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1 Talousarvion 2017 toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1. 
– 30.4.2017 – kokonaistarkastelu 

1.1. Kunnanjohtajan katsaus 

 
Eurajoki aloitti uutena Luvian kanssa yhdistyneenä kuntana vuoden 2017 alusta. Uuden 
organisaation ja hallintosäännön käytäntöön saattaminen on alkanut positiivisissa mer-
keissä ja siltä osin tavoitteena ollut parempi palvelumalli kuntalaisille ja kunnan toimintojen 
tehokkaampaa toteutustapa on vuoden alkupuoliskolla toteutunut suunnitelmien 
mukaisesti. Kuntaliitos on kuntaorganisaation kannalta iso muutosprosessi, jonka 
kestoaika on yleensä useita vuosia. 
Muutokseen liittyy käytännön työssä ilmenevien yksityiskohtien kautta tehtävät linjanvedot, 
miten asioita hoidetaan uudessa kunnassa. Uusi toimintapa on kahden eri kunnan 
toimintamalleista haettu kombinaatio tai yhteisesti sovittu täysin uusi tapa toimia, jota 
kuntaorganisaatio on toteuttanut omalta osaltaan vuoden alkupuoliskolla. Molempien 
kuntien parhaiten toimivat käytänteet on jalostettu uuden kunnan toiminnan kivijalaksi. 
 
Maakuntauudistuksen ja Satasoten valmistetyö on jatkunut tiiviinä vuoden 2017 alkupuo-
liskolla ja Eurajoki on osallistunut  valmistelutyöhön omalta osaltaan usealla eri toimialu-
eella. Maakunta- ja sote-uudistuksen kannalta olennaisen uuden lainsäädännön valmistelu 
on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä ja päätöksiä on luvassa syksyllä, jolloin selviää 
myös tarkempi aikataulu jatkon osalta. Tällä hetkellä maakunta- ja sote-uudistuksen on 
tarkoitus alkaa 1.1.2019, jolloin sote-palvelut siirtyvät kunnilta maakunnallisen toimijan 
vastuulle.  
 
Lounais-Suomen positiivinen elinkeinoelämän kehitys on näkynyt Eurajoen kunnan osalta 
myönteisenä työllisyyden kehityksenä. Vuoden 2017 huhtikuussa työttömien työhakijoiden 
määrä on vähentynyt neljällä kymmenellä vuoden 2016 vastaaviin lukuihin verrattuna. 
Prosentuaalinen vähennys on 10%. Työttömiä työhakijoita Eurajoen kunnassa oli 
huhtikuun 2017 tilaston osalta 369. Eurajoen kunnan työttömyysaste oli 30.4. 8,8%, kun 
koko Satakunnan vastaava luku oli 12%. Avoimia työpaikkoja Eurajoella oli vastaavana 
aikana 166 kpl.  
Satakunnan osalta voidaan kokonaisuutena todeta työttömien työnhakijoiden määrän 
laskeneen vuoden takaisesta. Nuorisotyöttömyys alenee ripeimmin sekä yli 50-vuotiaiden 
työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat laskussa. Kaikkien työnhakijoiden kokonaismäärä 
on vähentynyt, mutta työssä olevia työnhakijoita on aiempaa enemmän. 
 
Kunnan kiinteistöverkkoa koskeva selvitystyö aloitettiin maaliskuussa ja se tulee 
valmistumaan kesäkuun alkupuolella. Tavoitteena on vähentää kiinteistömassaa, sillä 
ylimääräisten investointitarpeessa olevien kiinteistöjen ylläpitäminen on taloudellisesti 
kestämätöntä. Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella päätettiin kunnanhallituksessa 
talousosaston siirtymisestä Luvialta kunnanvirastolle. Muutto toteutuu kesäkuun lopulla ja 
se tehostaa kunnan sisäisen hallinnon yhteistyötä kaikkien hallinnon toimintojen toimiessa 
samassa kiinteistössä. 
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2 Kunnan sijoitustoiminta 

2.1. Kunnan sijoitukset 30.4.2017 

 
 
Kuntalain 13 §:n mukaan valtuuston tulee päättää sijoitustoiminnan perusteista. 
Yhteisvaltuusto hyväksyi 19.09.2016 kokouksessaan uudet sijoitustoiminnan perusteet, 
joiden pohjalta päätetään hallintosäännön mukaisesti sijoituksista. Sijoitustoiminta jaetaan 
kunnan toimialaan liittyvään sijoittamiseen ja kassavarojen sijoittamiseen. 
Toimialasijoituksia ovat oman tai vieraan pääomanehtoiset sijoitukset yhteisöihin, jotka 
hoitavat kunnan tehtäviä tai joiden toiminnan tarkoituksena on tukea kunnan tehtäviin 
liittyviä päämääriä. Sijoitettavilla kassavaroilla tarkoitetaan kassaylijäämää, joka ei ole 
sidottu maksuliikenteen ylläpitoon.  
 
Taloudellisuusperiaatteen mukaan sijoitustoiminnan tulee olla lähtökohtaisesti tuottavaa. 
Sijoitustoiminnassa on otettava huomioon kunnan maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden 
turvaaminen. Sijoittamisen tulee perustua hallittuihin riskeihin. Sijoitusten rahoittaminen 
lainanotolla tulee kyseeseen vain toimialaan liittyvissä sijoituksissa. Kunnan 
sijoitustoiminnan tulee olla kilpailutettua silloin, kun siihen käytännössä on mahdollisuus. 
 
Eurajoen kunnan sijoitustoiminnan lähtökohtana on varojen tarkoituksenmukainen 
hajautus omaisuuslajien ja yksittäisten arvopaperien suhteen. Varoja sijoitetaan 
pääasiassa korko- ja osakeinstrumentteihin. Lyhyen aikavälin tuottojen aikaansaamiseksi 
ja likviditeetin varmistamiseksi sijoituksia tehdään rahamarkkinoille. Pitkän aikavälin tuoton 
parantamiseksi sijoituksia tehdään joukkolainoihin, osakkeisiin ja vaihtoehtoisiin 
sijoituksiin. Hajauttamalla varat erilaisiin omaisuusluokkiin ja eripituisiin sijoituksiin 
pienennetään yksittäiseen sijoitukseen liittyvää riskiä. Paremman hajautuksen 
aikaansaamiseksi suositaan sijoittamista sijoitusrahastojen kautta. Sijoituskohteita 
valittaessa on taloudellisten tekijöiden lisäksi otettava huomioon myös eettisiin arvoihin 
liittyvät seikat. 
 
Eurajoen kunnan omaisuudenhoitosopimuksia on solmittu Länsi-Suomen Osuuspankin ja 
Eurajoen Säästöpankin kanssa. Yksittäisiä sijoituksia on tehty Front Capital Oy:n sekä 
Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n kautta. Kassaylijäämiä oli 30.4. sijoitettuna eri 
instrumentteihin 15,7 M€. Sijoituksista ei ole vuoden ensimmäisellä kolmanneksella 
realisoitu myyntivoittoja. Rahoitusmarkkinoiden epävakaus alkoi loppukesästä 2015 ja 
positiivista nousua on ollut loppuvuodesta 2016 alkaen, joka on jatkunut myös vuonna 
2017. 
 
Kunnanhallitus antaa valtuustolle selvityksen puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvon 
kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla. Lisäksi 
selvityksessä esitetään olennaiset riskitasossa tapahtuneet ja ennakoitavissa olevat 
muutokset. 
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3 Talousarvion 2017 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä 
määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 

30.4.2017 ydin- ja avainprosessittain 

3.1. Tarkastuslautakunta 
 

3.1.1. Avainprosessi 1000 Tarkastustoimi 
 
 
Talousarviossa ei ole määriteltyjä tavoitteita. 
 
TALOUS 
 
Menot 

Avainprosessi TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama 

Vaalit 38 395 - 38 395 6 134 32 261
 
Perustelu poikkeamasta 
 
Menojen toteutumaprosentti 16,0.  
 
 

3.2. Keskusvaalilautakunta 

3.2.1. Avainprosessi 2000 Vaalit 
 
Talousarviossa ei ole määriteltyjä tavoitteita. 
 
TALOUS 
 
Menot 

Avainprosessi TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama 

Vaalit 33 260 5 700 38 960 20 035 18 924
 
Perustelu poikkeamasta 
 
Menojen toteutumaprosentti 51,4. 
 
Toteutumasta puuttuvat vaaleihin osallistuneiden luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden 
kokous- ja kertakorvaukset, jotka maksetaan 31.5.2017. 
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3.3. Kunnanhallitus 
 

3.3.1. Avainprosessi 3000 Päätöksenteko 
 
TOIMINTA 
 
Sitovat tavoitteet 2017 
 
Talousarviossa ei ole määriteltyjä tavoitteita. 
 
TALOUS 
 
Tulot 

Avainprosessi TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama 

Päätöksenteko 800 000 -- 800 000 7 702,56 792 297,44
 
Menot 

Avainprosessi TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama 

Päätöksenteko 379 518 -- 379 518 28 503,68 351 014,32
 
Perustelu poikkeamasta 
 
Tulojen toteutumaprosentti 1,0. 
 
Tuloihin on varattu yhdistymisavustuksen ensimmäinen erä 800 000 euroa, jota ei vielä ole 
maksettu. 
 
Menojen toteutumaprosentti 7,5. 
 
 

3.3.2. Avainprosessi 3010 Tehokkaat hallintopalvelut 
 
TOIMINTA 
 
Sitovat tavoitteet 2017 
 
Uuden kunnan kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä kaikkien lautakuntien ja 
palkkatoimikunnan kokousasiakirjat julkaistaan Dynasty -verkkopalvelussa. 
 
Vuosittain yhden koulutustilaisuuden järjestäminen eri kohderyhmille tai kaikille yhteisestä 
ajankohtaisesta aiheesta. 
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Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 
Em. toimielinten luottamushenkilöille on hankittu tablet-tietokoneet ja kokousasiakirjat 
toimitetaan sähköisesti. 
 
Kevään aikana on järjestetty ensiapukoulutusta henkilöstölle ja esimiespäivä. 
 
TALOUS 
 
Tulot 

Avainprosessi TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama 

Teh. hall.palv. 130 000 -- 130 000 282 129 718
 
Menot 

Avainprosessi TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama 

Teh. hall.palv. 728 869 -- 728 869 269 695 459 173
 
Perustelu poikkeamasta 
 
Tulojen toteutumaprosentti 0,2. 
 
Tuloihin on varattu tulot tonttien vuokrauksista, jotka laskutetaan loppuvuodesta. 
 
Menojen toteutumaprosentti 37. 
 
Menokehityksen oletetaan olevan arvioidun mukainen. 
 

