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YLEISPERUSTELUT
1. TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT 2018 – 2020
Suomen talous on pitkän taantuman jälkeen uudessa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen
talous kasvaa 2,9 % vuonna 2017, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan.
Suomen kansantaloutta on vetänyt ylöspäin sekä kotimainen että ulkomainen kysyntä.
Viennin kasvumahdollisuuksia on parantanut maailmanlaajuisen kysynnän koheneminen ja yritysten
kustannuskilpailukyvyn paraneminen. Kotitalouksien kulutuskysyntää on rajoittanut hidastuva
ostovoimakehitys, mutta talven 2018 palkkaratkaisu voi muuttaa tilannetta. Investointien kasvua
rajoittaa asuntorakentamisen kasvun hiipuminen, mutta sitä kiihdyttävät isot tuotannolliset
investointihankkeet.
Maailmantalouden kasvua ylläpitävät erityisesti kehittyvät taloudet, mutta myös teollisuusmaissa
kasvu vahvistuu. Maailmankauppa on kehittynyt myönteisesti viime vuoden lopulta lähtien. Kauppaa
ovat kiihdyttäneet erityisesti nousevat taloudet, mutta jatkossa euroalueen myönteisen kehityksen
merkitys korostuu.
Vaikka tuotannon hintakilpailukyky kohenee ja työttömyys vähenee, kokonaistuotannon kasvu on
kovin hidasta. Vuonna 2018 BKT on edelleen lähes 3 prosenttia ja teollisuustuotanto runsaan
viidenneksen alemmalla tasolla kuin vuonna 2008.
Julkisen talouden alijäämä on pienentynyt asteittain viime vuosina. Julkista taloutta ovat vahvistaneet
hallituksen päättämät sopeutustoimet sekä viime vuonna virinnyt talouskasvu. Alijäämän
supistuminen jatkuu lähivuosina. Noususuhdanne ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellisia
ongelmia. Myönteisestä suhdannetilanteesta huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi.
Julkisen velan määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden 2008 jälkeen. Bruttokansantuotteen kasvu ja
alijäämän pieneneminen alentavat velkasuhdetta lähivuosina. Väestön ikääntymisestä johtuen
julkisessa taloudessa on kuitenkin pitkällä aikavälillä tulojen ja menojen välinen epätasapaino eli
kestävyysvaje. Kestävyysvajeesta johtuen velkasuhde uhkaa kääntyä tulevina vuosikymmeninä
uudelleen nousuun.
Bruttokansantuotteen kasvun säilyminen kohtuullisen nopeana parantaa työllisyyttä, mutta
työttömien määrä pienenee silti hitaasti. Työttömyysaste alenee 8,1 prosenttiin v. 2018.
Työllisyystilanteen kohentumisen hidasteena ovat viime vuosina olleet erilaiset alueelliset ja
ammatilliset yhteensopivuusongelmat työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen välillä.
Yhteensopivuusongelmat ovat voimistuneen talouskasvun myötä jonkin verran vähenemässä.
Vuonna 2018 hinnat nousevat kuluvaa vuotta laajemmin eri hyödykeryhmissä, mutta palveluiden
hintojen nousun vaikutus kokonaisinflaatioon pysyy jatkossakin suurimpana. Maltillisesti nousevan
öljyn hinnan, vahvistuvan Yhdysvaltain dollarin sekä tasoltaan matalan mutta nousevan korkotason
odotetaan kiihdyttävän inflaatiota.
Vuonna 2019 BKT kasvaa 1,8 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun kotitalouksien
reaalitulojen kasvu hidastuu. Yksityisten investointien kasvu jatkuu hyvänä, kun tuotannolliset
investoinnit lisääntyvät mm. metsäteollisuuteen suunniteltujen suurhankkeiden vuoksi. Työllisyys
jatkaa kohenemistaan, mutta hieman aiempaa hitaammin. Kuluttajahintojen nousu tasoittuu 1,5
prosenttiin v. 2019.
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1.1 Kuntatalouden näkymät ja kilpailukykysopimuksen vaikutukset kunnan tuloihin ja
menoihin
Kuntatalouden näkymät ovat parantuneet, koska kansantaloudessa on tapahtunut käänne parempaan.
Vaikka menokehitys jatkuu maltillisena, ongelmana on nyt tulojen merkittävä alentuminen.
Verotulojen ennakoidaan pienenevän ensi vuonna 0,7 % ja valtionosuuksien lähes 4 %.
Myös kuntien menot alentuvat kilpailukykysopimuksen, toimeentulotuen KELA-siirron ja kuntien
omien toimenpiteiden myötä. Verorahoituksen alentuminen yhdistettynä kuntien vuoden 2017
talousarvioissa ennakoituun investointitarpeiden kasvuun uhkaa kasvattaa lainanottoa merkittävästi.
Kuntatalous vahvistui viime vuonna tilikauden tuloksen ollessa noin 0,8 miljardia euroa. Tulosta
paransivat erityisesti kuntien omat, noin 0,4 miljardin euron sopeuttamistoimenpiteet sekä
kilpailukykysopimukseen liittyvien alentuneiden lomapalkkavarausten kirjautuminen vuodelle 2016.
Kuntasektorin menot kasvoivat erittäin maltillisesti, keskimäärin reilun prosentin. Vaikka
kokonaisuutena vuosi 2016 oli positiivinen, tilikauden tulos oli negatiivinen 111 kunnassa, yhteensä
0,2 miljardia euroa.
Kuntatalous on saavuttamassa hallituksen rahoitusasematavoitteen 0,5% /BKT vuonna 2019. Se vaatii
toteutuakseen pitkäjänteistä tulojen ja menojen maltillista kehitystä sekä investointitarpeet
huomioivaa tulorahoitusta. Suomen kuntatalous on kokonaisuudessaan ylijäämäinen.
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.

Vaikutukset verotukseen
Hallitus linjasi budjettiriihessä keventävänsä ansiotuloverotusta varmistaakseen sen, että kenenkään
verotus ei kiristy vuonna 2018 kilpailukykysopimukseen liittyen. Kyseisten veronkevennysten
arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa 182 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen muutos on
työtulovähennyksen korottaminen, joka vähentää kunnallisveron tuottoa 115 miljoonalla eurolla.
Ottaen huomioon aiemmin päätetyt kunnallisveron tuottoa parantavat veroperustemuutokset
(lapsivähennyksen päättyminen ja asuntolainan korkovähennyksen leikkaus), muutosten arvioidaan
alentavan kunnallisveroa yhteensä 131 miljoonalla eurolla. Päätösperäiset veronalennukset alentavat
kuntien verotuloja, mutta kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.
Kilpailukykysopimuksessa sovittiin erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista
vuosina 2017-2020. Maksujen muutokset vaikuttavat siten kunnallisverotuloja alentavasti myös
vuoden 2017 jälkeen. Näiltä osin veromenetyksiä hallitus ei kompensoi (kuten ei tehnyt vuoden 2017
osaltakaan).
Yhteisöveroennusteessa on huomioitu valtiovarainministeriön päivitetty ennuste, joka on noussut
vuoden aikana merkittävästi. Ennusteessa on myös huomioitu vuodelle 2017 maksuunpantujen
yhteisöjen ennakkoverojen nousu ja ennakkotiedot vuoden 2016 verotuksesta. Vuoden 2016
verotukseen liittyen toukokuussa tuli huomattava yksittäinen ennakontäydennysmaksu, josta kuntien
osuus oli reilu 200 miljoonaa euroa. Oletuksena on se, että erä tulee pysymään verotuksen
valmistuessa eikä sitä peritä kunnilta ainakaan tässä vaiheessa takaisin. Kyseisellä yksittäistapauksella
saattaa siten olla merkittäviä vaikutuksia seuraavien vuosien kunnittaisiin jako-osuuksiin riippuen
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siitä, missä kunnissa kyseisellä yrityksellä on toimipaikkoja. Suuri yksittäiserä nostaa sijainti kuntien
jako-osuuksia ja toisaalta laskee muiden kuntien jako-osuuksia vuosille 2018 ja 2019.
Vuodesta 2018 alkaen tuulivoimapuistoja ollaan siirtämässä kiinteistöverotuksessa voimalaitosten
kiinteistöveroprosentin piiriin. Tuulivoimalapuistoja, joiden tuulivoimaloiden yhteisteho ylittää 10
megavolttiampeeria ja on liitetty verkkoon yhteisestä liityntäpisteestä, kohdellaan jatkossa
voimalaitoksina kiinteistöverotuksessa. Täten kunnan on hyvä tiedostaa, että kaikki tuulivoimalat
eivät siten välttämättä siirry voimalaitosveroprosentin piiriin. Kaikki tuulivoimalat eivät ole tällä
hetkellä kattavasti Verohallinnon tiedossa. Tuulivoimaloiden verotuksessa tapahtuvaa yksilöintiä
varten kuntien tulisi antaa kaikille tuulivoimaloille pysyvä rakennustunnus.

Valtionosuudet
Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden 2018 valtionosuusrahoituksessa johtuvat
kilpailukykysopimuksesta (-118 milj. euroa, -22 €/asukas) ja kustannustenjaon tarkistuksesta (-178
milj. euroa). Veromenetysten kompensaatio lisää valtionosuutta 131 milj. euroa vuonna 2018.
Valtionosuusprosentti on vuoden 2018 alusta 25,34 prosenttia ja kuntien omarahoitusosuus olisi
74,66 prosenttia.
Hallituksen tavoitteena on luoda kunnille osana julkisen talouden sopeuttamista edellytyksiä
menosäästöihin tai tulojen lisäyksiin noin 700 milj. euron edestä vuoden 2019 tasolla. Kuntaliiton
kesäkuun 2017 kyselyn mukaan hallituksen mahdollistamat säästöt eivät ole kuitenkaan toteutuneet
kunnissa toivotulla tavalla, vaan säästöjä tai tulojen lisäyksiä on kuntataloudessa koossa vasta noin
220 milj. euroa.
Esitettyihin säästöihin liittyvästä epävarmuudesta huolimatta hallitus on kohdistamassa kunnille
jälleen uusia valtionosuusleikkauksia vuonna 2018. Osa leikkauksista on hyvin ongelmallisia, sillä ne
pohjautuvat laskennallisiin arvioihin kuntien menosäästöistä. Tällaisia ovat erityisesti kikysopimukseen liittyvät työajan pidentämisestä oletetut henkilösäästöt, varhaiskasvatuksen sekä
omaishoidontuen muutoksista ennakoidut säästöt. Myös erikoissairaanhoidon keskittämisestä tuleva
tehostuminen toteutuu vasta pidemmällä aikavälillä.
Kilpailukykysopimukseen liittyvä lomarahojen leikkaus tuo kuntatalouteen huomattavia
menosäästöjä. Hallituksen päätöksen mukaisesti säästöt kuitenkin leikataan kuntataloudesta
valtionosuusjärjestelmällä. Kokonaisuudessaan kilpailukykysopimus heikentää kuntataloutta vuosina
2017 ja 2018.

Palkkaratkaisu ja palkan sivukulut vuonna 2018
Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2018. Sopimusneuvotteluissa
ratkaistaan mahdolliset palkankorotukset ja ennakko-odotuksena voidaan pitää palkkojen maltillista
korotusta.
Henkilöstösivukulut:
Sotu-maksut, työttömyys-, tapaturmavakuutus –ym sivukulut 5,73%
Palkkaperusteinen eläkemeno (KuEL) 17,62 %
VaEL-eläkemaksuprosentti/opettajat 17,60 %
Palkkaperusteinen henkilösivukulu yhteensä 23,34 %
KuEL:n ns. varhe-maksuihin varataan keskitetysti määräraha, joka jaetaan
tulosalueille käytön suhteessa käyttötaloussuunnitelmassa
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1.2 Väestö
Hartolan väkiluku on vähentynyt vuodesta 1990 lähtien noin 1400 hengellä. Vuoden 2016 lopussa
asukkaita oli 2926 henkeä. Väkiluvun vähenemiseen on vaikuttanut yhteiskunnan ja työn
muuttuminen, muuttoliike, kaupungistuminen ja väestön ikärakenne. Kunnan vahva
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 ovat saaneet tilapäisen oleskeluluvan.
Vuonna 2016 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.
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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.

1.3 Työllisyys ja elinkeinot
Työttömyysaste on ollut keskimäärin 11,2 % koko Päijät-Hämeen alueella vuoden 2017 aikana.
Syyskuun lopussa Hartolassa työttömänä oli 10,5 % työvoimasta. Alle 25 -vuotiaiden osuus
työttömästä työvoimasta Hartolassa oli syyskuussa 2017 14,7 %. Yli vuoden työttömänä olleita oli
syyskuussa 37 henkeä.
Työmarkkinoilla näyttää tapahtuvan piristymistä myös Hartolan yrityskentässä, sillä avoimien
työpaikkojen määrä on lisääntynyt vuoden 2017 aikana. Pienten kuntien työkkäri -hanke etsii
yrityksistä myös piilotyöpaikkoja vuosina 2017-2019. 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 2018-2020
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 tilikauden tulos oli positiivinen, eikä uutta alijäämää kertynyt taseeseen. Tilinpäätöksen
yhteydessä tehtiin ennakoivasti itä-Hartolan vesiosuuskunnan konkurssin aiheuttaman takausvastuun
osittainen alaskirjaus. Vuoden 2017 tilinpäätösennuste on lähellä nollatulosta, vaikka
hyvinvointikuntayhtymän arvio Hartolan vuoden 2017 kokonaiskustannuksista ylittää talousarvion.
Vuoden 2018 talousarvio on jouduttu laatimaan alijäämäiseksi. Ennakkotiedot valtionosuuksista ja
verotuloista osoittavat niiden vähenevän yhteensä 500.000 euroa. Talouden tasapaino näyttää
palautuvan vuosina 2019-2020.
Suunnittelukaudella 2018-2020 on realistista pyrkiä siihen, että uutta alijäämää ei kerry taseeseen.
Vuosi 2018 muodostaa tästä näkökulmasta kaikkein haasteellisimman, koska talousarvio on laadittu
noin 573.000 euroa alijäämäiseksi. Yksinomaan tämän tuloksen saavuttaminen edellyttää tiukkaa
taloudenpitoa kaikilla toimialoilla, koska veroprosentti on jo kipurajalla. Vuoden 2018 talousarvion
alijäämä voidaan kattaa edellisten vuosien ylijäämällä.
On tärkeää, että toiminnan volyymiä ei tarpeettomasti kasvateta ja 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. Kunnan on kuitenkin syytä seurata valppaana, miten näiden osakkeiden arvo
kehittyy muuttuvilla sähkömarkkinoilla, koska osinkotuotto on ollut laskeva. Kunnan on haettava
tuloja myymällä vuosittain vapaa-ajan tontteja, ja panostettava Tippavaaran tonttien markkinointiin.
Myös sote -kiinteistöt saattavat olla tulevina vuosina myynnin kohteena.
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4. HARTOLAN KUNNAN TALOUS
4.1 Verotulot
Vuonna 2017 kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti oli 19,87 % ja efektiivinen veroaste 14,75 %.
Hartolassa vuonna 2017 ansiotuloista laskettu efektiivinen veroprosentti on 13,20 % ja vuonna 2018
13,18 %. Kunnan ns. efektiivisellä veroprosentilla tarkoitetaan maksettavan veron suhdetta
ansiotuloihin.
Verotulot on arvioitu Kuntaliiton vuoden 2017 lokakuun veroennustekehikon sisältämillä laskelmilla
korjattuna vuoden 2016 kunnallisverotuksen lopullisilla tiedoilla. Kunnallisvero on laskettu voimassa
olevalla veroperusteella ja kiinteistöverot on arvioitu vuoden 2016 maksuunpanon mukaisina. Vuoden
2018 kokonaisverotuloiksi arvioidaan talousarviossa 9,707 milj. euroa, jolloin tuloverojen kertymä
vähenee 3,6 % ja yhteisöverokertymä vähenee 0,6 %. Kaiken kaikkiaan kunnalle tilitettävät verotulot
laskevat noin 2,5 % vuoden 2017 tasosta.
Vähenevien verotulojen taustalla on useita seikkoja. Hartolalaisten ansiotulot ovat vähentyneet
vuodesta 2014 lähtien 1,8 miljoonaa euroa. Myös maksuun pantavan veron veropohja on pienentynyt
vuodesta 2013 lähtien ja verotettava tulo/asukas pienenee. Asukasluku, palkansaajien ja verotulojen
määrä vähenee näin ollen yhtä aikaa.
Kunnanvaltuusto on vahvistanut kunnan tuloveron ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018
marraskuussa seuraavasti:
Kunnan veroprosentit vuodelle 2018 on vahvistettu seuraavasti
Kunnan tulovero
Yleinen kiinteistöveroprosentti
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti
Muiden asuinrakennusten veroprosentti
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti
Voimalaitosten veroprosentti

21,50 %
1,00
0,50
1,10
0,20
3,00

Verotuloennusteessa on huomioitu kunnallisveron osalta veroennustekehikon perustana toimivat
Verohallinnon julkaisemat tilastot, budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja arviot
kilpailukykysopimuksen vaikutuksista kuntien verotuloihin.

