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1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS
Jo alkuvuodesta 2019 nähtiin, että vuoden 2018 merkittävästi alijäämäinen tulos ja talousarviossa 2019 vuodelle ennakoitu alijäämä asettavat merkittäviä haasteita kunnan taloudelle. Kunnanjohtajan vaihdoksen takia
oli kuntaan tarpeen tehdä kattava selvitys sen nykytilasta ja toimintaympäristöstä. Selvityksen tuloksena
käynnistettiin kunnan talouden tasapainotustyö ja kuntastrategiatyö siten, että uusi kuntastrategia tulisi voimaan 1.1.2020. Tämä tarkoittanee muutostalousarvion tekemistä alkuvuodesta 2020.
Pitkään jatkunut talouden tasapainottaminen ja toiminnan vakiintumattomuus ovat johtaneet haasteisiin kunnan kehittämisessä, töiden organisoimisessa sekä henkilöstön jaksamisessa. Tämä on näkynyt myös henkilöstön vaihtuvuutena vuonna 2019. Kuntaan on kuitenkin tehty onnistuneita rekrytointeja, jotka tulevat edelleen nopeuttamaan kunnan talouden tasapainotusta. Lisäksi henkilöstön hyvinvointia on alettu ensimmäistä
kertaa mittaamaan ja edistämään säännöllisesti ja tavoitteellisesti.
Tämän hetken ennusteiden mukaan kunnan tulos olisi ylijäämäinen vuonna 2022. On kuitenkin tärkeää huomioida, että palveluiden taloudellisuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden selvitykset jatkuvat heti vuonna
2020. Vesilahti tuottaa edelleen hyvälaatuisia palveluita kohtuullisilla kustannuksilla. Taloudellisuutta ei ole
syytä hakea saneeraamalla, vaan löytämällä parempia käytäntöjä palveluiden tuotantoon. Paraikaa käynnistä on mm. sote-palveluiden vaihtoehtoisten tuotantotapojen selvitys.
Vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma on tervehtyvän kunnan talousarvio. Ennen kaikkea kunnan tulee panostaa tulojen lisäykseen eli asukkaiden ja yritysten hankintaan. Kuntastrategian osa-alueet tulevat nimenomaan varmistamaan tämän päätavoitteen toteutumisen. Marraskuussa 2019 näyttää, että kaksi vuotta jatkunut n. 1% vuotuinen väkiluvun vähentyminen olisi lakannut. Tällä hetkellä on kuitenkin selkeää, että kunnassa on tehtävä johdonmukaisempaa maankäytön suunnittelua, kehitystä sekä tonttimarkkinointia. Vuonna
2020 kuntaa ohjaa maankäytössä koko kuntaa koskeva strateginen kehityskuva ja kaavoitusohjelma. Kunnan investointeja on ohjattava samassa suhteessa kohdentumaan maankäytön tarpeisiin. Strategisen johdon
työssä painotamme uuden kuntastrategian toteuttamisen johtamista.
Vesilahden on tärkeää myös jatkossa nitoutua Tampereen kaupunkiseudun kasvuun ja pyrkiä rakentamaan
yhdyskuntarakennetta lähelle pääväyliä, vyöhykkeitä, palveluita ja joukkoliikennettä. Kunnan tulee mahdollistaa monimuotoinen asuminen sekä asuntotyypin että omistusmuodon suhteen. Uutena mielenkiintoisena
palveluna tulemme alkuvuonna 2020 lanseeraamaan ”Elämäkoneen” tuomaan Vesilahden luontaisten vahvuuksien ja arvojen mukaista sosiaalista lisäarvoa asukkaiden ja yrittäjien elämään ja sitä kautta edistämään
asukas- ja yrityshankintaa entisestään.
Kiitän työntekijöitä ja luottamushenkilöitä talousarvion valmistelusta. Muutoksen keskellä on entistä tärkeämpää, että toimimme kriittisen rakentavasti yhteistyössä luoden Vesilahdesta entistä vetovoimaisempaa kuntaa asua ja yrittää.
Vesilahdella 5.11.2019

Tuomas Hirvonen
kunnanjohtaja
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2 VESILAHDEN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA
2.1 Kunnan toimintaympäristö
Vesilahti sijaitsee Pyhäjärven etelä- ja kaakkoisrannalla Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Tampereen seutukuntaan. Tampereen ja Vesilahden välinen etäisyys linnuntietä mitattuna on 23 kilometriä, autolla matkaa
on noin 30 kilometriä. Vesilahden naapurikuntia ovat Akaa, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Sastamala ja Urjala.
Vesilahden kunta on perustettu vuonna 1869, mutta asutusta Vesilahdella on ollut jo tuhansia vuosia. Vesilahden pinta-ala on 354 km2, josta vettä on peräti 52 km2. Rantaviivaa on yhteensä 250 kilometriä. Vesilahden
nimikkoeläin on valkohäntäpeura (valkohäntäkauris), joka tuotiin Suomeen ja Laukon kartanon maille vuonna
1934. Nimikkolintu on kurki, joka näkyy myös kunnan vaakunassa. Kurki kuvaa Laukon kartanoa lähes 400
vuotta hallinnutta Kurki-sukua.
Vesilahti ostaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Pirkkalan kunnalta, joka on yhteistoiminta-alueen vastuukunta. Yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2013 ja se järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut yhteensä noin 22 000 alueen asukkaalle. Vesilahden alueella ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta, eläinsuojelusta ja eläintautien vastustamisesta huolehtii Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva. Maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät hoidetaan Lempäälässä ja Lempäälä vastaa myös Vesilahden lomituspalveluista. Pelastustoimen järjestämisestä kunnan alueella vastaa Pirkanmaan pelastuslaitos. Aluearkkitehtitoiminta hoidetaan Urjalan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

2.2 Väestö, yritykset ja työllisyys
Kunnan väestömäärä on ollut vuoden 2014 jälkeen laskusuuntainen. Tilastokeskus on päivittänyt väestöennusteita syyskuussa 2019 ja niiden mukaan Vesilahden asukasmäärä tulisi jatkamaan vähentymistä siten, että
vuoden 2020 lopussa asukkaita olisi 4 367, vuoden 2030 lopussa 4 206 ja vuoden 2040 lopussa 4 172. Kunnan strategian mukaan tavoitteena on kuitenkin saada väkiluku maltilliseen nousuun.

Kuvio: Kunnan väkiluku 1987-2018, lähde: Tilastokeskus

4

Vesilahden kunta

Talousarviosuunnitelma 2020–2022

Vesilahden yritysten määrää voidaan seurata kunnassa sijaitsevien toimipaikkojen määrän perusteella. Tilastokeskus käyttää omassa seurannassaan samaa mittaria.

vuosi

kunnassa sijaitsevat toimipaikat

2017

384

2016

350

2015

348

2014

378

Syyskuussa 2019 julkaistun Pirkanmaan työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden lukumäärä
kasvoi Pirkanmaalla 4,4 prosenttia edeltävän vuoden syyskuuhun verrattuna. Työttömyysaste oli syyskuussa
2019 Pirkanmaalla 8,8 prosenttia , kun koko maan työttömyysaste oli 8,6 prosenttia.
Vesilahden työvoiman määrä oli Pirkanmaan työllisyyskatsauksen mukaan vuoden 2019 syyskuussa 2 081
henkilöä ja Vesilahden työttömyysprosentti oli 5,5 prosenttia. Lukumäärä oli pysynyt vuoden 2018 vastaavan
ajankohdan tasolla. Alle 25-vuotiaita työttömiä Vesilahdella oli 13, kun vuotta aiemmin alle 25-vuotiaita työttömiä oli 21. (Pirkanmaan työllisyyskatsaus syyskuu 2019)

2.3 Kunnan strategia
Vesilahden kuntastrategiassa 2016 - 2021 on määritelty erikseen Vesilahden tulevaisuuden kuva ja arvot sekä
hyväksytty strategian pääpainopistealueiksi:
-

hyvinvoinnin edistäminen
elinvoiman edistäminen

Tulevaisuuden kuva:
”Vesilahti on turvallinen modernin maaseutumainen itsenäinen kunta. Yhteisöllinen ja viihtyisä Vesilahti tarjoaa
asukkailleen arjen tärkeimmät peruspalvelut. Kunnassa on hyvä asua, yrittää ja harrastaa. Kaunis ja puhdas
luonto peltoineen, metsineen ja vesistöineen on voimavaramme. Vetovoimainen Vesilahti tarjoaa Tampereen
kaupunkiseudulla luonnonläheisen vaihtoehdon.”
Arvot:
-

Luonnon ja maaseudun arvostus
Elämisen ja asumisen turvallisuus
Yhteisöllisyys ja yhteinen vastuu

Vuoden 2019 aikana Vesilahden on tehty Vesilahden kunnan uutta kuntastrategiaa, jonka on tarkoitus tulla
voimaan vuonna 2020. Talousarvion 2020 tavoitteet on johdettu voimassaolevasta strategiasta, mutta tavoitteet tullaan päivittämään, kun uusi kuntastrategia tulee voimaan.
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3 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT
3.1 Periaatteet lainsäädännössä
Kuntalain (410/2015) 13 luvun 110 §:n mukaan 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 (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden
tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa ja
talouss uunnitelmassa valtuusto hyväksyy kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
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.
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 ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja taloussuunnitelma
sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Kuntalain talousarvio- ja suunnitelmasäännösten tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden
oleminen kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan
toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Talousarviossa esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat.
Talousarvio tulisi laatia siten, että se ohjaa ja kannustaa kuntaa tulokselliseen toimintatapaan. Tuloksellisuus
muodostuu seuraavista osatekijöistä: taloudellinen tuottavuus ja tehokkuus, palvelun laatu ja vaikuttavuus
sekä työelämän laatu.

3.2 Talousarvion rakenne
Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Käyttötalousosassa toimialojen määrärahat ja tuloarviot sidotaan tavoitteisiin. Valtuusto osoittaa toimielimelle
määrärahan tai asettaa tuloarvion määrätyn tehtävän hoitamiseksi siten, että tehtävälle asetetut tavoitteet toteutuvat. Käyttötalous ja toiminnan tavoitteet esitetään tehtäväalueittain.
Tuloslaskelmaosa on kunnan kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Tuloslaskelmaosaan yhdistellään tehtäväalueiden
toimintatulot ja toimintamenot. Tuloslaskelmaosassa budjetoidaan valtuustoon nähden sitovat tulosvaikutteiset
tuloarviot ja määrärahat, joita ei ole budjetoitu tehtäväkohtaisissa käyttötalousosissa ja tulosbudjeteissa. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja –menot, satunnaiset erät ja tilinpäätössiirrot. Mainittujen erien sitovuuteen sovelletaan samoja perusteita kuin käyttötalousosan ja investointiosan tuloarvioissa ja määrärahoissa. Tuloarvioiden alittuminen ja määrärahan ylittyminen on käsiteltävä talousarviomuutoksena valtuustossa.
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Rahoituslaskelma osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan toiminnan ja investointien rahavirtaa. Siitä nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoituksen
rahavirta. Talousarviota laadittaessa tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset sekä kassavarojen muutokset.
Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot.

3.3 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät
3.3.1 Yleinen taloudellinen tilanne
Talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden synkistä uutisista. Talouskasvua ylläpitää kotimainen kysyntä, mutta suhdanne on tasaantumassa. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien
odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu. (Kuntatalousohjelma 20202023, syksy 2019.)
Maailmantalouden kasvu hidastuu kuluvana vuonna kauppakonflikteihin liittyvän epävarmuuden takia, mutta
kaupan ennakoidaan elpyvän jo ensi vuonna pitkälti euroalueen, mutta myös monien kehittyvien talouksien
vetämänä. Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,5 prosenttia. Suomen vientikysynnän kasvu
hidastuu voimakkaasti vuoden aikana. (Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus, syksy 2019.)
Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa taloudessa
on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset. Työikäinen väestö, joka veroilla rahoittaa hyvinvointipalvelut ja sosiaaliturvan, supistuu. Kuntien vastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutarpeen vuosittaiseksi keskimääräiseksi kasvuksi arvioidaan
lähivuosina runsas prosentti. Syntyvyyden aleneminen sen sijaan vähentää palvelutarvetta varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. (Kuntatalousohjelma 2020-2023, syksy 2019.)
Yksityisten investointien arvioidaan kääntyvän laskuun vuoden 2019 aikana. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ripeänä vuonna 2019, sillä kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen kasvu on lähes 2 prosenttia. Vuonna 2019 yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousu sekä
työllisyyden koheneminen. Koko vuoden työllisyysasteen ennakoidaan nousevan 72,5 prosenttiin. Työttömyys
on alentunut edelleen, mutta hitaasti. Ennuste koko vuoden 2019 inflaatioksi on 1,1 prosenttia. Ansiotason
kehityksen myötä palveluiden hintojen odotetaan kasvavan viime vuotta nopeammin. (Valtiovarainministeriö:
Taloudellinen katsaus, syksy 2019.)
Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,0 prosenttiin. Viennin kasvu jatkuu maltillisella uralla. Suhdanneherkät
talonrakennusinvestoinnit ovat lähinnä teollisuusrakennusinvestointien ja julkisten palvelurakennusinvestointien kasvun varassa. Investointien kasvu jää vaatimattomaksi ja investointien osuus BKT:sta laskee. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Vuonna
2021 BKT:n ennakoidaan kasvavan 0,9 prosenttia. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022-2023 talouskasvu
hidastuu alle yhteen prosenttiin talouden rakenteellisten tekijöiden vuoksi. Hidastuvan talouskasvun seurauksena työllisyyden koheneminen jää vähäiseksi. (Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus, syksy 2019.)
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3.3.2 Kuntatalous syksyllä 2019
Kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2018. Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä kasvoi siten, että
vuosikate oli negatiivinen 43 kunnassa, kun edeltävänä vuonna tällaisia kuntia oli neljä. Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja ja arvonalentumisia, eikä nettoinvestointeja. Tilikauden tulos
oli vuonna 2018 negatiivinen yhteensä 200 kunnalla. Muutos edeltävään vuoteen nähden oli merkittävä, sillä
vuosi 2017 oli kuntataloudessa poikkeuksellisen vahva johtuen muun muassa toimintamenojen maltillisesta
kasvusta sekä osittain kertaluonteisilla tekijöillä selittyvästä verotulojen voimakkaasta kasvusta.
Vuonna 2019 kuntatalouden menot kasvavat tuloja nopeammin ja kuntatalouden ennustetaan heikkenevän
edelleen. Ennakonpidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisteriin liittyvät ongelmat ovat hidastaneet ja myöhentäneet verotulojen kertymistä. Vuonna 2019 kuntatalouden toimintamenoja lisäävät palvelutarpeen kasvun
lisäksi kunta-alan palkankorotukset sekä lomarahaleikkauksen päättyminen. Kuntatalouden toimintamenoista
yli puolet koostuu henkilöstömenoista eli palkoista ja työnantajan sosiaaliturvamaksuista. Siksi kuntasektorin
sopimuskorotuksilla, sosiaaliturvamaksuilla ja henkilöstön määrän muutoksilla on suuri merkitys kuntatalouden
menojen kehitykseen.
Arvioiden mukaan kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosina 2020-2023 mittavana ja kuntien lainakanta jatkaa kasvuaan. Kuntatalouden sopeuttamistarve on suuri ja kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia. Kuntien tulee jatkaa myös omia taloutta vahvistavia toimiaan. Laskelmien perusteella veronkorotuspaineita on kaikissa kuntaryhmissä, eniten alle 6 000 asukkaan kuntakokoryhmässä.
Kuntien vastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutarpeen vuosittaiseksi keskimääräiseksi kasvuksi arvioidaan lähivuosina runsas prosentti. Syntyvyyden aleneminen sen sijaan vähentää palvelutarvetta
varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.
Pääministeri Rinteen hallitusohjelma sisältää kuntasektorille henkilöstö- ja sitä kautta kulujen lisäyksiä, kun
vanhuspalvelujen hoivan henkilöstömitoitusta nostetaan, hoitotakuuta kiristetään, kotihoidon resursseja turvataan ja ammatilliseen koulutukseen palkataan opettajia ja ohjaajia. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset
ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun saakka. Työttömyysasteen lasku lähelle rakenteellisen työttömyyden
tasoa lisää työmarkkinoiden kireyttä, mikä vahvistaa palkankorotuspaineita ja synnyttää työvoimakapeikkoja
talouteen. Tämän arvioidaan nostavan kansantalouden ansiokehitystä.
Väestökehitys eriyttää kuntakenttää. Väestönkasvu on keskittynyt erityisesti kaikista suurimpiin kaupunkeihin,
niiden lähistölle ja maakuntien keskuskaupunkeihin. Vanhusväestön määrä kasvaa ja samaan aikaan syntyvyys on alentunut selvästi. Nämä muutokset kohdistuvat eri tavalla erityyppisiin kuntiin. Kokonaisuutena väestörakenteen muutoksilla on merkittävä vaikutus kaikkien kuntien palvelujen järjestämisen kustannuksiin, tulopohjaan, investointitarpeisiin sekä yleiseen elinvoimaan. Koko kuntatalouden tasolla kuntien menojen kasvupainetta vaimentaa koulutuspalvelujen tarpeen lasku, mikä on seurausta syntyvyyden laskusta. Koulutuspalvelujen kasvupaineen alenemisesta saatavien säästöjen realisoituminen edellyttää, että niissä kunnissa, joissa
palveluntarve laskee, sopeutetaan päiväkotien ja koulujen sekä varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön ja tilojen määrää nopeassa tahdissa pienenevien lapsi-ikäluokkisen mukaiseksi. (Kuntatalousohjelma 20202023, syksy 2019.)