3.3.3. .Avainprosessi 3020 Toimiva tietojärjestelmä 
 
TOIMINTA 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 
Käytössä olevien sähköisten sisäisten tai ulkoisten palvelujen kehittäminen. 
 
Digitalisoinnin lisääminen kuntalaisille tarjottavissa palveluissa. 
 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 
Sähköinen kokouskäytäntö on edennyt koskemaan kaikkia lautakuntia. 
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Menot 

Avainprosessi TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama 

Toim. 
tietojärj. 

718 812 -- 718 812 290 387 428 424

 
Perustelu poikkeamasta 
 
Menojen toteutumaprosentti 40,4. 
 
Ohjelmatoimittajien tietokoneohjelmien käyttö-, ylläpito- ja lisenssimaksut erääntyvät koko 
vuodelta pääsääntöisesti tammikuussa. 
 
 

3.3.4. Avainprosessi 3030 Tasapainoinen talous 
 
TOIMINTA 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 

- Varmistetaan kirjanpidon oikeellisuus muutostilanteessa 
- Taloushallinnon ohjelmiston kaikkien ominaisuuksien hyödyntämisen 

varmistaminen avainprosessialueilla, mm. sähköisen osto- ja 
myyntilaskutuksen hyödyntäminen 

- Raportointijärjestelmän laaja käyttö talouden johtamisessa kaikilla 
avainprosessitasoilla 

- Sähköisen raportoinnin käyttöönotto luottamushenkilöille 
 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 
Ohjelmistomuutos on ollut ennakoitua haasteellisempaa. Uuden ohjelmiston käyttöönotto 
on osittain kesken mm. käyttöomaisuuskirjanpidon osalta. Tästä johtuen kaikkien 
ohjelmistojen ominaisuuksien hyödyntäminen vuoden ensimmäisellä kolmanneksella ei ole 
ollut mahdollista. 
 
 
Menot 

Avainprosessi TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama 

Tasapainoinen 
talous 

488 478 -- 488 478 159 309 329 169

 
Perustelu poikkeamasta 
 
Menojen toteutumaprosentti on 32,6. 
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3.3.5. Avainprosessi 3040 Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö 
 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 

- Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen aktiivisella henkilöstöpolitiikalla  
- Jatketaan esimiesten ja muun henkilöstön tukemista muutoksessa 
- Varmistetaan palkkahallinnon oikeellisuus ja oikea-aikaisuus 

 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 
Palkkahallinnon ohjelmistomuutos on saatettu loppuun aikataulun mukaisesti.  
Yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen ohjeistuksia on hyväksytty ja viety käytäntöön. 
Muutoksessa tukemista on jatkettu aktiivisesti yhdessä työterveyshuollon ja työsuojelun 
kanssa. 
 
Tulot 
 

Tehtäväalue 
 

TA 2017 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma  Poikkeama 
 

elinvoiman 
edistäminen 

182 500 - 182 500 29 400 158 100

 
 
 
Menot 

Avainprosessi TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama 

Tasapainoinen 
talous 

820 313 -- 820 313 281 722 538 591

 
Perustelu poikkeamasta 
 
Tulojen toteutumaprosentti on 16,1. 
Menojen toteutumaprosentti on 34,3 
 

3.3.6. Avainprosessi 3050 Elinvoiman edistäminen 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 

- Avustusten myöntämiselle luodaan myöntämisperusteet. 
- Elinkeino-ohjelman päivittäminen 
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- Eurajoen kunnan sisäisen ja ulkoisen imagon parantaminen tuomalla 
aktiivisesti esiin olemassa olevia positiivisia elementtejä nettisivuilla, 
messuilla, vierailuilla jne. 

- Aloittavien yritysten neuvontapalvelujen käynnistäminen kunnan 
palveluna 

 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 

‐ Kunnan toiminta-avustusten myöntämiselle on luotu uudet 
myöntämisperusteet. Avustusten haku ja myöntäminen on toteutettu 
kevään 2017 aikana laadittujen kriteereiden mukaisesti. Avustuksia 
hakivat hyvinvointiin, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotoimintaan liittyvät 
seurat, yhdistykset sekä kyläyhdistykset.  

‐ Kunnan verkkosivut uudistettiin kuntaliitoksen myötä. Verkkosivut 
valmistuivat vuoden vaihteessa 2017. Verkkosivuja päivitetään 
ajankohtaisilla asioilla tarpeen vaatiessa.  

‐ Kunnan asukkaille ilmestyvä Makasiini-lehti uudistettiin keväällä 2017 ja 
lehtien sisältöä kategorisoitiin sekä yhtenäistettiin ulkoasultaan.  

‐ Kunnan uusi ilme ja logo ovat olleet näkyvillä messuosastoilla keväällä 
2017 mm. kotimaan messuilla sekä matkamessuilla. Messuilla ovat olleet 
mukana yhteistyössä myös paikalliset matkailualan toimijat.  

‐ Aloittavien yrittäjien neuvontapalvelut on tuotettu vuoden 2017 alusta 
kunnan omana palveluna.  

 
TALOUS 
 
Tulot 
 

Tehtäväalue 
 

TA 2017 TA-muutos TA 
yhteensä 

Toteutuma  Poikkeama
 

elinvoiman 
edistäminen 

0  0 0 0

 
 
 
Menot 
 

 
 

 
 
 
 
Perustelu poikkeamasta 
 
Menojen toteutumaprosentti oli 28,8 %. 
 

Tehtäväalue TA 2017 TA-muutos TA 
yhteensä 

Toteutuma  Poikkeama
 

elinvoiman 
edistäminen 

391610  391610 112936,14 278673,86
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3.3.7. Avainprosessi 3060 Osallisuus ja hyvinvointi 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 
 

- Osallistetaan palvelun käyttäjä yhteisvastuulliseen palvelujen 
tuottamiseen ja kehittämiseen. 

- Luodaan ja kehitetään verkostopohjaista toimintamallia kumppanuuksiin 
ja kuntalaisten hyvinvointiin 

- Edistetään yksilöiden ja yhteisöjen terveyttä ja elämänhallintaa 
kokonaisvaltaisella hyvinvointijohtamisella. 

 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 
 

‐ Verkostopohjaista toimintamallia on rakennettu ja kehitetty kuntalaisten 
hyvinvoinnin varmistamiseksi. Ennaltaehkäisevä rooli on korostunut. 
Tärkeitä kumppanuuksia on erityisesti terveyden – ja hyvinvoinnin 
yhteistyöryhmissä mm. mielenterveysseuran, Mannerheimin 
Lastensuojelun alaosastojen sekä SPR:n alaosaston kanssa. SPR:n 
alaosaston kanssa järjestetään yhdessä mm. 
liikenneturvallisuustapahtuma. Yhteistyömalleja halutaan kehittää ns. 
kolmannen sektorin kanssa erityisesti terveyden, ravitsemuksen, 
kulttuurin ja liikunnan toimijoiden kanssa.  

 
TALOUS 
 
Menot 
 
 
 
  
 
 
 
Perustelu poikkeamasta 
 
 
Menojen toteutumaprosentti oli 10,2%. 
 
 

Tehtäväalue TA 2017 TA-muutos TA 
yhteensä 

Toteutuma  Poikkeama
 

osallisuus ja 
hyvinvointi 

167920  167920 17150 150770
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3.4. Tekninen lautakunta 

 

3.4.1. Avainprosessi 4000 Hallinto tekninen 
 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 
Kuntaliitoksen aiheuttaman muutoksen sisäänajo ja henkilöstön tukeminen 
muutostilanteessa. 
 
 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 
Toimittu tavoitteiden mukaisesti. Viikoittaiset osastopalaverit.  Avoin ja kommunikoiva 
työskentelyilmapiiri.  
 
TALOUS 
 
Menot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

 Hallinto, 
tekninen 

491.767 - 491.767 144.812 346.955 

 
Menojen toteutumaprosentti oli 29,4 % 
 
Perustelu poikkeamasta 
 
Toteutuma näyttää talousarvion mukaiselta. 
 
 

3.4.2. Avainprosessi 4010 Tarpeita vastaavan asumisen edistäminen 
 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 
Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa 
jätevedet hallitusti Raumalle sekä Poriin. Jätevesien johtamiseen on varattu yhteensä 467 
000 euroa (Raumalle johdettavan jäteveden osuus 426 000 euroa ja Poriin johdettavan 41 
000 euroa). 
 
Hulevesien päätymistä jätevesijärjestelmään pyritään vähentämään verkostoa 
saneeraamalla. 
 



 
 
 

  

15    
    

Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 
Vedenjakelu on toteutettu suunnitellusti lyhyitä käyttökatkoksia lukuun ottamatta. Katkot 
ovat olleet putkirikkoja sekä huoltotöitä ja niitä on ollut yhteensä 7 kappaletta. 
Keskimääräinen kesto on ollut noin 2 tuntia ja pisin katko on ollut kestoltaan 3 tuntia.  
 
Varaveden ottoa Raumalta on testattu onnistuneesti ja alkuvuonna kertynyt jätevesien 
määrä näyttää talousarvion mukaiselta. 
 
TALOUS 
 
Tulot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

 Asumisen 
edistäminen 

1.274.540 - 1.274.540 353.198 921.342

 
 
Menot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

 Asumisen 
edistäminen 

2.390.084 - 2.390.084 772.966 1.617.118 

 
Tulojen toteutumaprosentti oli 27,7 % 
Menojen toteutumaprosentti oli 35,3 % 
 
Perustelu poikkeamasta 
 
Toteutuma näyttää talousarvion mukaiselta 
 
 

3.4.3. Avainprosessi 4020 Toimivan yhdyskuntarakenteen edistäminen 
 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 
Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja toimivuutta lisätään päällystämällä kaavateitä ja 
saneeraamalla valaistusta. 
 
Tonttitarjonta omakotitalorakentamiselle turvataan rakentamalla uutta infraa kaavoitetuille 
alueille tarpeenmukaisessa laajuudessa. 
 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 
Kehätien saneeraustoimenpiteet alkavat kesäkuussa. 
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Ruutin alueen infran laajentamisen urakkatarjouskilpailu päättyy toukokuun lopulla. 
Lavilanmetsän alueen laajentamisen urakoitsija on valittu. 
 
TALOUS 
 
Tulot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

 Toimiva 
yhdyskuntar
akenne 

84.200 - 84.200 20.126 64.074

 
Menot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

 Toimiva 
yhdyskuntar
akenne 

1.020.407 - 1.020.407 267.549 752.858 

 
Tulojen toteutumaprosentti oli 23,9 % 
Menojen toteutumaprosentti oli 26,2 % 
 
Perustelu poikkeamasta 
 
Talousarvion henkilöstökuluissa ei ole riittävällä tavalla huomioitu varallaolon aiheuttamia 
kustannuksia. 
 
