loppuun vuoden 2017 aikana. 
 

4.9 Tilapalvelut 
 

 

KIINTEISTÖJEN HOITO, SIISTIMINEN JA RUOKAHUOLTO 
 
 
Tekninen osasto tuottaa kiinteistönhoidon, ruokahuollon ja siistimisen palveluita kunnan muille 
toimiajoille sekä kunnan omistamissa kiinteistöissä toimiville muille organisaatioille.   
 
 

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet 
Valtuustoon nähden Lautakuntaan nähden Mittari ja  Toimenpiteet 
sitovat tavoitteet sitovat tavoitteet vertailuarvo     

Tekninen osasto osaltaan 
mahdollistaa 
ajanmukaisten koulu-, 
päivähoito, vapaa-aika, 
liikunta- ja 
kirjastopalveluiden 
tuottamisen lähellä 
asukkaita tuottamalla 
näiden tarvitsemia 
tukipalveluita.  
 
Tekninen osasto osallistuu 
sosiaali- ja 
terveyspalveluiden 
järjestämiseen 
kuntalaisille tuottamalla 
tukipalveluita näiden 
tuottajille. 

 Kiinteistöjen kuntoa, 
siisteyttä, terveellisyyttä 

ja turvallisuutta 
ylläpidetään 

kustannustehokkaasti. 
 

Ruokahuollon palvelut 
tuotetaan sopimusten 

mukaisesti ja 
kannattavasti. 

 
Siistimisen palvelut 

tuotetaan sopimusten 
mukaisesti ja 
kannattavasti. 

 
Toimintojen mahdollinen 

osittainen  siirto sote-

 Toteutunut suoritteen 
hinta koululla ja 
keskuskeittiöllä. 

 
Asiakastyytyväisyyskysely 

ruokahuollossa. 
 

Sisäilmatyöryhmän 
kokousten määrä. 

 
Kunnan asuntojen 

vuokrausaste. 
 

Sairaslomat toimistossa, 
huollossa, keittiöllä ja 

siistimisessä. 
 

 Sisäilmatyöryhmän 
toiminta 

vakiinnutetaan. 
 

Käynnistetään 
tiiviimpi yhteistyö 
keittiön ja koulun 

välillä. 
 

Tukipalveluiden  
 

Kirjaston lukusali 
rakennetaan. 

 
Paloaseman, 

kunnanviraston, 
päiväkodin ja 
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uudistukseen liittyen 
valmistellaan 
huolellisesti.  

 
  

yhtenäiskoulun 
suunnitellut 
korjaukset 

toteutetaan. 
 

Työhyvinvoinnin 
kehittämiseen 
panostetaan. 

 
 

4.10 Rakennukset 
 

Kunnassa on viimevuosina toteutettu useita suuria rakennushankkeita. Näiden hankkeiden vuoksi 
korjausvelkaa on lyhennetty merkittävästi. Uusien kiinteistöjen osalta toiminta keskittyy niiden 
tekniikan omaksumiseen, säätämiseen sekä ylläpidon vakiinnuttamiseen. 
 
Kunnanviraston, päiväkodin, koulun sekä paloaseman osalla jatketaan rakennusten vuosittaisia 
korjauksia. Tavoitteena on erityisesti turvata tilojen terveellisyys, turvallisuus sekä 
energiatehokkuus.  Käytöstä poistuneet rakennukset myydään tai puretaan.  
 

4.11 Tiejaostot 
 

Tiejaosto hoitaa tielautakunnan tehtävät ja jakaa yksityistieavustukset. 
 
Tekninenlautakunta Tp 2015 Ta 2016  

+ muutos 
Ta 2017 Muutos  

2016 - 2017 

Tuloarviot ja määrärahat        
  Toimintatulot, ulkoiset 2 118 131 2 386 385 2 331 060 -2,37 % 
  Valmistus omaan käyttöön 47 409      
  Toimintamenot, ulkoiset -3 072 277 -3 706 276 -3 417 621 -8,45 % 
  Toimintakate, ulkoinen -906 737 -1 319 891 -1 086 561 -21,47 % 
          
  Toimintatulot, sisäiset 1 654 095 1 745 064 1 817 695 4,00 % 
  Toimintamenot, sisäiset -835 542 -849 814 -704 058 -20,70 % 
          