3.4 Vesilahden kunnan taloudellinen tilanne
3.4.1 Kunnan talouden yleiskuva
Vesilahden kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen toimintakate muodostui 1 422 000 euroa ja vuosikate
2 105 845 euroa edeltävää vuotta heikommaksi. Kunnan vuosikate päätyi 137 617 euroa negatiiviseksi. Kuntataloudessa vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikate osoittaa sen
tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään pysyvien vastaavien poistojen suuruinen. Poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista korvausinvestointitarvetta.
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Mikäli vuosikate kattaa poistot, kunnan ei tarvitse velkaantua, realisoida omaisuuttaan tai pitkäaikaisia sijoituksiaan pitääkseen palveluiden tuotantovälineet toimintakunnossa. Jos vuosikate jää negatiiviseksi, tulorahoitus ei riitä edes juokseviin menoihin. Vuoden 2018 poistojen jälkeinen tilikauden tulos oli -1 670 000 euroa,
kirjanpidon poistoeroja purettiin 39 000 euroa ja tilikaudesta muodostui 1 631 000 euroa alijäämäinen.
2015 tp

2016 tp

2017 tp

2018 tp

vuosikate

491 424

2 846 578

1 968 226

-137 617

asukkaat

4 489

4 462

4 460

4 396

109

638

441

-31

tilikauden tulos

-1 331 676

1 300 182

366 353

-1 670 113

tilikauden yli-/alijäämä

-1 292 554

1 339 304

405 475

-1 630 991

vuosikate eur/asukas

Taulukko: Kunnan vuosikate, tilikauden tulos, yli- ja alijäämä

Vuoden 2018 alijäämäisen tuloksen seurauksena kunnan taseen ylijäämä väheni 655 000 euroon.
2015 tp
taseen yli-/alijäämä

2016 tp

2017 tp

2018 tp

541 463 1 880 767 2 286 242

asukkaat
eur/asukas

655 251

4 489

4 462

4 460

4 396

121

422

513

149

Taulukko: kunnan taseen yli-/alijäämä ja eur/asukas

Kunnan vuoden 2019 talousarvion alijäämäksi on vahvistettu 1,3 miljoonaa euroa. Ajanjakson 1-8/2019 perusteella laaditun ennakkotilinpäätösarvion mukaan kunnan tilikauden 2019 alijäämä päätyy lähelle 2 miljoonaa euroa. Kunnan taseen ylijäämät tulee käytettyä loppuun ja taseeseen muodostuu alijäämää. Kuntalain
mukaisesti kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen
vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.
Vesilahden kunnan lainojen määrä on pysynyt edeltävät vuodet 14 miljoonan euron tasossa. Vuonna 2019
kunta on kuitenkin nostanut pitkäaikaista lainaa 4 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 lainojen lyhennysmäärä on
ollut noin miljoona euroa. Vuoden 2019 lainannostot johtavat siihen, että kunnan lainamäärä nousee noin 17
miljoonaan euroon ja asukaskohtainen lainamäärä on jatkossa noin 4 000 euroa.
2015 tp
taseen yli-/alijäämä
asukkaat

2016 tp

2017 tp

2018 tp

541 463

1 880 767

2 286 242

655 251

4 489

4 462

4 460

4 396

121

422

513

149

eur/asukas

Taulukko: kunnan lainat eur ja eur/asukas

2015 tp
eur/ asukas

2 835

2016 tp
2 930

2017 tp
2 933

2018 tp
3 039

Taulukko: kuntien keskimääräinen lainakanta, Kuntaliitto

3.4.2 Vuoden 2020 talousarvio ja kunnan talouden tasapainottaminen
Vesilahden kunnanhallitus antoi 24.6.2019 §164 talousarviokehyksen, jonka lähtökohtana oli, että käyttömenot
eivät kasva. Talousarvion laadinnan kehyksessä kuitenkin huomioitiin henkilöstökuluihin 1,5 prosentin korotusvaraus ja yhteistoiminta-alueen osalta kuluihin lisättiin 170 000 euroa. Verotuloihin arvioitiin 2,2 prosentin
kasvu vuoden 2019 lukuihin nähden ja valtionosuuksien määrä perustui Kuntaliiton toukokuussa julkaisemaan
ennakkolaskelmaan.
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Hyväksytyn talousarviokehyksen ulkoisten toimintatuottojen määrä oli 2,7 miljoonaa euroa, ulkoisten toimintakulujen 28,1 miljoonaa euroa ja toimintakate -25,4 miljoonaa euroa. Kehyksen mukainen verotulojen määrä oli
17,7 miljoonaa, valtionosuuksien 8,1 miljoonaa ja rahoituskulujen määrä oli 150 000 euroa. Talousarviokehyksen mukaisilla luvuilla talousarvion mukainen vuosikatteen määrä oli 261 000 euroa ja poistojen jälkeiseksi
tilikauden alijäämäksi muodostui 1,4 miljoonaa euroa.
Vesilahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.10.2019 §35-36 päättänyt kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020. Päätöksen mukaisesti kunnan vuoden 2020 veroprosentit ovat seuraavat:
Tuloveroprosentti

22,00

Kiinteistöveroprosentit
yleinen

1,25

vakituiset

0,55

muut asuinrakennukset

1,40

rakentamaton rakennuspaikka

2,00

yleishyödylliset yhteisöt

ei määrätty erikseen

Taulukko: tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020

Kunnan ulkoisten toimintatuottojen määrä talousarviossa on 2,8 miljoonaa euroa, joka on 100 000 euroa
enemmän kuin talousarviokehyksessä. Toimintakulujen määrä noin 27,8 miljoonaa euroa, joka on 300 000
euroa vähemmän kuin talousarviokehysvaiheessa. Toimintakate on täten 400 000 euroa parempi. Talousarvion 2020 vuosikate on 770 049 euroa, joka on 509 000 euroa parempi kuin talousarviokehysvaiheen vuosikate. Tilikauden alijäämä on 822 751 euroa ja alijäämää syntyy 570 000 euroa vähemmän kuin kehysvaiheen
luvuilla. Kunnan taloustilannetta kehykseen verrattuna parantavat kunnanvaltuuston päättämä tuloveroprosentin ja yleisen sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveron korotus. Verojen korotuksen lisäksi kunnassa on
tehty talouden tasapainotustyötä, jonka yhteydessä on käyty yt-neuvottelut kunnan henkilöstön kanssa. Tasapainotustoimenpiteet vähentävät kunnan toimintakuluja.
Vuoden 2019 muutettuun talousarvioon nähden vuosikate on 598 000 euroa parempi ja tilikauden alijäämää
on 558 000 euroa vähemmän. Suunnitelmavuosien aikana kunnan tuloslaskelmatilanne paranee asteittain
siten, että vuoden 2021 alijäämä on noin puolet vuoden 2020 alijäämästä ja vuonna 2022 päästään niukasti
ylijäämäiseen tulokseen. Taloustilanteen paraneminen perustuu verotulojen positiiviseen kehitykseen ja talousarvion verotulot on huomioitu siten, että väestömäärän maltillinen kasvu saavutetaan. Talousarvion toimintakulujen määrää taas alennetaan. Vuoden 2019 aikana tehty talouden tasapainotusohjelma käsitellään
kunnanhallituksessa ja valtuustossa omana asianaan talousarviokokouksessa ja päätettyjen toimenpiteiden
euromääräistä toteutumista seurataan. Tasapainotusohjelman mukaiset euromääräiset vaikutukset ja vuodelle 2020 päätettyjen veroprosenttien vaikutus on viety talousarvioon.
Kunnassa on tehty talouden tasapainotusohjelmia jo aiempina vuosina, mutta niiden vaikutus ei ole riittänyt
pysyvään talouden tasapainoon. Kunnalle muodostuu taseeseen alijäämää tilikaudelta 2019 ja alijäämän
määrä kasvaa vuosina 2020 ja 2021. Vuodelle 2020 on suunniteltu kaavoitushankkeita ja kunnallistekniikan
rakentamista, joilla pyritään väestömäärän ja yritysten lukumäärän kasvattamiseen. Sekä väestömäärän kasvulla että yritysten lukumäärän lisäyksellä pyritään nostamaan kunnan verotulojen määrää. Samaan aikaan
jatketaan aktiivista kunnan toimintojen ja palveluiden tarkastelua ja kehittämistä.
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4 TULOSLASKELMA 2020–2022
4.1 Talousarvio 2020-2022
Talousarvion laadintasäädösten mukaan talousarvion käyttötalousosa sisältää sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Vuoden 2020 tehtäväalueiden määrärahat yhteensä ovat valtuustoon nähden sitovia, taloussuunnitelmavuosien 2021 ja 2022 osalta määrärahat ovat toiminnan kehittämistä ohjaavia.
Kunnan sisäisen laskutuksen erät muodostuvat ruokahuolto-, siivous- ja kuljetuspalveluista sekä kiinteistöjen
pääoma- ja tilavuokrista. Sisäinen laskutus perustuu palvelun tai kiinteistön käyttöön.
TP 2018

TA+MUUT.
2019

KH 2020

Ero%

TS 2021

TS 2022

MYYNTITUOTOT

2 786 115

2 796 473

2 841 360

1,6

2 861 360

2 861 360

MAKSUTUOTOT

548 909

892 300

522 700

-41,4

518 000

518 000

TUET JA AVUSTUKSET

401 677

210 500

187 000

-11,2

187 000

187 000

2 325 252

2 368 163

2 299 350

-2,9

2 299 350

2 299 350

6 061 953

6 267 436

5 850 410

-6,7

5 865 710

5 865 710

17 188

0

0

0

0

TOIMINTATUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOT
TOIMINTATUOTOT
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT

-8 006 604

-8 450 245

-8 303 001

-1,7

-8 225 809

-8 266 015

PALKAT JA PALKKIOT

-6 408 307

-6 815 690

-6 687 485

-1,9

-6 628 734

-6 662 137

HENKILÖSIVUKULUT

-1 598 297

-1 634 555

-1 615 516

-1,2

-1 597 075

-1 603 878

-1 396 648

-1 426 948

-1 410 304

-1,2

-1 393 534

-1 399 185

-201 648

-207 607

-205 212

-1,2

-203 541

-204 693

-18 228 633

-18 884 468

-18 748 660

-0,7

-18 604 360

-18 602 360

-1 378 006

-1 393 750

-1 449 890

4,0

-1 435 990

-1 435 890

ELÄKEKULUT
MUUT HENKILÖSIVUKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
AVUSTUKSET

-619 970

-551 300

-501 200

-9,1

-501 200

-501 200

-1 870 373

-1 821 463

-1 797 850

-1,3

-1 797 000

-1 796 950

TOIMINTAKULUT

-30 103 586

-31 101 226

-30 800 601

-1,0

-30 564 359

-30 602 415

TOIMINTAKATE

-24 024 444

-24 833 790

-24 950 191

0,5

-24 698 649

-24 736 705

VEROTULOT

16 233 381

17 350 000

18 065 000

4,1

18 320 000

18 691 000

7 554 503

7 751 965

7 843 540

1,2

7 843 540

7 843 540

4 631

0

500

500

500

MUUT RAHOITUSTUOTOT

135 987

29 600

27 600

-6,8

27 600

27 600

KORKOKULUT

-40 480

-125 100

-216 100

72,7

-230 100

-215 100

-1 195

-500

-300

-40,0

-300

-300

MUUT TOIMINTAKULUT

VALTIONOSUUDET
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT

MUUT RAHOITUSKULUT
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

98 943

-96 000

-188 300

96,1

-202 300

-187 300

-137 617

172 175

770 049

347,2

1 262 591

1 610 535

-1 532 496

-1 591 600

-1 631 900

2,5

-1 651 000

-1 551 600

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-1 532 496

-1 591 600

-1 631 900

2,5

-1 651 000

-1 551 600

TILIKAUDEN TULOS

-1 670 113

-1 419 425

-861 851

-39,3

-388 409

58 935

39 122

39 100

39 100

0,0

17 500

0

-1 630 991

-1 380 325

-822 751

-40,4

-370 909

58 935

VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

POISTOERON MUUTOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
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Toimintatuotot
Kunnan talousarvion toimintatuotot 2020 ovat 417 000 euroa alemmat kuin vuoden 2019 talousarvion toimintatuotot. Vuodelle 2019 on budjetoitu 345 000 euron suuruinen maankäyttösopimuskorvaus, joka ei tule toteutumaan sekä 202 000 euron edestä pysyvien vastaavien luovutusvoittoja, jotka eivät kaikilta osin tule toteutumaan. Kun em. erät huomioidaan, ovat talousarvion toimintatulot vuoden 2019 tasolla.
Kunnan merkittävimmät ulkoiset toimintatuotot koostuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, vesi- ja jätevesimaksuista sekä rakennusten vuokratuotoista, joka muodostuu suurelta osin Pirkkalan kunnan maksamista
yhteistoiminta-alueen tilavuokrista.
Toimintakulut
Vuodelle 2020 on varattu henkilöstökuluihin 147 000 euroa vähemmän kuin vuodelle 2019, mutta 296 000
euroa enemmän kuin vuoden 2018 toteutuneet henkilöstökulut ovat. Vuoteen 2018 nähden palkkoja korottaa
kiky-sopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen päättyminen 31.3.2019 päättyneellä lomanmääräytymiskaudella. Vuoden 2019 talousarvion palkkoihin nähden taas henkilöstökuluja vähentää kunnan tasapainotustoimenpiteiden mukaiset henkilöstövähennykset ja tehtävämuutokset. Vuodelle 2020 on varattu prosentuaalinen
korotus henkilöstökuluihin.
Palveluiden ostojen määrä pysyy talousarviossa vuoden 2019 talousarvion tasolla. Aineiden, tarvikkeiden ja
tavaroiden ostot kasvavat noin 4 prosenttia vuoden 2019 talousarvioon nähden. Korotusta on varattu lämmitykseen, sähköön ja kaasuun ja veden ostoihin.
Kunnan avustusten määrää alentaa yhteisöille annettavien avustusten määrän vähentäminen. Lisäksi kotihoidon tuen määrää on alennettu perustuen vuoden 2018 toteumaan ja vuoden 2019 tietoihin.
Muut toimintakulut laskevat hieman edeltävään vuoteen nähden.
TOIMINTAKATE heikkenee vuoden 2018 tilinpäätökseen nähden 926 000 euroa ja vuoden 2019 talousarvioon nähden 116 000 euroa. Vuoden 2019 luvuista tulee kuitenkin huomioida, että talousarvion tuottoihin oli
budjetoitu maankäyttösopimuskorvaus, joka ei toteudu sekä pysyvien vastaavien luovutusvoittoja, jotka eivät
tule toteutumaan kaikilta osin. Nämä erät huomioiden talousarvion toimintakate on paremmalla tasolla kuin
talousarviossa 2019.
Verotulot
Verotuloissa on huomioitu kunnanvaltuuston 28.10.2019 päättämät tulovero- ja kiinteistöveroprosentit. Lisäksi
tuloveroa kasvattavana tekijänä on huomioitu kunnan strategian mukainen väestökasvu 15 henkilöä vuodessa.
Verotulojen budjetoinnissa käytetään Kuntaliiton, valtionvarainministeriön ja verohallinnon tuottamaa verokehikkoa. Verotuloissa käytetyt luvut perustuvat lokakuun verokehikkoon.
TP 2018
Kunnallisvero
Kiinteistövero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Yhteensä

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

14 492 881 15 561 000 16 226 000 16 478 000 16 829 000
1 234 731

1 232 000

1 286 000

1 262 000

1 262 000

505 768

557 000

553 000

580 000

600 000

16 233 380 17 350 000 18 065 000 18 320 000 18 691 000

Valtionosuudet
Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja
kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Lisäksi samassa yhteydessä valtionosuuksien kanssa
maksetaan kunnille ja muille opetuksen järjestäjille kotikuntakorvauksia.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen, yleisen kulttuuritoimen ja taiteen perusopetuksen tehtäväalueet. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaisen palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Kunnalle myönnetyn valtionosuuden suuruuteen ei vaikuta se, miten kunta palvelutoimintansa järjestää ja miten
paljon rahaa se niihin käyttää. Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välistä
12

Vesilahden kunta

Talousarviosuunnitelma 2020–2022

kustannusten jakoa valtakunnallisesti. Vuonna 2020 valtionosuusprosentti nousee 0,09 prosenttiyksikköä ollen
25,46 (vuonna 2019 25,37).
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä toimii osana kuntien valtionosuusjärjestelmää. Järjestelmällä rahoitetaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, osaa esi- ja perusopetuksesta, lukiokoulutusta, ammatillista
peruskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, ammatillista lisäkoulutusta ja kansanopistoissa, kansalaisopistoissa,
kesäyliopistoissa, liikunnan koulutuskeskuksissa ja opintokeskuksissa järjestettyä vapaan sivistystyön koulutusta. Lisäksi järjestelmä kattaa ammatillisten erikoisoppilaitosten toiminnan ja opetustuntimäärän perusteella
rahoitettavan taiteen perusopetuksen, kuntien liikuntatoimen ja nuorisotyön sekä museoiden, teattereiden ja
orkestereiden toiminnan.
Valtionosuuksien yhteydessä maksetaan kunnille ja muille opetuksen järjestäjille kotikuntakorvauksia. Opetuksen järjestäjä on oikeutettu kotikuntakorvaukseen oppilaan suorittaessa oppivelvollisuuttaan muussa kuin
oman kotikuntansa esi- tai perusopetuksessa. Kotikuntakorvaus määräytyy oppilaan isän mukaan. Kotikuntakorvaukset kirjataan toimintatuloihin ja –menoihin, eivätkä ne sisälly valtionosuuksiin siitä huolimatta, että ne
maksetaan valtionosuuksien yhteydessä.
Talousarvion laadinnassa on käytetty Kuntaliiton 14.10.2019 julkaisemia valtionosuuslaskelmia. Lopulliset
päätökset kuntien valtionosuuksista vuodelle 2020 tehdään joulukuun 2019 lopussa.
Rahoitustuotoissa ja -kuluissa näkyy kunnan lainanotto vuosina 2019-2021 sekä lyhytaikaisen kuntatodistuslainan suunniteltu muuttaminen pitkäaikaiseksi lainaksi. Lainaa joudutaan ottamaan, koska vuosikate ei riitä
lainojen lyhennyksiin ja kunnan investointeihin.
VUOSIKATE
Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, joka ilmoittaa tulorahoituksen riittävyyden pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvien poistojen kattamiseen. Vuosikatteella tulisi keskimäärin kattaa
vähintään suunnitelman mukaisten poistojen määrä, jotta uusintainvestointien omarahoitus voidaan turvata.
Talousarviovuoden ja -suunnitelmavuosien vuosikate ei riitä kattamaan poistoja.
Suunnitelman mukaisissa poistoissa noudatetaan kunnanvaltuuston päätöksen 29.10.2012 §64 mukaista
poistosuunnitelmaa. Suunnitelmapoistoja ja arvonalentumisia ei budjetoida määrärahoina, vaan niiden sitovuus määritellään valtuuston erikseen hyväksymässä poistosuunnitelmassa.
Poistoeroa puretaan aiemmin tehdyillä investointivarauksilla katettujen investointien suunnitelman mukaisten
poistojen suhteessa. Poistosuunnitelman muutos vaikuttaa poistoeron muutokseen ja kasvattaa poistoeron
vähennystä, jolla on tulosta parantava vaikutus.
Tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tunnusluvut:
TP 2018

MTA 2019 TA 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot/Toimintakulut, %

10,70

11,38

10,22

10,29

10,28

Vuosikate/Poistot, %

-9,00

10,82

47,19

74,71

101,92

-31

39,40

175,41

280,00

357,77

4396

4370

4390

4405

4420

Vuosikate euroa/asukas
Asukasmäärä

Taulukko: Tulorahoituksen riittävyys
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4.2 Sitovuus
Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja –menot, satunnaiset erät ja tilinpäätössiirrot. Tuloarvioiden alittuminen ja määrärahan ylittyminen on käsiteltävä talousarviomuutoksena valtuustossa.