 

3.4.4. Avainprosessi 4030 Kiinteistöjen kunnossapito 
 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 
Kunnan omistamien kiinteistöjen kunnosta huolehditaan vuosittaisilla korjaustoimenpiteillä 
siten, että vältytään mahdollisilta korjauksien laiminlyönnin aiheuttamilta 
lisäkustannuksilta. Lämmitys kustannuksiin on varattu 591.160 euroa, sähköön 472.500 
euroa, rakentamisen ja alueiden rakentamisen kunnossapitopalveluihin 490.200 euroa ja 
rakennusten ja huoneistojen vuokriin 116.270 euroa. 
 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 
Toimittu tavoitteiden mukaan. 
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TALOUS 
 
Tulot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

 Kiinteistöjen 
kunnossapito 

1.379.570 - 1.379.570 338.517 1.041.053

 
Menot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

 Kiinteistöjen 
kunnossapito 

2.409.344 - 2.409.344 951.035 1.458.309 

 
Tulojen toteutumaprosentti oli 24,5 % 
Menojen toteutumaprosentti oli 39,5 % 
 
Perustelu poikkeamasta 
 

Ennakoimattomia menoja ovat aiheuttaneet: 
- Sydänmaan koulun lattiasienilöydöt ja kuntotutkimukset 
- Luvian nuorisotalona toimivan rakennuksen sisäilmatutkimukset/toimenpiteet 
- Merihelmen kiukaan uusinta öljymallista sähkökiukaaksi 
- Viraston päivähoitokäytössä olleen entisen opetustoimen siiven 

palauttaminen toimistokäyttöön. Tilat taloushallinnolle ja palkanlaskennalle. 
- Kaharin vanhan päiväkodin palauttaminen hoitokäyttöön terveystarkastajan 

ohjeiden mukaan. 
 

3.4.5. Avainprosessi 4040 Puhtaus- ja ruokapalvelut 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 
Puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa keskitytään perustehtävän hoitamiseen 
asiakasnäkökulma huomioiden. 
 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 
Puhtaus- ja ruokapalveluissa on alkuvuonna keskitytty toimintatapojen yhtenäistämiseen 
niin omissa toiminnoissamme kuin asiakasrajapinnassakin. Toimintakulttuuriin liittyviä 
linjauksia on tehty yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa. Samalla on mahdollistettu 
henkilöstön osaamisen kehittäminen ja laajentaminen työnkierron sekä 
toimipistevaihdosten avulla. Kehityskeskustelut on aloitettu.  
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TALOUS 
 
Tulot  

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

 Puhtaus- ja 
ruokapalv. 

387.000 - 387.000 142.943 244.057

 
Menot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

 Puhtaus- ja 
ruokapalv. 

3.644.038 - 3.644.038 1.159.473 2.484.565

 
Tulojen toteutumaprosentti oli 36,9 % 
Menojen toteutumaprosentti oli 31,8 % 
 
Perustelu poikkeamasta 
 
Toteutuma näyttää talousarvion mukaiselta. 
 

3.5. Ympäristölautakunta 
 

3.5.1. Avainprosessi 5000 Hallinto ympäristötoimi 
 
Talousarviossa ei ole määriteltyjä tavoitteita. 
 
TALOUS 
 
Menot 

Avainprosessi TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama 

Hallinto, 
ympäristötoimi 

258 920 - 258 920 72 939 185981

 
Perustelu poikkeamasta 
 
Menojen toteutumaprosentti 28,2. 
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3.5.2. Avainprosessi 5010 Sujuva rakennusvalvonta 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 

- Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan 
rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä 
(kuntalaispalautteiden määrä). 

- Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja 
huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta (asiakastyytyväisyyskysely). 

- Päämääränä on, että tuetaan monimuotoista asuntotuotantoa, huolehtien 
myöskin siitä, että asiakas saa lainsäädännön ja oikeuskäytännön 
mukaiset rakentamista koskevat ratkaisut virheettömästi ja oikea-
aikaisesti (tehtyjen valitusten määrä). 

 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 

 
- Rakennustarkastajan päätöksen mukaiset rakennusluvat on myönnetty 

kahden viikon välein 
- Asiakastyytyväisyyttä mitataan vuoden lopussa tehtävällä 

asiakastyytyväisyyskyselyllä, joka suunnataan vuoden 2017 aikana 
rakennus- ja toimenpidelupaa hakeneille. 

- Otettiin käyttöön toimintamalli, jolla pyritään estämään kosteusvaurioiden 
syntyminen uudisrakentamisprosessien eri vaiheissa 

- Täydennetään kotisivujen kaava- ja karttapalvelua  
- Ympäristölautakunnan päätöksistä ei ole tehty valituksia 

suunnitelmakaudella 1.1. – 30.4.2017 
 
TALOUS 
 
Tulot  

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

 Sujuva 
rakennusvalv
onta 

78 000 - 78 000 14 772 63 228

 
Menot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

 Sujuva 
rakennusvalv
onta 

19 504 - 19 504 9 595 9 909

 
 
Perustelu poikkeamasta 
 
Tulojen toteutuma on 18,9. 
Menojen toteutuma on 49,2. 
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3.5.3. Avainprosessi 5020 Ympäristösuojelu 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 

 
- Myönnettyjen ympäristö- ja maa-aineslupien valvontakatselmukset 

valvontaohjelman mukaisesti 2017 aikana. 
- Taataan ympäristösuojelupalvelujen saatavuus lähellä kuntalaisia, 

tavoitteena palvella kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja kattavasti 
erilaisissa ympäristösuojeluun liittyvissä asioissa (Porin 
ympäristöviraston kanssa tehdyn sopimuksen laatukriteerien seuranta). 

 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 

- Ympäristö- ja maa-aineslupien valvontakatselmukset  menneillään. 
- Ympäristöinsinööri ollut tavattavissa Eurajoen ympäristötoimistossa virka-

aikoina. 
- Ympäristölautakunnan päätöksistä ei ole tehty valituksia 

suunnitelmakaudella 1.1 – 30.4.2017   
 
TALOUS 
 
Tulot  

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

Ympäristösu
ojelu 

8 000 - 8 000 2 091 5 909

 
Menot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

Ympäristösu
ojelu 

85 700 - 85 700 22 082 63 618

 
 
Perustelu poikkeamasta 
 
Tulojen toteutuma on 26,1. 
Menojen toteutuma on 25,8. 
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3.6. Sivistyslautakunta 
 

3.6.1. Avainprosessi 6000 Hallinto sivistystoimi 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 
Sivistyshallinnon osalta tavoitteet ovat olleet roolien ja vastuiden määrittelyn kirkastamista 
ja niiden toimivuuden arviointia. Uutta kuntaa varten määritelty organisaatio on hallinnon 
osalta näyttänyt olevan pääpiirteittäin tarkoituksenmukainen. Täsmennettävää löytyy vielä 
hallinnon tehtävien määrittelyssä sekä henkilöstön työnjaon ja työnkuvien tarkemmassa 
määrittelyssä.  
 
TALOUS 
 
Menot 

Tehtä
väalue 
 

TA 2017 TA-muutos TA 
yhteensä 

Toteutuma Poikkeama 
 

Hallint
o, siv 

390 038  390 038 -119 167 270 871

 
Perustelu poikkeamasta 
Menojen toteumaprosentti on 30,6. 
 

3.6.2. Avainprosessi 6010 Alle kouluikäiset 
 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 

- Varhaiskasvatus huolehtii riittävistä ja laadukkaista lähipalveluista 
perheiden erilaiset tarpeet huomioiden. 

- Eurajoen ja Luvian kunnan toimintakäytäntöjä yhtenäistetään, 
tavoitteena sujuva oppimispolku ja varhainen tuki kaikille lapsille.  

- Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kasku-koulutukseen osallistumalla 
(erityistä valtionosuutta 21 250 euroa) 

- Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon 
varahoitopaikkoina. 

- Kunnassa on tällä hetkellä kaksi päiväkotiryhmässä toimivaa 
varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Varhaiskasvatus panostaa 
varhaiseen tukeen. 

- Vuorohoidon tarve on lisääntynyt jatkuvasti, ja kunnan tulee ottaa 
huomioon vanhempien erilaiset työajat. Päiväkoti Metsätähteen tarvitaan 
vuorohoitoryhmään viides hoitaja lakisääteisen suhdeluvun 
(lapsia/työntekijä) toteuttamiseksi. Hoitaja on toiminut jo määräaikaisesti 
vuonna 2016. Vuorohoitopalveluja tarvittaessa ostetaan myös 
seudullisena ostopalveluna. 
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- Kaikille 1-2.luokkalaisille järjestetään aamu- ja iltapäiväkerhopaikka. 
Keskustan koulun remonttiin liittyen esiopetusikäiset ja Kaharin aamu- ja 
iltapäiväkerholaiset sijoittuvat koulun tiloihin kokopäiväisesti syksyllä 
2017. Koulun pihan laajennuksen yhteydessä ryhmäperhepäiväkoti 
Sateenkaaren toiminta päättyy.  

 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 
Alkuvuoden toiminnassa on painottunut keskeisesti uuden varhaiskasvatussuunnitelman 
(Vasu) laadinta. Siihen liittyen netissä oli kyselyt vanhemmille, yhteistyökumppaneille ja 
päättäjille mm. varhaiskasvatuksen arvoista, toimintakulttuurin kehittämistarpeista ja 
osallisuudesta.   Henkilöstö osallistuu Vasun laadintaan työryhmien kautta. Henkilöstölle 
järjestettiin aiheesta myös kaksi isoa koulutustilaisuutta eli Vasun startti ja lapselle hyvä 
päivä-koulutus.    Varhaiskasvatussuunnitelman tulee olla valmis viimeistään 31.7.2017.   
  
Kuntaliitokseen liittyen on arvioitu ja yhtenäistetty toimintakäytäntöjä, lomakkeita ym.  
 
Kasku-koulutus jatkuu edelleen vuoden 2017 loppuun asti.  
 
Perhepäivähoitoa kehitetään tasavertaisena toimintamuotona päiväkotien rinnalla. Uusi 
perhepäivähoidon esimies rekrytoitiin huhtikuussa. Perhepäivähoidon varahoito on 
järjestetty pääsääntöisesti päiväkodeissa.  
 
Kunnan vuorohoito viikonloppuisin ja öisin on keskitetty päiväkoti Metsätähteen, Luvian 
alueella on järjestetty lasten aikaista aamuhoitoa ja iltahoitoa lähipalveluna todellisen 
tarpeen mukaan. 
 
Koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa on järjestetty entiseen tapaan.   
 
Vanhan päiväkodin Kaharin remontin suunnittelu alkoi, tavoitteena saada korvaavaa tilaa 
ryhmäperhepäiväkoti Sateenkaarelle ja kunnanviraston alakerrassa sijainneelle avoimelle 
varhaiskasvatustoiminnalle.  
 