Verotulot
TILIVUOSI

2015

2016

2017**

2018**

2019**

2020**

Verolaji
Kunnallisvero

7 596

7 143

7 276

6 995

7 168

7 409

-0,5

-5,8

1,4

-3,6

2,5

3,4

1 285

1 232

1 324

1 375

1 419

1 478

14,1

-3,8

11,9

-0,6

3,2

4,1

1 338

1 352

1 259

1 337

1 337

1337

0,6

-1,0

-2,6

1,5

0,0

0,0

10 219

9 745

9 956

9 707

9 923

10 224

1,3

-4,6

12,2

-2,5

2,2

3,0

Muutos %
Yhteisövero
Muutos %
Kiinteistövero
Muutos %
VEROTULOKSI KIRJATTAVA
Muutos %
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4.2 Käyttötalouden valtionosuudet
Valtioneuvosto päätti valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen täydentämisestä 16.11.2017.
Täydentävään esitykseen sisältyi muutoksia kuntien valtionosuusrahoitukseen. Täydentävän
esityksen myötä kuntien peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2018 lisääntyy ennakkolaskelmiin
verrattuna 109 miljoonaa euroa. Muutoksen jälkeen kunnan peruspalvelujen valtionosuus on 8 543
milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuus vähenee noin 35 milj. euroa vuodesta 2017.
Täydentävään esityksen sisältynyt muutos lisää kaikkien kuntien valtionosuutta vuonna 2018
ennakkolaskelmiin verrattuna. Vaikutus on keskimäärin 20 euroa asukasta kohden. Vaikutus jakautuu
kuntiin laskennallisten kustannusten suhteessa. Muutoksella on eniten vaikutusta kunnissa, joiden
laskennalliset kustannukset ovat kunnan ikärakenteesta, sairastavuudesta ja muista kunnan
ominaisuuksista johtuen suurimmat. Muutos on vastaavasti pienempi kunnissa, joissa laskennalliset
kustannukset ovat pienet suhteessa muihin kuntiin.
Valtionosuuden lisäys johtuu vuoden 2015 kuntien ja kuntayhtymien Kuntataloustilaston
kustannustiedoissa havaitun virheen korjauksesta. Virheen korjauksen myötä kuntien ja
kuntayhtymien valtionosuuteen oikeuttavat menot vuonna 2015 kasvoivat 429 milj. euroa. Koska
kuntien vuoden 2015 todelliset kustannukset vaikuttavat vuoden 2018 valtionosuuteen
kustannustenjaon tarkistuksen kautta, lisääntyy vuoden 2018 valtionosuus virheen korjauksen takia
109 miljoonalla eurolla.

Peruspalvelujen valtionosuus 6 828 520 euroa
Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa
valtakunnallisesti. Yhden kunnan valtionosuus saadaan, kun kunnan laskennallisesta
perusteesta/kustannuksesta vähennetään kunnan omarahoitusosuus, joka on yhtä suuri (€/asukas)
kaikissa kunnissa.
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.
Lisäksi kunnille myönnettävässä kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon
seuraavat tekijät:
•
•
•
•

lisäosat; syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisten kotiseutualueen kunta
valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset
järjestelmämuutoksen tasaus
verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus.

Edellä mainitut tekijät vaikuttavat sellaisenaan kunnan valtionosuuden määrään eli niistä ei vähennetä
kunnan omarahoitusosuutta, kuten laskennallisista kustannuksista.
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Kotikuntakorvaukset netto – 58.659 euroa
Kotikuntakorvausjärjestelmä sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Esi- ja perusopetuksen
järjestäjällä on oikeus saada kotikuntakorvaus oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa
oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa. Opetuksen järjestäjä voi
tällöin olla toinen kunta, valtio, yliopiston harjoittelukoulu, yksityinen tai kuntayhtymä
Kotikuntakorvausten maksatus hoidetaan keskitetysti valtionosuusmaksatuksen yhteydessä.
Vuoden 2018 kotikuntakorvaukset perustuvat esi- ja perusopetuksen järjestäjien antamiin
oppilasmäärätietoihin 31.12.2016 tilanteesta. Kotikuntakorvausmenoja ja -tuloja ei kuitenkaan kirjata
valtionosuuksiin, vaan ne kirjataan käyttötalouteen perusopetuksen asiakaspalvelujen ostoihin ja
myyntituloihin.
Valtionosuuden kunta saa kaikkien väestötietojärjestelmään merkittyjen kuntalaisten perusteella.
Tähän ei vaikuta se, suorittavatko 6–15-vuotiaat kuntalaiset oppivelvollisuuttaan oman kunnan vai
jonkun toisen opetuksen järjestäjän esi- ja perusopetuksessa. Kotikuntakorvauksen kunnittaisesta
perusosasta säädetään vuosittain asetuksella.

Vuoden 2018 talousarvioon sisältyvät a rviot seuraavista valtionosuuksista
Valtionosuuksien kehitys vuosina 2013-2016 ja valtionosuuden ennakkotieto 2017-2019
Toimiala (1000 eur.)
Verotulon tasaus

2013
2 088

2014
2 399

2015
2656

2016
2626

2017
2592

2018
2403

2019
2403

2020
2403

Peruspalvelujen
valtionosuus

7 163

7223

6763

7035

6853

6828

6828

6828

-49

-49

-49

0

0

0

0

0

-885

-787

-595

-605

-237

-230

-230

-230

8 628

8923

8 788

8936

9190

9001

9001

9001

420

355
8 788

8936

9190

9001

9001

9001

Valtionosuusjärjestelmän
muutos
Muut opetus- ja kulttuurit.
valtionosuudet
Yhteensä
Harkinnanvarainen
vos:n korotus
Yhteensä

9048

9397

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 2. 403.090 euroa
Kuntien tulopohjassa olevia eroja tasataan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella.
Lainsäädännöllisesti tasaus on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta.
Vuoden 2016 valtionosuudet tasataan verovuoden 2015 verotustietojen perusteella. Kun verotus
valmistuu, 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.

13

HARTOLAN KUNTA

talousarvio 2018

Hartolassa on hyvä elää!

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -230.291 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.
Kunnan valtionosuusperusteina on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslian mukaiset hinnat vuonna
2018:
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

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.
Lainojen lyhennykset ovat noin 1.400.000 euroa vuosina 2018-2019. Lainanlyhennykset pienenevät
vuodesta 2020 lähtien.
Tulevina vuosina suurimmat investointikohteet ovat vedenpuhdistamon saneeraus ja kunnan
infrastruktuurin ylläpidon ja korjaamisen hankkeet. Lisäksi on varauduttava yhtenäiskoulun
keskiosan lattiarakenteiden saneeraukseen tulevina vuosina.

Lainanotto
Lyhennykset
Nettolainanotto
Lainat
Lyhytaikaiset lainat
Lainat euroa /asukas
Asukasmäärä

TA 2016
2 600 680
1 456 064
1 144 616
13 269 968
1 600 000
5 137
2 926

TA 2017
1 300 000
1 494 234
0
13 102 000
2 000 000
5 299
2 900

TS 2018
TS 2019
1 000 000 1 000 000
1 500 000 1 400 000
500 000
400 000
12 602 000 12 068 000
2 000 000 1 000 000
5 215
4 667
2 850
2 800

TS 2020
1 000 000
950 000
50 000
12 118 000
1 000 000
4 770
2 750

Lainojen lyhennykset pysyvät melko maltillisina suunnittelukaudella. Vuoden 2018 lopussa saadaan
maksettua loppuun laina, jonka vuosilyhennys on ollut 85.000 euroa ja vuoden 2019 aikana saadaan
maksettua loppuun laina, jonka vuosilyhennys on ollut 300.000 euroa. Pitkäaikaiset lainat asettuvat
suunnittelukaudella 12.000.000 euron tuntumaan.
Mikäli kunta onnistuu myymään Kotisalo -kiinteistön, vähenee pitkäaikainen laina n. 4,3 miljoonaa
eurolla ja pitkäaikaiset lainat ovat tämän jälkeen noin 8 milj. euroa ja lainat /asukas ovat noin 2810
euroa.
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4.4 Hallinto, henkilöstö ja organisaatio
Hartolan kunnassa oli vakinaista henkilöstöä vuoden 2017 lokakuussa 87 henkeä ja määräaikaisia 22
henkeä ja koko henkilöstömäärä on edelliseen vuoteen laskenut kolmella. Soten laitoshuoltopalvelun
osalta viisi henkilöä siirtyi heinäkuussa Lahden seutukuntien perustamaan uuteen yhtiöön ja
ruokahuollon viisi työtekijää siirtyy vuoden 1.1.2018 alkaen. Tiukentuneen taloudellisen tilanteen
vuoksi vakituisen henkilöstön palkkaamista on arvioitu kriittisesti.
Eläköitymisiä on kunnan henkilöstössä tulossa tulevina vuosina paljon. Vuosina 2018-2020 eläkeiän
saavuttaa 31 henkilöä (tekniseltä 18, sivistyksestä 11 ja hallinnosta 2). Osa-aikaeläkkeellä vuonna
2018 on 5 henkilöä (tekninen 2, päivähoito 1, yleisopetuksesta 1 ja hallinnosta 1).
Sote-uudistuksen myötä perusturvan tehtävät ovat siirtymässä kokonaisuudessaan uusille
itsehallintoalueille 1.1.2020. Hartolan kohdalla muutos ei henkilöstön osalta näy niin suurena, koska
palveluiden tuottajana on vuodesta 2007 ollut Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä.
Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksien neuvottelussa sovittiin kilpailukykysopimuksesta, jonka
mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön lomanmääräytymisvuosien 2017–2018 ja 2018–
2019 lomarahoja leikataan edelleen 30 prosentilla. Tällä leikkauksella rahoitetaan
kilpailukykysopimuksen mukaisesti työnantajien sosiaaliturvamaksun alentamista vuodesta 2017
alkaen. Tämä sopimus koskee myös lomakorvauksen yhteydessä maksettavaa lomarahaa.
Nykyinen kunta-alan sopimuskausi päättyy 31.1.2018 ja neuvottelut uusista sopimusehdoista ovat
käynnissä. Tulevat sopimusehdot ja mahdolliset palkkavaikutukset selviävät loppuvuoden aikana.
Työterveyshuollon palvelut on hankittu Työterveys Wellamolta, jonka vastaanotto toimii kunnan
virastolla. Työnantaja tukee henkilöstön työhyvinvointia liikuntaseteleillä, yhteisillä
liikuntatapahtumilla, ohjatulla liikunnalla ja lounasseteleillä.

4.5 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Kuntalain 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, että 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

15

HARTOLAN KUNTA

talousarvio 2018

Hartolassa on hyvä elää!

•
•
•

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

4.6 Tuloslaskelma 2016–2018
TULOSLASKELMAOSA

Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilikauden yli-/alijäämä

TP
2016
€
3 045 968

TA + muutos
2017
€
3 082 584

TA
2018
€
2 788 425

1 523 701
241 154
255 992
1 021 899
3 222
-20 082 926

1 568 650
239 950
180 266
1 093 718

1 108 992
227 700
364 078
1 087 655

-21 130 335

-21 195 000

-4 688 333
-13 851 308
-941 339
-417 780
-184 166

-4 986 448
-14 505 099
-1 073 440
-397 600
-167 748

-4 690 860
-14 985 049
-931 342
-412 700
-175 049

-17 036 958
9 741 313
9 061 734
-128 776
1 637 313

-18 047 751
9 859 000
9 190 746
-150 510
851 485

-18 406 575
9 707 000
9 001 319
-117 280
184 464

-656 041
-566327
414 945

-770 621
0
80 864

-772 483
0
-588 019

414 945

80 864

-588 019

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.
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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.
Vuosikatteen riittävyyttä voidaan verrata investointien lisäksi myös käyttöomaisuuden poistoihin.
Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan omaisuuden kulumista mittaavat poistot.
Vuoden 2018 talousarvion tuloslaskelmasta ilmenee, että rahoituserien jälkeen vuosikate on
positiivinen 184.464 euroa, mutta se ei kata käyttöomaisuuden poistoja. Suunnitelman mukaiset
poistot on laskettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden sekä valtuuston
hyväksymän poistosuunnitelman mukaan ja ne ovat 772.483 euroa.
Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaan satunnaisiksi tuotoiksi ja kuluiksi katsotaan sellaiset
tulot ja menot, jotka perustuvat kunnan tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja
olennaisiin tapahtumiin. Ne ovat 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 2018 on arvioitu
olevan -588.019 euroa alijäämäinen.

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 2018 talousarviossa on 0,804 milj. euroa. Vuosikate ei kata
poistoja, jotka ovat 0,772 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset on arvioitu
velkakirjanehtojen mukaan ja ne ovat n. 1,50 milj. euroa.
Uutta talousarviolainaa on arvioitu nostettavan vuoden 2018 aikana 1,5 milj. euroa. Lyhytaikainen
rahoitus hoidetaan kuntatodistusohjelmalla, jossa on korotonta maksuvalmiutta turvaavaa limiittiä 3,5
milj. euroa. Korko nostetuissa lyhytaikaisissa lainoissa on markkinahintainen, joka on ollut vuonna
2017 jopa negatiivinen. Lyhytaikaisesta lainalimiitistä on käytössä arvion mukaan noin 1,6 milj. euroa
vuonna 2018.
Vuoden 2018 lopussa lainakannan arvioidaan olevan noin 14,6 milj. euroa eli noin 5.215
euroa/asukas.
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RAHOITUSOSA
TP

TA+muutos

TA

2016

2017

2018

986 621 €
1 637 313
-566327
-84 365
-2 315 115
-3 409 583

731 485 €
851 485
0
-120 000
-618 000
-738 000

64 464 €
184 464
0
-120 000
-683 904
-803 904

932 348

0

0

162 120

120 000

120 000

-1 328 494

113 485

-619 440

191 874
0
191 874
1 244 611
2 600 680
-1 456 069
100 000
-931 728
-931 728
0
-823 737

37 734
0
37 734
-1 294 234
1 300 000
-1 494 234
-1 100 000
2 305 600
2 305 600
0
1 162 585

27 850
0
27 850
-50 000
1 500 000
-1 550 000
0
0
0
0
-641 590

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

504 757
-823 737

1 049 100
1 162 585

-22 150
-641 590

Rahavarat 31.12
Rahavarat 1.1

438 212
1 261 949

1 600 797
438 212

959 207
1 600 797

-2 477 235
1,11
6

-738 000
0,62
25

-803 904
0,20
15

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet
investointimenoihin
Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investoinnin rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäys
Antolainasaamisten vähennys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
muut maksuvalmiuden muutokset
Oman pääoman muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen

Investointien omahankintameno
Lainahoitokate
Kassan riittävyys, pv
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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. Talousarviossa budjetoidaan menoja ja tuloja koskevat arviot tehtäville ja hankkeille. Täten
osoitetaan, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan.
Talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarvio rakentuu käyttötalous- ja investointiosaan
sekä tuloslaskelma- ja rahoitusosaan.
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.
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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.
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.
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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
Päivystyskeskus ja ensihoito
Ympäristöterveydenhuolto

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistystoimen hallinto
Päivähoito
Esiopetus
Perusopetus
Vapaa sivistystyö
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tekninen lautakunta

Liikelaitokset /taseyksiköt

Teknisen toimen hallinto
Kaavoitus
Alueiden hoito
Pelastustoimi
Nuorten työllistäminen
Atk -palvelut
Tilapalvelut
Ruokahuolto
Rakennukset
Jaostot
Taajaman 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. Siihen kuuluu kiinteä
omaisuus, talonrakennus, julkinen käyttöomaisuus, vesilaitos ja viemärilaitos. Taseryhmän atkhankinnat, irtain omaisuus ja arvopaperit ovat hankekohtaisesti sitova bruttoperusteisena. Koko
taloussuunnitelma-kauden investointimääräraha on nettomääräisesti sitova.
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.
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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 tarvittaessa. Kunnan omistamilla tytäryhtiöillä tulee olla toimitusjohtaja, jolla on
riittävä asiantuntemus ja kokemus tehtävään.
Kunnan tytäryhteisöjen toiminnan konserniohjauksesta on määräykset kuntalain 47 §:ssä.
Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon
kuntakonsernin kokonaisetu. Kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa on otettava huomioon myös
yhteisöjen 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.
Hartolan kunnalla on kaksi 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
tytäryhtiöille 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.
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Maaliskuussa 2016 yhtiö ja kunta neuvottelivat kiinteistöyhtiön toiminnan tervehdyttämisestä
yhdessä Valtionkonttorin edustajien kanssa. Sen tuloksena yhtiö hakeutui Valtionkonttorin ja
omistajan valvomaan vapaaehtoiseen tervehdyttämisohjelmaan, joka vahvistettiin syksyllä 2017
vuosiksi 2018-2030.
Keväällä 2016 kahden kerrostalon purkaminen Toritieltä oli osa tätä ohjelmaa. Purkamisen myötä
poistui 49 tyhjää asuntoa ja käyttöaste nousi yli 80 %:iin. Samalla tarkistettiin yhtiön kaikki toiminnot,
mukaan lukien lainaohjelmat. Näiden toimenpiteiden vaikutus näkyi heti yhtiön taloudessa ja tämän
jälkeen maksuvalmius on ollut hyvä.
Tervehdyttämisohjelman toimenpiteet jatkuvat edelleen ja on syytä uskoa, että yhtiön talous pysyy
vakaana tulevina vuosina olettaen, ettei asukaspohjassa tapahdu dramaattisia muutoksia.
Lisäksi Hartolan valtuusto on hyväksynyt yhtiön tervehdyttämiseen tähtäävän asumisen kehittämisen
strategian elokuussa 2016. Kunta pyrkii omilla toimenpiteillään edistämään yhtiön talouden
tervehdyttämistä suunnittelukaudella.

Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet: Hartolassa on hyvä elää
Valtuustoon nähden Hallitukseen nähden
Mittari ja
sitovat tavoitteet
sitovat tavoitteet
vertailuarvo
Tarjota
kohtuuhintaisia
Käyttöasteen maksimointi
asuntoja
>90 %
Säilyttää
`kilpailukyky´
Lainahoitokate
Tulos>lyhennykset
asuntojen houkuttavuus

Strategiset tavoitteet vuosille 2017-2019
Valtuustoon nähden Hallitukseen nähden
sitovat tavoitteet
sitovat tavoitteet
Kiinteistöyhtiön
taloudellinen
tervehdyttäminen
Asuntojen
vuokrauksen
tehostaminen

Mittari ja
vertailuarvo

Asuntojen määrän ja laadun
sopeuttaminen tilanteeseen
Kassavirran
tasapainottaminen
Tulos>lyhennykset
Asuntojen kunto ja
laatu vastaa kysyntää

Korjausvelka
käyttöaste > 90 %

Toimenpiteet
Hinta/Laatu suhteen
parantaminen
Talouden
tasapainottaminen
Ylläpidon tehostaminen

Toimenpiteet

Asuntojen muuttaminen
osakeyhtiöksi ja myynti
Petäjistönkj.2-8 ja
Kaikulantie 94
Rahoitusjärjestelyt,
remontointi
Viihtyisyyden lisääminen

Markkinointia lisätään Kuntaan työhön tuleville

Koy Kuninkaanpitäjä

Budjetti tarkastelu
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tot 2015

tot 2016

bud 2017

bud 2018

692535
51032

640000
45000

640000
42000

2257
745824

622681
48224
121154
6801
798860

-2500
682500

-2000
680000

Hallinto
Käyttö ja huolto
Ulkoalueet
Siivous
Lämmitys
Vesi ja jätevesi

-69032
-37505
-58245
-14727
-161925
-53339

-61316
-34737
-27464
-11002
-126001
-18883

-66700
-24000
-29000
-12000
-120000
-32000

-65000
-25000
-32000
-12000
-122000
-32000

Sähkö
Jätehuolto
Vakuutukset
Vuokrat
Kiinteistövero
Korjaukset

-28912
-29155
-18731
-3962
-21418
-102142

-18033
-24893
-15849
-3956
-21163
-33484

-14500
-16500
-16000
-4000
-21000
-60000

-15000
-16500
-16000
-4000
-21000
-50000

-2614
-601707
144117
-159330
-25565

-242390
-11086
-650257
148603
-152454
-41300

-4000
-419700
262800
-149000
-35500

-5000
-415500
264500
-145000
-25000

-40778

-45151

78300

94500

KIINTEISTÖN TUOTOT
Vuokrat
Käyttökorvaukset
purkuavustus
Luottotapp./oik.erät
TUOTOT YHTEENSÄ
HOITOKULUT

Purkukustannukset
Muut hoitokulut
HOITOKULUT YHTEENSÄ
KÄYTTÖ/HOITOKATE
POISTOT YHTEENSÄ
RAHOITUSTUOTO/KULUT
TULOS ennen tilinp.siirtoja

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. Yhtiö tavoitteena on olla 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
Vuokralaisia
Käyttöaste

51.139 m²
28
97 %
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Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet: Hartolassa on hyvä elää
Valtuustoon nähden
Hallitukseen nähden
Mittari ja
sitovat tavoitteet
sitovat tavoitteet
vertailuarvo
Olla näkyvästi
Tarjota räätälöityjä toimitiloja varteenotettava
yrityksille
vaihtoehto yrityksille
Käyttöaste > 95 %
Strategiset tavoitteet vuosille 2018-2020
Valtuustoon nähden
Hallitukseen nähden
Mittari ja
sitovat tavoitteet
sitovat tavoitteet
vertailuarvo
Säilyttää tilojen
Vastata yrityksien
vetovoimaisuus
haasteisiin
Käyttöaste >95%
Markkinointia/näkyvyyttä
lisätään

Toimitiloja etsiville

Toimenpiteet

Markkinointi
Tienvarsinäkyvyys
Toimenpiteet

Operoida aktiivisesti
yrityksien kanssa
Helpotukset
takuuvuokraan

Koy Vasalli Budjetti 2018
Kiinteistön tuotot
Vuokrat
muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kiinteistön hoitokulut
Henkilöstökulut
Hallinto
Käyttö ja huolto
Lämmitys
Vesi
Sähkö
Vakuutukset
Vuokrat
Kiinteistöverot
Korjaukset
Muut hoitokulut
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Rakennuksista
Koneista ja kalustosta
Muista pitkävaikutt.menoista
Poistot yhteensä
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
korkokulut
Muut rahoituskulut
VOITTO/TAPPIO ennen satunnaiseriä
VOITTO/TAPPIO ennen TPsiirt. ja veroja
Tilinpäät.siirrot
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

910 000
165 000
1 075 000
-2 100
-62 000
-800
-51 000
-2 000
-13 000
-43 000
-500
-84 000
-22 000
-12 000
782 600
-510 000
-600
-8200
-518 800
25
-138 000
-1000
124 825
124 825
124 825
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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 2018
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.
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.
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7. KONSERNIHALLINTO
7.1 Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu kuntalain 9 luvun mukaisiin tehtäviin. Lautakunnan
keskeisenä tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
toteutuneet.
Tarkastuslautakunta suorittaa pääosin ulkoista valvontaa ja antaa tarvittaessa ohjeita sisäisen
valvonnan toteuttamisesta kunnassa. Tarkastuslautakunta valmistelee kunnanvaltuuston päätettävät
hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
Toiminnallisten tavoitteet
Tarkastuslautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta lautakunnassa valmistellun viitteellisen
aikataulun mukaisesti. Tarkastuslautakunta keskittyy kokouksissaan hankkimaan tietoa
hallintokuntien toiminnasta ja tavoitteista sekä niiden toteutumisesta. Tilintarkastus keskittyy
kuntalain mukaisten tehtävien ohella tarkastamaan niitä alueita, jotka ovat lautakunnan
arviointikäyntien kohteena. Tilintarkastusyhteisönä toimi BDO Oy.

Tarkastuslautakunta

Tp 2016

Ta 2017
+ muutos

Muutos
2017 - 2018

Ta 2018

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot, ulkoiset
Toimintamenot, ulkoiset
Toimintakate, ulkoinen

-11 943
-11 943

-11 128
-11 128

-12 700
-12 700

14 %
14 %

Toimintatulot, sisäiset
Toimintamenot, sisäiset
Toimintakate, sisäinen

-122
-122

-75
-75

-125
-125

67 %
67 %

-12 065

-11 203

-12 825

14 %

-2 602

0

0

-14 667

-11 203

-12 825

Toimintakate ulkoinen + sisäinen
Laskennalliset kustannukset
Suunnitelmapoistot
Vyörytykset
Laskennalliset erät
Tehtävän kokonaiskustannukset

14 %

7.2 Keskusvaalilautakunta
Vuoden 2018 tammikuussa järjestetään tasavallan presidentin vaali ja lokakuussa maakuntavaalit.
Vuonna 2019 järjestetään sekä eduskuntavaalit että europarlamenttivaalit. Vaalien toimittamisesta
vastaa keskusvaalilautakunta.
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Keskusvaalilautakunta
Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot, ulkoiset
Toimintamenot, ulkoiset
Toimintakate, ulkoinen

Ta 2017 +
muutos

Tp 2016

Muutos
2017-2018

Ta 2018

0
0

-7 020
-7 020

10 000
-12 008
-2 008

Toimintatulot, sisäiset
Toimintamenot, sisäiset

0

0

0

Toimintakate ulkoinen + sisäinen

0

-7 020

-2 008

0

0

0

0

-7 020

-2 008

Laskennalliset kustannukset
Suunnitelmapoistot
Muut laskennalliset kustannukset
Tehtävän kokonaiskustannukset

100 %
71 %
-71 %

-71 %

-71 %

7.3 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.

7.4 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.
Vuonna 2018 laaditaan valtuustokauden kuntastrategia siten, että se siinä kuvataan kunnan talouden
realiteetit, asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen,
omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä
ympäristön ja elinvoiman kehittäminen.
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Strategiset tavoitteet vuosille 2018-2020
Valtuustoon nähden
sitovat tavoitteet

Hallitukseen
nähden sitovat
tavoitteet

Mittari ja
vertailuarvo

Toimenpiteet

Vaikuttavuustavoitteet
Päätöksenteon avoimuus ja
vuorovaikutuksen
vahvistaminen kuntalaisten
kanssa

Avoin tiedottaminen
kuntalaisille
Päätösten
ennakkovaikutusten
arvioinnin (EVA)
käyttöönotto

Uudet kotisivut
Kuntalaistilaisuudet
Kuntalaisten
osallisuuden
kehittäminen

Tuottavuustavoitteet
Tase on ylijäämäinen
valtuustokaudella 20172020

Vuosikate kattaa
poistot ja koko
valtuustokaudella
kertyy ylijäämää

Kumulatiivinen
yli/alijäämä

Talouden seuranta ja
tasapainottaminen
talousarviovuoden
aikana yhteistyössä
lautakuntien kanssa

7.5 Jaostot
Hallintosäännön mukaisesti kunnanhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto.

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.

7.6 Elinkeinotoimi
Elinkeinotoimen vastuualueet
• Elinkeinoneuvonta
• Kuntamarkkinointi ja matkailu
• Matkahuolto
• Työllisyydenhoito
• Maaseutuelinkeinot
Elinkeinotoimen tavoitteena on vahvistaa yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä kunnassa,
ja edistää työttömänä olevien sijoittumista työelämään. Kunnalla on strategian mukaisesti tärkeä rooli
elinkeinojen ja työllisyyden edistämisessä aktiivisena yhteistyökumppanina.
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Lahti Region
Hartolan kunta on mukana Lahti Regionissa, joka tuottaa jäsenkunnille ja yrityksille matkailun
markkinointi ja kehittämispalvelut Päijät-Hämeen matkailustrategiaan tukeutuen. Kunta vastaa Lahti
Region jäsenyyden tuomien mahdollisuuksien välittämisestä yrittäjille sekä hankkeiden hyödyn
jalkauttamisesta kuntaan ja yrittäjille.
Hartolan kunta osallistuu vuonna 2018 Lahden hallinnoimaan selvitykseen, joka koskee Lahti
Regionin ja elinkeinotoimen järjestämistä ja rahoittamisesta vuodesta 2019 eteenpäin. Selvityksessä
tarkastellaan elinkeinotoimen, matkailun edistämisen ja maakunnan markkinoinnin kokonaisuutta ja
siinä otetaan huomioon LUT/Lamk-korkeakoulujärjestely ja maakuntauudistuksen vaikutukset.
Selvityksen kustannus Hartolalle on noin 500 €.

Matkahuolto
Hartolan kunta on hoitanut vuoden 2016 alusta Matkahuollon. Perusteena oli se, että ilman kunnan
panosta matkahuollon palvelut olisivat olleet uhattuna. Kunta etsii vuonna 2018 toiminnan jatkajaksi
yritystä, jonka sivuelinkeinoksi matkahuolto sopisi.

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.
Kunta maksaa harkinnan mukaan yrityksille kuntalisää pitkäaikaistyöttömien työllistämisen
edistämiseksi 250 €/kk.
1.1.2015 tuli voimaan laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (nykyinen TYPtoiminta). Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää
työttömientyöllistymistä 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
Kunta on saanut/hakenut rahoituksen seuraaviin hankkeisiin vuodelle 2018. Lisäksi on varattu
kohdistamatonta kuntarahoitusta vuoden 2018 aikana esille tuleviin uusiin hankkeisiin.

Pienten kuntien työkkärihanke 1.8.2017-31.7.2019
Hankkeessa kartoitetaan Hartolan, Sysmän, Pertunmaan ja Joutsan alueella olevat työttömät ja
heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt ja potentiaaliset työnantajat ja
työllistymismahdollisuudet. Työllisyyden parantamisen keinoja etsitään laaja-alaisesti. Hankkeessa
rakennetaan työllisyyttä edistävä toimintamalli ja yhteistyöverkosto paikallisten yritysten,
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yhdistysten, oppilaitosten ja kuntien kanssa. Hankkeen rahoitus on saatu Hämeen Ely -keskuksen
kautta. Hankkeessa työskentelee 2 kokoaikaista hanketyöntekijää.

Kuningaskunnan elämyskonseptit 1.1.2018-31.12.2019
Hankkeen tavoitteena rakentaa Hartolan pk-yritysten ja toimijoiden yhteistyönä uusia, elämyksellisiä
palvelu- ja markkinointikonsepteja, jotka kasvattavat yritysten liiketoimintaa, avaavat uusia
mahdollisuuksia matkailuyrittäjyydelle ja houkuttelevat lisää asiakkaita Hartolaan. Hanke kehittää ja
profiloi kuntaa elämyksellisenä matkailun, vapaa-ajan ja oppimisen alueena ja nostaa Hartolan
tunnettuutta matkailukohteena. Hanke rekrytoi osa-aikaisen hankevetäjän, jonka työajasta osa
kohdistuu Hartolan kunnan viestinnän ja kuntamarkkinoinnin kehittämiseen.

Päijänne Leader rahoitus
Hartola on Päijänne Leader ry:n jäsen ja osallistuu vuosittain toimintaryhmän toiminnan
kustannuksiin noin 17.000 euron kiinteällä kuntamaksuosuudella. Yhdistykset ja yritykset saavat
kunnan maksuosuutta vastaan hakea rahoitusta kehittämis- ja investointihankkeisiin.

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. Asikkala tuottaa maaseutuhallinnon palvelut
pääsääntöisesti ilman paikallista viranhaltijaa.

Strategiset tavoitteet vuosille 2018-2020
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
Hallitukseen
Mittari ja
Toimenpiteet
sitovat tavoitteet
nähden sitovat
vertailuarvo
tavoitteet
Vaikuttavuustavoitteet
Yritykset ovat tyytyväisiä
Elinkeinotoimen
Elinkeinopoliittinen
Yritystulkkipalvelu
kunnan toimintaan
palveluilla on
mittaristo (7 tekijää)
Yrittäjyyskoulutus
elinkeinopolitiikassa
vaikutusta alueen
Omistajanvaihdospalvelu
työllisyyteen ja
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Aktiivinen yhteistyö
yritysten ja yhdistysten
kanssa avoimien
työpaikkojen
kartoittamiseksi.