Tuloslaskelmaerä
verotulot
valtionosuudet
rahoitustulot ja -menot

sitovat eurot
18 065 000
7 843 540
-188 300

satunnaiset erät

0

tilinpäätössiirrot

39 100
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5 KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE 2020–2022
Käyttötalous ja toiminnan tavoitteet esitetään tehtäväalueittain. Valtuustoon nähden sitova taso on tuottojen ja kulujen erotus eli netto paitsi vesi- ja viemärilaitoksessa, jossa sitova taso on tilikauden tulos.
Käyttötalousosassa valtuusto asettaa tehtäväaluekohtaiset tavoitteet ja osoittaa tavoitteiden toteuttamiseksi
nettomääräiset määrärahat tehtävien hoitamiseen.
Tehtäväalueella erikseen sitovaksi merkittyä määrärahaa ei voi käyttää muuhun kuin valtuuston hyväksymään
tarkoitukseen.

5.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA
5.1.1 Vaalit
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)

7 106

12 000

0

0

0

-4 360

-21 269

-1 000

-10 610

-1 000

2 746

-9 269

-1 000

-10 610

-1 000

Toimintaympäristö: Vuonna 2020 ei ole tiedossa olevia vaaleja.
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5.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA
5.2.1 Tarkastuslautakunta
Vastuuhenkilö: TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

0

0

0

0

0

Toimintamenot

-13 611

-18 811

-10 688

-10 688

-11 188

Toimintakate (Netto)

-13 611

-18 811

-10 688

-10 688

-11 188

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Toimintaympäristö: Kunnan hallinnon ja talouden arvioinnista ja tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko kunnan
talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tehtäviin
kuuluu myös kunnan toiminnan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Tarkastuslautakunnan
tehtävänä on myös valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Tarkastuslautakunta tekee tarkastuskäyntejä kunnan eri
toimipisteisiin ja kuulee säännöllisesti viranhaltijoita. Myös kunnan eri hallintokuntien teettämiä asiakaskyselyjä, itsearviointeja ja tilastointeja käytetään hyödyksi arvioinnissa. Seudulliseen toimintaan osallistutaan
mm. puheenjohtajakokousten ja yhteisten koulutustapahtumien muodossa. Tarkastuslautakunta seuraa aktiivisesti kuntien arvioinnin ja tarkastuslautakuntien työskentelyn kehittymistä mm. koulutusten kautta.
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5.3 KUNNANHALLITUS
5.3.1 Luottamushenkilöhallinto
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Toimintaympäristö: Kunnan taloutta on sopeutettu vuodesta 2013 lähtien kolmen tasapainottamisohjelman
avulla. Kustannusten nousu on kuitenkin ollut kovempaa, kuin tulojen lisäys. Kunnanhallitus on 2.9.2019 §
195 päättänyt käynnistää koko kunnan palveluksessa olevaan henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut, joiden
tavoitteena on selvittää toimenpiteet siihen, että taloutta saadaan tasapainotettua 200 000 - 500 000 euroa
vuosien 2020-2022 aikana. Vuosi 2019 on budjetoitu kunnassa 1.3ME alijäämäiseksi ja valtakunnalliseen
verokorttien uudistukseen liittyvän ongelman johdosta kunnan tuloverokertymä on toteutunut n. 500 000e
alle budjetoidun. Vielä 10.10.2019 näyttää siltä, että vuoden 2019 alijäämä olisi yhteensä n. 2ME. Kunta
myös käynnistänyt selvitystyön sote-palveluiden vaihtoehtoisesta järjestämistavasta. Mikäli kuntaan ei saada
uusia asukkaita tai yrityksiä, tai asukas-/yritysluku kunnassa vähenee, ei talouden voida reaalisesti katsoa
paranevan lähivuosina.
Toimintakulujen nousun katkaisu ja rakenteellisten säästötoimenpiteiden jatkuva etsiminen on kunnan taloudenhoidon kannalta olennaista, mutta ennen kaikkea tasapainoiseen talouteen tulisi pyrkiä Vesilahden kunnassa tulojen lisäyksen kautta. Uutta kuntastrategiaa ollaan tekemässä niin, että se tulisi voimaan 1.1.2020.
Uuden kuntastrategian tulisi keskittyä asukas- ja yrityshankintaan. Kunnan kaavoitus ja maankäyttö on järjestettävä siten, että se tukee tätä tavoitetta. Lisäksi olemassa olevaa tonttivarantoa on markkinoitava tehokkaammin. Kunnan on paraikaa kartoittamassa parhaita markkinointialustoja myynnin edistämiseksi. Tämän
jälkeen markkinointia ohjataan valmistelussa olevan markkinointisuunnitelman mukaisesti. Mikäli uusi strategia tulee voimaan 1.1.2020, on kunnan syytä tehdä vuoden alussa myös muutostalousarvio, jotta mahdolliset uudet painopistealueet voidaan määrittää ja niiden toteuttamiseen varata rahoitus.
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

447

0

0

0

0

Toimintamenot

-471 049

-415 297

-353 442

-321 064

-321 690

Toimintakate (Netto)

-470 602

-415 297

-353 442

-321 064

-321 690

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet:
Ryhmäjohtajat ovat valinneet vuodelle 2020 seuraavat painopistealueet:
-

Asumisen monimuotoisuuden edistäminen
Luonnon houkuttelevuuden esilletuonti

Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §7)
Tavoite
Et ole yksin

Toimintasuunnitelma 2020
Elämäkoneen käyttöönotto

Arviointikriteeri (mittari)
Elämäkoneen käyttöönotto (digitaalinen alusta, joka saattaa yhteen
palvelunkäyttäjät ja -tarjoajat)
Elämäkoneen käyttäjämäärät
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Asumalla kodiksi - konsepti

Konsepti on luotu

Monimuotoisen asumisen mahdollistaminen

Konseptin käyttöön ottaneet uudet
asukkaat
Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon huomiointi (25%)

Nopea palvelu -tontti tunnissa

Kerrostalo ja rivitaloasuntojen prosentuaalinen osuus kasvaa kaavoituksen mahdollistamana
Kysely tontinhankkijoille

4500 asukasta vuonna
2024

Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen tulokseen sitoen

Lean-prosessin tekeminen maan
ostosta tontin myyntiin. Palvelunmuutokset prosessin löydösten mukaisesti
Kiinnostunut asukas/yritys per
myyty tontti per kampanja

Vetovoimainen ympäristö

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen

4500 asukasta vuonna
2024

4500 asukasta vuonna
2024

Maankäytön suunnitelman toteuttaminen
Yhdyskuntarakenteen sitominen
kohti väyliä ja vyöhykkeitä sekä
seudun keskuksia
Energiatehokkuuden huomioonottaminen aluekehityksessä ja rakentamisessa
Kaasu/sähkö yms. energiamuodon
tuotanto tai käyttö / laskennallisesti
säästetty CO2 päästöt
Joukkoliikenteen nousijamäärät

Tunnusluvut
Toiminnallisuus
Väkiluku
Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018
4396

TA2019
4450

TA2020
4390

TP2018

TA2019

TA2020

1

1

1
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5.3.2 Yleishallinto
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)

99 113

85 500

80 500

80 500

80 500

-1 011 440

-1 033 520

-1 117 418

-1 042 708

-1 044 913

-912 327

-948 020

-1 036 918

-962 208

-964 413

Toimintaympäristö: Yleishallinto sisältää hallinto- ja talouspalvelut sekä muun yleishallinnon (keskitetty atk,
työllisyystyöt, joukkoliikenne, kansainvälinen toiminta ja muu yleishallinto). Yleishallinto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, tiedottamisesta, arkistoinnista sekä asumisasioista ja edistää
muiden toimielinten tavoitteiden toteutumista tuottamalla niille palveluja. Yleishallinnosta käsin hoidetaan
kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, useimpien toimikuntien ja osin tarkastuslautakunnan sekä sivistyslautakunnan valmistelu-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävät.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Vuonna 2020 tiedonhallintalain mukanaan tuoma velvoite tiedonhallintamallin käyttöönotosta kunnasta tulee olemaan yleishallinnon isoin haaste, samalla kun
siirrytään sähköiseen asiakirjahallintaan. Tiedonohjaussuunnitelman tuominen eri vastuualueille on vuoden
2020 kriittisiä tavoitteita.
Yleishallinnossa työskentelee kuusi henkilöä, joista kahden henkilön työpanos yleishallintoon on noin 80 %.
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §7)
Tavoite
Et ole yksin

Toimenpide
Hyvinvoinnin rakenteiden luominen

Arviointikriteeri (mittari)
Vuonna 2020 jatketaan sähköisen
asiakirjahallinnan käyttöönottoa ja
laaditaan tiedonohjaussuunnitelma kaikkiin hallintokuntiin.
Tiedonhallintamallin laatiminen

Et ole yksin

Mitä sinulle kuuluu

Kunnan henkilöstöpolitiikan käytäntöjen luominen yhdessä henkilöstön kanssa, erilaisten ohjeiden
ja käytäntöjen päivittäminen
Välittämiskulttuurin edistäminen
Henkilöstön hyvinvointiin ja koulutukseen panostaminen

Et ole yksin

Mitä sinulle kuuluu

Henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn uudistaminen
Asiakas on nro 1 - kunnan asiakaspalvelun kehittäminen henkilöstöä kouluttamalla
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Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen

Vesilahden etujen valvominen
seudullisen joukkoliikenteen järjestämisessä
Aktiivinen osallistuminen Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnan ja
- työryhmän toimintaan
Kilpailutus joukkoliikenteestä vuoden 2020 aikana (2021 alkava liikenne)

Tunnusluvut
Taloudellisuus
Yleishallinnon toimintakulut
Toimintakulujen kasvu %
Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018
1 011 440
4,2 %

TA2019
1 033 520
0,2 %

TA2020
1 117 418
8,1 %

TP2018

TA2019

TA2020

5,63

5,63

5,63

Kansainvälinen toiminta
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja
Toimintaympäristö: Yhtenäiskoulun oppilasvaihto ylläpitää myönteistä kansainvälistä kanssakäymistä.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Kolmannen sektorin osuutta kansainvälisessä toiminnassa jatketaan (mm. VPK:t ja soittokunnat). Kansainvälisen toiminnan ydinalue on vuosittaiset oppilasvaihdot Vesilahden yhtenäiskoulun ja St.Georgenin Realschulen välillä (mahdollisesti myös Rõugen koulujen
kanssa).
2020 Narvan Markkinoille on mahdollisesti tulossa St.Georgenista soittokunta ja perinneyhdistyksen jäseniä
esiintymään.
Ollaan valmiuksissa toimimaan isäntäkuntana mikäli Venäjältä entisen Käkisalmen alueen kunnanjohtajat
tulevat vierailulle Vesilahteen (siirtynyt toteutettavaksi jo vuodesta 2017 lähtien johtuen Venäjän kuntapuolen
tilanteesta). Tämä Venäjän Karjalan yhteistyö on yhteistä toimintaa Lempäälän ja Punkalaitumen kuntien
kanssa.
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §7)
Strategiaan on toimenpiteenä kirjattu kiinalainen kumppanuuskunta, mikä tarkoittaa uusien yhteistyömuotojen etsimistä myös perinteisen ystävyyskuntatoiminnan ulkopuolelta.
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Tunnusluvut
Taloudellisuus

Toiminnallisuus
Viralliset vierailut ja kanssakäymiset ystävyyskuntiin ja/tai ystävyyskunnista + muut mahdolliset kanssakäymiset

TP2018
5 500

TA2019
15 000

TA2020
5 000

TP2018
1

TA2019
3

TA2020
1

5.3.3 Tukipalvelut
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

1 504 780

1 620 399

1 586 960

1 606 960

1 606 960

-1 476 321

-1 618 419

-1 532 610

-1 525 983

-1 531 216

28 459

1 980

54 350

80 977

75 744

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)

Toimintaympäristö:
Siivouspalvelut
Siivouspalvelut tuottavat kuntastrategian mukaiset palvelut ammattitaidolla, hygieenisesti ja tuottavasti. Tarkoituksenmukaisella siivoustoiminnalla tuetaan asiakkaan hyvinvointia ja ylläpidetään rakennusten kuntoa ja
pidennetään käyttöikää. Siivouspalvelut toimivat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Tiivis yhteistyö Tampereen ympäristökuntien kanssa tuo yhtenäisemmän linjauksen seitsemän kunnan toiminnoille sekä luo hyvät
yhteistyöverkostot.
Siivouksen ostopalvelua käytetään vain kiireellisissä ja erityistilanteissa. Muutamia siivouskone- ja laitehankintoja tullaan tekemään ikääntyneiden laitteiden tilalle.
Ruokapalvelut
Ruokapalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakkailleen terveyttä edistäviä ja tukevia, ravitsemuksellisesti täysipainoisia ja ravitsemussuositusten mukaisia ruokapalveluja. Ruokapalvelut toimivat terveyden ja hyvinvoinnin
edistäjänä.
Ruokapalveluasiakkaiden määrä, on pysynyt lähes samana viimeisten vuosien aikana. Suuria muutoksia ei
ole odotettavissa myöskään vuodelle 2020. Arvioidut suoritemäärät perustuvat hallintokuntien ruokapalveluilta
tilaamiin ateriamääriin ja näin ollen tilaus- ja suoritemäärät ovat myös pysyneet edellisvuosien tasolla.
Kaikkiin aterioiden jakopisteisiin tuotetaan ja lähetetään ateriat Terveysaseman Ravintokeskuksesta.
Toiminnan kehittäminen digitalisointia hyödyntäen lisääntyy myös ruokapalveluissa. Mm. omavalvontajärjestelmä tullaan siirtämään asteittain sähköiseen muotoon. Lisäksi monipuolistetaan ruokapalvelun tuotannonohjausjärjestelmää.
Kuljetuspalvelut
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Kuljetuspalvelut tuottavat erilaisia sisäisiä kuljetuksia kunnan eri hallintokunnille. Kuljetukset tullaan järjestämään yhdellä autolla ostopalveluna myös vuonna 2020.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet
Tukipalveluiden toimintakokonaisuus on tuottaa kuntastrategian mukaisesti laadukkaat sekä taloudellisesti
organisoidut siivous-, ruoka- ja kuljetuspalvelut kunnan eri hallinnonaloille, henkilöstölle ja muille asiakkaille.
Tukipalveluilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Tulevaisuuden kehityssuuntana on
laadukas, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas tulosalue.

Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §7)
Tavoite
Toimintasuunnitelma 2020
Et ole yksin
Hyvinvoinnin rakenteiden luominen
Et ole yksin
Hyvinvoinnin rakenteiden luominen
Et ole yksin

Hyvinvoinnin rakenteiden luominen

Arviointikriteeri (mittari)
Aktiivinen osallistuminen seutuyhteistyöhön
Ruokapalveluiden laadun valvonta ja asiakkaiden kuuleminen
asiakastyytyväisyyskyselyillä
Laatuarvioinnit kohteissa, Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
Laadunarvioinnin tulos = hyväksytty.

Tunnusluvut
Siivouspalvelut
Taloudellisuus
Toimintatuotot
Kokonaiskulut
Kokonaiskulujen kasvu %

TP2018
595 002
595 294
4,94 %

TA2019
633 279
633 279
1%

TA2020
614 460
620 639
-2 %

Tunnusluvut
Ruokapalvelut
Taloudellisuus
Toimintatuotot
Kokonaiskulut
Kokonaiskulujen kasvu %

TP2018
872 953
865 129
0,9 %

TA2019
948 420
909 473
3,2 %

TA2020
933 800
865 771
-4,8 %

Taloudellisuus
Toimintatuotot
Kokonaiskulut
Kokonaiskulujen kasvu %

TP2018
36 736
36 736
13,91 %

TA2019
38 700
37 200
12 %

TA2020
38 700
37 100
0%

Toiminnallisuus
Ateriasuoritteet
Valmistuskeittiöt
Palvelukeittiöt

TP2018
317 458
2
1

TA2019
347 955
2
1

TA2020
345 000
1
1

Tunnusluvut
Kuljetuspalvelut
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Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018

TA2019

TA2020

23
4

25
1

25
1

5.3.4 Elinkeinotoimi
Vastuuhenkilö: elinvoimapäällikkö
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

6 422

4 800

0

0

0

Toimintamenot

-182 845

-196 476

-135 846

-116 933

-116 933

Toimintakate (Netto)

-176 424

-191 676

-135 846

-116 933

-116 933

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Toimintaympäristö: Kunnanhallituksen alainen elinvoimatoimikunta valmistelee yrittämisen edistämistä, matkailua, asumista, kuntamarkkinointia sekä maaseudun kehittämistä koskevat asiat kunnanhallitukselle.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Kunta toimii osaltaan paikallisen elinvoiman edistäjänä
ja toimintaedellytysten mahdollistajana. Tavoitteena on uusien yritysten saaminen kuntaan ja uusien yritysten syntyminen kunnan sisältä sekä olemassa olevien yritysten vahvistaminen. Kunta on aktiivinen kaavoituksessa ja vapaina olevien yritystonttien markkinoinnissa. Yrittäjien tiedusteluihin ja tarpeisiin reagoidaan
nopeasti ja joustavasti. Kunnalla on vahva koordinoijan rooli, jotta yritykset osaavat hakea synergiahyötyjä.
Yhteistyössä eri tahojen kanssa luodaan jatkossakin vireää yrittäjähenkistä kuntaa. Yrittäjämyönteinen elinkeinopolitiikka on Vesilahden kunnan kokonaisvaltaisen kehittämisen väline ja kuntastrategian kärkihankkeita.
Vesilahdessa toimitaan viihtyisän, turvallisen ja houkuttelevan ympäristön säilyttämiseksi tasokkailla maankäytöllisillä toimenpiteillä. Kaavoitusta hoidetaan pitkäjänteisesti, systemaattisesti, nopeasti, joustavasti ja
asukkaita osallistavasti. Asukkaalla on mahdollisuus valita asumismuoto esimerkiksi joko tiheämmiltä kaavaalueilta tai haja-asutusalueelta. Kunta pyrkii kaavoituksella mahdollistamaan erikokoisten ja eri asumismuotoja mahdollistavien tonttien riittävän tarjonnan, joka ottaa huomioon eri elämänvaiheiden tarpeet, sekä nousevat trendit.
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §7)
Tavoite
Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta

Toimintasuunnitelma 2020
maankäytön suunnitelman tekeminen

Arviointikriteeri (mittari)
Yksilöitävien kehityshankkeiden
määrä maankäytön suunnitelman
mukaisesti käynnistyneiden toimenpiteiden mukaan.