TALOUS 
 
Tulot 

Tehtäväal
ue 

TA 2017 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma  Poikkeama 
 

Alle 
kouluikä. 

698 460  698 460 312 105 386 355

 
Menot 

Tehtäväal
ue 
 

TA 2017 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma  Poikkeama 
 

Alle 
kouluikä. 

5 916 040  5 916 040 -1 786 600 4 129 440
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Perustelu poikkeamasta 
Tulojen toteumaprosentti on 44,7. 
Menojen toteumaprosentti on 30,2.  
 
 
 

3.6.3. Avainprosessi 6020 Peruskouluikäiset 
 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 

- Esiopetusta kehitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
nivelvaiheena. 

- Perusopetus toteutetaan valtakunnallisten opetussuunnitelman 
perusteiden mukaan. Opetuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti 
informaatioteknologian hyödyntämiseen, opintojen monialaisuuteen, 
käsityönopetuksen kehittämiseen ja uuden tuntijaon muutosalueisiin. 

- Oppimisen kolmiportaista tukea kehitetään ja käytetään oppimisen tuen 
perustana. Aamu- ja iltapäivähoito siirretään peruskouluikäisten 
avainprosessiin. 

- Perusopetuksen osalta pyritään riittävien oppimistulosten säilyttämiseen. 
Kuntakeskiarvona peruskoulussa tulisi olla vähintään arvosana 7,5 
(esim. perusopetuksen valtakunnallisia kokeita tai päättötodistusten 
keskiarvojen keskiarvoa mittarina käyttäen). 

- Syrjäytymisen ehkäisemiseksi pyritään säilyttämään jatko-opintoihin 
sijoittumisessa nykyinen hyvä valtakunnallisen keskitason ylittävä taso. 

 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 

- Esiopetuksen työ on keskittynyt varhaiskasvatuksen 
opetussuunnitelmatyöhön, joka on edennyt suunnitelmien mukaan. 

- peruskouluikäisten kohdalla tavoitteet ovat edenneet suunnitelmien 
mukaan kaikilla neljällä kehitysalueella; opetussuunnitelmatyö on 
keskittynyt valinnaisaineiden opetuksen suunnitelmiin sekä 
oppilasarvioinnin uudistamiseen. 7-9. luokkien uusi opetussuunnitelma 
otetaan käyttöön ensi lukuvuoden alussa, kuten alun perin olikin 
tarkoitus.  

- oppimisen tuen osalta opiskeluhuollon käsikirja on valmistunut ajallaan, 
mikä edesauttaa ja tukee kolmiportaisen tuen järjestämistä ja 
organisoitua käyttöä.   

- Yhtenäiskoulun ja Keskustan koulun peruskorjaushankkeet ovat 
edenneet aikataulun ja suunnitelmien mukaan.  

- oppimistuloksia arvioidaan kevätlukukauden päätteeksi.  
 
  



 
 
 

  

24    
    

TALOUS 
 

Tulot 
Tehtäväal
ue 

TA 2017 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma  Poikkeama 
 

Peruskoul
uikäiset 

451 766  451 766 73 890 377 876

 
Menot 

Tehtäväal
ue 
 

TA 2017 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma  Poikkeama 
 

Peruskoul
uikäiset 

8 536 016  8 536 016 -2 838 019 5 697 997

 
Perustelu poikkeamasta 
Tulojen toteumaprosentti on 16,4. 
Menojen toteumaprosentti on 33,2.  
 
 

3.6.4. Avainprosessi 6030 Osaaminen ja työllistäminen 
 
 
Lukio 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 

- Lukiokoulutuksen oppimistuloksissa säilytetään nykyinen hyvä taso 
kattavan kurssitarjonnan avulla.  

- Kurssitarjonta toteutetaan opiskelijoita palvelevasti, että opiskelijat voivat 
käyttää opiskeluajan tehokkaasti. Suoritettujen kurssien osuutta 
kasvatetaan. Opetusta kehitetään lisäämällä opiskelijoiden valmiuksia 
osallistua sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. 

 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 

 
- lukion kasvu on jatkunut ja kurssitarjonta sen myötä kasvanut ja 

laajentunut sekä opiskelijamäärä on kasvussa.  
- sähköiset yo-kirjoitukset on otettu käyttöön Eurajoen lukiossa. 
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Työpaja Nosturi 
 
Sitovat tavoitteet 2017 
 
Työpaja mahdollistaa niiden nuorten tukemisen joilla ei jostain syystä ole työ- tai 
koulutuspaikkaa tai tarvitsevat muuta tukea esim. elämänhallintaansa tai itsetuntoonsa. 
Työpajatoiminta on ennaltaehkäisevää, mutta myös korjaavaa toimintaa. Työpajalla on 
tärkeä osa nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa.  
Työpaja pyrkii laajentamaan toiminta-aluettaan ja varmistamalla käytännön toiminnan 
mahdollisuudet koko kunnan alueelle. 
 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 

 
- Nuoria on kevään aikana ollut työpajalla vähänlaisesti. Työpajalla on 

voinut suorittaa osatutkintoja Valo–valmennuksessa ja ensimmäinen 
nuori on kevään aikana valmistunut ammattiin ja työllistynytkin heti sen 
jälkeen. 

- Työpajatoimintaa on esitelty mm. yhtenäiskoulun oppilaille ja opettajille 
samalla kun markkinoitiin kunnan kesätöitä. 

 
Työllisyystoiminta 
 
Sitovat tavoitteet 2017 
 

- Kunnan työllisyystoiminnasta vastaa työpaja. Työttömien määrä on 
kasvanut valtakunnallisesti ja alueellisesti. Tätä kautta erilaisten töiden ja 
työllistymismuotojen sekä osaajien ja tekijöiden kohtaaminen ja 
löytyminen on entistä vaikeampaa. Lisäksi työvoimahallinnon rahoitus on 
tiukentunut ja supistunut. Yhteistyö eri toimijoiden välillä esimerkiksi 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan kanssa on tästä syystä erityisen 
tärkeää.  

- Nuorten työpaja järjestää kaksi - kolme nuorten kesätyöviikkoa alle 18 -
vuotiaille eurajokelaisille nuorille, jotka eivät ole saaneet kesätöitä.  

- Eri hallintokunnat voivat työllistää nuoria Nuorten työpaja Nosturin 
organisoimana. Kesätyöviikot kestävät viisi päivää kerrallaan ja nuorille 
maksetaan korvaus ja tarjotaan ateria. Rahoitus tulee 
työllisyysmäärärahoista ja on tärkeää taata mahdollisimman monelle 
viikon mittainen kesätyökokeilu. 

- Nuorten kesätyöpaikkatuella tuetaan yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityisiä 
työllistämään mahdollisimman monia paikkakuntamme nuoria. 

 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 

- Kevään aikana on työllistetty 13 työtöntä. 
- Nuorten kesätyöviikoille on saapunut n. 120 hakemusta ja heistä 75 

voidaan työllistää viikon mittaiseksi ajaksi eri hallintokuntiin. 
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Etsivä nuorisotyö 
 
Sitovat tavoitteet 2017 
 

- Luodaan toimiva Etsivä nuorisotyöntoimintakulttuuri Eurajoelle. 
- Luodaan toimivat verkostot niin Rauman kuin Porinkin opiskelu- ja 

työssäkäyntialueiden toimijoiden kanssa. 
- Tehdään ennaltaehkäisevää etsivää työtä läheisessä yhteistyössä 

Nuorten työpaja Nosturin, vapaa-aikapalvelutuotannon ja koulutoimen 
kanssa. Etsivä nuorisotyöntekijä on mukana kutsunnoissa Aikalisä! -
toiminnan kautta. 
 

Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 

- Etsivä nuorisotyöntekijä on osallistunut erilaisiin palavereihin ja 
vanhempieniltoihin ja tuonut itseään ja toimintaa tutuksi. 

- Etsivän nuorisotyön sekä työpajan ohjausryhmä yhdistettiin ja jatkossa 
näitä molempia työmuotoja seurataan yhdessä. 

 
 
TALOUS 

 
Tulot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-muutos TA 
yhteensä 

Toteutuma  Poikkeama
 

Osaaminen ja 
työllistäminen 

102 000  102 000 54 534 47 466

 
Menot 

Tehtäväalue  TA 2017 TA-muutos TA 
yhteensä 

Toteutuma  Poikkeama
 

Osaaminen ja 
työllistäminen 

1 396 314  1 396 314 - 447 142  949 172

 
Perustelu poikkeamasta 
Tulojen toteumaprosentti on 53,5. 
Menojen toteumaprosentti on 32,0.  
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3.6.5. Avainprosessi 6040 Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen  
 
Koulupsykologi 
 
Sitovat tavoitteet 2017 
 
Toiminnan tavoitteet vuodelle 2017 ovat palveluiden juurruttaminen kuntaliitoksen tuomien 
muutosten myötä. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa oppilaiden koulunkäynnin 
sujuminen sekä psyykkinen hyvinvointi yhdessä oppilaan, hänen huoltajiensa ja 
opetushenkilöstön kanssa. Säännöllistä yhteistyötä tehdään koulukuraattoreiden, 
kouluterveydenhuollon ja lastensuojelun sosiaalityön kanssa. Tärkeinä yhteistyötahoina 
ovat myös eri erityissairaanhoidon yksiköt.  
 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 

 
- psykologipalvelujen koordinointi ja ostopalvelujen kartoitusta on toteutettu 

palvelutarpeiden toteutuessa.  
- yhteistyötä on rakennettu edelleen ottaen huomioon kuntaliitoksen tuomat muutokset ja 

uudet yhteistyötahot.  

 
Koulukuraattorit 
 
Sitovat tavoitteet 2017 
 
Yhteistyön tavoitteena on varmistaa oppilaiden koulunkäynnin sujuminen yhdessä 
oppilaan, hänen huoltajiensa ja opetushenkilöstön kanssa. Säännöllistä yhteistyötä 
tehdään kouluterveydenhuollon, koulupsykologin, lastensuojelun sosiaalityön, 
nuorisotoimen sekä seurakunnan kanssa.  
 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 

 
- palvelujen juurruttaminen on aloitettu muodostamalla kuraattorien ja psykologin 

työryhmä. Työryhmän roolina on koordinoida opiskeluhuoltoa sekä tukea 
vanhemmuutta.  

- opiskeluhuollon käsikirjan valmistuminen on osa sitovia tavoitteita.  
- yhteistyön lisäämiseksi on tehty paljon töitä ja uuden kunnan palvelukokonaisuudet 

ovat muodostumassa.  
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TALOUS 
 

Menot 
 

Tehtäväalue  TA 2017 TA-
muutos 

TA 
yhteensä 

Toteutuma  Poikkeama
 

Kasvun ja 
vanhem-  
muuden 
tukeminen  

201 690  201 690 - 59 146  142 544

 
Perustelu poikkeamasta 
Menojen toteumaprosentti on 29,3.  
 