Matkailun ja
kuntamarkkinoinnin
edistäminen

yritykset saavat
tarvitsemansa
tuen ja yhteistyön
kunnasta

Hartolan
markkinat

Kävijämäärä >20000
Myyjiä >500 kpl

Kunnan kotisivut
Palveluopas

Kuningaskunnan
elämyskonseptit

Tuottavuustavoitteet
Työllisyyden edistäminen
ja työmarkkinatukimaksujen osuuden vähentäminen.

Hankkeen tavoitteiden
toteutuminen

Hankkeelle asetetut
tavoitteet

Yritys-Suomi.fi palvelu
Yrittäjätapaamisten
sisällön kehittäminen
kiinnostavaksi
Pienten kuntien
työkkärihanke kartoittaa
piilo ym. -työpaikat
Markkinointi
www.hartolan
markkinat.fi
Kunnan kotisivut
uudistetaan
Some markkinointi
Hankkeen toimenpiteet

Lahti Region Oy:n
ja Päijänne Leader
ry.n toiminta
näkyy kunnassa.

Päijät-Hämeen
matkailustrategian
mukaiset mittarit

Kunta mukana messuilla
ja esitteissä.
Hanketoiminnasta
tiedottaminen yrityksille
ja yhdistyksille.

Kuntalisä
työllistämiseen.
Aktiivinen
yhteistyö
toimintakeskusten ja työpajojen
kanssa.

Kuntalisiä 5 kpl
Työmarkkinatuen
saajat < 30 henkeä

Vuosittain kunnan
työllistämistoimenpiteissä vähintään
20 hlöä
Kela-maksut alle 120
0000 eruoa vuodessa

Vuosittain myydään 12 vapaa-ajan
kiinteistöä

Osallistuminen Oma
mökki messuille.
Markkinointiyhteistyö.

Yhteistyö asumisen
markkinoinnissa

Vanhus- ja vammaisneuvosto
Vanhusneuvostot ovat tulleet vuoden 2014 alusta lakisääteisiksi ja toiminnasta määrätään
vanhuspalvelulaissa. Lain mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen
toimintaedellytyksistä.
Hartolan vanhus- ja vammaisneuvosto on hartolalaisten eläkeläisjärjestöjen, vammaisjärjestöjen sekä
vanhustyötä tekevien tahojen yhteistyöelin. Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää
vanhuspalvelujen kehittämistä tekemällä aloitteita, käsitellä valmisteilla olevia asioita, keskustella
päätöksistä ja antaa lausuntoja valmisteilla olevista asioista.
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Tavoitteet 2018–2020
1. Vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu vanhuspalvelulain ja vammaispalvelulain
toteuttamiseen.
2. Vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen- tai vammaisväestön
palveluiden, hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai
päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen kannalta.
3. Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan
ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhus- ja vammaisneuvoston
toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.
4. Vanhus- ja vammaisneuvosto edistää eripuolilla kuntaa asuvien tasa-arvoisia mahdollisuuksia
osallistumiseen ja palveluiden saamiseen.
Vuoden 2018 talousarviossa huomioidaan riksan hankinta Kotisaloon ja toteutetaan grillikatos
loppuun. Olkkarin toiminta siirretään vuokratiloista kunnan omiin tiloihin Kuninkaankartanoon.

Konsernihallinto

Tp 2016

Ta 2017
+ muutos

Ta 2018

Muutos
2017 - 2018

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot, ulkoiset
Toimintamenot, ulkoiset
Toimintakate, ulkoinen

312 503
-1 075 823
-763 320

312 800
-1 567 937
-1 255 137

441 384
-1 715 737
-1 274 353

41 %
9%
2%

Toimintatulot, sisäiset
Toimintamenot, sisäiset
Toimintakate, sisäinen

17 787
-37 353
-19 566

2 125
-40 525
-38 400

6 835
-41 550
-34 715

222 %
3%
-10 %

-782 886

-1 293 537

-1 309 068

1%

-404
-53 550

-3 952

58 206

-1573 %

-836 840

-1 297 489

-1 250 862

-4 %

Toimintakate ulkoinen + sisäinen
Laskennalliset kustannukset
Suunnitelmapoistot
Vyörytykset
Laskennalliset erät
Tehtävän kokonaiskustannukset
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PALVELUOSA
1. PERUSTURVATOIMI
1.1 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Liikelaitos Aava, Lahden kaupunki ja Peruspalvelukeskus Oiva ovat fuusioituneet Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymäksi 1.1.2017 lukien. Päijät-Hämeen kunnat, lukuunottamatta Heinolaa ja Sysmää,
ovat päättäneet perustaa Päijät-Hämen hyvinvointikuntayhtymän, joka aloitti toimintansa 1.1.2017. Yhtymä
järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut maakunnassa niin, että palvelujen siirtäminen hallitusti
kohti maakuntahallintoa vuoden 2020 alusta on mahdollista toteuttaa. Mikäli maakuntahallinto ei toteutuisi
annetussa aikataulussa, hyvinvointikuntayhtymä turvaa palvelujen saatavuuden edelleen koko
maakunnassa.
Hartolan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut erikoissairaanhoidosta perusterevydenhuoltoon ja
sosiaalipalveluihin järjestää näin ollen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.
Kuntayhtymän kuntamaksuosuuksien lähtökohtana vuodelle 2018 on 599,5 milj. euroa.
Peruskuntayhtymän toimintatuotot ovat ovat yhteissummaltaan 721,0 milj. euroa ja toimintakulut 708,4
milj. euroa ja talousarvion tulos 0,520 milj. euroa. Vuoden 2017 tilinpäätösennusteen mukainen
kuntarahoituksen tarve on 604,2 milj. euroa ja jäsenkuntien maksuosuudet nousevat vuonna 2017 10,6 milj.
euroa.
Hyvinvointikuntayhtymän perustamisen yhteydessä on luotu maakunnan kärkihanketyöryhmät, joita on 7
kpl. Kärkihanketyöryhmät ovat tehneet esityksensä 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.
Hartolan kunnan Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelujen ostot vuoden 2018 talousarviossa
jakautuvat seuraavasti eri toimialueiden kesken:
Sosiaali- ja perusterveydenhuollon maksuosuusarvio vuodelle 2018 on 8.121.355 euroa (Ta vuonna 2017
8.014.900 euroa), johon kunta on varannut talousarviossa 8.300.000 euroa. Erikoissairaanhoidon
maksuarvio vuodelle 2018 on 3.323.261 euroa (Ta vuonna 2017 3.279.000 euroa), johon kunta on varannut
3.350.000 euroa. Päivystyskeskuksen maksuosuusarvio vuodelle 2018 on 251.193 euroa (Ta vuonna 2017
247.900 €), johon kunta on varannut 251.193 euroa. Ensihoitokeskuksen kustannusarvio on 383.223 euroa
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(Ta 2017 378.200), johon kunta on varannut 383.223 euroa. Ympäristöterveydenhuollon kustannusarvio on
144.291 ( Ta 2017 142.400 euroa), johon kunta on varannut 144.291 euroa. Hyvinvointiyhtymän
perustamismenoihin on varattu 29.200 euroa ja se on kirjattu perusterveydenhuollon kustannuspaikalle
Yhteensä kuntayhtymän esittämä maksuosuusarvio vuodelle 2018 on 12.223.323 euroa, joka toimii
ennakkolaskutuksen perusteena ja jossa kasvua on 1,0 %. Todelliset kustannukset laskutetaan vuoden 2018
lopussa, ja ne perustuvat palvelujen käyttöön vuoden 2018 aikana.
Kunta on varannut maksuosuuksiin 12.441.426 euroa, joka on 218.103 euroa enemmän kuin yhtymän
talousarviossa. Syynä tähän on se, että vuoden 2017 määräraha on ollut riittämätön ja vuoden 2017
loppulasku ylittään talousarvion arvion mukaan noin 750.000 eurolla.
Strategiset tavoitteet:
Taloudellinen kestävyys
- Soten
kokonaiskustannukset
sektoreittain kasvat
enintään 1 % vuodessa
- Otamme käyttöön
kustannustehokkuutta ja
vaikuttavuutta arvioivia
mittareita ja niiden pohjalta
muodostuvia kannustimia

Vaikuttavuus

Asiakaslähtöisyys

- 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

Hartolan kunnan tavoitteet Päijät-Hämeen uutta hyvinvointikuntayhtymää koskien
Hartolan kunta asettaa seuraavat tavoitteet osana omistajaohjausta Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymälle vuotta 2018 koskien:
•
•
•
•
•
•

Yhtymän toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden lisääminen
Asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden luominen myös pieniin kuntiin
Lähipalvelujen turvaaminen ja tuottaminen
Palvelujen toteuttaminen hyväksytyn talousarvion puitteissa
Tiivis ja systemaattinen yhteistyö kuntien työllisyyspalveluiden kanssa työmarkkinatukimenojen
pienentämiseksi ja aktiivinen kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen yhteistyössä kuntien kanssa
Tavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida kuukausittain ja vähintään osana puolen vuoden
osavuosikatsausta sekä tilinpäätöksessä.
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Perusturvatoimi
Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot, ulkoiset
Toimintamenot, ulkoiset
Toimintakate, ulkoinen

Laskennalliset kustannukset
Suunnitelmapoistot
Muut laskennalliset kustannukset
Tehtävän kokonaiskustannukset

Muutos
2017-2018

Ta 2018

-12 191 313
-12 191 313

-12 363 239
-12 363 239

-12 650 409
-12 650 409

0

0

0

-12 191 313

-12 363 239

-12 650 409

-48

0

0

-12 191 361

-12 363 239

-12 650 409

Toimintatulot, sisäiset
Toimintamenot, sisäiset
Toimintakate ulkoinen + sisäinen

Ta 2017 +
muutos

Tp 2016

2%
2%

2%

2%

2. SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
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 201 8 - 2020
Esiopetuksen lapsimäärät vaihtelevat 12 ja 20 lapsen välillä vuosittain. Perusopetuksen 1. – 9. luokkien
oppilasmäärä 20.9.2017 on 185 oppilasta ja oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan 9 prosenttia
suunnitelmajakson aikana.
Tällä hetkellä 0-6 vuotiaita lapsia on n. 130, joista varhaiskasvatuksen piirissä on 70 lasta.
Varhaiskasvatuslain mukaiset lasten ja aikuisten väliset suhdeluvut pysyvät ennallaan. Subjektiivista
oikeutta on rajattu vuonna 2016 siten, että kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 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 on laadittu paikallisella tasolla oma
varhaiskasvatussuunnitelma, joka on otettu käyttöön 1.8.2017. Esiopetuksessa noudatetaan 1.8.2016
käyttöön otettua suunnitelmaa. Esiopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman
toteuttaminen vaatii pedagogista tiimityöskentelyä ja oppimisympäristöjen kehittämistä mm. digitaalisten
laitteiden hankintaa ja ylläpitoa sekä henkilökunnan koulutusta.
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Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 on käytössä 1.8.2017 alkaen 1.– 7. luokilla.
Opetussuunnitelmauudistus jatkuu siten, että uusi opetussuunnitelma OPS2016 otetaan käyttöön 1.8.2018
alkaen portaittain 8.–9. luokilla.
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.
Sivistystoimi

Tp 2016

Ta 2017
+ muutos

Ta 2018

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot, ulkoiset
Toimintamenot, ulkoiset
Toimintakate, ulkoinen

502 118
-3 480 959
-2 978 841

322 573
-3 530 370
-3 207 797

322 697
-3 464 120
-3 141 423

0%
-2 %
-2 %

Toimintatulot, sisäiset
Toimintamenot, sisäiset
Toimintakate, sisäinen

965
-1 080 941
-1 079 976

-1 067 637
-1 067 637

-1 049 821
-1 049 821

-2 %
-2 %

Toimintakate ulkoinen + sisäinen

-4 058 817

-4 275 434

-4 191 244

-2 %

-1 332
-119 954
-74 061

-932
-122 019

-652
-191 958

-30 %
57 %

-4 254 164

-4 398 385

-4 383 854

-0,33 %

Laskennalliset kustannukset
Suunnitelmapoistot
Vyörytykset
Laskennalliset erät
Tehtävän kokonaiskustannukset

Muutos
2017 - 2018

2.1 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
Lautakuntaan nähden
Mittari ja
Toimenpiteet
sitovat tavoitteet
sitovat tavoitteet
vertailuarvo
Vaikuttavuustavoitteet
Vaikuttavuustavoitteet
Henkilöstön
Henkilöstön koulutus
Toimivat ja ajanmukaiset
Toimintasuunnitelmien
kehityskeskustelut
ja esimiestyön
palvelut
mukaisten palvelujen
tukeminen
tuottaminen
Tuottavuustavoitteet
Tuottavuustavoitteet
Taloudelliset rakenteet ja
Taloussuunnitelmien
Osavuosikatsaukset
Taloussuunnitelman
toimintamallit
mukaiset palvelut
toteuttaminen
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2.2 Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten myönteistä kasvua, kehitystä ja oppimista sekä tukea
lapsiperheiden hyvinvointia ja kasvatustyötä. Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat monipuolisia palveluja
lapsiperheille vastaten lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä varhaisen tuen tarpeisiin.
Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet
Valtuustoon nähden
Lautakuntaan nähden
sitovat tavoitteet
sitovat tavoitteet

Mittari ja
vertailuarvo

Vaikuttavuustavoitteet

Toimenpiteet

Kyselyn tuloksia
hyödynnetään palvelujen
suunnittelussa ja lasten
osallistumista lisätään
ottamalla heidät mukaan
toiminnan suunnitteluun.

Varhaiskasvatuslain
mukaisten palvelujen
tarjoaminen.

Monipuolisten
palvelujen tuottaminen
kysyntää vastaavasti.

Asiakaskyselyt

Lasten tasapainoisen
kasvun, kehityksen ja
oppimisen turvaaminen
sekä lapsiperheiden
hyvinvoinnin
tukeminen.

Lapsen edun mukaiset,
laadukkaat
varhaiskasvatuspalvelut.

Maakunnallinen
varhaiskasvatuksen
arviointi 2017.
Maakunnallinen
arviointikysely
esiopetukseen
liittyen 2018.

Kyselyn tulokset otetaan
huomioon palvelujen
kehittämisessä ja toiminnan
suunnittelussa. Uusi
varhaiskasvatuslaki,
varhaiskasvatussuunnitelma
ja esiopetussuunnitelma
ohjeistavat työntekijöitä.
Yhteistyö huoltajien kanssa,
vasu-keskustelut. OHR:n
palaverit 1 x kuukaudessa.

Henkilöstön
täydennyskoulutuksen
ja työyhteisön
kehittäminen.

Henkilöstökyselyt
ja
kehityskeskustelut.

Lähikuntien kanssa yhteinen
koulutuspäivä kerran
vuodessa. Hyödynnetään
PHKS:n ja Päijät-Hämeen
seudullisen
varhaiskasvatuspalvelujen
koulutustarjontaa.
Koulutussuunnitelmien
toteuttaminen.
Tyhy-toimintaa ja koulutusta
tiimityön kehittämiseksi

Joustavat,
tarkoituksenmukaiset
sekä kehittyvät palvelut
ja organisaatio.

Lasten lukumäärä
eri palveluissa

Suhdelukujen mukainen
lapsimäärä.
Henkilökunnan
tarkoituksenmukainen
käyttö, sijaistaminen.
Tiimivastaavat eri

Motivoitunut ja
hyvinvoiva henkilöstö.

Varhaiskasvatuksen
kehittäminen.

Tuottavuustavoitteet
Kustannustehokas ja
vaikuttava
palvelutoiminta.
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varhaiskasvatusyksiköissä
sekä tiimityö.
Sähköisten
ohjelmistojen käytön
kehittäminen.

Koulutus

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkoti Vantussa, ryhmäperhepäiväkoti Onnimannissa ja
perhepäivähoitokodeissa (kolme hoitajaa). Onnimanni toimii myös vuorohoitoyksikkönä.
Varhaiskasvatuksen eri vaihtoehdot päivähoidon järjestämisessä säilytetään. Uusi varhaiskasvatuksen
suunnitelma on hyväksytty sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa kesäkuussa 2017 ja se on otettu käyttöön
elokuussa 2017. Varhaiskasvatussuunnitelmassa korostuu lasten osallisuus, laaja-alainen osaaminen, leikin
merkitys ja pedagogisen dokumentoinnin tarve.