Sopivan yrityssegmentin löytyminen

Yrityssijoittautujien kanssa käydyt
neuvottelut.

Metsän ja luonnon hyödyntäminen yritystoiminnassa

Uudet palveluntuottajat matkailuun tai metsä- ja luontoyrittäjiin.
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Vesilahden yritysinnovaatiopalkinto

Kriteeristön luominen. Vuosittain
jaettavat € kertovat innovaatioiden laadusta

Neuvova ohjaus maankäytössä

Yritystonttien ostajille lähetetään
kysely palveluidemme onnistumisesta asteikolla 1-10 ja keskiarvo
määrittää onnistumisen.

Palvelukeskusalueen ja Lammasniemen kaavoitus

Palvelukeskusalueelle syntyvien
uusien työpaikkojen määrä.

Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen tulokseen sitoen
Ympäristön yhteiskäytön varmistaminen

Kuntaan sijoittuneiden yritysten
määrä
Yhteisalueille syntyneiden palveluntarjoajien määrä.

Luonto- ja vesireitistön kehittäminen

Yritysten määrä, jotka tarjoavat
aktiivisesti luontoon tai vesistöön
liittyviä palveluita.

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmien edistäminen
Taideresidenssi-investointien hakeminen
Kiinalainen kumppanuuskunta

Luontoon liittyvät MM-kisat
Savustuksen päivät / peura tuotteeksi

Vaihtoehtoisten energiamuotojen
kulutus- ja jakelupisteiden määrä
Käytyjen neuvotteluiden määrä.
Uudet kumppanuuskunnat, jotka
tukevat vesilahtelaista yritystoimintaa.
MM- ja SM-kisojen määrä Vesilahdessa.
Vesilahtelaisten kaupallisten
ruoan jatkojalostus yritysten
määrä.

Tunnusluvut
Toiminnallisuus
Työpaikkaomavaraisuus
Työpaikkojen kokonaismäärä
Perustettavien / siirtyvien yritysten määrä
Yrittäjätapaamisten määrä

TP2018
44,9 %
830

TA2019
45,8 %
870
20
50

TA2020
45,4 %
840
15
30

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018

TA2019

TA2020

0,5
0

0,5
0

24

Vesilahden kunta

Talousarviosuunnitelma 2020–2022

5.3.5 Kaavoitus
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

11 233

354 000

0

0

0

Toimintamenot

-82 387

-92 360

-142 627

-142 627

-142 627

Toimintakate (Netto)

-71 154

261 640

-142 627

-142 627

-142 627

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Toimintaympäristö: Ylimmästä luottamus- ja viranhaltijajohdosta koostuva kaavatoimikunta esittelijänään
aluearkkitehti valmistelee ja koordinoi kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä asioita. Toimikunnan valmistelevan työn kautta haetaan kunnan kokonaisvaltaista ja sitouttavaa maankäytön suunnittelua ja vaihtoehtotarkasteluja samalla mahdollistaen kuntalaisten ja muiden sidosryhmien osallistuminen. Kuntien välisen sopimuksen mukaisesti jatketaan aluearkkitehtitoimintaa Urjalan kunnan kanssa suunnitelmakauden 2020 - 2022
ajan. Osallistutaan Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyöryhmiin.
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §7)
Tavoite
Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta

Toimintasuunnitelma 2020
Maankäytön suunnitelman toteuttaminen

Arviointikriteeri (mittari)
Yksilöitävien kehityshankkeiden
määrä kehityskuvan mukaisesti
käynnistyneiden toimenpiteiden
mukaan

Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta
Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta

Sopivan yrityssegmentin löytäminen
Metsän ja luonnon hyödyntäminen yritystoiminnassa

Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta

Neuvova ohjaus maankäytössä

Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta

Neuvova ohjaus maankäytössä

Sallivan kaavoituksen vaikutukset
yritysten sijoittumiseen
Selvitetään kaavoituksen mahdollisuudet edesauttaa metsää ja
luontoa hyödyntäviä yrityssijoittujia
Yritystonttien ostajille lähetetään
kysely palveluidemme onnistumisesta asteikolla 1-10 ja keskiarvo
määrittää onnistumisen
Ylläpidetään ja kehitetään avointa
karttapalvelua ja sen tietokantoja/karttoja sitoutuen tietosisällön
ajantasaisuuteen ja laajuuteen

4500 asukasta vuonna 2024

Monimuotoisen asumisen mahdollistaminen

Kunnalla on omaa tonttivarantoa
monipuolista asuinrakentamista
(AO, AP, AR, AK) sekä yritys- ja
palvelutilojen rakentamista varten. Tonttivarannon menekkiä
seurataan aktiivisesti ja reagoidaan tähän lisäkaavoituksella.
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Palvelukeskusalueen ja Lammasniemen kaavoitus
Ympäristön viihtyisyyden lisääminen
Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen

Kunta kaavoittaa rakennustapaohjeeltaan erittäin sallivan kaavaalueen
Alueiden kaavat ovat valmiit
Hoidetut VL-alueet suhteessa ei
hoidettuihin
Maankäytön suunnitelman toteutumisen seuranta siten, että yhdyskuntarakenne sitoutuu kohti
väyliä ja vyöhykkeitä sekä seudun
keskuksia
HINKU-toiminnan vaikuttavuuden
arviointi ja Tampereen kaupunkiseudun mittaristojen hyödyntäminen

Tunnusluvut
Toiminnallisuus
Vireillä olevat asemakaavat/muutokset valtuuston hyväksyttäväksi 2020 (- 2022):
- Rahoisten asemakaava
- Lammasniemen asemakaava ja asemakaavamuutos
- Kirkonkylän palvelukeskusalue, asemakaavamuutos
- Vesaniemen eteläisen alueen asemakaava
- Oltavantien ympäristön asemakaavamuutos
- Multasen pientaloalueen asemakaava
- Ratsutilanraitin-Koulutien kulmaus, asemakaava
- Metsämantere ja ympäristö, asemakaava
Narvan osayleiskaavan muutos tai strateginen koko kunnan
yleiskaava 2021 alkaen
Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset: aluearkkitehti, 40 % Urjala, 60 % Vesilahti

TP2018
1

TA2019
3

TA2020
3

TP2018

TA2019

TA2020

0,5

0,5

0,6

5.3.6 Maa- ja metsätilat
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)

90 068

205 000

205 000

205 000

205 000

-16 443

-23 100

-23 100

-23 100

-23 100

73 625

181 900

181 900

181 900

181 900
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Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Kalalahden asemakaavan valmistumisen myötä on mahdollisuus kunnan yritystonttien lisääntyvään markkinointiin ja myyntiin. Kunnan tonttien markkinointia on
vuonna 2019 lisätty ja edelleen tehostetaan vuonna 2020.
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §7)
Tavoite
Et ole yksin

Toimintasuunnitelma 2020
Elämäkoneen käyttöönotto

Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta

Maankäytön suunnitelman toteuttaminen

Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta

Arviointikriteeri (mittari)
Elämäkoneen (digitaalinen alusta,
joka saattaa yhteen palvelunkäyttäjät ja -tarjoajat) käyttöönotto.

Sopivan yrityssegmentin löytäminen

Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta

Metsän ja luonnon hyödyntäminen yritystoiminnassa

4500 asukasta vuonna 2024

Monimuotoisen asumisen mahdollistaminen

4500 asukasta vuonna 2024

Elämäkoneen käyttäjämäärät
Yksilöitävien kehityshankkeiden
määrä kehityskuvan mukaisesti
käynnistyneiden toimenpiteiden
mukaan
Kunnan infrainvestointien suunnitteleminen maankäytön suunnitelman mukaisesti
Kalalahden yritysalueen muodostaminen ”tuotteeksi”, jota voidaan
tarjota yrityssijoittautujille
Yrityssijoittautujien kanssa käydyt
neuvottelut
Selvitetään yrittäjien käyttötarpeet
kunnan metsä- ja maaomaisuuden suhteen
Muut kuin omakotitontti- ja yritystoimintaan liittyvät rakennuslupahakemukset
Strategisen maankäytön kehityssuunnitelman toteutuminen
Uuden mallin käyttöön ottaneet

Asumalla kodiksi -konsepti

Vetovoimainen ympäristö

Ympäristön yhteiskäytön varmistaminen

Vetovoimainen ympäristö

Tasapainoinen ja oikea-aikainen
puuston myynti ja laadukas kunnan metsien hoito

Vuokrattujen omakotitonttien
määrä
Vapaasti hyödynnettävien rantaalueiden ja liikunta-alueiden kartoitus
Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen

Tunnusluvut
Toiminnallisuus
Myydään omakotitontteja
Vuokrataan omakotitontteja
Myydään yritystontteja

TP2018
2
1
-

TA2019
5
1
1

TA2020
5
15
1
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5.3.7 Maaseututoimi
Vastuuhenkilö: elinvoimapäällikkö
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

0

0

0

0

0

Toimintamenot

-54 922

-61 000

-55 800

-55 800

-55 800

Toimintakate (Netto)

-54 922

-61 000

-55 800

-55 800

-55 800

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Toimintaympäristö: Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) tuli voimaan 1.4.2010 lukien. Lain mukaan kunnat velvoitettiin muodostamaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueita. Lempääläjohtoisessa isäntäkuntamallilla toimivassa yhteistoiminta-alueessa ovat mukana seuraavat kunnat: Akaa,
Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Maaseutuviranomaistehtävät ja seudullinen maaseututoimisto (ostopalveluna).
Maaseutuelinkeinoviranomaiset huolehtivat maaseutuelinkeinolain ja muiden maaseutuelinkeinoja koskevien
lakien, asetusten, päätösten sekä Euroopan Unionin säädösten täytäntöönpanosta kuntatasolla.
Keskeisimpiä tehtäviä ovat:
- Tukihakemusten vastaanotto, käsittely, tallennus, maksu- ja sitoumuspäätösten teko.
- Asiakaspalvelu ja neuvonta.
- Sato-, tulva- ja hirvi- sekä petoeläinvahinkojen arviointi ja korvaushakemusten käsittely.
- Hukkakauratarkastusten suorittaminen.
- Eläintenpitäjärekisterin ylläpito sekä
- Omaa hallintoalaa koskevien lausuntojen antaminen.
Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi omalta osaltaan 26.4.2010/§ 23 Lempäälän ja Vesilahden yhteisen
maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2010-2030 nimeltään ”Lähellä rauhallinen maaseutu”. Ohjelmavalmistelussa esiin nostetut asiat otetaan huomioon vuosittain taloussuunnitelman puitteissa.
Maaseudun kehittämisohjelman toimenpidekokonaisuuksia ovat:
- 7.3. Nuoriso vahvana osana yhteiskuntaa.
- 7.4. Ympäristövastuinen toiminta.
- 7.5. Kokonaisvaltainen maankäytön suunnittelu/rauhalliset asuinympäristöt ja maaseutumaisuus.
- 7.6. Yhteisölliset kylät ja monipuolinen virkistystoiminta.
Keinot ja panostukset.
1. Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut ostopalveluna Lempäälän seutumaaseututoimistolta yhteistoiminta-alueen puitteissa v. 2017,2018,2019 sekä 2020.
2. Lempäälän ja Vesilahden kuntien kannustinpalkkio (hanketuki) yhteisöille ja yrityksille v. 2020: Kannustinpalkkiota ei myönnetä/ei myönnettäne.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet
Maaseututoimi panostaa maaseututoimijoiden toimintaympäristöstä haettavien synergiahyötyjen etsimiseen
sekä lisäarvon tuottamiseen toimijoiden elinkeinon kehittämiseksi. Synergiahyödyt tyypillisesti pienentävät
myös hiilijalanjälkeä.
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Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §7)
Toiminnallisia tavoitteita ei voida kuntastrategiasta nostaa, koska toiminta on ulkoistettu kokonaan.
Toiminta perustuu siis Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteiseen maaseudun kehittämisohjelmaan 20102030
Tunnusluvut
Taloudellisuus
Tukia hakeneet tilat
Myönnetyt eurot
Toiminnallisuus
Käytössä oleva viljelysmaa (Ha) (tukia myönnetty)

TP2018
147
3 500 000

TA2019
146
3 400 000

TA2020
146
3 400 000

TP2018
5513

TA2019
5535

TA2020
5535

5.3.8 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

48 170

50 000

50 000

50 000

50 000

Toimintamenot

-172 132

-217 310

-211 717

-211 981

-212 248

Toimintakate (Netto)

-123 962

-167 310

-161 717

-161 981

-162 248

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Toimintaympäristö: Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon kustannukset muodostuvat kuntouttavan työtoiminnan, työmarkkinatuen kuntaosuuden, vanhus- ja vammaisneuvostojen, työllisyyskoordinaattorin sekä kahden
sosiaali- ja terveystoimen kesätyöntekijän kustannuksista.
Kuntien maksettavaksi tulee puolet työmarkkinatuesta niiden henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 300-999 päivää (aikaisemmin 500 päivää) ja 70 % niiden henkilöiden
osalta, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 1000 päivää. Vuonna 2015
tehdyn lakimuutoksen arvioitiin kaksinkertaistavan kunnan työmarkkina-tuen kuntaosuuden kustannukset.
Lakimuutoksen myötä tuli myös tarve kuntoutusohjaajan kokoaikaiselle työpanokselle (kunnanvaltuusto perusti 25.4.2016 / § 27 työllisyyskoordinaattorin viran ja samalla lakkautti kuntoutusohjaajan viran).
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Kunnanvaltuuston 14.3.2016 hyväksymässä kuntastrategiassa elinvoiman edistämisen yksi strateginen linjaus on työllisyyden edistäminen (työpaikkaomavaraisuuden nostaminen, työllisyyden hoitotoimenpiteiden tehostaminen, kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien hyödyntäminen ja nuorien innostaminen yrittäjyyteen).
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §7)
Tavoite
Et ole yksin
Et ole yksin

Toimintasuunnitelma 2020
Hyvinvoinnin rakenteiden luominen
Hyvinvoinnin rakenteiden luominen

Arviointikriteeri (mittari)
Työllisyydenhoidon kustannuskehitys
Työttömien määrän prosentuaalinen osuus työvoimasta < Pirkanmaan keskiarvo
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Hyvinvoinnin rakenteiden luominen

Tunnusluvut
Taloudellisuus
Työmarkkinatuen kuntaosuus
Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

Työllisyyskokeiluun osallistuminen ja toimivan viranomaisyhteistyön rakentaminen uuden mallin
mukaisesti

TP2018
83 535

TA2019
115 000

TA2020
115 000

TP2017

TA2018

TA2019

1

1

1

5.3.9 Sosiaali- ja terveystoimi, yhteistoiminta-alue
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

0

0

0

0

0

Toimintamenot

-13 443 463

-14 174 713

-14 075 799

-14 075 799

-14 075 799

Toimintakate (Netto)

-13 443 463

-14 174 713

-14 075 799

-14 075 799

-14 075 799

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Sosiaalipalvelut
Tehtävä
Sosiaalipalvelujen tulosalue vastaa lapsiperheiden, aikuisten, vammaisten ja maahanmuuttajien sosiaalipalveluista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Keskeisimmät toimintaa ohjaavat lait ovat sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, vammaispalvelulaki ja kehitysvammahuoltolaki.
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Sosiaalipalvelujen tarpeet ovat moninaisia, ja palveluja räätälöidään moniammatillisessa yhteistyössä mm.
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lasten ja nuorten tukipalvelujen sekä terveydenhuollon palvelujen
kanssa.
Lastensuojelulain muutoksen myötä 1.1.2020 alkaen lastensuojelun jälkihuolto laajenee 25 ikävuoteen.
Aiemmin jälkihuollon velvoite on päättynyt sijaishuollossa olleen nuoren täyttäessä 21 vuotta. Muutos lapsenhuoltolakiin 1.12.2019 velvoittaa lastenvalvojia tarvittaessa tapaamaan myös lasta hänen mielipiteensä
selvittämiseksi.
Lasten ja perheiden palveluissa tarjotaan yhä useammalle lapsiperheelle sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja. Tavoitteena on perheiden varhainen tukeminen ja raskaampien lastensuojelun palvelujen tarpeen vähentäminen. Lastensuojelun avohuollon tukitoimilla pyritään ennaltaehkäisemään ja vähentämään lastensuojelun sijaishuollon palvelujen tarvetta. Avohuollon tukitoimina tarjottavia ostopalveluja arvioidaan aiempaa
monipuolisemmin vaikuttavuuden ja kustannusten näkökulmasta.
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Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen järjestämisestä yhteistoiminnassa on sovittu Tampereen seutukunnan ja Etelä-Pirkanmaan seutukunnan kuntien kesken. Sopimus kattaa lastensuojelun sijaishuollon seudullisen asiakasohjauksen sekä kiireellisten sijoitusten järjestämisen. Palvelua tuottavat Asiakasohjaus Luotsin
työntekijät ovat virka- tai työsuhteessa Tampereen kaupunkiin. Jokaisen lapsen sijaishuoltopaikan hyväksyy
lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja Asiakasohjaus Luotsin viranhaltija. Parhaillaan suunnitellaan
kuntien välistä yhteistyötä myös perheoikeudellisten palvelujen järjestämisessä.
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on tukenut lastensuojelun uudistamista systeemisen toimintamallin avulla. Lastensuojelun systeeminen toimintamalli on tapa organisoida lastensuojelu tiimityöksi,
jossa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä saa tuekseen moniammatillisen tiimin, johon kuuluu myös
perheterapeutti. Systeeminen ja perheterapeuttinen ajattelutapa tarkoittaa, että huomio kiinnitetään ihmisten
välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen sen sijaan, että ongelma nähtäisiin yksittäisessä perheenjäsenessä.
Tiimityöskentelyn ja tiiviin asiakastyön avulla pyritään lapsen ja perheen tilanteen syvällisempään ja yhteiseen ymmärtämiseen ja sitä kautta vaikuttavampaan lastensuojelutyöhön. Lisäksi tavoitteena on työntekijöiden osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvoinnin lisääntyminen, sekä moniammatillisen yhteistyön vahvistuminen. Yhteistoiminta-alueella valmistaudutaan systeemisen mallin käyttöönottoon koulutuksella, ja vuoden
2020 lopulla mallia kokeillaan.
Lastensuojelun asiakasperheiden vanhempia tuetaan vaikeassa elämäntilanteessa aikuissosiaalityön keinoilla. Kunnassa tarjottavien sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen sisältöjä ja palveluiden myöntämisperusteita tullaan tarkentamaan, jotta asiakkaat saisivat tarkoituksenmukaisia palveluja oikea-aikaisesti.
Vuoden aikana käynnistetään vammaisten asumispalveluyksikön suunnittelutyö. Kehitysvammaiset osatyökykyiset palkkatyöhön (KOP) -hankkeen täysimittaisen käynnistymisen kautta etsitään uusia polkuja työelämään osallistumiseen. Maakunnan laajuinen henkilökohtaisen avun keskus aloittaa toimintansa vuoden
alussa.