 
 

3.7. Vapaa-aikalautakunta 
 

3.7.1. Avainprosessi 7000 Vapaa-aika ja harrastaminen 
 
 
Sitovat tavoitteet 2017 
 

- Suhtaudutaan avoimesti yhteistyöhön eri sektoreilla ja lisätään rohkeutta 
tuottaa palvelut yhdessä. 

- Järjestetään tasokkaat uimakoulut ja leirit 
- Vahvistetaan liikuntapalveluketjun toimivuutta 
- Toteutetaan perusnuorisotyötä nuorisotaloissa (Lapijoki, Kahari, Luvia), 

erityistoimipaikoissa ja erilaisissa projekteissa.   
- Osallistutaan seutukunnalliseen nuorisotyöhön, jolla pyritään turvaamaan 

sellainen nuorisotyö jota yksittäinen pieni kunta ei pysty kuntalaisilleen 
yksinään tarjoamaan mm. nuorisotiedotus ja digitaalinen nuorisotyö. 

- Kehitetään ja vahvistetaan nuorisovaltuustotoimintaa sekä lasten- ja 
nuorten kuulemisjärjestelmää www. nuortenideat.fi etunenässä. 

- Turvataan Luvian nuorisotilojen olemassaolo ja toimivuus, jotta 
pitkäjänteistä perusnuorisotyötä voidaan tuottaa yhdenvertaisesti koko 
kunnan alueella niin että ne ovat kaikkien saavutettavissa. 

 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 

- Uimakouluihin on valittu 6 uimaopettajaa ja liikuntaneuvontaa on 
laajennettu Luvian suuntaan. 

- Leireille on valittu 4 ohjaajaa sekä kesätyöntekijä koko kesäksi. Heidän 
lisäkseen 3 koulunkäyntiohjaajaa/ iltapäiväkerhon ohjaajaa toimii 
leirityöntekijöinä ja yövalvojina. 

- Uusi nuorisovaltuusto on valittu ja koulutettu. 
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- Luvian Rannikon nuorisotiloista on poistunut koulun väliaikaisluokka ja 
tilojen uusi sisustaminen nuorisotalokäyttöön on alkanut. 

- Walkers perjantai kahvilaa on järjestetty Luvian päässä kevään aikana 
kerran kuussa, Kaharilla viikoittain. Myös uusia vapaaehtoisia on 
toimintaan koulutettu. 

 
 
TALOUS 

 
Tulot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-muutos TA 
yhteensä 

Toteutuma  Poikkeama
 

Vapaa-aika ja 
harrastaminen 

6 000  6 000 14 995 -8 995

 
Menot 

Tehtäväalue 
 

TA 2017 TA-muutos TA 
yhteensä 

Toteutuma  Poikkeama
 

Vapaa-aika ja 
harrastaminen 

545 314  545 314 197 606  347 708

 
Perustelu poikkeamasta 
Tulojen toteumaprosentti on 249,9. 
Menojen toteumaprosentti on 36,2.  
 
Avainprosessin vuoden 2017 talousarviomenoissa ei ole osattu huomioida Luvian 
liikuntasalin varaus- ja kulkujärjestelmän (Timmi) kustannuksia 8500 euroa eikä Luvian 
jäähallin vastikemaksuja 5000 euroa. 
 
 

3.7.2. Avainprosessi 7010 Kulttuuri ja tapahtumat  
 
Sitovat tavoitteet 2017  
  

- 2017 otetaan käyttöön Eurajoen kouluissa kulttuurikasvatuksen 
opetussuunnitelma.  

- Kulttuuritoimen ydintapahtumia ovat Eurajoki Bel Canto -klassisen laulun 
festivaali, Kartanon Suviehtoo, Eurajoen Markkinat ja Suomi 100v 
tapahtumat. 

- Kulttuuri- ja matkailukohteiden koonti ja esittelymateriaalien 
päivittäminen. 

- Varmistetaan mahdollisuus osallistua musiikin- ja taiteen 
perusopetukseen. 

 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 

- Bel Canto festivaaleihin on kiinnitetty useita esiintyjiä ja ensimmäiset 
koulukonsertit on toteutettu. 
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- Eurajoen kunnan matkailuesite on uusittu ja siihen on lisätty myös 
yleistietoa kunnasta. 

TALOUS 
 

Tulot 
Tehtäväalue TA 2017 TA-muutos TA 

yhteensä 
Toteutuma  Poikkeama

 
Kulttuuri ja 
tapah-tumat 

11 900  11 900 69 11 831

 
Menot 

Tehtäväalue 
 

TA 2017 TA-muutos TA 
yhteensä 

Toteutuma  Poikkeama
 

Kulttuuri ja 
tapah-tumat 

322 858  322 858 74 829  248 029

 
Perustelu poikkeamasta 
 
Tulojen toteumaprosentti on 0,6. 
Menojen toteumaprosentti on 23,2.  
 
 
 

3.7.3. Avainprosessi 7020 Kirjasto ja kansalaisopisto  
 
 
Sitovat tavoitteet 2017 
 

- Kirjastotoimen tavoitteena on saavuttaa vähintään maan keskiarvo (2015 
mukaan) lainausmäärissä, toimintakuluissa ja lainan hinnassa (€ / 
asukas).  

- Kirjastoverkon toimintaa yhtenäistetään ja digitointipalvelut asiakkaille 
taataan. Koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelma otetaan käyttöön.  

- Varmistetaan kansalaisopiston palveluiden saatavuus. 
 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 

- Kirjastoverkon (pääkirjasto, lähikirjasto ja kirjastoauto) toimintatapoja on 
yhtenäistetty (mm. yhtenäiset maksut ja korvaukset). Asiakkailla on 
mahdollisuus käyttää digitointipalveluja sekä pääkirjastossa että 
lähikirjastossa. 

- Kirjastotoimen uutuushankinta on painottunut kirjoihin ja audiovisuaalisen 
aineiston (musiikkiäänitteet, kieliäänitteet, äänikirjat ja dvd-levyt ja bluray-
levyt) osalta äänikirjoihin ja elokuvatallenteisiin. Aineistotarjontaa 
täydentävät verkkopalveluina englanninkielinen Zinio-
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aikakauslehtipalvelu (käytössä myös asiakkaiden kotikoneilta), ePress-
sanomalehtipalvelu ja eMagz-aikakauslehtipalvelu kirjaston koneilta. 

- Kirjastotoimessa on meneillään Ammattikirjallisuuspalapeli-hanke, jolle 
rahoitus on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (45 000 €). 

- Kirjastotoimen tunnuslukujen (lainausmäärä, toimintakulut ja lainan hinta) 
osalta lopullinen tilanne saadaan vuoden 2017 lopussa. 

- Koulun ja kirjastotoimen yhteistyösuunnitelman mukaisesti oppilaille on 
tarjottu kirjastonkäytönopetusta ja kirjavinkkausta.  

- Kansalaisopiston kursseja on toteutettu suunnitelman mukaisesti. 

TALOUS 
 

Tulot 
Tehtäväalue TA 2017 TA-muutos TA 

yhteensä 
Toteutuma  Poikkeama

 
Kirjasto ja 
kansalaisopisto 

29 400  29 400 30 837 1 437

 
Menot 

Tehtäväalue 
 

TA 2017 TA-muutos TA 
yhteensä 

Toteutuma  Poikkeama
 

Kirjasto ja 
kansalaisopisto 

628 074  628 074 176 980  451 094

 
Perustelu poikkeamasta 
Tulojen toteumaprosentti on 104,9 
Menojen toteumaprosentti on 28,2.  
 
 

3.8. Perusturvalautakunta 
 

3.8.1. Avainprosessi 8000 Hallinto ja suunnittelu perusturva 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 

- Asiakasprosessien johtamiseen perustuvan uuden organisaation 
yhtenäisten toimintatapojen käyttöön ottaminen sote-palveluissa. 

- Asiakasprosesseihin perustuvan toimintamallin sisäistämisessä 
hyödynnetään maakunnallisen Satasoten valmistelua osallistumalla 
yhteisiin lapsiperheiden ja ikäihmisten palvelujen kehittämisen 
kärkihankkeisiin ja koulutukseen. 

- Ikäihmisten palvelujen asiakkuusjohtajuuteen liittyvän uuden 
toimintamallin sisäänajo.  

- Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja työhyvinvoinnista huolehditaan 
kuntaliitoksen ym. aiheuttamassa muutostilanteessa koulutusta 
järjestämällä sekä kannustamalla henkilöstöä itsensä ja työyhteisön 
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kehittämiseen. Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut 
vähintään kerran vuodessa. 

 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 
Asiakasprosessien johtamiseen perustuvia uusia käytäntöjä on käyty läpi perusturvan 
esimiesten kanssa perusturvan laajennetun johtoryhmän kokouksissa parin kuukauden 
välein. 
 
Satasoten valmistelutyöhön osallistutaan myös Eurajoelta jo useammissa eri työryhmissä. 
Kehittämishankkeet ovat käyneet esittäytymiskierroksella myös Eurajoella ja niiden 
kehittämistoimintaan osallistumisesta on sovittu hankekohtaisesti.  
 
Ikäihmisten palvelujen asiakasohjauksen organisoinnissa tapahtui kuntaliitoksessa 
perusturvan kannalta ehkä suurin muutos. Muutoksen sisäänajo on hyvässä vaiheessa, 
mutta vaatii vielä ponnisteluja. 
 
Kuntaliitoksen toimeenpanoon ja Satasoten valmisteluihin liittyen esimiesten 
muutosjohtamista tuetaan riittävällä informaatiolla. Esimiehiä on sitoutettu 
osallistumaan Satasoten erilaisiin valmistelutyöryhmiin. Henkilöstön työssä jaksamista 
tuetaan muutosinformaatiolla, yksikkökohtaisilla kehittämispäivillä sekä erillisellä 
työhyvinvointikoulutuksella, joka toteutetaan myöhemmin tämän vuoden aikana. 
Kehityskeskustelut käydään lokakuun loppuun mennessä. 
 
TALOUS 
 
 
Menot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

Hallinto ja 
suunnittelu, 
perusturva 

638.881 - 638.881 169.511 469.369

 
Perustelu poikkeamasta 
 
Tulojen toteutumaprosentti oli   0 % 
Menojen toteutumaprosentti oli 26,5% 
Huhtikuun toteumatietojen (tasainen kertymä 33,3%) perusteella ei ole todettavissa vielä 
poikkeavaa.   
  



 
 
 

  

33    
    

3.8.2. Avainprosessi 8010 Terveyden edistäminen 
 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 
Ikäihmisten kaatumistapaturmien ehkäisy tavoitteena lonkkamurtumien estäminen. 
Mittarina lonkkamurtumien määrä, ja tavoitteena nolla murtumaa.  
 