  Toimintakate ulkoinen + sisäinen -88 184 -424 641 27 076 1668,33 % 
          
Laskennalliset kustannukset        
  Suunnitelmapoistot -554 335 -602 418 -769 689 21,73 % 
  Muut laskennalliset kustannukset -95 065 175 172 138 257 -26,70 % 
          
  Tehtävän kokonaiskustannukset -737 584 -851 887 -604 356 -40,96 % 
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5. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 
 

 
Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet 
Valtuustoon nähden Lautakuntaan nähden Mittari ja  Toimenpiteet 
sitovat tavoitteet sitovat tavoitteet vertailuarvo     
Vaikuttavuustavoitteet 
 
Palvelu 
 
Osaaminen 
 
Tehokkuus 
 
Terveellinen, turvallinen ja 
viihtyisä ympäristö 
 
Tasapuolisuus ja 
oikeudenmukaisuus  

Vaikuttavuustavoitteet 
 
Tasapuolisuus 
 
Oikeudenmukaisuus 
 
Lainsäädännönmukaisuus 
 
Sujuva asioiden käsittely 
 
Neuvova asiakaspalvelu 
  

Rakennusvalvonnan 
lupa ym. asiat 
käsitellään keskimäärin 
3 viikossa 
 
Rakennusvalvonnan 
luvista haetaan 20 % 
sähköisesti 
 
Ympäristönsuojelun 
lupa-asiat käsitellään 4 
kk aikana  

Sähköisten 
palveluiden 
markkinointi 
 
Tiedottaminen ja 
asiakaslähtöisyys 
 
Kuntayhteistyö 
 
Viihtyisä ja puhdas 
elinympäristö 
  

 

5.1 Rakennusvalvonta 
 

Vuonna 2016 käyttöönotetun täysin uudistetun rakennusjärjestyksen käyttöönottoa jatketaan, 
samalla kun Lupapiste- palvelun käyttöönotto aloitetaan. Kyseinen palvelu otetaan Hartolassa 
käyttöön 9 kunnan (Asikkala, Hartola, Hausjärvi, Iitti, Loppi, Mäntyharju, Padasjoki, Pertunmaa ja 
Sysmä) yhteishankintana, millä saavutetaan kustannussäästöjä käyttöönotossa ja käytönaikaisissa 
maksuissa. Lupapiste mahdollistaa rakennusvalvonnan palvelut 24/7, helpottaa yhteistyötä 
naapurikuntien kanssa ja vapauttaa henkilökuntaa asiakaspalveluun. 
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Vuonna 2017 toimistosihteerin työaika jakautuu puoliksi ympäristötoimen ja teknisen toimen 
välillä. 
Joutsan kunnan kanssa käydään neuvotteluja rakennustarkastajan palvelujen myynnistä. 
Koulutukseen panostetaan enemmän muutostilanteessa.  
 

 

Asia TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 

Myönnetyt rakennus-, maisema- 
 ja toimenpideluvat 

135 120 165 170 160 

Toimenpideilmoitukset 44 20 45 50 50 

Poikkeamisluvat 5 - 5 10 10 

Jatkoajat ja muut päätökset 84 - 70 70 70 

Suoritetut katselmukset 277 180 200 180 180 

 

5.2 Ympäristönsuojelu 
 

Ympäristönsuojelun tavoitteena on ihmisen toiminnasta syntyvien ympäristöhaittojen 
minimoiminen, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä viihtyisä ja puhdas elinympäristö. 
Ympäristönsuojelutehtäviin kuuluvat mm. ympäristö- ja maa-aineslupa-asiat sekä jätehuollon 
valvonta ja meluilmoitusten käsittely. 
 
Kunnan valvomia ympäristölupakohteita Hartolassa on 22, joista suurin osa on maatiloja ja 
murskaamoja. Maa-aineslupakohteita on yhteensä 17, nämä painottuvat soran ja hiekan ottoon. 
 