Informatiiviset tunnusluvut, Vesilahti
Taloudellisuus
Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien
menot, €/asukas
Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoitusten
menot, €/alle 18 vuotiaat
Toiminnalliset tunnusluvut
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12.
Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12.
Lapsia sosiaalihuollon asiakkaina
31.12.

TP 2018

TA 2019

TA 2020

87

87

86

736

898

733

52
57

52
45

48
55

21

30

40

Lasten ja nuorten tukipalvelut
Tehtävä
Lasten ja nuorten tukipalvelujen tulosalue järjestää Vesilahdella puheterapiaa, toimintaterapiaa, perheneuvontaa, perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua sekä terveyskeskuspsykologin palveluita. Keskeiset toimintaa
ohjaavat lait ovat terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki sekä lastensuojelulaki.
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
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Lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalueen palvelut täydentävät lasten ja perheiden peruspalveluita. Tukea
tarjotaan perheiden erilaisiin, yksilöllisiin tarpeisiin ja muuttuviin elämäntilanteisiin.
Lapsia, nuoria ja perheitä kohdataan mm. terveyskeskuksessa, kouluilla, päiväkodeissa ja kotona. Palveluita
tarjotaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yksilötapaamisten lisäksi järjestetään ryhmiä ja muiden ammattilaisten konsultaatiota.
Psykologipalveluita ja perheneuvolan palveluita lisätään vastaamaan palvelutarpeisiin. Erityisesti kiinnitetään
huomiota vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen.
Lähiesimiestyötä vahvistetaan. Tavoitteena on palveluohjauksen tehostaminen, työntekijöiden ammatillisen
tuen lisääminen ja tiedonkulun sujuvuus. Yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa kehitetään malli sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin moniammatilliseen järjestämiseen.
Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyötä jatketaan yhdessä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa.

Informatiiviset tunnusluvut, Vesilahti
Toiminnalliset tunnusluvut
Pisin jonotusaika perheneuvolaan (ei kiireelliset asiat),
kk
Perhetyötä ja kotipalvelua saaneiden perheiden lukumäärä

TP 2018

TA2019

TA 2020

2

1

130

130

Ikääntyneiden palvelut
Tehtävä
Ikääntyneiden palvelujen tulosalue vastaa ikääntyneille tarkoitetuista varhaisista palveluista, kotihoidosta ja
sen tukipalveluista sekä asumis- ja hoivapalveluista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Tulosalueen tavoitteena
on edistää ikääntyneiden hyvinvointia, toimintakykyä, turvallisuutta sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Keskeisimmät toimintaa ohjaavat lait ovat vanhuspalvelulaki, sosiaalihuoltolaki, omaishoitolaki ja perhehoitolaki.
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut elokuussa 2019 työryhmän valmistelemaan esityksiä iäkkäiden
henkilöiden palvelukokonaisuuksien uudistamiseksi ja väestön ikääntymiseen varautumiseksi. Ikääntyneiden
palvelut varautuvat mahdollisiin lainsäädännöllisiin ja suosituksiin liittyviin tuleviin valtakunnallisiin muutoksiin.
75 vuotta täyttäneiden määrän kasvu lisää ikääntyneiden palvelutarpeita yhteistoiminta-alueella. Ennusteiden mukaan yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa Vesilahdella 26 % vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on,
että mahdollisimman moni ikääntynyt voi elää itsenäisesti ja turvallisesti omassa kodissaan. Ikääntyneiden
palveluiden avulla tuetaan itsenäistä selviytymistä ensisijaisesti ennakoivilla ja varhaisilla palveluilla (neuvonta- ja ohjauspalvelut), päivätoiminnalla, omais- ja perhehoidolla sekä kotihoidolla ja sen tukipalveluilla.
Ikääntyneiden palvelut tekevät tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, jotta asumisen ja elinympäristöjen ratkaisuissa huomioidaan myös asukkaat, joilla on liikuntakyvyn tai muistin rajoituksia.
Varhaisten palvelujen tuella pyritään ennakoimaan tulevia palvelutarpeita ja tukemaan ikääntyneitä löytämään palvelutarvetta vastaava palvelu riittävän varhaisessa vaiheessa. Varhaisia palveluita ovat maakunnallinen puhelinneuvontapalvelu, paikallinen asiakasohjaus ja lähitoritoiminta. Ikääntyneiden palvelut jatkavat
asiakkaiden sujuvien ja tarkoitustenmukaisten hoitopolkujen kehittämistä yhteistyössä terveys- ja sosiaalipalvelujen kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan oikea-aikaisten ja taloudellisesti kestävien palvelujen järjestäminen
palvelutarpeiden mukaisesti. Lyhytaikaisen hoidon palveluiden riittävyyttä täydennetään ostopalveluilla, perhehoidolla ja palvelusetelillä. Asumis- ja hoivapalveluiden laatua valvotaan suunnitelmallisesti.
32

Vesilahden kunta

Talousarviosuunnitelma 2020–2022

Kotihoidossa jatketaan henkilöstöresurssien oikea-aikaisen ja tasapuolisen käytön vakiinnuttamista asiakastarpeiden mukaisesti. Toiminnanohjausjärjestelmän tueksi käyttöön otetun omahoitajaosion osalta arvioidaan
asiakkaiden kokeman laadun muutoksia mm. hoitajien vaihtuvuuden osalta. Toiminnanohjaukseen liitetyn
työvuorosuunnittelun integraation avulla pyritään vähentämään manuaaliseen tietojen siirtoon kuluvaa aikaa.
Omaishoitajien jaksamista tuetaan muun muassa terveystarkastuksilla, kuntoneuvonnalla ja vertaistuella.
Omaishoitajille perehdytetään kaikki omaishoitoa tukeva palvelumuodot, niitä järjestävä tahot sekä annetaan
tukea niiden valinnassa. Omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskusta on valmisteltu osana
Pirkanmaa2021 valmistelua. Omaishoidon tuen siirtymistä keskukseen valmistellaan hoitoisuusluokkien ja
tuen myöntämisperusteiden yhdenmukaistamisen osalta vuoden 2020 aikana.
Hyvinvointia tukeva neuvonta ja ohjaus 75 -vuotiaille järjestetään yhteistilaisuutena tai kotikäynteinä. Veteraanien kotona asumista tukevien avopalveluiden ja kuntoutuksen määrärahat kohdennetaan yksilöllisten
palvelutarpeiden mukaisesti.
Ikääntyneiden palvelujen kotihoidon sekä asumis- ja hoivapalveluiden asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia taiteen, kulttuurin ja liikunnan toimintoihin jatketaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ikääntyneiden palvelut seuraavat alkavia hankkeita ja osallistuvat erityisesti hyvinvointia tukeviin ja yksinäisyyttä ehkäiseviin hankkeisiin.
Ikääntyneiden laaja- alaisen toimintakyvyn arvioinnista saatavan tiedon hyödyntämistä tehostetaan palvelutarpeen arvioinneissa, palvelujen suunnittelussa ja oikea-aikaisten palvelujen kohdentamisessa. Toimintakyvyn laaja-alaisen arvioinnin ja palvelun laadun kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä maakunnallisessa
toimintakyvyn arviointiin liittyvässä maakunnallisessa verkostotyössä (RAI -verkosto). Asiakkaiden ja läheisten osallisuutta tuetaan palveluprosessien kaikissa vaiheissa.
Ikääntyneiden palveluissa jatketaan systemaattisesti tehtyjen asiakas- ja henkilöstökyselyjen toteuttamista.
Tuloksia hyödynnetään palvelujen laadun ja toimintatapojen muutostarpeiden arvioinnissa.

Informatiiviset tunnusluvut, Vesilahti
Taloudellisuus
Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut), €/as
Ikäihmisten omaishoidon nettomenot €/asukas
Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas
Lyhytaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas
Tehostetun palveluasumisen nettomenot €/asukas
Toiminnalliset tunnusluvut
Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelut ja kotisairaanhoito)
välitön asiakastyöaika/h
Tukipalveluasiakkaat
Ikäihmisten omaishoidon tuen saajat
Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät
Tehostetun palveluasumisen (sis. ostopalvelun) asumisvuorokaudet
joista lyhytaikaishoitopäivät

TP
2018

TA
2019

TA
2020

197
25
147
3
224

201
28
159
5
225

219
27
167
2
241

24 090 28 000 25 000
11
8 457 11 000
000
99
90
140
25
25
25
5 765 5 810 5 810
7 999
557

7 700
400

8 000
360
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Terveyspalvelut
Tehtävä
Terveyspalveluiden tulosalue vastaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Perusterveydenhuollon palvelut sisältävät avosairaanhoidon, päivystyksen, suun terveydenhuollon, terveyskeskussairaalan, neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, mielenterveys- ja päihdetyön sekä näihin liittyvät tukipalvelut. Keskeisimmät toimintaa ohjaavat säädökset ovat terveydenhuoltolaki,
neuvola-asetus ja erikoissairaanhoitolaki.
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Terveyspalvelujen toiminnan lähtökohtina ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, toimintakyvyn ylläpito
sekä kuntalaisten oman vastuunoton vahvistaminen.
Ennaltaehkäisevää elintapoihin liittyvää ohjausta kohdennetaan kaikille ikäryhmille. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa järjestetään mm. yleisöluentoja ja tehdään terveyden ylläpitämiseen liittyviä asioita tunnetuksi eri viestintäkanavia hyödyntäen. Arkeen voimaa -toimintamallin ryhmillä tuetaan erilaisista terveysongelmista kärsivien asiakkaiden itsehoitomahdollisuuksia ja hyvinvointia. Toimintamalli vähentää tutkitusti terveyspalveluiden käyttöä ja parantaa koettua terveydentilaa ja pärjäämistä arjessa.
Alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy toteutetaan vuodesta 2020 alkaen. Seksuaalineuvonnan osaamista täydennetään henkilöstön lisäkoulutuksella.
Palveluiden helppoa saavutettavuutta ylläpidetään ja kehitetään sähköisillä palveluilla ja terveyspalvelujen
omalla chat-palvelulla. Yhteistoiminta-alueella otetaan käyttöön puheentunnistusohjelma lääkäreiden sanelujen purkamiseen.
Pirkkalan terveyskeskussairaalan toimintaa kehitetään lisäkouluttamalla hoitajia eri sairauksien hoidosta vastaaviksi asiantuntijoiksi. He toimivat jatkossa muiden hoitajien tukena ja kehittävät eri sairauksien hoitoprosesseja vastaamaan paremmin Käypä hoito -suosituksia.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt, että sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvio laaditaan
PSHP:n keväällä 2019 tekemän tarjouksen perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että sairaanhoitopiiri laskuttaa
palvelujen ostot suoriteperusteisesti, eikä kuntien kanssa tehdä erillisiä palvelusopimuksia. Kehyskuntien tilaajarenkaan yhteistyö erikoissairaanhoidossa jatkuu.
Yhteistoiminta-alueella varaudutaan potilastietojärjestelmä Mediatrin lisäosien hankintaan ja yhdyspintojen rakentamiseen, seudullisiin potilastietojärjestelmien yhteistyöhankkeisiin sekä valtakunnalliseen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkistoon liittymiseen.
Informatiiviset tunnusluvut, Vesilahti
Taloudellisuus
Perusterveydenhuollon nettomenot, €/asukas
Terveyskeskussairaalan nettomenot, €/asukas
Erikoissairaanhoidon nettomenot, €/asukas
Toiminnalliset tunnusluvut
Vastaanottokäynnit
Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä
Sairaanhoitajan vastaanotolla
Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit)
Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit)
Päihde- ja mielenterveystyön käynnit
Suun terveydenhuollon käynnit

TP 2018

TA2019

TA 2020

619
79
1 125

635
89
1 121

643
96
1 183

4 441
4 398
3 036
1 707

4 600
4 800
2 300
2 000

4 400
4 600
2 300
1 800

997
5 079

1 000
5 500

1 000
5 200
34

Vesilahden kunta

Talousarviosuunnitelma 2020–2022

Terveyskeskussairaala
Hoitopäivät
Hoitojaksot

1 565
132

1 850
185

1 825
160

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta vastaa Pirkkalan hyvinvointilautakunta.
Yt-alueen hallinnon kustannukset on jaettu eri kustannuspaikoille eli palveluille menojen suhteessa. Pirkkalan kunta toimii yhteistoiminta-alueen vastuukuntana.

5.3.10 Ympäristöterveydenhuolto
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

0

0

0

0

0

Toimintamenot

-105 879

-106 800

-107 100

-107 100

-107 100

Toimintakate (Netto)

-105 879

-106 800

-107 100

-107 100

-107 100

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Toimintaympäristö: Ympäristöterveydenhuollon palvelut hankitaan Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon
valvontayksiköltä (PIRTEVA), johon kuuluvat Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Lempäälä, Vesilahti ja Hämeenkyrö.
Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö huolehtii Pirkkalan, Nokian, Ylöjärven, Lempäälän, Vesilahden ja Hämeenkyrön alueella ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta, eläinsuojelusta ja eläintautien vastustamisesta.

5.3.11 Sotiemme veteraanit
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

0

0

0

0

0

Toimintamenot

-14 481

-14 500

-10 300

-10 300

-10 300

Toimintakate (Netto)

-14 481

-14 500

-10 300

-10 300

-10 300

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Toimintaympäristö: Vesilahden kunnanvaltuuston 21.5.2007 tekemän päätöksen mukaisesti sotiemme veteraaneilla, näiden puolisoilla ja leskillä sekä sotainvalidien puolisoilla ja leskillä on ollut mahdollisuus saada
maksuttomat ateriat kotiin kuljetettuina. Vesilahden kunnanvaltuuston 27.5.2013 hyväksymässä talouden tervehdyttämisohjelmassa veteraanien maksutonta ateriaetua rajattiin siten, että jatkossa veteraanitunnuksen
omaavat saavat edelleenkin ilmaisen ruokailun kotiinsa, mutta sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisot ja
lesket maksavat siitä omavastuuosuuden. Sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisoiden ja leskien ateriat
muuttuivat maksullisiksi 1.10.2013 alkaen.
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5.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA
5.4.1 Tekninen hallinto
Vastuuhenkilö: kunnaninsinööri
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

231

0

0

0

0

Toimintamenot

-125 318

-153 695

-159 871

-153 411

-154 000

Toimintakate (Netto)

-125 087

-153 695

-159 871

-153 411

-154 000

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Toimintaympäristö: Tekninen hallinto vastaa kunnan tekniseen toimeen, kuten kiinteistöjen ylläpitoon ja
infrastruktuurin rakentamiseen liittyvien palvelujen tuottamisesta.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Teknisen toimen ohjelmat pyritään ottamaan tehokkaammin käyttöön ja lisäksi yhtenäistämään käytäntöjä.
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §9)
Tavoite
Et ole yksin

Toimintasuunnitelma 2020
Mitä sinulle kuuluu

Arviointikriteeri (mittari)
Hallintokuntien yhteistyöpalavereiden määrä

5.4.2 Kiinteistötoimi
Vastuuhenkilö: kunnanrakennusmestari
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

2 485 557

2 489 172

2 369 750

2 369 750

2 369 750

-1 528 158

-1 516 535

-1 377 138

-1 378 358

-1 379 586

974 587

972 637

992 612

991 392

990 164

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)

Toimintaympäristö: Kiinteistötoimi huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta, korjauksista ja teknisestä kunnossapidosta. Tehtäväkenttään kuuluu myös ulkoalueista huolehtiminen ja niiden kehittäminen.
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §9)
Hinku-tavoitteet ja eri kiinteistöjen osalta energian säästäminen sekä työntekijöiden terveellisen ja turvallisen
työympäristön mahdollistaminen.

Tavoite
Et ole yksin

Toimintasuunnitelma 2020
Tilojen yhteiskäytön varmistaminen

Arviointikriteeri (mittari)
Hallintokuntien yhteistyöpalavereiden määrä.
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Ympäristön yhteiskäytön varmistaminen
Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen

Toimenpidepyyntöjen ja vikailmoitusten määrä BuilderComissa
Sähkön- ja lämmönkulutuksen
seuranta ja kulutusten vähentäminen.

5.4.3 Liikenneväylät ja yleiset alueet
Vastuuhenkilö: kunnanrakennusmestari
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

86 817

48 584

78 600

78 600

78 600

Toimintamenot

-315 332

-150 722

-173 600

-173 600

-173 600

Toimintakate (Netto)

-228 515

-102 138

-95 000

-95 000

-95 000

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Toimintaympäristö: Vastuualueen hoitaminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja
muiden tienkäyttäjien kanssa. Palautteiden perusteella tehtävät toimenpiteet ja tarkastukset lisäävät käyttäjien turvallista liikkumista.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Painopistealueena vuodelle 2020 on saattoliikenteen
sujuvuuden parantaminen koulujen ja päiväkotien ympäristössä. Katualueiden valaistusta kehitetään led-tekniikalla ja kunnossapitoa tehdään määrärahojen puitteissa. Katuverkostoa päällystetään vuosittaisen investointirahan määrällä, uutena sopimuskumppanina tulee aloittamaan YIT. Leikkikenttien turvallisuutta seurataan tarkastuksilla ja tehdään tarpeelliset korjaukset ja uusinnat. Viheralueiden hoitoa karsitaan taloudellisista syistä.
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §9)
Tavoite
Vetovoimainen ympäristö

Toimintasuunnitelma 2020
Ympäristön viihtyvyyden lisääntyminen

Vetovoimainen ympäristö

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen

Pirkanmaan Rovaniemi

Ekologisen rakentamisen vaihtoehtojen selvittäminen

Arviointikriteeri (mittari)
Kunnan puolesta hoidettujen alueiden, liikenneväylien ja yleisten
alueiden kerättyjen palautteiden
määrä BuilderComista
Kevyenliikenteen väylien sijaintien, kunnon ja kehittämistarpeiden selvitys on tehty.