Aloitetaan säännölliset, yli 65- vuotiaille omaishoitajille suunnatut terveystarkastukset, 
kohderyhmänä erityisesti pitkään omaishoitajana toimineet henkilöt. Omaishoitajien 
hyvinvointi- ja terveystarkastusten tavoitteena on hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn 
arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnistaminen 
varhaisessa vaiheessa. 
 
Terveystarkastukset 75- ja 80- vuotiaille toteutetaan Kaste- hankkeen aikana luodun mallin 
mukaisesti. 
 
Perusterveydenhuollossa kehitetään työttömien terveystarkastuksia luomalla 
systemaattinen pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyarvioinnin toimintamalli osana 
kuntayhtymän alueen työllisyydenhoidon palvelukokonaisuutta. Toimitaan yhteistyössä 
Eurajoen Party- osahankkeen kanssa. 
 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 
Kaatumistapaturmien ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä on kotona asuville ikäihmisille 
järjestetty tasapainoryhmä. Tasapainoryhmä kokoontui 12 kertaa kuuden viikon aikana. 
Osalla ryhmään osallistujista oli jo käytössä jokin apuväline, keppi tai rollaattori. 
Tasapainoharjoitteiden avulla vahvistettiin tasapainon hallintaa erilaisissa tilanteissa sekä 
vahvistettiin lihaskuntoa. Tasapainoryhmään osallistui kahdeksan ikäihmistä. 
Eurajoen kunta kustantaa kaikille yli 65- vuotiaille eurajokelaisille kenkään laitettavat 
liukuesteet. Liukuesteitä haki 25-30 ikäihmistä. 
Lonkkamurtumien tarkkaa määrää ei voi luotettavasti seurata. Tiedossa kuitenkin on, että 
tavoitetta ei saavuteta. 
 
Yli 65- vuotiaiden omaishoitajien terveystarkastukset ovat jatkuneet. Tänä vuonna 
omaishoitajista kutsun on saanut kahdeksan omaishoitajaa, joista kaksi on tutkittu ja kaksi 
on ilmoittanut, ettei halua osallistua terveystarkastukseen. 
 
75- ja 80- vuotiaiden terveystarkastukset on aloitettu 80- vuotiaista kotona asuvista 
ikäihmisistä ja tähän mennessä 13 terveystarkastusta on tehty. Terveystarkastusten malli 
pohjautuu Kaste- hankkeen aikana luotuun malliin ja se on yhtenäinen koko Keski-
Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän piirissä. 
 
Työttömien terveystarkastuksia on tehty seitsemälle henkilölle. Avoterveydenhuollon 
terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, lääkäri ja osastonhoitaja ovat osallistuneet 
Party- hankkeen tukiryhmän tapaamisiin sekä kehittäneet yhteistyötä sosiaali- ja TE- 
toimiston kanssa. 
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TALOUS 
 
Menot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

 Terveyden 
edistäminen 

720.462 - 720.462 220.169 500.292

 
Perustelu poikkeamasta 
 
Tulojen toteutumaprosentti oli 0 % 
Menojen toteutumaprosentti oli 30,6 % 
Huhtikuun toteumatietojen (tasainen kertymä 33,3 %) perusteella ei ole todettavissa vielä 
poikkeavaa.   
 
 

3.8.3. Avainprosessi 8020 Toimintakyky ja sairaudenhoito 
 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 
Jokisimpukan vuodeosastolla hoidetaan vain akuuttia perusterveydenhuoltoa ja 
saattohoitoa vaativia potilaita ja pyritään pitämään keskimääräinen hoitoaika lyhyenä (alle 
12 vrk). Osastolla olevat 10 vuodeosastopaikkaa eivät välttämättä riitä kattamaan 
kuntaliitoksen jälkeen koko kunnan tarvetta vaan tarvittaessa on käytettävä KSTHKY:n 
Harjavallan vuodeosastopaikkoja. 
 
Vuodeosastoon ja kotisairaanhoitoon tukeutuva kotisairaalatoiminta laajenee kattamaan 
koko kunnan alueen ja suunnataan siellä aluksi lähinnä saattohoitopotilaille. Toiminta 
laajenee myös Palvelukeskus Käenpesään. Kotisairaala kattaa myös entisessä 
laajuudessaan Tupalan vanhustentaloalueen ja Jokisimpukan palveluasumisen, 
tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon. Toimintaa kehitetään edelleen 
tavoitteena vähentää vuodeosastohoitoa sekä Eurajoen että Harjavallan vuodeosastoilla.  
 
Vuodeosastolta kotiutettavien ja kotisairaalassa hoidossa olevien potilaiden hoidon ja 
seurannan tueksi otetaan käyttöön kuvapuhelintoiminta. Kuvapuhelintoiminnan avulla 
esim. lääkärin saaminen kotikäynnille helpottuu.  
  
Eurajoelta lähipalveluna saatavien peruserikoissairaanhoidon palvelujen käyntimääriä 
pyritään edelleen nostamaan ja samalla vähentämään erikoissairaanhoidon 
kokonaiskustannuksia. 
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Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 
Eurajoen vuodeosaston siirtyessä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän 
järjestämisvastuulle on sovittu, että käytetään nimitystä terveyskeskussairaala, jossa on 
kaksi osastoa toinen Eurajoella ja toinen Harjavallassa. 
 
Eurajoen osastolla on hoidettu vain akuuttia perusterveydenhuolto ja saattohoitoa vaativia 
potilaita. Eurajoen osastolla on hoidettu tammi-huhtikuun aikana 145 potilasta ja samalla 
ajalla Harjavallan osastolla on ollut 37 eurajokelaista potilasta hoidettavana. Eurajoen 
osastolla on hoidettu myös kolme harjavaltalaista potilasta. Kuormitus Eurajoen osastolla 
on ollut 85,06 ja keskimääräinen hoitoaika 8,98 vuorokautta.  
 
Eurajoen osastolla on mahdollista käydä myös ns. hoitajan vastaanottokäynnillä. Nämä 
käynnit ovat esim. suonensisäisen antibiootin tiputuksia tai haavahoitoja. Näitä käyntejä 
tammi-huhtikuun aikana on ollut 45.  
 
Kotisairaalatoiminta on laajentunut koko pitäjän alueelle. Tammi-huhtikuun aikana 
asiakkaita on ollut 31 ja käyntejä 175. Suurin osa asiakkaista on ollut joko Jokisimpukassa 
tai Käenpesässä, mutta joitakin kotikäyntejä myös on tehty. 
 
Kuvapuhelintoiminta on käynnistymässä. Laitteet ovat osastolla tutustuttavana ja 
ensimmäinen käytön opastus on saatu. Varsinaisen käytön on tarkoitus alkaa 15.5.2017. 
 
Eurajoelta lähipalveluna saatavat peruserikoissairaanhoidon käyntimäärät ovat suurin 
piirtein viime vuoden tasoa.  Potilaat Eurajoen ja Luvian terveysasemien lääkäreiltä 
ohjautuvat hyvin oman peruserikoissairaanhoidon piiriin.  Minervan ja Terveystalon 
työterveyshuollon potilaat ohjautuvat muita herkemmin erikoissairaanhoitoon joko 
Raumalla tai Poriin. 
 
TALOUS 
 
Tulot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

Toimintakyky 
ja 
sairaudenhoi
to 

15.0000 -  15.000 0 15.000 

 
Menot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

Toimintakyky 
ja 
sairaudenhoi
to 

15.947.05 -  15.947.059 5.372.521 10.574.53

 
  



 
 
 

  

36    
    

Perustelu poikkeamasta 
 
Tulojen toteutumaprosentti oli 0 % 
Tulot muodostuvat kotisairaalapotilaiden maksuista. Maaliskuun loppuun mennessä ei ole 
ollut asiakkaita, joilta olisi peritty kotisairaalamaksua (Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista 19.11.2015). 
  
Menojen toteutumaprosentti oli 33,7,0 % (huhtikuun loppuun) 
 
Menojen kertymän ylitys johtuu arvioitua suuremmista palvelujen ostoista kuntayhtymältä 
ja asiakaspalvelujen ostosta yksityiseltä palvelun tuottajalta. Mahdollista ylitystarvetta on 
seurattava kuukausittain. 
 

3.8.4. Avainprosessi 8030 Elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen  
ehkäiseminen 
 
 
Sitovat tavoitteet 2017 
 
Lapsiperheiden palveluissa painopiste siirtyy korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin 
palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.  Tavoitteena on sosiaalihuoltolain 
mukaisten perhepalveluiden asiakkuuksien lisääntyminen vuodesta 2016 suhteessa 
lastensuojelun asiakkuuksiin.   
 
Lapsiperheiden kotipalvelu laajenee koko kunnan alueelle siten, että perheiden 
käytettävissä ovat lapsiperheiden kotipalvelussa perhetyöntekijän ja hoitajan palvelut.  
 
Ryhmämuotoiseen kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen mahdollistamiseksi koko 
kunnan alueella, kuntouttavan työtoiminnan ryhmien määrää lisätään kahdesta kolmeen 
sekä laajennetaan Party-hankkeen toiminta koko kunnan alueelle. 
 
Asiakaslähtöisen palvelusuunnitelmaprosessin käyttöönotto ja toimintatavan 
vakiinnuttaminen kehitysvammahuollossa. 
 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen 
   
Vuonna 2016 Eurajoella ja Luvialla lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa oli yht. 87 
lasta ja sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa yht. 74 lasta. Eurajoella oli lisäksi 
huostaan otettuna 11 lasta sekä jälkihuollon tukitoimien piirissä oli 7 lasta. 
 
1.1.2017 toteutuneen kuntaliitoksen jälkeen perheiden ja lasten asiakkuuksia on tarkistettu 
ja palvelutarpeen arviointien myötä asiakkuuksia on joko päättynyt, tai siirtynyt esim. 
sosiaalihuoltolain mukaisesta asiakkuudesta lastensuojelun asiakkuudeksi, tai päinvastoin.   
 
Ajalla 1.1.-30.4.2017 lastensuojelun asiakkuudessa on 72 lasta (luvussa ovat mukana 
myös huostaan otetut lapset ja nuoret) ja sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa 69 
lasta. Luvuissa ei ole mukana sosiaalihuoltolain mukaan myönnettyä lapsiperheiden 
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kotipalvelua. Lastensuojelun asiakkuudet ovat hieman laskeneet suhteessa 
sosiaalihuoltolain mukaisiin asiakkuuksiin.  
 
Kuntaliitoksen myötä lapsiperheiden kotipalvelu on laajentunut koko kunnan alueelle. 
Lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijän lisäksi lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja on 
aloittanut työskentelyn 23.3.2017.  
 
Party-hanke toimii koko kunnan alueella. Party-hankkeen kautta neljäs kuntouttavan 
työtoiminnan ryhmä aloittaa Luvialla toukokuussa-17.  
 