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). 1.8.2017 Hartolan kunta on myöntänyt hakemuksesta kuntalisää.
Lasten kotihoidontuen saajien määrä vuosina 2010–2017
Lasten kodinhoidon tuet
Vuosiluku

Keskimäärin lapsia

Kodinhoitotuen määrä

2010

38

101 754 €

2011
2012
2013
2014
2015
2016

37
30
36
36
37
46

97 000 €
99 270 €
101560 €
112262 €
118750 €
144060 €
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Tunnuslukuja:
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/p

TP 2015

TP 2016

TS 2017

TS 2018

TS 2019

66

71

68

68

68

14
19
33

16,5
18,5
38

17
17
34

17
17
34

17
17
34

58 euroa
69 euroa
59 euroa

66 euroa
39 euroa
45 euroa

38 euroa

42 euroa

2.3 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 2017 – 2018 erityistä tukea saavia perusopetuksen oppilaita on koulussa 8,1 % ja tehostettua
tukea saavia oppilaita 14,1 %.
Elokuusta 2017 alkaen yhtenäiskoulussa järjestetään myös aikuisten perusopetusta 15 oppilaan ryhmälle.
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Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet
Lasten ja nuorten oppimisen, kasvun, hyvinvoinnin ja kehityksen sekä perheiden
kasvatustehtävän tukeminen. Kustannustehokkaat ja vaikuttavat toimintaprosessit.
Valtuustoon nähden
Lautakuntaan nähden
Mittari ja
Toimenpiteet
sitovat tavoitteet
sitovat tavoitteet
vertailuarvo
Vaikuttavuustavoitteet Vaikuttavuustavoitteet
KiVa Koulu -ohjelma
Lasten ja nuorten
Oppimisen rohkaiseva
KiVa-koulu kysely
Kouluterveyskysely
tasapainoisen
tukeminen
Laajan
Liikkuva Koulu
oppimisen, kasvun
terveystarkastukse Vanhempien tapaamiset
ja kehityksen
Syrjäytymisen ja
n avainindikaattorit Yksilökohtainen
edistäminen ja
kiusaamisen ehkäisy
Kouluterveyskysely oppilashuolto
tukeminen
Monikulttuurisuuden ja
suvaitsevaisuuden
Aamu- ja
edistäminen
iltapäivätoiminta
Oppilaskuntatoiminta
Lasten ja nuorten
osallisuuden edistäminen
Opetustunnit/
Opetussuunnitelman ja
Oppilaiden jatkooppilas
toimintasuunnitelmien
opintojen
Monipuolinen ja laadukas
Koulupudokkaiden
toteuttaminen
ja ammatinvalinnan
opetus
määrä
kannalta tarpeellisten
TVT-taitojen parantaminen
Maakunnallinen
Monipuolinen opetus- ja
tietojen ja taitojen
Jatko-opintovalmiuksien
arviointi
valinnaisainetarjonta
saavuttaminen
turvaaminen
Etsivä nuorisotyöntekijä
koululla viikottain
Koho-jaksot Nuorten
työpajalla

Motivoitunut, hyvinvoiva ja työhönsä
sitoutunut henkilöstö

Fyysisten työolosuhteiden
parantaminen
Täydennyskoulutuksen
tarjoaminen
Tyhy-toiminnan
monipuolistaminen

Tuottavuustavoitteet

Tuottavuustavoitteet

Kustannustehokas ja
vaikuttava
palvelutoiminta

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

Henkilöstökyselyt
Kehityskeskustelut

euroa/oppilas

Tyhy-toiminta
Koulutussuunnitelmien
toteuttaminen

Henkilöstösuunnitelman
ja toimintasuunnitelman
yhteensovittaminen

Keskimääräinen
ryhmäkoko
Tilojen käyttöaste

Tilojen joustava
käyttäminen
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Tunnuslukuja
Oppilasmäärä
20.9.
€/oppilas ilman
vammaisopetusta
€/oppilas
sisältää
vammaisoppilaat
Ryhmäkoko (ka)

TP 2015
203

TP 2016
191

10634

10829

TA 2017
185
15 aik po
11915

11982

11895

13104

15,6

15,9

15,4

TA 2018
180
15 aik po

15,0

TA 2019
168

15,3

TA 2020
161

14,6

2.4 Vapaa sivistystyö
Perustehtävänä on tuottaa laadukkaita kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita, jotka edistävät asukkaiden
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja lisäävät yhteisöllisyyttä.

Kulttuuripalvelut
Monipuoliset kulttuuripalvelut vahvistavat 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 laajasti eri ikäryhmät. Tärkeimpiä kulttuuritoimen järjestämiä tapahtumia ovat Outolintuelokuvayö ja Maila Talvio –salonki taidenäyttely.
Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet
Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi järjestetään monipuolista kulttuuritoimintaa
kaikenikäisten tarpeet huomioiden. Kustannustehokkaat ja vaikuttavat toimintaprosessit.
Valtuustoon nähden
Lautakuntaan
Mittari ja
Toimenpiteet
sitovat tavoitteet
nähden sitovat
vertailuarvo
tavoitteet
Yhteisöllisyyden
lisäämiseksi
järjestetään
monipuolista
kulttuuritoimintaa
kustannustehokkaasti
kaikenikäisten tarpeet
huomioiden

Hyvinvointia lisäävät
edellytykset
taiteen ja kulttuurin
tekemiselle ja
kokemiselle

Kunnan kulttuuritilojen Monipuolinen,
ja ympäristön
kuntalaisia kehittävä,
hyödyntäminen
kysyntään vastaava
kulttuuritarjonta
Asiakaspalautteet

Edistetään kunnan
vetovoimaa näkyvällä,
paikallisella
kulttuuritarjonnalla
sekä korkeatasoisella
Maila Talvio -salongin
taidenäyttelyllä

Paikallinen ja
seudullinen yhteistyö
kulttuuritapahtumissa

Elokuvayhteistyö KeskiSuomen
elokuvakeskuksen
kanssa sekä
seutukuntien kanssa
Avustukset
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Liikuntapalvelut
Liikuntapalveluiden tavoitteena on tarjota monipuolisesti erilaiset liikkujat huomioiden helposti
saavutettavissa olevia liikuntapaikkoja ja lisätä liikkujien tietoisuutta omatoimisen liikunnan
terveysvaikutuksista. Sisäliikuntapaikkoina toimivat Liikuntamaja ja monitoimihalli KunkkuAreena.
Yhtenäiskoulun yhteyteen valmistunut lähiliikuntapaikka ja Liikuntamajan ympäristö luovat erinomaiset
edellytykset ulkoliikunnan harrastamiseen.
Aktiivisemmaksi askel kerrallaan – hankeen avulla on saatu juurrutettua terveysliikunnan ammattilaisen,
liikuntaneuvojan palvelut kuntaan. Hanke on mahdollistanut liikuntaneuvonta- ja asiantuntijapalveluiden
hankkimisen ostopalveluna kahtena päivänä viikossa Päijät-Hämeen Liikunnalta ja Urheilulta. Nykyinen
terveysliikuntahanke päättyy vuonna 2017. Hankkeelle haetaan jatkorahoitusta ja liikuntaneuvoja-palvelut
ostetaan 2018 vuoden aikana kolmeksi päiväksi viikossa, mikäli hankkeelle saadaan jatkorahoitusta.
Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet
Edistetään eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä liikunnan avulla tasapuolisesti
Kustannustehokkaat ja vaikuttavat toimintaprosessit.
Valtuustoon nähden
Lautakuntaan nähden
Mittari ja vertailuarvo Toimenpiteet
sitovat tavoitteet
sitovat tavoitteet
Edistetään
Tietoisuus omatoimisista
Kävijämäärät,
Vakiintuneet
hyvinvointia ja
liikuntamahdollisuuksista hyvinvointitapahtumat ja
terveyttä liikunnan
indikaattorit,
aktivointitoimenpiteet
avulla
osallistujien määrä
Liikuntaan ohjaaminen ja
tukeminen
Mainonta ja
liikuntapaikkojen
varausjärjestelmä sisäsaavutettavuudella ja
ja
asiantuntevalla
ulkoliikuntapaikoista
ohjauksella
Uimakoulut
Toimintakyvyn
Terveysliikunnan
Kuntotestit, kyselyt
Varauskalenteri
ylläpitäminen ja
palveluiden kattavuus
parantaminen
yksilölliset tarpeet
Kehitetään
Liikuntatapahtumat ja
liikunnan
huomioiden
liikunta/hyvinvointiohjaajien koulutus
avulla
passi liikuntalähetteen
Riittävät resurssit ja
saaneille liikkumisen
Seudulliset
ammattitaito ohjata myös seurannan tueksi
aluefoorumit
erityisryhmiä
Toimintasuunnitelmat
Asiantuntijuus
ostopalveluna
Matalan kynnyksen
liikuntaryhmät

Paikallinen ja seudullinen
yhteistyö
Yhteisöllisyys ja
paikallisen osaamisen
kehittäminen

Liikuntamahdollisuuksien
saavutettavuus
Järjestöjen välisen
yhteistyön edistäminen

Avustukset €/asukas
Haasteet ja kampanjat
Kurssit, säännölliset
tapaamiset
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Nuorisopalvelut
Tavoitteena on tarjota laadukkaita ennaltaehkäisevän nuorisotyön toimintamuotoja arkeen ja juhlaan
nuorten yksilölliset tarpeet huomioiden. Nuokun, Nuorten Työpaja Signaalin ja Etsivän Nuorisotyön
yhteinen tila mahdollistaa 7-29 -vuotiaille suunnatut ajankohtaisiin asioihin ja kasvun haasteisiin
painottuvan räätälöidynkin toiminnan. Nuorisotila Nuokku on nuorten suvaitsevaisuutta, päihteettömyyttä
ja itsenäistymistä tukeva valvottu ja ohjattu vapaa-ajan viettopaikka.
Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetään nuorille monipuolista toimintaa ja seudullista yhteistyötä
tehdään mm. nuorisovaltuustojen sekä nuorten parissa työskentelevien henkilöiden kanssa.
Nuorisopalvelut toteuttavat omalta osaltaan nuorten kesätyöllistämisestä Hartolan Lionsien ja Yrittäjien
tukemia kesätyöpasseja jaetaan 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
Lautakuntaan nähden
Mittari ja vertailuarvo Toimenpiteet
sitovat tavoitteet
sitovat tavoitteet
Lasten ja nuorten
Nuorisotila Nuokku
HyvinvointiNuorisovaltuusto
hyvinvointia edistävä
indikaattorit ja
kokoontuu
toiminta
tutkimukset
säännöllisesti ja
Ennaltaehkäisevä,
osallistuu laajasti
moniammatillinen
Päihteetön ja
seudullinen nuorisotyö
Tapahtumien lukumäärä päätöksentekoon
kunnassa
itsenäistymistä tukeva,
ja kävijämäärät sekä
valvottu vapaa-ajan
annettu palaute
Osallistuminen
viettopaikka
1-2 tapahtumaa, 1-2
järjestettyihin
retkeä ja ohjattua
tapahtumiin, ohjattuun
Yhteydenotot
tekemistä
Nuorten arjen
ohjelmaan ja retkiin
vanhemmilta,
pääsääntöisesti koulun
tukeminen
oppilaitoksista ja
loma-aikaan
viranomaisilta
Nuorisovaltuusto on
Nuorten
aktiivinen vaikuttaja
Nuorisolain mukainen
osallistaminen ja
moniammatillinen
kuuleminen
Monikulttuurinen
työryhmä
nuorisotyö ja
Suvaitsevaisuus ja
monikulttuurisuus

kotouttamiseen
tähtäävät toimenpiteet
Hartolan
perheryhmäkodin
kanssa

Ajankohtaisissa asioihin
ja muutoksiin
reagoiminen
Liikuntaan ja
harrastuksiin tukeminen
sekä yksilölliset
terveysliikuntapalvelut
myös nuoren perheelle

45

HARTOLAN KUNTA

talousarvio 2018

Hartolassa on hyvä elää!

Ennaltaehkäisevä ja
räätälöity
erityisnuorisotyö
tukitoimenpiteineen

Etsivä nuorisotyöntekijä
ja Nuorten Työpaja
Signaali pyrkivät
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
nuorisotyön
välituntitoiminta
yhtenäiskoululla.
Etsivän keskustelut
kaikkien 9.luokkalaisten kanssa
yhdessä
koulukuraattorin kanssa
Yhteistyö etsivän ja
työpajan välillä

Työttömien nuorten
toiminnallinen ja
suunnitelmallinen
aktivointi

Nuorten
toimintakyvyn
lisääminen ja
vahvistaminen

Nuorten työpaja ja etsivä
nuorisotyö auttavat
nuoria sijoittumaan
koulutukseen ja
työelämään sekä
parantamaan
itsenäistymistä ja
elämänhallintaa
mm. Starttivalmennuksen,
Pajakahvilatoiminnan ja
erilaisten aktiviteettien
kehittäminen
Ohjataan nuoria
terveellisiin,
päihteettömiin ja
vastuullisiin
elämäntapoihin
Yksilölliset
liikuntapalvelut

Nuorten työpajalla
sopimukselliset nuoret
ja etsivällä
sopimuksettomat
kontaktit; asiakasmäärä
ja valmennuspäivät
Työvoimaviranomaisten
tapaamiset

Avoin
keskustelufoorumi
tärkeiden sidosryhmien
kanssa esim.
päihdetyönammattilaiset ja poliisi
Räätälöity pajapaikka
kaikille sitä tarvitseville
työttömille nuorille.
Valmennusten
kehittäminen etsivän
kautta
Moniammatillinen
seutuyhteistyö
Hankkeille myönnettävä
avustus

Liikuntaryhmiin
osallistuvien määrä

Omaa matalan
kynnyksen liikuntaa

Hyvinvointiindikaattorit,
tutkimukset, kyselyt

Kannustetaan
käyttämään
liikuntapalveluja
liikuntaneuvojan kanssa

Tapaamiset
liikuntaneuvojan ja
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Työllistyminen, jatkoopinnot ja
yrittäjyyskasvatus

liikuntaneuvojalta sekä
nuorille että ohjaajille

hyvinvointiohjaajan
kanssa

Työpaja kannustaa
työllistymiseen ja etsii
uusia yrittäjyyden
muotoja

Nuorisotyöttömien
määrä

Yritys- ja oppilaitoksiin
tutustuminen
Työllistämistoimet
Nuorisotakuun
toteuttamiseksi

Nuorten työpaja ja
etsivä nuorisotyö
tekevät oppilaitos- sekä
tuettuja yrityskäyntejä
Kuntouttava
työtoiminta, työkokeilu

Tuetaan opiskeluihin
yhteistyössä
oppilaitosten kanssa.

Etsivä ja työpaja
ohjaavat nuoret
koulutukseen, töihin tai
työpajalle erilaisin
tukitoimenpitein

Työhyvinvointi ja
moniammatillisuus

Säännölliset tapaamiset
sidosryhmien ja
tarvittaessa vanhempien
kanssa
Kehitetään toimivat
tukitoimenpiteet
vaihtuviin
asiakasmääriin. Kaikilla
nuorilla mahdollisuus
etsivän
nuorisotyöntekijän
tapaamiseen ja jatkoohjaukseen.

Uusi SPR:n yhteinen
hanke nuorten
itsenäisen elämän
tukemiseen
opiskelupaikkakunnalla
2018 Sysmän kanssa

Osaava ja motivoitunut,
pysyvä henkilöstö

Ammatillisen
koulutuksen tarve

Lasten, nuorten ja
nuorten aikuisten
ajankohtaiset kasvuun ja
kehitykseen liittyvät
asiat ja toimenpiteet

Henkilöstön kuuleminen
Kunnan ja seutukuntien
moniammatillinen
kuuleminen

Kesätyöllistäminen
kesätyöpassilla yhdessä
eri toimijoiden kanssa
Toimenpiteiden
kartoitus ja
ennaltaehkäisy
Avoin keskusteluyhteys
ja tiimipalaverit
Vastuujako

Nopea reagoiminen
ongelmiin yhteistyössä
eri sidosryhmien kanssa
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Nuorisotoimi

TS 2017

Nuorisotapahtumat ja retket

TS 2018

TS 2019

400

400

400

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

2000

2000

2000

€ / asukas

25,00

25,00

25,00

150,00

150,00

150,00

€ / 7-29 –vuotias nuori

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.
2017

2018

2019

Tavoitetut nuoret

40 nuorta

45 nuorta

45 nuorta

Pajalle tehdyt sopimukset

30 nuorta

30 nuorta

30 nuorta

Muihin toimenpiteisiin
ohjatut nuoret

10 nuorta

15 nuorta

15 nuorta

Perustehtävänä on tuottaa yhteistyössä järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa laadukkaita kulttuuri-,
liikunta- ja nuorisopalveluita, jotka edistävät asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja lisäävät
yhteisöllisyyttä.