Liikenneväylien ja yleisten alueiden rakentamisessa on otettu
huomioon uusiutuvat materiaalit
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5.4.4 Palo- ja pelastustoimi
Vastuuhenkilö: kunnaninsinööri
TP 2018

TA 2019

KH 2020

TS 2021

TS 2022

0

0

0

0

0

Toimintamenot

-308 145

-323 511

-334 600

-334 600

-334 600

Toimintakate (Netto)

-308 145

-323 511

-334 600

-334 600

-334 600

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Toimintaympäristö: Palo- ja pelastustoimen tehtäviä hoitavat Pirkanmaan pelastuslaitos sekä paikalliset
Vesilahden VPK ja Länsi-Vesilahden VPK.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Toiminnan tärkeimpinä tavoitteina on turvata kuntalaisten sairaankuljetukset, varmistaa kiinteistöjen paloturvallisuus valvonnalla ja turvata nopea avun saanti.
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §9)
Palo- ja pelastustoimelle ei aseteta toiminnallisia tavoitteita. Sisäministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja valmistelee sitä koskevan lainsäädännön. Lisäksi Pirkanmaan pelastuslaitoksella on toiminnassaan
palvelutasopäätös. Nykyinen palvelutasopäätös on tullut voimaan 1.1.2020 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

5.4.5 Vesi- ja viemärilaitos
Vastuuhenkilö: kunnaninsinööri
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate

836 340

568 000

698 600

698 600

698 600

-527 347

-400 054

-516 944

-517 200

-517 455

308 994

167 946

181 656

181 400

181 145

0

0

0

0

0

308 994

167 946

181 656

181 400

181 145

-210 936

-301 200

-317 600

-349 300

-352 800

Tilikauden tulos

98 058

-133 254

-135 944

-167 900

-171 655

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

98 058

-133 254

-135 944

-167 900

-171 655

Poistot

Toimintaympäristö: Teknisen toimen tehtävänä on turvata asukkaiden puhtaan veden saanti ja laatu, sekä
järjestää jäte- ja hulevesien ohjaus verkostoihin.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Vuoden 2020 aikana valmistaudutaan saattamaan verkostot, mittalaitteet ja verkoston valvonta Lempäälän verkostoa vastaavaan kuntoon. Siirtymäajan jälkeen
Lempäälän vesilaitos vastaa päivittäisestä toiminnasta yhteistyösopimuksen mukaisesti. Vesilahdelle jää jatkossa vastuulleen uuden verkoston rakentaminen ja suurempien korjausten kustannukset.
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Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §9)
Tavoite
Vetovoimainen ympäristö
Vetovoimainen ympäristö
Vetovoimainen ympäristö

Toimintasuunnitelma 2020
Ympäristön viihtyvyyden lisääntyminen
Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen
Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen

Arviointikriteeri (mittari)
Jätevedenpumppaamoiden häiriöiden määrä
Jätevedenpumppaamoiden sähkönkulutuksen vähentäminen
Automaatioon liitettyjen jätevedenpumppaamoiden osuus on 90
% kaikista pumppaamoista.
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5.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA
5.5.1 Sivistystoimen hallinto
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

259

0

0

0

0

Toimintamenot

-221 336

-223 552

-239 940

-231 107

-232 283

Toimintakate (Netto)

-221 077

-223 552

-239 940

-231 107

-232 283

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Toimintaympäristö: Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, muu
opetus sekä kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi. Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja, jota avustaa keskustoimiston palvelusihteeri. Sivistystoimen palvelusihteeri valmistelee oppilastilastot
valtionosuusselvitystä varten, kotikuntakorvauslaskelmat sekä toimii koulukuljetusten yhteyshenkilönä koko
kunnan osalta. Varhaiskasvatusjohtaja, hyvinvointikoordinaattori sekä matkailuneuvoja vastaavat osaltaan
asioiden valmistelusta lautakuntakäsittelyä varten.
Sivistystoimen hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä toimialan ajankohtaisesta koulutuksesta.
Sivistysjohtaja ja varhaiskasvatusjohtaja osallistuvat aktiivisesti seutuyhteistyöhön. Tampereen seudun hyvinvointipalvelujen työryhmä, johon sivistysjohtaja kuuluu, kehittää sivistystoimialaa laaja-alaisesti ja vastaa
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä vapaa-aikapalveluiden kokonaisuuksista seututasolla.
Vesilahti on mukana Tampereen seudun opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle suunnatussa osaamisen
kehittämispalvelu Osakkeessa, jonka kautta opetushenkilöstön ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus
pääsääntöisesti toteutetaan.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet
Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen toimintatapoja ja suunnitelmia yhtenäistetään. Nivelvaiheita kehitetään
tukemaan eheää kasvun-, opin- ja hyvinvoinninpolkua. Monialaista yhteistyötä ja prosesseja kehitetään. Ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palvelujen sekä monialaisen työn kehittämistä viedään eteenpäin
yhteistyöllä ja hankkeiden avulla. Strategisen johtamisen työkaluja otetaan käyttöön ja laajennetaan koko
toimialalle.
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §10)
Tavoitteet
Et ole yksin

Vetovoimainen ympäristö

Toimintasuunnitelma 2020
”Islannin mallin” toteuttaminen

Arviointikriteeri (mittari)
Hyvinvointisopimuksen luominen.

Mitä sinulle kuuluu?

Pirkkalan yhteistoiminta-alueen
johdon kehittämistapaamisten
käynnistäminen.

Hyvinvoinnin rakenteiden luominen
Luontokokemuksen yhdistäminen
sivistyspalveluihin

Hankehaussa ja projekteissa
luonto- ja ympäristö-teemat pyritään huomioimaan.
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Tunnusluvut
Toiminnallisuus
Monialaisen toiminnan koordinointitapaamiset
Asiakastyytyväisyyskysely

TP2018
7
1

TA2019
2
1

TA2020
2
1

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018
1,20
1,20
0

TA2019
1,20
1,20
0

TA2020
1,20
1,20
0

5.5.2 Peruskoulut
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

312 277

266 481

243 200

238 500

238 500

Toimintamenot

-6 107 280

-6 350 676

-6 302 224

-6 296 243

-6 319 401

Toimintakate (Netto)

-5 795 003

-6 084 195

-6 059 024

-6 057 743

-6 080 901

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Toimintaympäristö: Perusopetuksen tehtäväalueeseen kuuluvat esi- ja perusopetus. Vesilahden kunnassa
toimii kaksi vuosiluokkien 0-6 koulua ja yksi 0-9 vuosiluokkien yhtenäiskoulu. Syyslukukauden 2019 alussa
esikoulussa aloitti 71 oppilasta ja 1-9 vuosiluokilla 654 oppilasta.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet
Erityisopetuksen kehittämistä jatketaan. Yhteistyössä haetaan toimintamalleja, joilla tuetaan oppilaiden kasvua- ja oppimista sekä erityisesti arjen taitojen hallintaa ja tunne- sekä vuorovaikutustaitojen kehittymistä.
Vesilahden kunnan kouluissa lukuvuoden 2019 - 2020 teemana on vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely, joka toteutetaan monialaisina oppimiskokonaisuuksina. Lukuvuoden painopisteenä on hyvinvointi ja turvallinen arki.
Perusopetuksen päivitetty kehittämissuunnitelma vuosille 2019-2021 otetaan käyttöön. Vuonna 2019 valmistui sivistystoimen visio. Visio toimii koko sivistystoimen kehittämistä ohjaavana arvopohjana. Visiosta on nostettu seuraavat asiat lukuvuodelle 2019-2020: aikaa sinulle lapsi ja nuori Vesilahdessa, Kohtaa ja arvosta
sekä valinnanmahdollisuus ja vastuu.
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §10)
Tavoitteet
Et ole yksin

Toimintasuunnitelma 2020
Tilojen yhteiskäytön varmistaminen

Arviointikriteeri (mittari)
Luodaan varausperiaatteet varattaville tiloille ja pyritään tehostamaan tilojen ulkopuolista käyttöä.
Kerhojen määrä.

”Islannin mallin” toteuttaminen
Mitä sinulle kuuluu?

Vanhempainkahvilatoiminta jalkautuu joka koululle.
Ennaltaehkäisevien rakenteiden
toiminatamallin juurruttaminen.
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Hyvinvoinnin rakenteiden luominen
Luontokokemuksen yhdistäminen
sivistyspalveluihin
Ympäristön viihtyisyyden lisääminen

Tunnusluvut
Taloudellisuus
Esiopetus, käyttömenot netto, €/oppilas
Perusopetus, käyttömenot netto, €/oppilas
Koulukohtaiset kustannukset
Kirkonkylän koulu, €/oppilas
Narvan koulu , €/oppilas
Ylämäen koulu, €/oppilas
Vesilahden yläaste, €/oppilas
Vesilahden yhtenäiskoulu

Luontokokemus viikottain.
Kouluyhteisön vastuu lähiympäristöstä.

TP2018
5219
8100

TA2019
7519
8582

TA2020
5662
8746

6750
9081
7538
8543
-

9489
8582
8168

10295
8291
8086

Toiminnallisuus
Esiopetuksen oppilasmäärä
Perusopetuksen oppilasmäärä
Koululaisten iltapäivätoiminta
Esikoululaisten iltapäivätoiminta (koulun yhteydessä)
Kuljetusoppilaiden määrä
Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin
(% / 9.luokkalaiset)

TP2018
71
654
73
55
228
100

TA2019
62
639
75
42
240
100

TA2020
52
635
70
40
230
100

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018
74
71
3

TA2019
73
70
3

TA2020
74
69
5

5.5.3 Muu koulutus
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

0

0

0

0

0

Toimintamenot

-61 053

-52 640

-54 675

-54 675

-54 675

Toimintakate (Netto)

-61 053

-52 640

-54 675

-54 675

-54 675

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Toimintaympäristö: Taito Pirkanmaa ry / Vesilahden Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä antaa laajan oppimäärän mukaista käsityön taiteen perusopetusta. Vesilahden Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsässä annetaan
opetusta kuudelle ryhmälle 448 tuntia vuodessa. Opiskelijoita on jopa 60 vuosittain.
Vesilahden kunta ostaa kansalaisopistopalvelun Pirkan opistolta. Pirkan Opisto on Vesilahden, Lempäälän,
Pirkkalan ja Nokian yhteinen kansalaisopisto, jossa Nokian kaupunki toimii isäntäkuntana.
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Vesilahden kunnan alustava opetustuntitilaus Pirkan opistolta vuodelle 2020 on yhteensä 3 830 tuntia jakautuen opetusmuodoittain: vapaa sivistystyö 2 000 tuntia, musiikin taiteen perusopetus 1 650 tuntia, muu taiteen perusopetus 180 tuntia.
Vesilahden kunnan tavoitteena on, että Pirkan opisto toimii kuntien välisen sopimuksen mukaisesti: ”Pirkan
opisto huolehtii alueellisesta tasa-arvosta ja palvelujen saavutettavuudesta järjestämällä opintopalveluita
edelleen lähipalveluna opistojen nykyisissä opetuspaikoissa ja vastaavissa kuntien tiloissa.”
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Yhteistyötä syvennetään kirjaston, kulttuuritoimen, Pirkan opiston ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Kuntalaisten toiveiden kuunteleminen ja osallistuminen
toiminnan kehittämiseen.
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §10)
Tavoitteet
Et ole yksin

Vetovoimainen ympäristö

Toimintasuunnitelma 2020
Tilojen yhteiskäytön varmistaminen.

Hyvinvoinnin rakenteiden luominen.
Luontokokemuksen yhdistäminen
sivistyspalveluihin.

Arviointikriteeri (mittari)
Pirkan opisto ja Näpsä osallistuvat tilojen varausperiaatteiden
luontiin.
Pirkan opiston ja Näpsän palveluiden saavutettavuutta arvioidaan.
Järjestetään Pirkan opiston
kanssa luontoaiheinen luento- tai
tapahtumasarja.

Tunnusluvut
Toiminnallisuus
Käsityö- ja muotoilukoulun tuntimäärä
Pirkan opiston tuntimäärä

TP2018
450
3570

TA2019
380
3880

TA2020
448
3830

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018
0
0
0

TA2019
0
0
0

TA2020
0
0
0

5.5.4 Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

394 899

387 000

357 500

357 500

357 500

Toimintamenot

-2 830 584

-2 928 793

-2 837 524

-2 750 130

-2 760 377

Toimintakate (Netto)

-2 435 684

-2 541 793

-2 480 024

-2 392 630

-2 402 877

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
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Toimintaympäristö: Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat: varhaiskasvatus päiväkodeissa ja perhepäivähoito sekä lakisääteinen kotihoidontuki. Kunta maksaa lisäksi yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää.
Varhaiskasvatusta säätelee 1.9.2018 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki, jossa lapsen etu on keskiössä. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on järjestää opetusta, kasvatusta ja hoitoa päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä tukien.
Varhaiskasvatusta tarjotaan Peiponpellon, Satumetsän, Peuraniityn ja Ahtialan päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Perhepäivähoidon varahoitopaikkoina toimivat päiväkodit.
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on pysynyt ennallaan, 203 lasta (elokuu 2019). Alle 3-vuotiaita
toimintakauden alussa 24% varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.
Varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperustainen 6-portainen palveluntarjonta.
Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta kuuluu kunnille. Tampereen seutukunnassa on yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaukseen ja valvontaan käytössä yhtenevät kaavakkeet ja käytännöt.
Vesilahdessa työskentelee yksi yksityinen perhepäivähoitaja.
Tampereen kaupunkiseudulla varhaiskasvatuksessa tehdään aktiivisesti yhteistyötä mm. varhaiskasvatussuunnitelmatyössä, yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksessa ja valvonnassa sekä kustannusten seutuvertailussa.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti Tampereen seudun osaamisen kehittämispalvelu Osakkeessa.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Vesilahden päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 21.5.2019. Varhaiskasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena on Vesilahden varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen.
Varhaiskasvatuksen painopistealueena ovat liikunta, leikki ja luonto. Vuoden 2020 aikana liikkumista, leikkimistä ja oppimista luonnossa lisätään ja vuoden aikana kerätään kokemuksia, miten luontokasvatusta, luonnossa olemista ja oppimista voidaan kehittää varhaiskasvatuksessa.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämissuunnitelma 2019 – 2021 (Kesu) ja Sivistyksen visio 2025
valmistuivat keväällä 2019. Toimintasuunnitelma laaditaan Vesilahden varhaiskasvatussuunnitelmaan, Kesuun, Sivistyksen visioon sekä kunnan strategiaan pohjaten.
Sivistyksen visiosta on nostettu seuraavalle toimintakaudelle: Kiireetön läsnäolo, Iloisia oivalluksia ja uuden
oppimista. Toiminnan arviointia kehitetään ja arvioinnissa käytetään yhtenäisiä kaavakkeita. Arviointeja; lasten, huoltajien, toiminnan ja henkilöstön itsearviointeja tarkastellaan säännöllisesti ja toimintatapoja kehitetään arviointien perusteella
Kesusta on painopisteiksi nostettu lisäksi digitaalisten oppimisympäristöjen asteittainen lisääminen sekä sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Lapsia innostetaan ja motivoidaan opettelemaan uusia asioita sekä löytämään erilaisia oppimisen tapoja ja menetelmiä.
Lapsen eheää kasvun-, opin- ja hyvinvoinninpolkua tuetaan kehittämällä nivelvaihetta varhaiskasvatuksesta
esikouluun.
Henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa kehitetään ja yhteistyötä koulun, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä
kolmannen sektorin kanssa kehitetään ja tiivistetään. Varhaiskasvatuslain tuomat muutokset mm. henkilöstörakenteeseen tulee huomioida kulujen kasvuna suunnitelmavuosina.
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Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §10)
Tavoitteet
Et ole yksin

Vetovoimainen ympäristö

Toimintasuunnitelma 2020
”Islannin mallin” toteuttaminen

Arviointikriteeri (mittari)
Varhaiskasvatuksen oma perhetyöntekijäkokeilu.

Mitä sinulle kuuluu?

Moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen neuvolan kanssa.
Lapsen yhtenäisen kasvun- ja
opinpolun nivelvaiheiden käytänteiden vahvistaminen.

Hyvinvoinnin rakenteiden luominen

Avoimen päiväkotitoiminnan vakiinnuttaminen yhteistyössä seurakunnan ja MLL:n kanssa.
Varhaiskasvatuksessa toteutetaan säännöllisesti luontopäiviä (2
päivää viikossa isommat lapset)
ja luontoretkiä (pienemmät lapset
1 kerran viikossa) lähiympäristössä.

Ympäristön yhteiskäytön varmistaminen
Luontokokemuksen yhdistäminen
sivistyspalveluihin
Luonto- ja vesireitistön kehittäminen

Ollaan mukana suunnittelemassa
matalan kynnyksen luontoreittejä.