Palvelusuunnitelmia on laadittu asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen mukaan. Tavoitteena 
on tehdä palvelutarpeen arvioinnit ensisijaisesti niille asiakkaille, joilla ei ole voimassa 
olevaa palvelusuunnitelmaa. Palvelusuunnitelmaprosessi kuvataan IMS- järjestelmään 
tulevan syksyn aikana. 
 
 
TALOUS 
 
Tulot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

Elämänhallin
nan tuk. ja 
syrjäytymise
n 
ehkäisemine
n 

402.916 - 402.916 89.250 313.665

 
Menot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

Elämänhallin
nan tuk. ja 
syrjäytymise
n 
ehkäisemine
n 

3.961.756 - 3.961.756 1.225.596 2.736.159

 
Perustelu poikkeamasta 
 
Tulojen toteutumaprosentti oli 22,2 % 
Menojen toteutumaprosentti oli 30,9 % 
Huhtikuun toteumatietojen (tasainen kertymä 33,3 %) perusteella ei ole todettavissa vielä 
poikkeavaa.   
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3.8.5. Avainprosessi 8040 Kotona asumisen tuki 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017  
 
Palvelukeskus Jokisimpukassa ja Käenpesässä kehitetään seniorikeskustoimintaa, 
tavoitteena tehostaa yksinäisyyden ehkäisyä, tukea ikäihmisten kotona asumista, 
omaishoitajien jaksamista sekä muuta ennaltaehkäisevää toimintaa.  
 
Palvelusetelin tarjontaa laajennetaan kotipalvelun tukipalveluissa tavoitteena ikäihmisten 
valinnanmahdollisuuksien kasvattaminen ja mahdollisuuksien luominen uusille yrittäjille 
kunnassa. 
 
Kotihoidossa toimivan henkilöstön välittömän työajan tavoitteena on valtakunnallisen 
tavoitteen mukaisesti lähihoitajalla 60 % ja sairaanhoitajalla 40 %. Työaikaa seurataan 
Pegasos- toiminnanohjausjärjestelmän raporteista, joista nähdään myös sijaisten tarve. 
 
Maakunnallista ja seudullista yhteistyötä jatketaan kotipalveluun ja kotisairaanhoitoon 
liittyvän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen ja – prosessien kehittämisessä 
sekä Eurajoki-Luvia kuntaliitoksen myötä tapahtuvassa palveluiden harmonisoinnissa sekä 
uusien toimintamallien käyttöönotossa.  
 
Lyhytaikaishoitoa lisätään Jokisimpukan intervalliyksikössä 9 paikkaan (nyt 8 paikkaa) ja 
Käenpesässä 8 paikkaan (nyt 6). 
 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen   
 
Palvelujen yhtenäistäminen on toteutunut lähes kaikissa ikäihmisten palveluissa. 
Päivätoimintaryhmät ovat Jokisimpukassa täynnä sekä Käenpesän palvelukeskuksessa 
on aloitettu päivätoiminta tammikuussa suunnitelman mukaisesti.  
 
Eurajoen kunta on liittynyt Harjavallan kaupungin hallinnoimaan palveluseteli-toimintaan, 
joka mahdollistaa asiakkaiden laajemman valinnanmahdollisuuden tukipalvelujen 
käytössä. 
 
Kotipalvelun asiakkaan välittömän palveluajan toteutumista on seurattu Pegasos-
toiminnanohjausjärjestelmällä. Tavoitteeseen ei vielä ole päästy kummassakaan 
kotipalvelun yksikössä. Uusien, yhteisten toimintatapojen löytyminen vaatii henkilöstöltä 
sisäistämistä ja harjoittelua.  
 
Seudullinen yhteistyö on jatkunut Satakunnan sote-valmistelujen sekä KSTHKY:n 
työryhmätyöskentelyinä. 
 
Jokisimpukan intervalliyksikössä on nyt 9 paikkaa. Asiakkaita tammi-huhtikuun aikana on 
hoidettu 103, kuormitusprosentti on ollut 78,41 ja keskimääräinen hoitoaika 11,73 
vuorokautta 
 
 
TALOUS 
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Tulot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

 Kotona 
asumisen 
tuki 

450.500  - 450.500 150.796 299.703

 
Menot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

 Kotona 
asumisen 
tuki 

3.667.684 - 3.667.384 1.007.925 2.659.458

 
Perustelu poikkeamasta 
 
Tulojen toteutumaprosentti oli 33,5 % 
Menojen toteutumaprosentti oli 27,5% 
 
Asiakasmäärien lisääntyminen sekä kotipalvelumaksutaulukon muutos selittävät tulojen 
kasvua.  
Huhtikuun toteumatietojen (tasainen kertymä 33,3%) perusteella menoissa ei ole 
todettavissa vielä poikkeavaa.   
 
 

3.8.6. Avainprosessi 8050 Erityisasuminen 
 
Sitovat tavoitteet vuonna 2017 
 
Vanhustenhuollon palvelujärjestelmää kehitetään edelleen tavoitteena vähentää  
laitoshoitoa. Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikaishoito toteutetaan laitoshoitona vain  
silloin, kun siihen on lääketieteelliset perusteet tai se on iäkkään henkilön arvokkaan 
elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Laitoshoidossa on nyt 25 
henkilöä ja lyhytaikaishoidossa 15. 
 
Euran kunnan koordinoima perhehoito on jo todettu turvalliseksi ja inhimilliseksi 
asumismuodoksi tilanteissa, joissa iäkäs henkilö ei vielä tarvitse paljon hoitoa ja 
huolenpitoa ympäri vuorokauden, mutta omassa kodissa asuminen ei enää onnistu. 
Käytäntöä jatketaan ja kehitetään edelleen seudullisesti (Eura, Eurajoki, Huittinen, 
Rauma). Perhehoidon kehittäminen lukeutuu tulevina vuosina myös valtakunnan 
kärkihankkeisiin.  
 
Luvian vanhustenhuoltoon myönnetty sertifikaatti laajennetaan vähitellen koskemaan koko 
kuntaa. 
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Kehitysvammahuollossa lisätään tukiasumista osana monipuolista 
asumispalvelukokonaisuutta. 
 
Sitovien tavoitteiden toteutuminen   
 
Asiakkaan asumistarvetta arvioitaessa huomioidaan mahdollisuus tukiasumiseen, mikäli 
kyseinen asumismuoto on asiakkaan tarvetta vastaava. Kehitysvammahuollon 
asumispalveluja tullaan lähitulevaisuudessa kehittämään ja asumismuotoja lisäämään, nyt 
menossa kartoitusvaihe (Satasote). 
 
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa Jokisimpukan Vaahteran osastolla on 19 paikkaa. 
Asiakkaita tammi-huhtikuun aikana on hoidettu 77,  
kuormitusprosentti on ollut 97,16 ja keskimääräinen hoitoaika 657 vuorokautta 
 
Ikäihmisten perhehoidossa on ollut kaksi henkilöä maaliskuussa ja perhehoidon 
mahdollisuus kartoitetaan jokaisen ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevan henkilön 
kohdalla. 
 
Ulkoinen auditointi toteutuu kesäkuun alussa ja standardiin haetaan muutos 
ISO9001:2015 mukaiseksi. 
 
Asiakkaan asumistarvetta arvioitaessa huomioidaan mahdollisuus tukiasumiseen, mikäli 
kyseinen asumismuoto on asiakkaan tarvetta vastaava. Kehitysvammahuollon 
asumispalveluja tullaan lähitulevaisuudessa kehittämään ja asumismuotoja lisäämään, nyt 
menossa kartoitusvaihe (Satasote). 
 
 
TALOUS 
 
Tulot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

Erityisasumi
nen 

772.270 - 772.270 190.799 581.470

 
Menot 

Tehtäväalue TA 2017 TA-
muutos 

TA yhteensä Toteutuma Poikkeama
 

Erityisasumi
nen 

7.135.513 - 7.135.513 2.015.431 5.120.081
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Perustelu poikkeamasta 
 
Tulojen toteutumaprosentti oli 24,7 % 
Menojen toteutumaprosentti oli 28,2 % 
 
Huhtikuun toteumatietojen (tasainen kertymä 33,3 %) perusteella : 
Tulokertymä todennäköisesti jää v 2017 tavoitteesta erityisasumisen yksiköissä ja menot 
eivät toteudu arvion mukaan. Kotona asumista pyritään tukemaan ja painopiste siirtyy 
kotona asumisen tuki - prosessiin. 
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Taulukko-osa 
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EURAJOEN KUNTA     TULOSLASKELMA       
31.5.2017 
13:24:13

TILIVUOSI 012017‐122017  KAUSI 042017 

   Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä  % Määräraha‐

   + muutokset        muutos 

TOIMINTATUOTOT 

Myyntituotot  2 549 611,00 692 929,90 1 856 681,10  27,20 0

Maksutuotot  1 995 115,00 685 514,68 1 309 600,32  34,40 0

Tuet ja avustukset  1 124 400,00 81 594,69 1 042 805,31  7,30 0

Vuokratuotot  1 507 480,00 363 989,61 1 143 490,39  24,10 0

Muut toimintatuotot  107 416,00 2 617,52 104 798,48  2,40 0

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  7 284 022,00 1 826 646,40 5 457 375,60  25,10 0

TOIMINTAKULUT 

Henkilöstökulut  ‐27 057 484,00 ‐8 424 333,91 ‐18 633 150,09  31,10 0

Palvelujen ostot  ‐30 176 356,00 ‐9 786 136,00 ‐20 390 220,00  32,40 0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐3 846 505,00 ‐1 410 841,42 ‐2 435 663,58  36,70 ‐5 700

Avustukset  ‐2 690 560,00 ‐600 905,90 ‐2 089 654,10  22,30 0

Vuokrat  ‐244 995,00 ‐133 013,86 ‐111 981,14  54,30 0

Muut toimintakulut  ‐104 138,00 ‐15 631,55 ‐88 506,45  15,00 0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐64 120 038,00 ‐20 370 862,64 ‐43 749 175,36  31,80 ‐5 700

TOIMINTAKATE  ‐56 836 016,00 ‐18 544 216,24 ‐38 291 799,76  32,60 ‐5 700

Verotulot  48 497 000,00 10 748 004,16 37 748 995,84  22,20 0

Valtionosuudet  13 796 000,00 4 402 172,00 9 393 828,00  31,90 0

Rahoitustuotot ja ‐kulut 

  Korkotuotot  170 000,00 0,00 170 000,00  0,00 0

  Muut rahoitustuotot  1 557 000,00 27 229,81 1 529 770,19  1,70 0

  Korkokulut  ‐124 000,00 ‐23 600,78 ‐100 399,22  19,00 0

  Muut rahoituskulut  ‐1 631 500,00 ‐10 812,72 ‐1 620 687,28  0,70 0

VUOSIKATE  5 428 484,00 ‐3 401 223,77 8 829 707,77  ‐62,70 ‐5 700

Poistot ja arvonalentumiset 

  Suunn.mukaiset poistot  ‐4 510 127,00 ‐1 369 576,00 ‐3 140 551,00  30,40 0

Satunnaiset erät 

TILIKAUDEN TULOS  918 357,00 ‐4 770 799,77 5 689 156,77  ‐519,50 ‐5 700

Poistoeron lis.(‐)tai väh.(+)  6 000,00 0,00 6 000,00  0,00 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 
(ALIJÄÄMÄ)  924 357,00 ‐4 770 799,77 5 695 156,77  ‐516,10 ‐5 700