Hartolan etsivä -hanke
Etsivän nuorisotyön pääkohderyhmänä ovat hartolalaiset, alle 29 –vuotiaat nuoret, jotka ovat jääneet
työelämän ja opintojen ulkopuolelle. Se on tavoitteellista ja toiminnallista tukea, joka pitää sisällään yksilöja pienryhmätoiminnan ohjausta, päihdekasvatusta ja arjenhallintataitojen vahvistamista. Etsivän
nuorisotyön painopisteenä on ennaltaehkäisevä työ, joka näkyy tiiviinä yhteistyönä esim. Hartolan
yhtenäiskoulun ja alueen toisen asteen oppilaitosten kanssa. Etsivä nuorisotyöntekijä on mukana
järjestämässä Pajakahvilatoimintaa ja starttivalmennusta Nuorten työpajan kanssa. Etsivä toimii myös
Rikosseuraamuslaitoksen apuvalvojana ja on mukana Puolustusvoimien Time Out –Aikalisä! –toiminnassa.

2017

2018

2019

Asiakkuudet

45

45

47

Asiakkaiden ikäjakauma: 21-vuotiaat tai alle

39

39

40

22-29 -vuotiaat

6

6

7
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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 ja elinikäinen oppiminen, jossa olennaisena asiana väestön
opastaminen digitaalisten yhteyksien äärelle.

Tavoitteet 2018–2020
Valtuustoon nähden
sitovat tavoitteet
Vaikutustavoitteet
Lakisääteisten, kunnan
peruspalveluihin
kuuluvien
kirjastopalvelujen
tuottaminen.
Tuottavuustavoitteet
Kattavat
kustannustehokkaat
kirjastopalvelut.

Lautakuntaan nähden
sitovat tavoitteet
Vaikutustavoitteet
Ajantasaiset
kirjastopalvelut
tasavertaisesti kaikille
kansalaisille.
Kirjavinkkaukset
lapsille, digipalvelujen
kehittäminen.
Tuottavuustavoitteet
Monipuolinen,
ajantasainen kokoelma.
Päivitetyt
kirjastojärjestelmät ja
verkkopalvelut.
Ammattitaitoinen
henkilökunta.

Mittari ja
vertailuarvo
Kokonaislainaus
Kirjastokäynnit
Kirjastoautopysäkit
Aukiolotunnit
Henkilöstön koulutus

Toimenpiteet
Osallistuminen
seudullisen
kirjastoyhteistyön
suunnitteluun,
toimintaan ja
toteutukseen.
Tavoitteena saada
omatoimikirjasto
viimeistään vuoden
2018 alusta käyttöön.

Lainat/asukas

Tunnusluvut
Kirjastotoimi
Kokonaislainaus
- pääkirjasto
- kirjastoauto
- kaukolainat
(ei laskettu
kokoknaislainauslukuun)
Lainat/asukas
Kirjastokäynnit yhteensä
- pääkirjasto
- kirjastoauto

TP 2016

TA 2017

TA 2018

TS 2019

TS 2020

47 755
39 136
8 619
131

50 000

50 000

50 000

50 000

16,3

17

17

17

17

22 804
19 149
3 655

25 000

25 000

25 000

25 000
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Aukiolotunnit

TP 2016

Kirjastoautopysäkit
Pääkirjaston aukiolotunnit
yhteensä
Omatoimikirjaston
aukiolotunnit*
Henkilöstön koulutus yhteensä

TA 2017

TA 2018

TS 2019

TS 2020

43

43

43

0

0

1836

1844

1844

1844

1844

2555

2555

2555

2555

9 pv

12 pv

12 pv

9 pv

12 pv

*Omatoimikirjaston aukiolotunnit on laskettu seuraavasti: vain omatoimipalveluaika 7h/vrk X 365

Henkilötyövuodet

TP 2016

TA 2017

TA 2018

TS 2019

TS 2020

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-Hämeessä toimii Origo-kirjastojärjestelmä, 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.
Päijät-Hämeen kunnissa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollolla, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä)
toimii yhteensä 19 kirjastoa ja 6 kirjastoautoa.

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:
TP 2016

TA 2017

TA 2018

TA 2019

TA 2020

Kansalaisopisto
euroa

19 574

22 000

20 000

20 000

20 000

Musiikkikoulu
euroa

19 974

25 000

20 000

20 000

20 000
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2.5 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 (410/2015) 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.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat ottamaan terveyden ja hyvinvoinnin huomioon
kunnan kaikissa toiminnoissa ja päätöksenteossa. Lisäksi kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja
hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin, sekä kunnassa asetettuja tavoitteita ja
toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kerran valtuustokaudessa on valmisteltava
laaja hyvinvointikertomus, ja lisäksi valtuustolle on raportoitava vuosittain kuntalaisten terveydestä ja
hyvinvoinnista sekä tehdyistä toimenpiteistä. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) velvoittaa kunnan laatimaan ikääntyvien
hyvinvointisuunnitelman valtuustokausittain, ja lastensuojelulaki (417/2007) puolestaan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman. Suunnitelmien tarkoituksena on varmistaa laadukkaat ja riittävät palvelut sekä
niiden tasavertainen saavutettavuus.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu kunnassa jakaantuu kaikkien hallinnonalojen kesken ja
yhteistyö on välttämätöntä. Sosiaali- ja terveydenhuollolla on merkittävä rooli asiantuntijana ja tiedon
tuottajana. Yhteistyötä tehdään mm. järjestöjen, seurakunnan, yksityisten toimijoiden ja valtion
paikallisviranomaisten kanssa, ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on tärkeää huomioida
kuntalaisten tarpeet ja näkemykset.
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.
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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.
Liikuntatoimen Aktiivisemmaksi askel kerrallaan – hankkeen avulla on saatu juurrutettua terveysliikunnan
ammattilaisen, liikuntaneuvojan palvelut kuntaan. Hanke on mahdollistanut liikuntaneuvonta- ja
asiantuntijapalveluiden hankkimisen ostopalveluna kahtena päivänä viikossa Päijät-Hämeen Liikunnalta ja
Urheilulta. Hanke päättyy vuoden 2017 loppuun, ja uusi hanke yhdistää terveysliikunnan ja
liikuntaneuvonnan kehittämisen sekä varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistamisen. Uusi

hanke kattaa kuntalaisten terveyden edistämisen liikunnan keinoin kaikissa ikäryhmissä.
Liikuntaneuvojan palvelut tarjotaan kuntalaisille vuoden 2018 alusta kolmena päivänä viikossa, ja
hankkeeseen sisältyvät toimenpiteet toteutetaan, mikäli hankerahoitusta saadaan suunnitellusti. Hanketta
koordinoi hyvinvointikoordinaattori.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot, ulkoiset
Toimintamenot, ulkoiset
Toimintakate, ulkoinen

Ta 2017
+ muutos

Tp 2016

Muutos
2017 - 2018

Ta 2018

0

16 650
-41 997
-25 347

Toimintatulot, sisäiset
Toimintamenot, sisäiset
Toimintakate, sisäinen

0

-1 000
-1 000

0

-100 %
-100 %

Toimintakate ulkoinen + sisäinen

0

-26 347

-85 716

225 %

7 197

45 247

529 %

-19 150

-40 469

111,33 %

Laskennalliset kustannukset
Suunnitelmapoistot
Vyörytykset
Laskennalliset erät
Tehtävän kokonaiskustannukset

0

17 650
-103 366
-85 716

6%
146 %
238 %
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hartolan kunnassa
Hyvinvoinnin ja terveyden edistamisen vastuutahona toimii Hartolassa kunnan johtoryhma. Kesakuussa
2017 tyonsa aloittaneen hyvinvointiohjaajan nimike muutetaan 1.1.2018 alkaen
hyvinvointikoordinaattoriksi, ja sijoitus organisaatiossa vaihtuu keskushallintoon poikkihallinnollisen
yhteistyon varmistamiseksi. Hyvinvointikoordinaattori vastaa kunnassa tapahtuvasta hyvinvoinnin ja
terveyden edistamisesta seka laajan hyvinvointikertomuksen ja vuosittaisten hyvinvointiraporttien
laatimisesta. Suunnitelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet huomioidaan osana kunnan toiminnan ja
talouden suunnittelua, ja kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavassa paatoksenteossa tehdaan paatosten
ennakkovaikutusten arviointia (EVA). Sote- ja maakuntauudistuksen myota sosiaali- ja terveydenhuollon ja
kunnan palvelujen yhdyspinnoista sopiminen nousevat esiin tulevina vuosina, ja se tarjoaa myos uusia
yhteistyomahdollisuuksia kunnassa.
Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen hyvinvointityoryhma tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistavaa ja
ehkaisevaa tyota seka hyvinvointikertomuksen laatimista. Lisaksi Hartolan kunnassa toimii muun muassa
ehkaisevan paihde- ja mielenterveystyon ohjausryhma ja tyoryhma, lapsi- ja perhepalvelujen
muutosohjelman tyoryhma seka nuorisolain mukainen moniammatillinen tyoryhma. Tyoryhmat pyrkivat
toiminnallaan valittamaan ja lisaamaan tietoa seka edistamaan kohderyhmiensa hyvinvointia ja terveytta.
Strategiset tavoitteet vuosille 2018-2020
Tavoitteet
Toimenpiteet

Resurssit ja
vastuutahot

Arviointimittarit

Yleinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen huomioidaan kunnan
strategioissa ja talousarviossa

Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen
näkyväksi

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistä seurataan ja arvioidaan
säännöllisesti laajan
hyvinvointikertomuksen ja
vuosittaisten raporttien avulla

Hyvinvointityöryhmä,
johtoryhmä

Tehdään linjaus päätösten
ennakkovaikutusten arvioinnin
(EVA) käyttöönotosta

Kunta hyvinvoinnin ja
terveyden edistäjänä verkostoprojekti 20172019

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen sisältöä kuvataan
kunnan kotisivuilla, ja laaja
hyvinvointikertomus sekä muut
raportit tulevat kuntalaisten
luettavaksi

Terveyserojen
kaventuminen

Hyvinvointikoordinaattori

TEAviisari, laaja
hyvinvointikertomus,
vuosittaiset
hyvinvointiraportit
Tehdyt EVA-raportit
Hyvinvointikertomus ja
raportit kuntalaisten
luettavissa

VESOTE-hanke, PHLU

Tiedotetaan päättäjiä hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen nykytilasta
sekä hyvien käytäntöjen
vaikuttavuudesta
Turvataan sosiaali- ja
Sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestäminen
terveyspalvelut, PHHYKY
kunnassa (avosairaanhoidon

TEAviisari,
Kouluterveyskysely
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vastaanottopalvelut,
neuvolatoiminta, päihde- ja
mielenterveyspalvelut,
ikääntyneiden palvelut ja
päivätoiminta)

Johtoryhmä,
PETE-ryhmät,
hyvinvointityöryhmä

Päihdeterapeutin
palvelujen saatavuus
(pv/vk),
asiakaskäyntien määrät

VESOTE-hanke, PHLU
Päihdehuollon ja
mielenterveysongelmie
n indikaattorit,
sotkanet.fi

Päihdehuollon avopalvelut
säilytetään kunnassa ja resursseja
lisättävä aiemmasta (1 pv/vk)
Panostetaan ennaltaehkäiseviin
palveluihin, kuten ehkäisevään
päihde- ja mielenterveystyöhön ja
perhe- ja lähisuhdeväkivallan
ehkäisyyn. Kokeillaan uusia
toimintatapoja (esim. vertaisryhmät
ja -tuki), sekä huomioidaan eri
kohderyhmät erityispiirteineen,
kuten nuoret, syrjäytymisvaarassa
olevat ja ikääntyneet.
Tuetaan kuntalaisten aktiivisuutta ja
omatoimisuutta

Tuetaan kuntalaisten
aktiivisuutta ja
omatoimisuutta

Tuodaan vaikuttavaa
elintapaohjausta sosiaali- ja
terveydenhuoltoon (koulutus,
tiedotus, hyvät käytänteet) VESOTEhankkeen välityksellä
Liikuntapaikkojen ja
liikuntamahdollisuuksien
ylläpitäminen ja kehittäminen, esim.
kevyen liikenteen väylät ja
ulkoilureitit, hiihtoladut, liikuntatilat
Terveysliikuntaa ja
liikuntaneuvontaa kehitetään
moniammatillisena ja
poikkihallinnollisena yhteistyönä,
liikuntaneuvojan resursseja lisätään
nykyisestä yhdellä päivällä
Tilavarausjärjestelmän hankkiminen
liikunta- ja harrastetiloille sekä
kokoustiloille

Teknisen toimen ylläpito
ja korjaustoimenpiteet,
ulkoilureitistön
kehittämishanke
Liikuntatoimen ja eri
tahojen järjestämät
liikuntasisällöt

Kuntalaisten
osallisuuden
lisääminen,
kuntalaisten

Koulun ulkopuolisten
harrastuspaikkojen
käytön lisääminen
Alueiden ja
liikuntatilojen
kunnossapito

Liikuntaneuvoja, PHLU,
VESOTE-hanke, sotepalvelut (PHHYKY) ja
Liikuntaneuvojan
hyvinvointikoordinaattori työpanos 2 pv/vk ja
liikuntaneuvonnan
Jaettavat avustukset
vaikuttavuuden
seuranta

Avustukset yhdistyksille, järjestöille
ja seuroille monipuolisen toiminnan
mahdollistamiseksi
Osallisuuden ja
vaikutusmahdollisuuksien
järjestäminen:
kyselyt, tilaisuudet, asiakaspalaute,
kunnan työntekijöiden ja

Julkisesti hoidetuilla
alueilla tapaturmia 0

Vuosittain jaetut
avustukset, tuki
suhteutettuna järjestön
jäsenmäärään
Hyvinvointityöryhmä,
johtoryhmä
Viranhaltijat

Äänestysprosentti,
vastausprosentti
kyselyissä, kuntalaisten
ja viranhaltijoiden
osallistuminen
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näkemykset ja tarpeet
tunnetaan kunnassa

viranhaltijoiden liikuttava enemmän
kuntalaisten keskuudessa

tilaisuuksiin ja
tapahtumiin

Nuorisovaltuusto ja vanhus- ja
vammaisneuvosto kokoontuvat
säännöllisesti ja osallistuvat
toimenpiteiden suunnitteluun

Aktiivinen
nuorisovaltuuston ja
vanhus- ja
vammaisneuvoston
toiminta

Uudistetaan kunnan www-sivut
helppokäyttöisiksi ja toimiviksi,
kuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksien kuvaus

Uudistuneet kotisivut,
käyttäjäpalaute

Autetaan kuntalaisia sähköisissä
palveluissa.
Tehdään kuntaa tunnetuksi
myönteisessä mielessä ja
huolehditaan kunnan
markkinoinnista

Johtoryhmä
Tekninen toimi
Yritysyhteistyö

Elinvoimaisuuden
lisääminen

Keskusta-alueen ja ympäristön
toimivuuden ja viihtyisyyden
parantaminen
Edistetään elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä

Kunnan tytäryhtiöt
Pienten kuntien työkkäri
-hanke

Työttömyyden
indikaattorit
(sotkanet.fi)
Asumisen strategian
mittarit

LITTI2-hanke, PHLU
Poistetaan työttömyyttä erityisesti
nuorten aikuisten, iäkkäämpien ja
pitkäaikaistyöttömien keskuudessa
Lapset, nuoret (alle 29-vuotiaat) ja lapsiperheet
Lapsiperheiden
Säilytetään jo olemassa olevat
lähipalvelujen
toimivat käytännöt ja palvelut,
saatavuuden
kehitetään uusia toimenpiteitä ja
turvaaminen
perhekeskustoimintamallia
Lapsia ja nuoria
kuullaan heitä
koskevassa
päätöksenteossa

Nuorisovaltuuston aktiivinen
toiminta, työskentely osana kunnan
päätöksentekoa, kuljetetaan nuorten
ääni sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan kautta