Ympäristönsuojelua koskeva lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti, esimerkiksi 1.5.2015 voimaan 
tulleiden muutosten myötä eläinsuojien luvanvaraisuuden kynnystä nostettiin sekä 
ympäristölupamenettelyä kevennettiin toiminnan muutostilanteissa. Lisäksi maa-aineslain ja 
ympäristönsuojelulain samaa hanketta koskevat erilliset lupamenettelyt yhdistettiin yhdeksi 
menettelyksi 1.7.2016 lähtien, minkä johdosta myös Hartolan ympäristö- ja maa-ainestaksa 
päivitettiin ajan tasalle. 
 
Hartolan ympäristönsuojelutehtävät hoidetaan yhteistyössä Heinolan kaupungin ja Sysmän kunnan 
kanssa. 
 

TUNNUSLUVUT, YMPÄRISTÖNSUOJELU 

Määrä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 

Valvonta- ja tarkastuskäynnit 
(ei maa-aineslupatarkastukset) 

110 150 150 150 150 

Näytteet 22 20 20 20 20 

Ympäristöluvat 4 3 3 3 3 

Kampanjat ja projektit 3 2 2 2 2 
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Maa-aineslupalausunnot 8 2 2 2 2 

Maa-aineslupien valvontakäynnit 40 50 50 50 50 

 
 

     

Ympäristölautakunta Tp 2015 Ta 2016  
+ muutos 

Ta 2017 Muutos  
2016 - 2017 

Tuloarviot ja määrärahat        
  Toimintatulot, ulkoiset 133 193 59 500 99 501 40,20 % 
  Toimintamenot, ulkoiset -137 093 -132 254 -151 023 12,43 % 
  Toimintakate, ulkoinen -3 900 -72 754 -51 522 -41,21 % 
          
  Toimintatulot, sisäiset 250 0 0   
  Toimintamenot, sisäiset -13 138 -6 525 -6 525 0,00 % 
          
  Toimintakate ulkoinen + sisäinen -16 788 -79 279 -58 047 -36,58 % 
          
Laskennalliset kustannukset        
  Suunnitelmapoistot        
  Muut laskennalliset kustannukset -16 183 -17 719 -19 483 9,05 % 
          
  Tehtävän kokonaiskustannukset -32 971 -96 998 -77 530 -25,11 % 

 
 

 
 

    

    6. INVESTOINTI KOHTEET       

   Kohde Perustelu ta2017 ts2018 ts2019 

     -735000 -775000 -780000 

Tasetili KP Aineettomat hyödykkeet      

11986 91011 tietokoneohjelmistot järjestelmähankintoja -30000 0 0 

         

   Maa ja vesialueet      

Huom 91021 maa-alueiden osto määrärahavaraus -100000 -100000 -100000 

Huom 91021 kiinteistöjen myynti tonttien myynti 100000 100000 100000 
         

   Talonrakennus ja tilapalvelut     

11972 92029 Yhtenäiskoulu sokkelit ja sadevesi 2017, katon 
huoltomaalaus 2019 

-15000 0 -80000 

11959 92017 Kirjasto lukusali 2017, katto 2019 -10000 0 -30000 

11962 92020 Palotalo sisätilat ja sadevesi 2017,  julkisivu, 
ikkunat ja katto 2018 

-60000 -90000 0 

11981 92028 Kunnanvirasto 
turvallisuusparannuksia 2017, katon 
uusinta 2019  -25000 0 -60000 

11958 92018 Vanttu 
Katto ja tiivistys 2017, märkätilat ja 
sisämaalaus 2018, Piha-alueet 2019   -30000 -30000 -15000 

11977 92024 
energiatehokkuuden 
parantaminen 

lämmöneristyksiä, ikkuna ja 
ovivaihtoja sekä LVIS tekniikkaa -25000 -25000 -25000 
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TALOUSSUUNNITELMA 2017 – 2019 
 

    TP TA TA TS TS 

  Ulkoiset tuotot ja kulut 2015 2016 2017 2018 2019 

         