Ympäristön viihtyisyyden lisääminen
Tunnusluvut
Taloudellisuus
Hoitopäivämaksut
Ostopalveluvarhaiskasvatus
- osto
- myynti
Toiminnallisuus
Päiväkotihoito: Hoitopäivät yhteensä
Kotona tapahtuva perhepäivähoito
Käytössä olevat laskennalliset hoitopaikat:
Päiväkodit:
Hoitoaikaperustainen varhaiskasvatus
Esikoululaisten aamuhoito
Ostopalvelupäivähoito
-osto
-myynti
Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018
332840

TA2019
347000

TA2020
320500

13073
61459

20000
40000

17000
37000

TP2018
32865
2314

TA2019
32000
2400

TA2020
32000
1600

181
17

220
20

220
14

2
6

2
5

2
6

TP2018

TA2019

TA2020

43
6

45
1

42
3

45

Vesilahden kunta

Talousarviosuunnitelma 2020–2022

5.5.5 Liikunta- ja nuorisotoimi
Vastuuhenkilö: hyvinvointikoordinaattori
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

68 360

72 300

75 500

75 500

75 500

Toimintamenot

-440 912

-437 201

-449 488

-450 382

-451 280

Toimintakate (Netto)

-372 552

-364 901

-373 988

-374 882

-375 780

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Toimintaympäristö: Liikunta- ja nuorisotoimen toimintaa ohjaa valtakunnalliset linjaukset, kunnan hyvinvointisuunnitelma, kuntastrategia, sivistystoimen visio sekä vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelma. Edellä
mainituissa ohjelmissa painotetaan kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin
sekä eri hallintokuntien kanssa. Liikunta- ja nuorisotoimi toimii kunnassa tahona, joka organisoi ja kehittää
vapaa-aikatoimintaa Vesilahden kunnan alueella terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ollessa entistä suurempana toimintoja ohjaavana tekijänä.
Kunnan tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten hyvinvoinnille ja liikkumiselle. Kunta tukee seuratoimintaa sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Nuorisotyössä kunta tarjoaa nuorille suunnattuja palveluja ja
tiloja.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Uudesta sivistystoimen visiosta on nostettu vapaa-aikapuolen kehittämissuunnitelmaan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelmasta tehdään tarkempi vuosittainen aikataulu.
Liikuntatoimi
Liikuntatoimen tavoitteena on tukea kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja liikunnallista elämäntapaa elämänkaaren eri vaiheissa. Liikuntatoimen painopiste tulevalle vuodelle on monialaisen yhteistyön kehittäminen.
Poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämisen tavoitteena on, että liikunta ja ennaltaehkäisevä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat jatkossa tiiviinä osana eri hallinnonaloja. Poikkihallinnollinen yhteistyö luo mahdollisuuksia liikunnalliselle elämäntavalle.
Kunta seuraa liikuntaseuratoimintaan osallistuvien kuntalaisten osuutta sekä liikuntapaikkojen käyttöastetta.
Seuroja sekä yhdistyksiä kannustetaan järjestämään harrastustoimintaa jossa kilpailu ei ole päätavoitteena,
seurojen toiminnansuunnittelussa ja toteutuksessa harrastuskerhot huomioidaan esimerkiksi seura-avustuksien jaossa. Lautakunta toteuttaa päätöksenteon apuna vaikutusten ennakkoarviointia (EVA).
Nuorisotoimi
Nuorisotoimen painopisteitä ovat kasvatuksellisuus, aktiivinen kansalaisuus ja koulunuorisotyö. Nuorisotyöllä
halutaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, tasapainoista kasvamista ja sosiaalista vahvistumista.
Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää, yhteisöllisiin toimintatapoihin perustuvaa työtä, jota ohjaa kasvatuksellisuus. Yhteistyö koulujen sekä oppilashuollon kanssa on tärkeää ja sitä korostetaan tulevaisuudessa entistä
enemmän.
Nuorisovaltuusto / osallisuus
Nuorisovaltuusto kehittää toiminnallaan vesilahtelaisnuorten toimintamahdollisuuksia ja vaikuttaa aktiivisesti
kunnalliseen päätöksentekoon nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuuston jäsenet edistävät nuorten ja
päättäjien välistä vuoropuhelua. Nuorten toiveet ja mielipiteet huomioidaan kaikessa nuorisotoimen toiminnassa. Nuoret osallistuvat toiminnan suunnitteluun sekä järjestämiseen.
Etsivä nuorisotyö
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Etsivän nuorisotyön tavoitteena on auttaa nuoria pääsemään koulutukseen, edistää nuorten työllistymistä ja
ehkäistä syrjäytymistä. Kunnissa etsivän nuorisotyön toteutumiseen tähtääviä työmuotoja ovat nuorisolain
mukaiset etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta sekä monialainen yhteistyö. Etsivä nuorisotyö toimii yhdessä nuoren kanssa, silloin kun nuori ei itse tiedä, mitä tehdä tai miten saavuttaa tarvitsemansa palvelut.
Pyritään tiivistämään yhteistyötä yläkoulun, toisen asteen ja työllisyyspalveluiden toimijoiden kanssa.
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §10)
Tavoitteet
Et ole yksin

Toimintasuunnitelma 2020
Tilojen yhteiskäytön varmistaminen

Arviointikriteeri (mittari)
Nurkan ja muiden vapaa-aikapalveluiden tilojen käyttöasteen nostaminen ja käytön monipuolistaminen.

”Islannin mallin” toteuttaminen

Vesilahden Islannin mallin luominen ja toimintojen toteuttamisen
aloittaminen.

Mitä sinulle kuuluu?

Vähintään yhden uuden osallistamisen toimintamallin käyttöönotto.

Hyvinvoinnin rakenteiden luominen

Vetovoimainen ympäristö

Ympäristön yhteiskäytön varmistaminen

Luontokokemuksen yhdistäminen
sivistyspalveluihin

Nuorten palvelupolkujen selkiyttäminen sekä niistä tiedottaminen ja
käyttöön ohjaaminen. Hyvinvointikertomuksen ja siihen liittyvän
työn uudistaminen sekä hyvinvointityön vastuutahojen nimeäminen.
Yksi ympäristöön suuntautuva liikunta- tai nuoristoimen tapahtuma tai tempaus, joka järjestetään yhteistyössä paikallisen järjestötoimijan kanssa.
Erilaisia lähiympäristöön suuntaavia retkipäiviä 3kpl/vuosi.
Nuoret suunnittelevat toteutuksen, jolla luonto näkyy esim. sisustuksessa, tapahtumien mainoksissa tai toiminnan sisällöissä.
Liikuntapaikka- ja aluesuunnitelman tekeminen.

Luonto- ja vesireitistön kehittäminen

Yksi kestävän kehityksen teemalla järjestettävä tempaus.

Ympäristön viihtyisyyden lisääminen
Tunnusluvut
Taloudellisuus
Kuntosalimaksut
Liikuntasalimaksut
Toiminnallisuus
Kuntosalikäynnit / vuosi

TP2018
19501
16555

TA2019
20000
14000

TA2020
20000
14000

TP2018
11753

TA2019
11500

TA2020
12000
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Nuorisotila Nurkka, käynnit
Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

4782

4000

4500

TP2018
4
3
1

TA2019
4
4
0

TA2020
4
4
0

5.5.6 Kirjastotoimi
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

12 786

4 200

4 300

4 300

4 300

Toimintamenot

-314 680

-282 868

-304 678

-301 895

-302 617

Toimintakate (Netto)

-301 895

-278 668

-300 378

-297 595

-298 317

Toimintaympäristö: Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista. Kirjastojen yhteiskäyttöä tukee kirjastojärjestelmä, joka kattaa kaikki Pirkanmaan yleisten kirjastojen toimipaikat. Uuden kirjastolain mukaan Tampereen kaupunginkirjastolla on laaja alueellinen kehittämistehtävä ja alueeseen kuuluu Pirkanmaan kirjastojen (PIKI) lisäksi Keski-Suomen kirjastot (KESKI). Lain mukaan kehittämistehtävällä tuetaan
toimialueen yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten kirjastojen
keskinäistä yhteistoimintaa.
Kirjasto edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin. Se edistää tiedon
saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa. Kirjasto antaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.
Kirjasto on houkutteleva ja viihtyisä paikka, jossa järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia. Kirjasto tarjoaa kaikille yksilöllistä ja tasapuolista palvelua, ja toiminta on asiakaslähtöistä. Jokainen asiakas huomioidaan ja
häntä opastetaan kirjaston käytössä.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Monipuolisilla toimintamuodoillaan kirjasto edistää osallisuutta ja tukee aiempaa vahvemmin varhaiskasvatuksen ja koulun toiminnan kehittämisen tavoitteita. Kirjaston Lähteellä - varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston yhteistyösuunnitelmaa toteutetaan
ja kehitetään edelleen.
Uudesta sivistystoimen visiosta on nostettu vapaa-aikapuolen kehittämissuunnitelmaan keskeiset tavoitteet
ja toimenpiteet. Suunnitelmasta tehdään tarkempi vuosittainen aikataulu. Lapsille, nuorille ja lapsiperheille
suunnattuun toimintaan panostetaan.
Yhteistyötä syvennetään kirjaston, kulttuuritoimen, Pirkan opiston ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §10)
Tavoitteet
Et ole yksin

Toimintasuunnitelma 2020
Tilojen yhteiskäytön varmistaminen

Arviointikriteeri (mittari)
Luodaan varausperiaatteet varattaville tiloille.
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”Islannin mallin” toteuttaminen

Lisätään perheille suunnattuja tapahtumia.

Mitä sinulle kuuluu?

Lisätään hyvinvointiin ja ihmisten
kohtaamiseen liittyviä tapahtumia.

Hyvinvoinnin rakenteiden luominen
Luontokokemuksen yhdistäminen
sivistyspalveluihin

Yksinäisyyden torjumiseksi käynnistetään luotsitoiminta.
Järjestetään Pirkan opiston
kanssa luontoaiheinen luento- tai
tapahtumasarja.
Järjestetään vähintään kaksi
luontoaiheista näyttelyä.

Tunnusluvut
Taloudellisuus
toimintakulut/asukas
lainan hinta (kok.kulut/lainaus)
aineistohankinnat/asukas

TP2018
68,50
4,70
7,13

TA2019
55,00
3,00
9,00

TA2020
60,00
4,00
9,00

Toiminnallisuus
kirjastoaineistohankinnat/1000 asukasta
kokonaislainaus/asukas
fyysiset käynnit/asukas

TP2018
316,4
14,6
6,73

TA2019
400
18
12

TA2020
350
17
12

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018
3
3
0,21

TA2019
3
3
0

TA2020
3
3
0

5.5.7 Kulttuuritoimi
Vastuuhenkilö: matkailuneuvoja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

40

0

0

0

0

Toimintamenot

-20 789

-24 777

-21 942

-21 987

-22 033

Toimintakate (Netto)

-20 749

-24 777

-21 942

-21 987

-22 033

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Toimintaympäristö: Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavien yhteisöjen ja muiden kulttuuritoimijoiden toimintaa jakamalla vuosittain yleisavustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä kohdeavustuksilla.
Kulttuuritoimi järjestää omien tapahtumiensa lisäksi yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä
vuosittaisia että yksittäisiä tapahtumia.
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Kulttuuritoimen työntekijä on osa kirjaston yhteistä palvelutiimiä. Kulttuuritoimi ja kirjastotoimi järjestävät yhdessä kirjaston tapahtumia ja näyttelyitä.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Kulttuuritoimen ensisijainen tehtävä on mahdollistaa yhdenvertainen kulttuurin saavutettavuus ja näin edistää kuntalaisten hyvinvointia. Kaikki kunnan kulttuuri- ja
muut tapahtumat ovat keskitetysti esillä Visit Vesilahden nettisivuilla.
Uudesta sivistystoimen visiosta on nostettu vapaa-aikapuolen kehittämissuunnitelmaan keskeiset tavoitteet
ja toimenpiteet. Suunnitelmasta tehdään tarkempi vuosittainen aikataulu.
2020 erityisenä kehittämisalueena on Kulttuuriluotsi -toiminnan käynnistäminen ja erityisteemana osallistuminen Tampereen ja seudun Kulttuuripääkaupunki2026 -hankehakuun mahdollisilla vesilahtelaisilla kulttuuritapahtumaideoilla.
Yhteistyötä syvennetään kirjaston, kulttuuritoimen, Pirkan opiston ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §10)
Tavoitteet
Et ole yksin

Vetovoimainen ympäristö

Toimintasuunnitelma 2020
Tilojen yhteiskäytön varmistaminen

Arviointikriteeri (mittari)
Luodaan varausperiaatteet varattaville tiloille.

”Islannin mallin” toteuttaminen

Yksi uusi kulttuuriaiheinen harrastus nuorille (iltapäiväkerho, kurssi
tms.).

Mitä sinulle kuuluu?

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden
edistäminen kulttuurin avulla, kulttuuriluotsi -toiminnan käynnistäminen.

Hyvinvoinnin rakenteiden luominen

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten
(kulttuurihyvinvointi) huomioiminen, suunnittelu ja toteuttaminen
näkyvänä osana kunnan hyvinvointityötä.
Ympäristön ja luonnon esille tuominen kulttuuritoiminnan tilana.

Ympäristön yhteiskäytön varmistaminen
Luontokokemuksen yhdistäminen
sivistyspalveluihin
Luonto- ja vesireitistön kehittäminen
Ympäristön viihtyisyyden lisääminen

Tunnusluvut
Taloudellisuus
Kulttuuriavustukset euroa/asukas

Luonto näkyy kulttuuritapahtumissa.
Metsäpolun kylttien uusiminen ja
polun markkinointi.
Kulttuuria kylänraitille, kulttuuriteos osaksi ympäristöä.

TP2018
2,20

TA2019
2,20

TA2020
1,60
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Muut avustukset yht. euroa/asukas

1,20

1,20

1,10

Toiminnallisuus
Kulttuuritoimen yleisavustuksen saaneet yhteisöt
Kulttuuritoimen kohdeavustuksen saaneet toimijat
Vuosittaiset kuntalaisille tarjottavat kulttuuritapahtumat

TP2018
10
10
6

TA2019
10
10
7

TA2020
8
10
8

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018
0,2
0,2
0

TA2019
0,2
0,2
0

TA2020
0,2
0,2
0
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5.6 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
5.6.1 Rakennusvalvonta
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

88 838

93 000

93 000

93 000

93 000

-119 944

-126 746

-120 490

-115 038

-115 554

-31 106

-33 746

-27 490

-22 038

-22 554

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (Netto)

Toimintaympäristö: Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena sekä ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisena viranomaisena.
Rakennusvalvonnan päätehtäviä ovat kunnalle säädetyt lakisääteiset viranomaistehtävät sekä rakentamisen
neuvonta, valvonta ja lupapalvelut. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan lakia ja sen nojalla
annettuja säädöksiä tai määräyksiä. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo kaavojen toteutumista ja
huolehtii kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi erityislaeissa
säädetään tehtäviä, joissa rakennusvalvonnan rooli on erilaisten hallintoriitojen ensiasteen ratkaisija.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Tavoite on edistää kestävää, terveellistä ja turvallista rakentamista tarkastelemalla rakennusten elinkaaren aikaisia energiankäyttöratkaisuja, keskittyä parempaan
kosteudenhallintaan ja yrittää luoda mahdollisimman laaja rajapinta hankkeeseen ryhtyviin ohjauksen tehostamiseksi.
Rakennusvalvonnan toiminta painottuu erityisesti ennakkoneuvontaan lupamenettelyn ja hankkeen suunnittelun alkuvaiheen ennakko-ohjauksen (kaavat, rakennustapaohjeet) sekä suunnittelun (suunnitelmat, asiakirjat,
lausunnot) ja valvonnan (työnjohdon pätevyysvaatimukset) laadun parantamiseksi.
Seutuyhteistyönä kaupunkiseudun rakennusvalvontojen kanssa yhteisiä kehitettäviä rakennusvalvonnan toiminnallisia tavoitteita koko suunnitelmakaudelle ovat:
1) rakentamisen edistäminen nopeuttaen päätöksentekoa, hyvän ympäristön syntymistä ja tasapuolistaen hakijoiden kohtelua
2) sähköisten palvelujen kehittäminen ja käyttö
3) lupaprosessien sujuvoittaminen
4) rakennusjärjestyksen seudullisen malliasiakirjan käyttöönotto
5) rakennuslupataksojen valtakunnallisten tavoitteiden eteneminen
Aiempien vuosien paperiarkistoidut luvat 2000 - 2019 on tarkoitus digitoida sähköiseen arkistoon neljän vuoden kuluessa. Rakennusvalvonnan käytössä olevaan sähköiseen asiointipalveluun Lupapisteeseen on hankittu arkistointiosio joka mahdollistaa myös skannatun materiaalin arkistoinnin onkaloon sähköisenä tulleiden
hakemusten lisäksi.
Tavoitteena on, että suunnitelmavuosien aikana päästään rakennusvalvonnan osalta siihen, että rakennusvalvontamaksuilla katetaan rakennusvalvontatehtävien hoidosta aiheutuvat kulut. Rakennusvalvonnan taksaa
tarkastetaan vuosittain.
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Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §8)
Tavoite
4500 asukasta vuonna 2024

Toimintasuunnitelma 2020
Monimuotoisen asumisen mahdollistaminen

Kunnasta löytyy monipuolinen yritystonttitarjonta

Neuvova ohjaus maankäytössä

Arviointikriteeri (mittari)
Myönnettyjen
rakennuslupien
määrä kaava-alueiden ulkopuolella. Muiden kuin omakotitalo ja
yrityslupien määrä
Lupapisteessä kysyttyjen neuvojen määrä

Tunnusluvut
Taloudellisuus
Kokonaiskustannukset

TP2018
34746

TA2019
37546

TA2020
27490

Toiminnallisuus
Luvat
Jatkoajat
Ilmoitukset
Katselmukset
Poikkeaminen/suunnittelutarve
Lausunnot

TP2018
134
23
38
262
10
12

TA2019
150
30
70
400
15
15

TA2020
150
30
70
400
15
15

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018

TA2019

TA2020

1,3
0

1,3
0

1,3
0

5.6.2 Yksityistiet
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

0

0

0

0

0

Toimintamenot

-82 054

-80 154

-78 700

-78 700

-78 700

Toimintakate (Netto)

-82 054

-80 154

-78 700

-78 700

-78 700

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Toimintaympäristö: Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa yksityistielaissa rakennusvalvontaviranomaiselle määrättyjä tehtäviä; rakennuksen, rakennelman tai kasvillisuuden poistaminen tietyissä tilanteissa näkemä- ja suoja-alueelta, poikkeuksen myöntäminen rakentamisrajoituksesta ja kunnossapidon avustaminen.
Vesilahden kunnan alueella yksityisteiden kunnossapidon hoitavat tiekunnat. Kunta avustaa yksityisteiden
kunnossapidossa vuosittain. Yksityistiet ovat tärkeä osa Vesilahden tieverkostoa ja ovat pääasiassa yksityisomistuksessa. Yksityistiet katsotaan yhteiskunnallisesti tärkeäksi yhteiseksi rakenteeksi huolimatta niiden
omistajuudesta. Ne palvelevat kaikkia kuntalaisia mm. arjen sujuvuuden, turvallisuuden, elinkeinotoiminnan ja
virkistyksen osalta (palo- ja pelastuslaitos, koulukuljetukset, posti, kotisairaanhoito, ateriapalvelut ym.). Kunta
vastaa maankäytön suunnittelusta ja ohjauksesta myös haja-asutusalueella, joten se on vastuussa myös olemassa olevasta liikenneverkosta. Kunnan avustuksen peruste tulee olla tienpitokustannusten tasapuolisuuden
turvaaminen sekä haja-asutus- että taajama-alueilla.
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Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Suunnitelmakaudella jatketaan yksityisteiden avustamista
kunnossapidon ja kiireellisen peruskorjauksen osalta. Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt 8.11.2010
§ 56 perusteet ja periaatteet yksityistieavustusten jakamisesta Vesilahden kunnassa. Näillä periaatteilla avustuksia jaetaan ja neljän vuoden välein (tietojenkeruu 2022) pyydetään tilinpäätöstiedot hakemuslomakkeen
liitteenä.
Yksityisteiden hallinnon vastuuhenkilöitä pyritään ohjaamaan teiden oikeaan ja oikea-aikaiseen hoitoon, jolla
pyritään välttämään kalliita peruskorjaustoimia.
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §8)
Yksityisteille ei aseteta toiminnallisia tavoitteita.
Tunnusluvut
Taloudellisuus
Kokonaiskustannukset