Nuorten työpaja,
toimintakeskus
Johtoryhmä
Lape-ryhmä
Sosiaali- ja
terveyspalvelut
(PHHYKY)
Sivistys- ja
hyvinvointilautakunta
Vapaa-aikaohjaaja
Nuorisovaltuusto
Oppilaskunta

Oppilaskunta osallistuu aktiivisesti
koulun arkeen

Alle kouluikäisten
lasten
tasapainoisen
oppimisen, kasvun
ja kehityksen
edistäminen ja

Lapsen edun mukaiset, laadukkaat
varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatuksen kehittäminen
Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma

Sivistystoimi,
varhaiskasvatuksen
johtotiimi
Sosiaali- ja
terveyspalvelut, neuvola
ym. (PHHYKY)

Järjestetyt palvelut
Asiakaskontaktien
määrä
Asiakaskyselyt
Osallistuvien nuorten
määrä
Nuorten kokemus
mahdollisuudesta
vaikuttaa asioihin
(kouluterveyskysely)
Perusopetuksen
maakunnallinen
arviointi
Asiakaskyselyt
Maakunnallinen kysely
esiopetukseen ja
varhaiskasvatukseen
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tukeminen
varhaiskasvatuksessa

Kyselyn tulokset otetaan huomioon
palvelujen kehittämisessä ja
toiminnan suunnittelussa
Uusi varhaiskasvatuslaki,
varhaiskasvatussuunnitelma ja
esiopetussuunnitelma ohjeistavat
työntekijöitä
Yhteistyö huoltajien kanssa, vasukeskustelut

Kouluikäisten lasten ja
nuorten
tasapainoisen
oppimisen, kasvun
ja kehityksen
edistäminen ja
tukeminen
perusopetuksessa

Lasten kuntoutus- ja oppilashuoltopalaverit 1 x kuukaudessa
Oppimisen rohkaiseva tukeminen
Syrjäytymisen ja kiusaamisen
ehkäisy
Monikulttuurisuuden ja
suvaitsevaisuuden edistäminen
Kiva Koulu -ohjelma
Liikkuva Koulu
Vanhempien tapaamiset
Yksilökohtainen oppilashuolto
Yhteisöllinen oppilashuoltotyö
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Etsivän nuorisotyöntekijän
välituntitoiminta viikoittain

Varmistetaan
oppilaiden jatkoopintojen ja
ammatinvalinnan
kannalta tarpeellisten
tietojen ja taitojen
saavuttaminen
koulussa

Monipuolinen ja laadukas opetus
TVT-taitojen parantaminen
Jatko-opintovalmiuksien
turvaaminen
Opetussuunnitelman ja
ohjaussuunnitelmien toteuttaminen
Monipuolinen opetus- ja
valinnaisainetarjonta

Sivistystoimi, koulun
johtotiimi,
opetushenkilöstö

Kouluterveyskysely,
KiVa-koulu kysely,
Laajan
terveystarkastuksen
avainindikaattorit

Oppilashuolto,
maahanmuuttokoordinaattori

Maakunnallinen
arviointi

Hankerahoitukset

CAF-itsearviointi

Etsivä nuorisotyöntekijä
Koulun johtotiimi
Opetushenkilöstö,
oppilaanohjaus

Opetustunnit/oppilas

Oppilashuolto, mm.
koulukuraattori

Koulupudokkaiden
määrä
Opintojen jatkuminen
toisella asteella

Maahanmuuttokoordinaattori
Etsivä nuorisotyöntekijä

Maakunnallinen
arviointi
CAF-itsearviointi

Etsivä nuorisotyöntekijä koululla
viikoittain
Tarjotaan nuorille
työelämäkokemuksia

Koho-jaksot Nuorten työpajalla
Järjestetään mahdollisuus
kesätyöpaikkoihin
TET-jaksot

Nuorten työpaja

Sivistystoimi
vapaa-aikaohjaaja,
toimistosihteeri, Nuorten
työpaja, oppilaanohjaaja,
etsivä nuorisotyöntekijä

Kesätyöpassia
käyttävien nuorten
osuus ikäryhmästä

Lions Club Hartola
Nuorille tarjolla
mielekästä tekemistä

Nuorisotila Nuokku tarjoaa
päihteettömiä vapaaajanviettomahdollisuuksia

Hartolan yrittäjät
Sivistystoimi,
Nuorisotoimi
Liikuntatoimi

Koulun kerhotoiminta

Nuorisotilatoiminta

Toimintaan
osallistuvien lasten ja
nuorten määrä
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Järjestöjen ja seurojen toiminta

Järjestöt, seurat

Käyttäjäryhmille
kohdistettavat kyselyt

Lasten ja nuorten liikkumista tuetaan
liikuntatilojen saavutettavuudella ja
hinnoittelupolitiikalla
Harrastustakuu; miten jokaiselle alle
29-vuotiaalle tarjotaan mahdollisuus
vähintään yhteen harrastukseen
(esite ja selvitys)
Nuorten tupakointi,
Ehkäisevä päihdetyö
alkoholin ja huumeiden moniammatillisesti koulun,
käyttö vähentyvät
oppilashuollon ja huoltajien välillä
(oppilashuollon asiantuntijaryhmä)
Etsivän nuorisotyöntekijän
näkyminen koululla ja
välituntitoiminnan järjestäminen

Opetushenkilöstö,
opiskeluhuolto

Kouluterveyskysely
Laaja terveystarkastus

Nuorisotoimi
PETE-ryhmät

Sotkanet.fi

Ankkuri-tiimi

Mielekästä, terveellisiä elämäntapoja
tukevaa toimintaa nuorille
Maahanmuuttajien
hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen

Aikuisten perusopetuksen
järjestäminen Yhtenäiskoulussa

Perheryhmäkoti
Tuetun asumisen järjestäminen 18
vuotta täyttäville
Kesätyöpaikkojen tarjoaminen,
kesätyöpassit
Moniammatillinen yhteistyö
palvelujen järjestämisessä

Syrjäytymisen ehkäisy,
nuorten hyvinvoinnin
kokonaisvaltainen
tukeminen

Opettajat, oppilashuolto

Tiedon lisääminen
monikulttuurisuudesta ja
kansainvälisyydestä, yhteiset
tapahtumat ja tilaisuudet
Pitkäaikaistyöttömien,
syrjäytymisvaarassa olevien ja
syrjäytyneiden nuorten
tavoittaminen etsivän
nuorisotyöntekijän asiakkuuteen,
sitouttaminen starttivalmennukseen
ja nuorten työpajalle

Mako-ryhmä (nyk. kamuryhmä)
Maahanmuuttokoordinaattori 50 % työajalla
1.11.2017 alkaen

Nuorisolain mukainen
moniammatillinen
työryhmä
Vakituiset etsivä
nuorisotyöntekijä ja
nuorten työpajaohjaaja

Erityisen tuen tarpeessa olevien
Starttivalmennus
nuorten arjenhallinnan ja
hyvinvoinnin tukeminen kattavasti ja Pajakahvila
moniammatillisesti, toimiva
yhteistyö sote-palvelujen ja
Nuorten työpaja Signaali
liikuntaneuvojan kanssa
Sosiaali- ja
Nuorten aikuisten elämänhallintaa ja terveyspalvelut
itsenäistymistä tukeva Osaan-hanke (PHHYKY)

Peruskoulun
päättötodistuksen
saaneet
Paikkakunnalle jääneet,
tuetusti asuvat
Jatko-opintopaikan
löytyminen

Koulutuksen
ulkopuolelle jääneiden
määrä ja
nuorisotyöttömien
määrä alle 12 % ja
myöhemmin alle 10 %
(sotkanet.fi)
Onnistuneiden ohjausja jatkopolkujen määrä
Nuorten aktivointiaste
Yleiset hyvinvointia ja
terveyttä kuvaavat
indikaattorit
(sotkanet.fi)
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yhteistyössä Sysmän, Joutsan ja
Hartolan kuntien ja kolmannen
sektorin kanssa

Nuorisotoimi
Osaan-hanke

Työikäiset
Hyvinvointityöryhmä
Työttömien tukeminen,
työllisyyden lisääminen Poistetaan työttömyyttä erityisesti
nuorten aikuisten, iäkkäämpien ja
Terveyserojen
pitkäaikaistyöttömien keskuudessa
kaventuminen
Tuetaan työttömien hyvinvointia ja
terveyttä kokonaisvaltaisesti, mm.
työttömien terveystarkastukset
samalle tasolle muiden kuntien
kanssa
Työkyvyttömien eläkeselvitysten
tekeminen
Päihde- ja mielenterveysongelmien
ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus

Pienten kuntien työkkäri
-hanke
LITTI2-hanke, PHLU
Etsivä nuorisotyöntekijä
Nuorten työpaja
Toimintakeskus

Työttömyyden
indikaattorit
(sotkanet.fi)
Yleiset hyvinvointia ja
terveyttä kuvaavat
indikaattorit
(sotkanet.fi)
Työttömien
terveystarkastusten
toteutuminen

PETE-ryhmät
Sosiaali- ja
terveyspalvelut
(PHHYKY), työttömien
terveydenhoitaja
Liikuntaneuvoja

Ikääntyneet
Ikääntyvien
toimintakyvyn ja
kotona asumisen
tukeminen

Asuinympäristön ja kodin
turvallisuus, esteettömyys ja
viihtyisyys
Monipuolinen vapaa-ajan
virkistystoiminta
Omaishoidon tukeminen
Jatketaan neuvotteluja
päivätoiminnan palauttamiseksi 4
pv/vk

Ikäihmisten palvelujen
järjestäminen
lähipalveluina

Ikääntyvien
hyvinvointisuunnitelm
a laaditaan

Kotikuntoutuksen fysioterapeutti
järjestää liikunnallista
ryhmäkuntoutusta kotona asuville
ikääntyneille, joiden toimintakyky
heikentymässä
Vanhuspalveluja tuotetaan
Hartolassa tällä hetkellä
hyvinvointikuntayhtymän, jatkossa
maakunnan toimesta, joka
varmistetaan yhteistyöllä ja
sopimuksilla sekä kilpailuttamalla
tarpeen mukaan
Työryhmään nimetään kattavasti
kunnan, Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymän ja yhdistysten
edustajia

Tekninen toimi,
sivistystoimi

Kotona asuvien
ikääntyneiden osuus

Asumisen tukitoimet

Omaishoidettavien
määrä

Sosiaali- ja
terveyspalvelut
(PHHYKY)
Hyvinvointityöryhmä,
johtoryhmä
Yhdistykset ja järjestöt
Kansalaisopisto

Yli 65-vuotiaiden
osallistuminen liikuntaja harrastustoimintaan
Päivätoiminnan
toteutuminen (pv/vk),
päivätoiminnan
asiakasmäärät

Liikuntaneuvoja
Sosiaali- ja
terveyspalvelut
(PHHYKY)

Ikäihmisten palvelujen
toteutuminen
Hartolassa

Johtoryhmä
Hyvinvointityöryhmä,
Valmis ikääntyvien
hyvinvointikoordinaattori hyvinvointisuunnitelma
2017-2020
PHHYKY
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valtuustokaudelle
2017-2020

Vanhus- ja vammaisneuvosto
osallistuu suunnitelman laatimiseen

Vanhus- ja
vammaisneuvosto

3. TEKNINEN TOIMI
Tekniseen toimeen kuuluu uuden hallintosäännön mukaan sekä tekninen lautakunta että
ympäristölautakunta
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, tiehallinnon,
rakennusvalvonnan sekä ympäristönsuojelun.

3.1 Hallinto
Toiminta-ajatus:
Teknisen toimen hallinnon tavoitteena on järjestää kunnan muiden toimialojen tarvitsemat tukipalvelut
sekä suoraan kuntalaisille tuotetut palvelut sekä viranomaistoiminnan laadukkaasti ja
kustannustehokkaasti.

3.2 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 2018 painopisteenä.

3.3 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 valmistui vuonna 2017. Aita rakennetaan 2018.
Sataman rakenteita korjattiin keväällä 2017 ja kysyttyjen lukittujen laituripaikkojen määrää kasvatettiin.
Laiturien peruskorjaus/uusinta on ajankohtainen lähivuosina.

3.4 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. Vapaaajan asuntojen rantatontteja markkinoidaan mm. tapahtumien yhteydessä.
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Valtatie 4 ja Yhdystien liittymän ympäristön liike- ja teollisuustonttien markkinointiin kiinnitetään erityistä
huomiota.

3.5 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.
Sekä kunnan alueelle yli 30 rantakaavaa että keskusta-alueen asemakaavat ovat pääosin vanhentuneita.
Keskusta-alueelle ei ole juuri rakentamispaineita ja tonttivaranto on riittävä. Kunnan kehittämisen kannalta
elintärkeän 4-tien varren ja sen liittymäjärjestelyistä pyritään edistämään yhteistyössä ELY-keskuksen ja
alueen yrittäjien kanssa. Vanhentuneiden rantakaavojen uudistamista selvitetään maanomistajien kanssa.
Keskustan asemakaavan uudistamista valmistellaan kirkonkylän yleiskaavan valmistelun yhteydessä.

3.6 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.

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

3.8 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.

3.9 Tilapalvelut
Kiinteistöjen hoito, siistiminen ja ruokahuolto
Tekninen osasto tuottaa kiinteistönhoidon, ruokahuollon ja siistimisen palveluita kunnan muille toimialoille
sekä kunnan omistamissa kiinteistöissä toimiville muille organisaatioille.

3.10 Rakennukset
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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.

3.11 Tiejaostot
Tiejaosto hoitaa tielautakunnan tehtävät ja jakaa yksityistieavustukset.
Ta 2017 +
muutos

Tp 2016

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot, ulkoiset
Toimintamenot, ulkoiset
Toimintakate, ulkoinen

2 165 694
-3 228 222
-1 062 528

2 331 060
-3 417 621
-1 086 561

1 914 800
-2 955 680
-1 040 880

-18 %
-14 %
-4 %

Toimintatulot, sisäiset
Toimintamenot, sisäiset
Toimintakate, sisäinen

1 908 066
-798 514
1 109 552

1 817 695
-704 058
1 113 637

1 820 797
-726 886
1 093 911

0,17 %
3%
-2 %

47 024

27 076

53 031

96 %

-654 710
139 757
-228 089

-769 689
138 257

-771 831
111 487

0%
-19 %

-696 018

-604 356

-607 313

0,49 %

Toimintakate ulkoinen + sisäinen
Laskennalliset kustannukset
Suunnitelmapoistot
Vyörytykset
Muut laskennalliset erät
Tehtävän kokonaiskustannukset

Ta 2018

Muutos
2017-2018

Tekninen lautakunta

4. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
4.1 Rakennusvalvonta
Lupapiste- palvelun käyttöönotto aloitettiin vuoden 2017 alussa ja koko lupakäsittelyprosessin muuttui
internet-pohjaiseksi. Vuoden 2018 aikana otetaan käyttöön kokonaan uudistettu Kuntanet –ohjelmisto.
Karttaohjelman vaihdon myötä voidaan sen käyttöä kunnan sisällä parantaa. Tavoitellaan myös
paikkatietojen julkaisua kunnan nettisivuilla. Jatkossa palveluiden kehittäminen helpottaa yhteistyötä
naapurikuntien kanssa ja vapauttaa henkilökuntaa asiakaspalveluun.
Lupakäytäntöjen yhtenäistämistä ja käytäntöjen dokumentointia jatketaan. Lupiin liittyvien katselmusten
määrä vähenee uusien lupaehtojen tullessa voimaan. Lupamäärät ovat vähentyneet selvästi vuoden 2017
aikana.
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2017 alkanutta koko kunnan kiinteistökartoitusta ja arkiston sähköistämistä jatketaan. Hanke rahoitetaan 23 vuoden kuluessa kartoituksesta johtuvien kasvavien kiinteistöverojen avulla.
Joutsan kunnan kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen toimeenpanolle ei ole tarvetta. Yhteistyömallia
tutkitaan mm. Mäntyharjun ja Sysmän kanssa.