Toimintatulot 3 040 057 3 096 726 3 082 584 3 027 970 3 028 370 

  Myyntitulot 1 329 392 1 740 936 1 568 650 1 530 686 1 531 086 

  Maksutulot 311 275 227 600 239 950 239 300 239 300 

  Tuet ja avustukset 197 174 143 624 180 266 164 266 164 266 

  Muut toimintatulot 1 154 807 984 566 1 093 718 1 093 718 1 093 718 

Valmistus omaan käyttöön 47 409      

Toimintamenot -20 546 210 -22 334 807 -21 079 335 -20 934 171 -20 909 041 

  Henkilöstömenot -4 640 611 -5 180 313 -4 958 348 -4 924 618 -4 925 058 

  Palvelujen ostot -14 553 550 -15 403 294 -14 494 399 -14 390 395 -14 364 745 

  Aineet tarvikkeet ja tavarat -788 712 -1 143 788 -1 072 240 -1 064 810 -1 064 890 

  Avustukset -280 477 -417 600 -386 600 -386 600 -386 600 

  Muut toimintamenot -282 860 -189 812 -167 748 -167 748 -167 748 

Toimintakate -17 506 153 -19 238 081 -17 996 751 -17 906 201 -17 880 671 

Vertotulot 10 219 257 9 685 000 9 859 000 9 817 000 10 085 000 

Valtionosuudet 8 788 591 8 935 730 9 190 746 9 140 000 8 926 000 

Rahoitustulot ja -menot -137 283 -165 455 -150 510 -150 540 -150 540 

   Liikenneväylät ja yleiset alueet     

11968 93011 

katujen ja 
pysäköintialueiden 
rakentaminen ja päällystys 

Opintien stabilointi ja valmistuneiden 
alueiden päällystys 2017 -250000 -50000 -50000 

11968 93012 
katuvalaistuksen 
uusiminen 

Ledvalaistuksen lisääminen 
-30000 -30000 -30000 

11982 93017 satama Venelaiturin parannuksia 2017 -10000 0 0 

11983 93018 keskusta-alue 
Keskustan turvallisuuden ja 
viihtyisyyden parantaminen -100000 -50000 0 

11984 93019 Puistot         

    

 

    

   Vesilaitos 
 

    

11975 94011 vesijohdot Verkoston osien peruskorjausta -30000 -30000 -30000 

11971 94012 vedenottamo Uuden vedenottamon hankinta -10000 -10000 -400000 
    

 
    

   Viemärilaitos 
 

    

11976 95011 viemärit 
Viemärilinjojen ja pumppaamoiden 
sujuttaminen, peruskorjaus sekä 
uusinta 

-60000 -60000 -60000 

11985 95012 puhdistamo Puhdistamon toimintavarmuuden 
parantaminen 

-50000 -400000 0 

    
 

    

      Investoinnit yhteensä -735000 -775000 -780000 
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  Korkotulot 11 526 10 600 7 660 7 660 7 660 

  Muut rahoitustulot 31 165 29 530 22 030 22 000 22 000 

  Korkomenot -178 095 -205 000 -180 000 -180 000 -180 000 

  Muut rahoitusmenot -1 879 -585 -200 -200 -200 

Vuosikate 1 364 412 -782 806 902 485 900 259 979 789 

Poistot ja arvonalentumiset -556 237 -603 750 -770 621 -770 621 -770 621 

  
Suunnitelman mukaiset 
poistot -556 237 -603 750 -770 621 -770 621 -770 621 

  Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 

Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 

  Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0 

  Satunnaiset menot 0 0 0 0 0 

Tilikauden tulos 808 175 -1 386 556 131 864 129 638 209 168 

Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)      

Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys(+)      

Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)      

Tilikauden yli-/alijäämä 808 175 -1 386 556 131 864 129 638 209 168 
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HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA V.2017-2018 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunnanjohtaja

Elinkeinoneuvoja

Matkahuolto

Hallintojohtaja

Hallinto-osasto

Rehtori-
sivistystoimen-

johtaja

Sivistysosasto

Tekninen johtaja

Tekninen osasto
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Hallinto-osasto 
 

 
 
Hallinto-osastolla tehdään taloushallinto ja kirjanpito sekä palkkahallinnon tukitehtävät. Lisäksi 
hoidetaan markkinat, vaalit ja asuntoasiat. Hallinto-osaston työntekijöistä palvelusihteeri on osa-
aikaeläkkeellä. Hallinto-osaston henkilöstöresurssit lisääntyvät uuden toimistosihteerin 
palkkauksen myötä 0,5 henkilöllä. Uuden henkilön toimenkuvaan sisältyy neuvonnan 
palvelusihteerin osa-aikaisuuden sijaistus (40%), matkahuollon varahenkilönä toimiminen, 
Hartolan markkinoiden valmistelutehtävät, maahanmuuttajien kustannusten raportointi ja 
maksatusten haku.  
 