TP2018
83174

TA2019
81254

TA2020
78700

Toiminnallisuus
Kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat
Kiireellistä avustusta saavat tiekunnat
Yksityistielain mukaiset tehtävät

TP2018
104
1
-

TA2019
105
1
1

TA2020
106
1
1

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018

TA2019

TA2020

0,2
0

0,2
0

0,2
0

5.6.3 Ympäristönsuojelu
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja
TP 2018

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

8 209

7 000

7 500

7 500

7 500

Toimintamenot

-51 319

-55 727

-51 340

-52 340

-52 340

Toimintakate (Netto)

-43 109

-48 727

-43 840

-44 840

-44 840

Tuloarviot ja määrärahat
Toimintatulot

Toimintaympäristö: Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja
lisäksi lautakunta hoitaa muita sille hallintosäännössä määrättyjä lupa- ja viranomaistehtäviä. Ympäristönsuojelun viranhaltijatehtäviä hoitavat sopimusperusteisesti Lempäälän kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijat.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Ympäristönsuojelun tehtävät painottuvat lupa- ja muihin
viranomaistehtäviin. Ympäristönsuojelun muita kehittämiskohteita suunnitelmakaudella ovat pitkän aikavälin
edistämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ja vesihuoltolaitoksen liittymättömien kiinteistöjen valvonta. Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien tulee täyttää hajajätevesiasetuksen perustason
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mukaisen puhdistusvaatimuksen enintään 100 metriä vesistöstä sijaitsevilla kiinteistöillä 31.10.2019 mennessä. Tämä saattaa lisätä merkittävästi viranomaistyötä toimenpideluvista annettavina lausuntoina, neuvontana ja hajajätevesiasetukseen liittyvien poikkeushakemusten käsittelynä.
Toiminnalliset tavoitteet (kv 6.4.2020 §8)
Tavoite
Vetovoimainen ympäristö

Toimintasuunnitelma 2020
Luonto- ja vesistöreittien kehittäminen

Ympäristön viihtyvyyden lisääntyminen

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän edistäminen

Arviointikriteeri (mittari)
Ympäristönsuojelun edistämisohjelman 2020 mukaiset toimenpiteet, mm. paikkatietopohjainen
kysely kuntalaisillesuosituimmista
luonto- ja virkistyskohteista
Ilmastohanke tavoitteesta toiminnaksi - kohti hiilineutraalia kuntaa
2030 – Toteutetut toimenpiteet

Ilmastohanke tavoitteesta toiminnaksi – kohti hiilineutraalia kuntaa
2030 - Toteutetut toimenpiteet

Tunnusluvut
Taloudellisuus
Kokonaiskustannukset

TP2018
43812

TA2019
49527

TA2020
41840

Toiminnallisuus
Lausunnot rakennus- ja toimenpidelupahakemuksiin

TP2018
37

TA2019
45

TA2020
55

Ympäristö- ja maa-aineslupapäätösten määrä vuodessa

1

1

1

Rekisteröitävien toimintojen (jätelaki ja ympäristönsuojelulaki)
käsittelyn lukumäärä
Valvontaohjelman mukaisten valvontakäyntien määrä

2

1

1

5

7

7

TP2018

TA2019

TA2020

0,7

0,7

0,7

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset
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6 INVESTOINTIOSA
6.1 Investoinnit 2019 - 2022
INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2019-2022

eur
Kokonaiskustannusarvio

eur
2019

eur
2020

eur
2021

eur
2022

-586 000

-10 000
0

0
0

0
0

0
0

-120 980

-60 490
-60 490

-36 294
-36 294

0

0

-490 000
160 000
-330 000

-500 000
400 000
-100 000

-500 000
400 000
-100 000

-100 000
400 000
300 000

130 000

0
-30 000
-30 000
-45 000
-110 000
-215 000

0
-30 000

0

-30 000

0

-150 000

-50 000

Muut pitkävaikutteiset menot
Vesilahden valokuituhanke (laajakaista) ¹)
Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraukseen
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä
Osakkeet
Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP
Osakkeet yhteensä
Maa- ja vesialueet
Maa-alueet
Maa-alueet/tonttien myyntihinnat
Maa-alueet yhteensä
Kiinteistöhankkeet
Myytävät kiinteistöt
Koulukeskuksen kunnostustarpeet
Ylämäen alatalon kunnostus, keittiö ja pesutilat
Narvan tekninen toimisto, vesikatto
Yhtenäiskoulun lukitusten uusiminen
Kiinteistöhankkeet yhteensä
Kaavateiden rakentamiskohteet
Ämmänhaudanmäki/kaavatiet
Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta
Suomelantien asemakaavatien ja rakentaminen (Rahoinen)
Kalalahden Rimmintien asuinalue, tiet, kunnallistekniikka
Kalalahden yritysalue kunnallistekniikka/tiet
Lammasniemen ja lähialueiden rakentaminen
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka
Kuusistontien infra
6)
Järvenrannan maankäyttösopimukset (mukaan lukien Jyrkkätie, tiet)
Kiisken ja Kalsinalueen kunnallistekniikka/tiet
Veikkolanrinteen kunnallistekniikka/tiet
Huhtatien päällystäminen
Tievalaistus
Kaavateiden päällystäminen
Kaavatiet yhteensä
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet
Pappilan pellon pohjan tasaaminen
Anttilanvuoren pururadan kunnostus
Kirjaston pihan päällystäminen, kivetys ja asfaltti
Narvan uimarannan kunnostaminen
Lammasniemen vierasvenelaituri
Ulkoalueiden perustaminen
Muut/kunnallistekniikka
Vatajan kaatopaikan laajentaminen
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet yhteensä

130 000
-110 000
-30 000
-45 000

130 000

-320 000
-300 000

-100 000

-20 000
-220 000
-440 000
-210 000
-150 000
-220 000
-220 000
-115 000
-30 000
-60 000

0

-10 000
-20 000
-30 000
-10 000
-13 000
-25 000
-10 000

0
-5 000

-220 000
-100 000

-20 000
-20 000
-40 000
-10 000
-150 000

-200 000
-400 000
-200 000
-20 000
-20 000

-15 000
-30 000
-30 000
-20 000
-50 000
-220 000

-10 000
-10 000
-30 000
0
-3 000
-25 000
-30 000
-10 000
-118 000

-20 000
-50 000
-640 000

-30 000
-20 000
-50 000
-470 000

-20 000
-50 000
-760 000

-10 000
-10 000
-10 000
-30 000

-30 000

-30 000

-50 000

-40 000

-30 000
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Vesihuoltolaitos
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka (vesi- ja viemäri)
Kunnan osuus Savelanmetsähelmen kunnallistekniikasta
(Vesi- ja viemäri)
Suomelantien kunnallistekniikan rakentaminen
Kalalahden rimmintien kunnallistekniikka
Kalalahden yritysalue kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)
Lammasniemen kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)
Palveluskeskusalueen kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)
Kuusistontien kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)
Järvenrannan maankäyttösopimukset (mukaan lukien
Jyrkkätie, vesi- ja viemäri)
Kiisken ja Kalsiaelueen kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)
Veikkolanrinteetn kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)
Vesi- ja viemäröintiyhteys Kurjen tilalle
Jätevesipumppaamot
Vesihuollon mittarit
Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen
Vesihuollon paikallisautomaation laajentaminen/pumppaamot
Siirtoviemäri
Vesihuoltolaitos yhteensä

-300 000
-300 000
-20 000
-110 000
-220 000
-110 000
-50 000
-110 000
-110 000
-55 000
-20 000
-130 000
-120 000
-80 000
-60 000
-90 000
-253 455

2019
-100 000

2020
-200 000

2021

2022

-100 000

-150 000
-20 000

-50 000

-10 000
-20 000
-10 000
-50 000

-5 000

-100 000
-200 000
-100 000
-10 000
-10 000

-5 000
-20 000
-20 000
-20 000
-30 000
-40 000
-60 000

-20 000
-20 000

-20 000

-300 000

-110 000
-20 000
-30 000
-20 000
-30 000
-253 455
-853 455

-310 000

-390 000

-638 000

-1 543 455

-820 000

-1 180 000

Koneet ja kalusto yhteensä

0

0

0

0

Investoinnit yhteensä, netto

-898 490

-1 894 749

-950 000

-880 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä
Koneet ja kalusto

6.2 Investointien sitovuustasot
Investointien sitovuustasot ovat seuraavat:

Investointihanke
Muut pitkävaikutteiset menot
Osakkeet
Maa- ja vesialueet, ostot
Maa- vesialueet, myyntihinnat

sitovat eurot
0
-36 294
-500 000
400 000

Kiinteistöhankkeet

-215 000

Kaavateiden rakentamiskohteet

-640 000

Puistot, leikkikentät ja yleiset alueet
Vesihuoltolaitos
Koneet ja kalusto

Yhteensä

-50 000
-853 455
0

-1 894 749
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6.3 Investointien perustelut
Koulukeskuksen kunnostustarpeet: 2020 ja 2021 katon kunnostus, jaettu kahteen eri urakkaan, koska kyseessä eri rakennuksien osat
Ylämäen alatalon kunnostus, keittiö ja pesutilat: Ylämäen alatalon keittiön ja pesutilojen kunnostus.
Narvan tekninen toimisto, vesikatto: Kiinteistön jatkokäytöstä ei ole virallista päätöstä. Jos kiinteistön omistus säilyy kunnalla, on katto vähintään puhdistettava ja pinnoitettava. Vuoden 2020 aikana tehdään kiinteistöjen selvitys, jossa katsotaan todellinen tarve kullekin kiinteistölle. Samalla tarkentuu Narvan teknisen toimiston
katon kunnostuksen tarve.
Yhtenäiskoulun lukituksen uusiminen: Uusitaan yhtenäiskoulun lukitukset.
Ämmänhaudanmäki: 2019 toteutetaan Vihniäntien ja Käpykujan urakka, joka valmistuu vuoden loppuun
mennessä. 2020 investointi koskee Ämmänhaudanmäen kaava-alueen jatkoa. (Koulutie, Mustikkapolku, Puolukkapolku)
Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta: Investointi koskee Vesilahden osuutta kunnallistekniikan rakentamisesta. Rakentaminen voi alkaa 2020.
Suomelantien asemakaavatien ja rakentaminen (Rahoinen): Kunnalla on tarve rakentaa asemakaavatie,
joka yhdistää Savelanmetsänhelmen ja Suomelan kaava-alueet. Alueen kunnallistekniset suunnitelmat ovat
vielä tekemättä, eikä rakentamisen aloittamisesta ei ole olemassa tarkkaa tietoa. Kaava on kesken ja suunnitelmaa varten on varattu investointimääräraha vuodelle 2021.
Kalalahden Rimmintien asuinalue, tiet, kunnallistekniikka: Koskenkylässä sijaitsevan asuinalueen kunnallistekniikka, alueen kunnallistekniikka suunnitellaan vuoden 2020 aikana.
Kalalahden yritysalue kunnallistekniikka/tiet: Koskenkylässä sijaitseva yritysalue, yritysalueen kunnallistekniikka on ajoitettu suunniteltavaksi vuoden 2020 aikana.
Lammasniemen ja lähialueiden rakentaminen: Kunnallistekniikan suunnittelu 2020, toteutus 2021. Kaavan
on tarkoitus valmistua 2020 vuoden aikana.
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka: Keskustan alueen kaavan toteuttamien.
Kuusistontien infra: Järvenrannan asemakaava-alue, Kuusistontie, Vaskitie. Vihniäntien varressa lähellä
Ämmänhaudanmäkeä. Suunnittelu on tarkoitus tehdä vuoden 2022 aikana ja toteutus 2023.
Järvenrannan maankäyttösopimukset (mukaan lukien Jyrkkätie, tiet): Suomelantien vieressä oleva asemakaava. Kunnallistekniikan suunnittelu on tarkoitus toteuttaa 2022 ja kunnallistekniikka on suunniteltu rakentuvan 2023.
Veikkolanrinteen kunnallistekniikka/tiet: Kunnallistekniikan osalta vesi- ja viemärilinjat toteutetaan 2019 ja
katu tehdään 2020. Alueelle on myönnetty rakennuslupia ja tätä kautta tullut pakko rakentaa kunnallistekniikka
pikaisesti.
Huhtatien päällystäminen: Kirjaston takana olevan tien päällystäminen, kaavoitus kesken ja sen takia jätetty
asfaltoimatta. Asfaltointi siirretty 2021 vuodelle.
Tievalaistus: Vuosittainen tievalaistuksen korjaus ja ledien asennus
Kaavateiden päällystäminen: Vuosittainen kaavateiden päällysteiden uusiminen ja asemakaava-alueiden
teiden päällystäminen.
Anttilanvuoren pururadan kunnostus: Pururadan kunnostukseen on saatu rahoitusta ja sitä on tehty vuoden
2019 aikana, kunnostus jatkuu vuoden 2020 aikana.
Lammasniemen vierasvenelaituri: Lammasniemen vierasvenelaituri, maatyöt tehty 2019, laituri hankitaan
ja asennetaan vuoden 2020 aikana.
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Muut/kunnallistekniikka: Yllätykselliset investointitarpeet
Vesi- ja viemäröintiyhteys Kurjen tilalle: Taitokaaren kanssa tehty sopimus, jossa Savelanmetsänhelmeen
viedään vesijohto. Rakentaminen voi alkaa 2020. Samalla viedään vesijohto ja viemäri Kurjen tilalle. Kurjen
tilan ympäristössä suunnittelutarveratkaisuilla rakennuslupia, rakennusluvassa velvoite liittyä kunnallistekniikkaan.
Jätevesipumppaamot: Jätevedenpumppaamoiden vuosittainen saneerausraha.
Vesihuollon mittarit: Vesihuollon operointisopimukseen liittyvä vesimittareiden vaihtaminen.
Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen: Vesihuollon operointisopimukseen liittyvä automaation
asentaminen puuttuville pumppaamoille.
Vesihuollon paikallisautomaation laajentaminen/pumppaamot: Vesihuollon operointisopimukseen liittyvä
automaation asentaminen puuttuville pumppaamoille.
Siirtoviemäri: Vesilahden osuus keskuspuhdistamon siirtoviemäristä.
Kunta on lisäksi sitoutunut osallistumaan seuraavaan investointiin, vaikka kohteelle ei ole osoitettu erillistä
investointimäärärahaa:
Mt 301 Keihonen-Kilpala maantien parantaminen, kunnan osuus: Investointi saattaa tulla aiheelliseksi, jos
valtio lähtee viemään maantien parantamista eteenpäin.
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7 RAHOITUSLASKELMA
eur
Toiminnan rahavirta
Vuosikate (+/-)

TP 2018
-

MTA 2019

194 500

-

330 125

TA 2020

TS 2021

TS 2022

620 049

1 112 591

1 460 535

-137 617

172 175

770 049

1 262 591

1 610 535

-56 883

-502 300

-150 000

-150 000

-150 000

Investointien rahavirta

-1 213 915

-1 807 490

-1 894 749

-950 000

-880 000

Investointimenot (-)

-1 672 016

-2 397 490

-2 294 749

-1 350 000

-1 280 000

398 105

0

0

0

0

Tulorahoituksen korjauserät (+/-)

Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta

59 996

590 000

400 000

400 000

400 000

-1 408 415

-2 137 615

-1 274 700

162 591

580 535

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset (-)

0

0

0

0

0

Antolainasaamisten vähennykset (+)

0

50 000

0

0

0

0

4 000 000

12 000 000

1 000 000

0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)

-1 511 465

-1 010 000

-1 530 000

-1 367 000

-1 367 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-)

1 800 000

0

-10 000 000

0

0

Muut maksuvalmiuden muutokset

538 094

131 860

0

0

0

Rahoituksen rahavirta

826 629

3 171 860

470 000

-367 000

-1 367 000

-581 786

1 034 245

-804 700

-204 409

-786 465

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)

Vaikutus maksuvalmiuteen
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos

857 913

1 892 158

1 695 300

1 490 891

704 426

1 439 699

857 913

2 500 000

1 695 300

1 490 891

581 786

1 034 245

-804 700

-204 409

-786 465

Rahoituslaskelman sitovat erät ovat antolainaus, lainanlyhennykset (pitkäaikaisten lainojen vähennys), lyhytaikaisten lainojen muutos ja pitkäaikaisten lainojen lisäys.
Vesilahden kunnalla on 10 000 000 euron suuruinen lyhytaikainen kuntatodistuslaina, joka korkotason pitkän
aikavälin suojaamiseksi tullaan muuttamaan pitkäaikaiseksi lainaksi. Lainan muutoksen lisäksi vuoden 2020
aikana nostetaan 2 000 000 euroa pitkäaikaista lainaa.
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8 YHTEENVETOLASKELMA
TA 2020
Käyttötalousosa
Vaalit
Tarkastuslautakunta
Luottamushenkilöhallinto
Yleishallinto
Tukipalvelut

-1 000
-10 688
-353 442
-1 036 918
54 350

Elinkeinotoimi

-135 846

Kaavoitus

-142 627

Maa- ja metsätilat
Maaseututoimi
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
Sosiaali- ja terveystoimi, yhteistoiminta-alue
Ympäristöterveydenhuolto
Sotiemme veteraanit
Tekninen hallinto
Kiinteistötoimi
Liikenneväylät ja yleiset alueet

181 900
-55 800
-161 717
-14 075 799
-107 100
-10 300
-159 871
992 612
-95 000

Palo- ja pelastustoimi

-334 600

Vesi- ja viemärilaitos

-135 944

Sivistystoimen hallinto
Peruskoulut
Muu koulutus
Varhaiskasvatus

-239 940
-6 059 024
-54 675
-2 480 024

Liikunta- ja nuorisotoimi

-373 988

Kirjastotoimi

-300 378

Kulttuuritoimi

-21 942

Rakennusvalvonta

-27 490

Yksityistiet

-78 700

Ympäristönsuojelu

-43 840

Tuloslaskelmaosa
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot
Tilinpäätössiirrot

18 065 000
7 843 540
-188 300
39 100

Rahoitusosa
Antolainauksen muutos
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen muutos

0
-1 530 000
12 000 000
-10 000 000

Investoinnit
Muut pitkävaikutteiset menot
Osakkeet
Maa- ja vesialueet, ostot
Maa- ja vesialueet, myyntihinnat

0
-36 294
-500 000
400 000

Kiinteistöhankkeet

-215 000

Kaavateiden rakentamiskohteet

-640 000

Puistot, leikkikentät ja yleiset alueet
Vesihuoltolaitos
Koneet ja kalusto

-50 000
-853 455
0
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