Asia

TP 2016

TA 2017

TA 2018

TS 2019

TS 2020

173

210

100

100

100

Poikkeamisluvat

5

5

5

5

Jatkoajat ja muut päätökset

-

50

50

50

180

120

120

120

Myönnetyt luvat ja ilmoitukset

Suoritetut katselmukset

281

4.2 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 12, nämä painottuvat soran ja hiekan ottoon. Kalliokiviaineksen
osuuden maa-ainesten otossa odotetaan tulevaisuudessa nousevan.
Ympäristönsuojelua koskeva lainsäädäntö on jatkuvan muutoksen alla, esimerkiksi 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 2016

TA 2017

TA 2018

TS 2019

TS 2020

Valvonta- ja tarkastuskäynnit
(ei maa-aineslupatarkastukset)

110

150

150

150

150

Näytteet

22

20

20

20

20

Ympäristöluvat

4

2

3

3

3

Maa-ainesluvat

3

1

3

3

3

Kampanjat ja projektit

3

2

2

2

2

Maa-aineslupien valvontakäynnit

50

50

40

40

40

Ympäristölautakunta

Tp 2016

Ta 2017

Ta 2018

Muutos
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+ muutos

2017 - 2018

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot, ulkoiset
Toimintamenot, ulkoiset
Toimintakate, ulkoinen

65 654
-94 600
-28 946

99 501
-191 023
-91 522

81 894
-280 980
-199 086

-18 %
47 %
118 %

Toimintatulot, sisäiset
Toimintamenot, sisäiset
Toimintakate, sisäinen

450
-10 337
-9 887

-6 525
-6 525

-9 250
-9 250

42 %
42 %

Toimintakate ulkoinen + sisäinen

-38 833

-98 047

-208 336

112 %

-19 399
-994

-19 483

-22 982

18 %

-59 226

-117 530

-231 318

97 %

Laskennalliset kustannukset
Suunnitelmapoistot
Vyörytykset
Laskennalliset erät
Tehtävän kokonaiskustannukset

Toiminnalliset tavoitteet
1. Toteutetaan kaikki valvontaohjelman mukaiset tarkastukset.
2. Lisätään valvontaohjelmaan myös pienyrityksiä, jotka eivät ole lupa- tai rekisteröintivelvollisia.
Tavoitteena on tarkastaa kaksi pienyritystä vuodessa.
3. Laaditaan selvitys Hartolan luontopoluista.
Strategiset pitkän aikavälin tavoitteet
Valtuustoon nähden Lautakuntaan nähden
sitovat tavoitteet
sitovat tavoitteet

Mittari ja
vertailuarvo

Toimenpiteet

Tekninen osasto
tuottaa ajanmukaiset
teknisen toimen
palvelut lähellä
asukkaita.

Valmistellaan yhteistyön
lisäämistä naapurikuntien
kanssa

Yhteistyöselvitykset ja
niistä saatavat hyödyt.

Laaditaan selvitykset
vesihuollon ja
rakennusvalvonnan
yhteistoiminnasta.

Tekninen osasto
huolehtii vastuullaan
olevasta
yhdyskuntatekniikast
a ja infrastruktuurista
ja tekee yhteistyötä
naapurikuntien
kanssa joustavasti.

Vesi- ja viemärilaitoksen
toiminta on luotettavaa ja
kannattavaa.

Vesi- ja
viemärilaitoksen
toiminta on
luotettavaa ja sen
kustannukset katetaan
tuloilla.

Puhdistamon toimintaa
tehostetaan ja
ajanmukaistetaan ja
varavedenottamon
lupahakemus
valmistellaan

Jätehuolto järjestetään
asianmukaisesti,
kustannustehokkaasti ja
kannattavasti.

Metsiä hoidetaan
suunnitelman mukaisesti.
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Kaavoitettujen tonttien
määrä ja laatu vastaavat
rakentamisen tarpeita.

Talousveden laatu
täyttää hyvän
talousveden
vaatimukset ja
jätevesien käsittelyn
puhdistus tulokset
ovat lupaehtojen
mukaiset.
Jätehuollon toimivuus
kannattavuus säilyy
vähintään nykyisellä
tasolla.

Metsän myyntitulot
ovat suunnitelman
mukaisia.

Satamaa kunnostamista
suunnitellaan veneilyn ja
kalastuksen tarpeisiin

Keskeneräisten
kaavahankkeiden
valmistelua jatketaan
sekä selvitetään
rantakaavojen ja
yleiskaavojen muutosta
tai kumoamista.
Jätehuoltoratkaisu
selvitetään ja jäteasema
viimeistellään.

Tehtävät hoidetaan
laadukkaasti ja
kustannuksin, jotka
pysyvät talousarvion
puitteissa.

Vanhentuneiden
kaavojen
ajantasaistaminen
siten, että
poikkeuslupien määrä
minimoidaan.

Keskustan viihtyisyyden,
liikenneturvallisuuden
sekä esteettömyyden
parantamishanketta
jatketaan.

Liikenneturvallisuuden
parantaminen.

Sataman varausaste on
vähintään 90 %.

Katujen
päällystyskorjauksia
jatketaan

Kunnan omistamien
asuntojen
vuokrausaste.

Katuvalaistusta uusitaan
led-valaisimiksi.

Kiinteistöjen kuntoa,
siisteyttä, terveellisyyttä ja
turvallisuutta ylläpidetään
sekä ruokahuoltoa ja
siistimistä toteutetaan
sekä käyttöastetta lisätään
kustannustehokkaasti.

Rakennusvalvonnan
lupa- ym. asiat
käsitellään
keskimäärin 3 viikossa
ja ympäristönsuojelun
lupa-asiat 4 kk aikana.

Kunnanviraston,
päiväkodin ja koulun
korjaustöitä jatketaan.

Lupakäsittely ja valvonta
ovat tasapuolista,
oikeudenmukaista ja
lainsäädännön mukaista
sekä asiakaspalvelu ja
asioiden käsittely sujuvaa.

Kehitetään uusia
sähköisen asioinnin
käytäntöjä sekä
kunnan sisällä, että
asiakkaiden suuntaan.

Otetaan käyttöön uusi
versio
kuntarekisteriohjelmasta
(kuntanet 7)

64

HARTOLAN KUNTA

talousarvio 2018

Hartolassa on hyvä elää!

INVESTOINTIKOHTEET
Kohde

Perustelu

2018

2019

2020

-10000
-12184
-16720

0
0
0

0
0
0

Määrärahavaraus
Tonttien myynti

-50000
80000

-100000
100000

-100000
100000

varaus
varaus

-50000
50000

-50000
50000

-50000
50000

Varaus
Varaus

-6000
6000

0
0

0
0

Varaus

-5000

0

0

Varaus

5000

0

0

-50000

0

0

-30000

-15000

0

-5000

-15000

-600 000

Katujen bitumistabilointi ja
päällysteiden uusinta

-100000

-30000

-30000

Led-valaistuksen lisääminen

-10000

-30000

-15000

Kaavatien rakentaminen

-10000

-10000

-100000

Keskustan turvallisuuden ja
viihtyisyyden parantaminen

-65000

-30000

0

-5000

-30000

-110000

-30000
-10000

-30000
-350000

-30000
0

Tietokoneohjelmistot
Kirjasto
Kirjastojärjestelmä
Taloushallinto
ProEconomica Premium
Hallinto
Dynastia 6.4. +TOJ
Maa ja vesialueet
Maa-alueiden osto
Kiinteistöjen myynti
Rakennukset
Rakennusten osto
Rakennusten myynti
Osakkeet ja osuudet
Osakkeiden osto
Osakkeiden myynti
Taide-esineet
Taide-esineiden osto
Taide-esineiden
myynti

Talonrakennus ja tilapalvelut
Palotalo
Vanttu
Yhtenäiskoulu
Liikenneväylät
Katujen ja
pysäköintialueiden
päällystys
Katuvalaistuksen
uusiminen
Kaavatien
rakentaminen
Keskusta-alue

Julkisivurappauksen korjaus ja
maalaus
Märkätilojen uusinta ja
tiivistyskorjaus 2018 sisätilojen
maalaus 2019
Yhtenäiskoulun keskisiiven saneeraus

Liikuntapaikat
Urheilu- ja
tenniskentät
Vesilaitos
Vesijohdot
Vedenottamo

Heitto- ja hyppypaikkojen uusinta,
tennistekonurmen asennus
Verkoston osien peruskorjausta
Uuden vedenottamon hankinta

Viemärilaitos
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Puhdistamo

Viemärilinjojen ja pumppaamoiden
sujuttaminen, peruskorjaus sekä
uusinta
Umpi- ja sakokaivolietteen
vastaanottoallas, välpän ja
hiekanerotuksen sekä lietteen
kuivauksen uusinta ja automaation.

Jätehuolto
Hyötyjäteasema

Jäteaseman aitaaminen

Viemärit

Investoinnit yhteensä

-50000

-50000

-50000

-400000

-100000

0

-30000

0

0

-803904

-690000

-935000

Kunta pyrkii edistämään ympäristön ja teknisen infrastruktuurin kehittämisellä kuntalaisten terveyttä
ja hyvinvointia seuraavasti:
-

vanha jäteveden puhdistamo saneerataan nykyisiä ympäristövaatimuksia vastaavaksi
keskusta-alueen liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja yleisen viihtyisyyden parantamiseksi
suunnittelukaudella hankitaan varavedenottamo, jolla turvataan puhtaan veden saanti, jos
päävedenottamon vedenlaatu heikkenee
liikuntapaikkojen kunnostaminen ja esteettömyys edistävät kuntalaisten omaehtoista liikkumista ja
ylläpitää terveyttä
katualueiden kunnostamisella (asfaltoiminen) parannetaan yleistä liikenneturvallisuutta ja
esteettömyyttä
suunnitelma koulun lattiarakenteiden korjaamisesta edistää myös lasten ja nuorten sekä
työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta
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TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2020
Ulkoiset tuotot ja kulut

TP
2016

TA+muutos
2017

TA
2018

TS
2019

TS
2020

3 045 968
3 082 584
2 788 425
2 571 055
2 490 655
Toimintatulot
1 523 701
1 568 650
1 108 992
1 021 892
1 011 492
Myyntitulot
241 154
239 950
227 700
227 700
227 700
Maksutulot
255 992
180 266
364 078
233 808
163 808
Tuet ja avustukset
1
021
899
1
093
718
1
087
655
1
087
655
1
087
655
Muut toimintatulot
3 222
Valmistus omaan käyttöön
-20 082 926 -21 130 335 -21 195 000 -20 901 934 -20 707 190
Toimintamenot
-4 688 333
-4 986 448
-4 690 860
-4 445 575
-4 349 481
Henkilöstömenot
-13 851 308 -14 505 099 -14 985 049 -14 958 739 -14 862 739
Palvelujen ostot
-941 339
-1 073 440
-931 342
-929 372
-926 722
Aineet tarvikkeet ja tavarat
-417
780
-397
600
-412
700
-412
700
-412 700
Avustukset
-184 166
-167 748
-175 049
-155 548
-155 548
Muut toimintamenot
-17 036 958 -18 047 751 -18 406 575 -18 330 879 -18 216 535
Toimintakate
9 741 313
9 859 000
9 707 000
9 924 000
10 224 000
Verotulot
9 061 734
9 190 746
9 001 319
9 001 319
9 001 319
Valtionosuudet
-128 776
-150 510
-117 280
-117 280
-117 280
Rahoitustulot ja -menot
10
220
7
660
10
900
10
900
10 900
Korkotulot
19 584
22 030
22 020
22 020
22 020
Muut rahoitustulot
-158 580
-180 000
-150 000
-150 000
-150 000
Korkomenot
0
-200
-200
-200
-200
Muut rahoitusmenot
1 637 313
851 485
184 464
477 160
891 504
Vuosikate
-656
042
-770
621
-772
483
-772
483
-772
483
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset
-656 042
-770 621
-772 483
-772 483
-772 483
poistot
0
0
0
0
0
Arvonalentumiset
-566326
0
0
0
0
Satunnaiset erät
566327
0
0
0
0
Satunnaiset tulot
-1132653
0
0
0
0
Satunnaiset menot
414 945
80 864
-588 019
-295 323
119 021
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)
Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys(+)

Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)
Tilikauden yli-/alijäämä

414 945

80 864

-588 019

-295 323

119 021
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HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA V.2018-2020

Kunnanjohtaja

Hyvinvointikoordinaattori

Hallintojohtaja

Rehtorisivistystoimenjohtaja

Tekninen johtaja

Hallinto-osasto

Sivistysosasto

Tekninen osasto
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Hallinto-osasto

Palvelusihteeri (1,5)

Hallintojohtaja

Laskentasihteeri (1)

Toimistosihteeri (2)

Hallinto-osastolla tehdään taloushallinto ja kirjanpito sekä palkkahallinnon tukitehtävät. Lisäksi hoidetaan
markkinat, vaalit ja asuntoasiat. Hallinto-osaston työntekijöistä palvelusihteeri on osa-aikaeläkkeellä.
Henkilöstöresursseihin ei ole vuoden 2018 aikana tulossa muutoksia.
Kunnanjohtajan alaisuudessa on hanketoiminta. Vuonna 2017 alkaneessa Pienten kuntien työkkäri hankkeessa on neljän kunnan yhteishankkeeseen palkattuna kaksi henkilöä. Matkahuollossa on yksi
toimistosihteeri. Maaseutuasiamiehen palvelut ostetaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kautta
Asikkalasta.
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Sivistystoimi
Lastentarhanopettaja (3)

Perhepäivähoitaja (7)
Päivähoidon esimies (1)
Lastenhoitaja (4)
Opettaja, päätoim. (18)
Opettaja sivutoim. (1)

Avustaja (2,5)

Koulunkäynninohj. (10)

Kirjastovirkailija (1)
Apip-toiminnan ohjaaja (1)
Kirjastoautonkuljettajavirkailija (1)

RehtoriSivistystoimenjohtaja
Kirjastonjohtaja (1)

Kirjastoavustaja (1)

Etsivä nuorisotyöntekijä
(1)

Vapaa-aikaohjaaja (1)

Nuorten työpajan
työtoiminnanohjaaja (1)
työvalmentaja (1)

Toimistosihteeri (1)

Varhaiskasvatuksen hallinnollisena johtaja toimii apulaisrehtori. Päiväkoti Vantussa on 3
lastentarhanopettajaa, 2 lastenhoitajaa sekä 2,5 avustajaa. Ryhmäperhepäivähoitokoti Onnimannissa on 4
perhepäivähoitajaa ja kaksi lastenhoitajaa. Kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia on 3.
Perusopetuksessa on 7 luokanopettajan, 6 lehtorin ja 3 erityisopetuksen virkaa, 2 päätoimista tuntiopettajaa
ja yksi sivutoiminen tuntiopettaja. Yksi vakinaisista lehtoreista on osa-aikaeläkkeellä.
Lukuvuodeksi 2017-2018 on palkattu yksi päätoiminen tuntiopettaja resurssiopettajaksi Opetus- ja
kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella. Perusopetuksessa on 8 vakinaisen
koulunkäynninohjaajan tointa. Tämän lisäksi on lukuvuodeksi 2017-2018 siirretty varhaiskasvatuksesta
yksi avustaja koulunkäynninohjaajaksi perusopetukseen ja palkattu yksi määräaikainen koulunkäynnin
ohjaaja. Koulussa toimii myös vakinainen aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja.
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Tekninen toimi

Toimistorakennusmestari (1)

huolto (10,5)

Siivoustyönjohtaja (1)

siivous (5)

Ravitsemustyönjohtaja (1)

ruokahuolto (1)

Tekninen johtaja
Toimistosihteeri (2)

Rakennustarkastaja (1)

projekti (1)

Ympäristötarkastaja (85%
ostopalveluna Heinolasta)

Avoinna olevaa teknisen johtaja virkaa hoitaa rakennustarkastaja.
Kunnallis- ja kiinteistöteknisissä töissä on 10 henkilöä, joista osa-aikaeläkkeellä 3 henkilöä.
Henkilötyövuosia on yhteensä 10,5 ja lähivuosina usean eläkeikä täyttyy.
Teknisen toimen toimistosihteeri toimii täyspäiväisesti kiinteistökartoitus ja älykäs arkisto –hankkeen
tiedonhallintatehtävässä ja hänelle on palkattu sijainen. Järjestelyä on tarkoitus jatkaa vuoden 2018 aikana.
Hartolan kunnan siivous- ja keittiötoiminta siirtyvät vuoden 2017 aikana pääosin Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveyshuollon kuntayhtymän alaisille yrityksille vuoden 2017 aikana. Samalla siirtyy viisi ruokahuollon ja
neljä siivoustyöntekijää pois teknisen toimen alaisuudesta.
Kiinteistöhuollolla, siivoustoimessa ja kiinteistökartoituksessa arvioidaan olevan 2018 aikana keskimäärin 5
– 8 velvoitetyöllistettyä työntekijää tai harjoittelijaa.
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