Kunnanjohtajan alaisuudessa on elinkeinotoimi, johon sisältyy matkahuolto (1hlö), työllistäminen 
(palkkatukityöllistettävät 5 hlöä), matkailu-, yritys- ja maaseutupalvelut sekä hanketoiminta. 
Elinkeinotoiminnan alla on myös Hartolan markkinat. 

Hallintojohtaja

Palvelusihteeri (1,5)

Laskentasihteeri (1)

Toimistosihteeri (2)
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Sivistystoimi

 
 
 
 
Päivähoidossa vuoden 2017 alussa päivähoidon esimies palaa vuorotteluvapaalta ja sijaisuutta 
tehnyt lastentarhanopettaja palaa esiopetusryhmään. Lastenhoitaja palaa vuorotteluvapaalta 
päiväkotiin ja esiopetusryhmässä toiminut perhepäivähoitaja Onnimanniin. Henkilöstö vuoden 
2017 alusta: päivähoidon esimies, 3 lastentarhanopettajaa, 4 lastenhoitajaa, 7 perhepäivähoitajaa ja 
2,5 avustajaa. 
Perusopetuksessa on 7 luokanopettajan, 6 lehtorin ja 3 erityisopetuksen virkaa. Viroista kaksi 
avointa virkaa on täytetty määräaikaisesti lukuvuoden 2016-2017 loppuun saakka. Kevään 2017 
aikana suunnitellaan avointen virkojen täyttämiseen liittyvät virkajärjestelyt perustuen tulevien 
vuosien oppilasennusteisiin. Yksi vakinaisista viranhaltijoista on osa-aikaeläkkeellä. 
Edellä mainittujen virkojen lisäksi perusopetuksessa kaksi päätoimista ja yksi sivutoiminen 
tuntiopettaja vakinaisessa virkasuhteessa. 
Lukuvuodeksi 2016-2017 on palkattu yksi päätoiminen tuntiopettaja maahanmuuttajien 
perusopetukseen valmistavaan opetukseen sekä yksi päätoiminen tuntiopettaja resurssiopettajaksi 
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella. 

Rehtori-
Sivistystoimenjohtaja

Päivähoidon esimies (1)

Lastentarhanopettaja (3)

Perhepäivähoitaja (7)

Lastenhoitaja (4)

Avustaja (2,5)

Opettaja, päätoim. (18)

Opettaja sivutoim. (2) 

Koulunkäynninohj. (11)

Apip-toiminnan ohjaaja (1)

Kirjastonjohtaja (1)

Kirjastovirkailija (1)

Kirjastoautonkuljettaja-
virkailija  (1)

Kirjastoavustaja (1)

Vapaa-aikaohjaaja (1)

Etsivä nuorisotyöntekijä 

määräaikainen  (1)

Nuorten työpajan työ-ja 
yksilövalmentaja 

määräaikainen (2)

Toimistosihteeri (1)
Hyvinvointiohjaaja (1)
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Vakinaisia koulunkäynninohjaajia on kahdeksan, josta neljällä on täysi työaika ja neljällä osa-
aikatyö. Määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia on kolme, joista yhdellä on täysi työaika ja kahdella 
osa-aikatyö. Tämän lisäksi koulussa on vakinainen aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja 
 
 

Tekninen toimi 
 

Kunnallis- ja kiinteistöteknisissä töissä on 10 henkilöä, joista osa-aikaeläkkeellä 3 henkilöä. 
Henkilötyövuosia on yhteensä 8,5 ja lähivuosina usean eläkeikä täyttyy ja 2016 näitä henkilöitä on 
1. 

 

Tekninen johtaja

Toimistorakennusmestari (1) huolto (8,5)

Siivoustyönjohtaja (1) siivous (9)

Ravitsemustyönjohtaja (1) ruokahuolto (9)

Toimistosihteeri (2)

Rakennustarkastaja (1)

Ympäristötarkastaja (75% 
ostopalveluna Heinolasta)