  



 
 

EURAJOEN KUNTA   TALOUSARVION TOTEUMA Avainprosesseittain    
29.5.2017 
12:41:21

TILIVUOSI 012017‐122017  KAUSI 042017 

      Talousarvio Vuoden alusta  Jäljellä  %  Määräraha‐

      + muutokset         muutos 

 

  

44    
    

1000  Tarkastustoimi            

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐11 595,00 ‐1 949,49 ‐9 645,51  16,80 0

   Palvelujen ostot  ‐26 800,00 ‐4 151,52 ‐22 648,48  15,50 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  0,00 ‐33,33 33,33  0,00 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐38 395,00 ‐6 134,34 ‐32 260,66  16,00 0

   TOIMINTAKATE  ‐38 395,00 ‐6 134,34 ‐32 260,66  16,00 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐38 395,00 ‐6 134,34 ‐32 260,66  16,00 0

2000  Vaalit            

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐21 460,00 ‐6 760,96 ‐14 699,04  31,50 0

   Palvelujen ostot  ‐11 800,00 ‐6 141,90 ‐5 658,10  52,10 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐5 700,00 ‐7 132,87 1 432,87  125,10 ‐5 700

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐38 960,00 ‐20 035,73 ‐18 924,27  51,40 ‐5 700

   TOIMINTAKATE  ‐38 960,00 ‐20 035,73 ‐18 924,27  51,40 ‐5 700

   TILIKAUDEN TULOS  ‐38 960,00 ‐20 035,73 ‐18 924,27  51,40 ‐5 700

3000  Päätöksenteko            

TOIMINTATUOTOT 

   Tuet ja avustukset  800 000,00 0,00 800 000,00  0,00 0

   Vuokratuotot  0,00 7 702,56 ‐7 702,56  0,00 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  800 000,00 7 702,56 792 297,44  1,00 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐199 918,00 ‐16 145,91 ‐183 772,09  8,10 0

   Palvelujen ostot  ‐94 100,00 ‐8 053,51 ‐86 046,49  8,60 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐4 500,00 ‐168,56 ‐4 331,44  3,70 0

   Avustukset  ‐50 000,00 ‐3 909,09 ‐46 090,91  7,80 0

   Muut toimintakulut  ‐31 000,00 ‐226,61 ‐30 773,39  0,70 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐379 518,00 ‐28 503,68 ‐351 014,32  7,50 0

   TOIMINTAKATE  420 482,00 ‐20 801,12 441 283,12  ‐4,90 0

Poistot ja arvonalentumiset 

   Suunn.mukaiset poistot  ‐22 650,00 ‐7 552,00 ‐15 098,00  33,30 0

   TILIKAUDEN TULOS  397 832,00 ‐28 353,12 426 185,12  ‐7,10 0

3010  Tehokkaat hallintopalvelut            

TOIMINTATUOTOT 

   Vuokratuotot  130 000,00 282,00 129 718,00  0,20 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  130 000,00 282,00 129 718,00  0,20 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐408 739,00 ‐131 263,90 ‐277 475,10  32,10 0
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   Palvelujen ostot  ‐291 800,00 ‐115 333,54 ‐176 466,46  39,50 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐10 830,00 ‐22 523,89 11 693,89  208,00 0

   Muut toimintakulut  ‐17 500,00 ‐574,51 ‐16 925,49  3,30 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐728 869,00 ‐269 695,84 ‐459 173,16  37,00 0

   TOIMINTAKATE  ‐598 869,00 ‐269 413,84 ‐329 455,16  45,00 0

Poistot ja arvonalentumiset 

   Suunn.mukaiset poistot  ‐20 955,00 ‐1 552,00 ‐19 403,00  7,40 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐619 824,00 ‐270 965,84 ‐348 858,16  43,70 0

3020  Toimiva tietojärjestelmä            

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐67 812,00 ‐15 769,69 ‐52 042,31  23,30 0

   Palvelujen ostot  ‐605 100,00 ‐256 613,86 ‐348 486,14  42,40 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐45 900,00 ‐18 004,16 ‐27 895,84  39,20 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐718 812,00 ‐290 387,71 ‐428 424,29  40,40 0

   TOIMINTAKATE  ‐718 812,00 ‐290 387,71 ‐428 424,29  40,40 0

Poistot ja arvonalentumiset 

   Suunn.mukaiset poistot  ‐155 764,00 ‐51 920,00 ‐103 844,00  33,30 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐874 576,00 ‐342 307,71 ‐532 268,29  39,10 0

3030  Tasapainoinen talous            

TOIMINTATUOTOT 

   Muut toimintatuotot  0,00 265,00 ‐265,00  0,00 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  0,00 265,00 ‐265,00  0,00 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐242 478,00 ‐95 052,02 ‐147 425,98  39,20 0

   Palvelujen ostot  ‐237 000,00 ‐59 414,47 ‐177 585,53  25,10 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐6 500,00 ‐4 842,97 ‐1 657,03  74,50 0

   Vuokrat  ‐1 000,00 0,00 ‐1 000,00  0,00 0

   Muut toimintakulut  ‐1 500,00 0,00 ‐1 500,00  0,00 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐488 478,00 ‐159 309,46 ‐329 168,54  32,60 0

   TOIMINTAKATE  ‐488 478,00 ‐159 044,46 ‐329 433,54  32,60 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐488 478,00 ‐159 044,46 ‐329 433,54  32,60 0

3040  Hyvinvoiva,osaava henkilöstö            

TOIMINTATUOTOT 

   Myyntituotot  50 000,00 29 400,00 20 600,00  58,80 0

   Tuet ja avustukset  132 500,00 0,00 132 500,00  0,00 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  182 500,00 29 400,00 153 100,00  16,10 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐228 263,00 ‐65 252,78 ‐163 010,22  28,60 0
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   Palvelujen ostot  ‐565 100,00 ‐207 289,09 ‐357 810,91  36,70 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐14 950,00 ‐4 103,49 ‐10 846,51  27,40 0

   Avustukset  ‐10 000,00 ‐2 765,15 ‐7 234,85  27,70 0

   Vuokrat  ‐1 000,00 ‐2 010,13 1 010,13  201,00 0

   Muut toimintakulut  ‐1 000,00 ‐300,96 ‐699,04  30,10 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐820 313,00 ‐281 721,60 ‐538 591,40  34,30 0

   TOIMINTAKATE  ‐637 813,00 ‐252 321,60 ‐385 491,40  39,60 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐637 813,00 ‐252 321,60 ‐385 491,40  39,60 0

3050  Elinvoiman edistäminen            

TOIMINTATUOTOT 

   Tuet ja avustukset  20 000,00 0,00 20 000,00  0,00 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  20 000,00 0,00 20 000,00  0,00 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐86 610,00 ‐27 120,22 ‐59 489,78  31,30 0

   Palvelujen ostot  ‐255 000,00 ‐82 289,92 ‐172 710,08  32,30 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐42 000,00 0,00 ‐42 000,00  0,00 0

   Avustukset  ‐28 000,00 ‐3 526,00 ‐24 474,00  12,60 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐411 610,00 ‐112 936,14 ‐298 673,86  27,40 0

   TOIMINTAKATE  ‐391 610,00 ‐112 936,14 ‐278 673,86  28,80 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐391 610,00 ‐112 936,14 ‐278 673,86  28,80 0

3060  Osallisuus ja hyvinvointi            

TOIMINTAKULUT 

   Palvelujen ostot  0,00 ‐15 150,00 15 150,00  0,00 0

   Avustukset  ‐167 920,00 ‐2 000,00 ‐165 920,00  1,20 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐167 920,00 ‐17 150,00 ‐150 770,00  10,20 0

   TOIMINTAKATE  ‐167 920,00 ‐17 150,00 ‐150 770,00  10,20 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐167 920,00 ‐17 150,00 ‐150 770,00  10,20 0
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4000  Hallinto tekninen toimi            

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐430 567,00 ‐132 162,04 ‐298 404,96  30,70 0

   Palvelujen ostot  ‐45 000,00 ‐8 011,40 ‐36 988,60  17,80 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐10 500,00 ‐2 982,79 ‐7 517,21  28,40 0

   Avustukset  ‐2 000,00 0,00 ‐2 000,00  0,00 0

   Vuokrat  ‐2 500,00 ‐1 470,14 ‐1 029,86  58,80 0

   Muut toimintakulut  ‐1 200,00 ‐185,48 ‐1 014,52  15,50 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐491 767,00 ‐144 811,85 ‐346 955,15  29,40 0

   TOIMINTAKATE  ‐491 767,00 ‐144 811,85 ‐346 955,15  29,40 0

Poistot ja arvonalentumiset 

   Suunn.mukaiset poistot  ‐14 726,00 ‐576,00 ‐14 150,00  3,90 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐506 493,00 ‐145 387,85 ‐361 105,15  28,70 0

4010  Asumisen edistäminen            

TOIMINTATUOTOT 

   Myyntituotot  1 274 540,00 335 559,70 938 980,30  26,30 0

   Vuokratuotot  0,00 17 638,10 ‐17 638,10  0,00 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  1 274 540,00 353 197,80 921 342,20  27,70 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐289 329,00 ‐85 053,65 ‐204 275,35  29,40 0

   Palvelujen ostot  ‐1 867 755,00 ‐607 908,16 ‐1 259 846,84  32,50 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐228 000,00 ‐77 527,38 ‐150 472,62  34,00 0

   Avustukset  ‐1 000,00 0,00 ‐1 000,00  0,00 0

   Vuokrat  ‐1 000,00 0,00 ‐1 000,00  0,00 0

   Muut toimintakulut  ‐3 000,00 ‐2 477,00 ‐523,00  82,60 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐2 390 084,00 ‐772 966,19 ‐1 617 117,81  32,30 0

   TOIMINTAKATE  ‐1 115 544,00 ‐419 768,39 ‐695 775,61  37,60 0

Poistot ja arvonalentumiset 

   Suunn.mukaiset poistot  ‐845 695,00 ‐298 536,00 ‐547 159,00  35,30 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐1 961 239,00 ‐718 304,39 ‐1 242 934,61  36,60 0

4020  Yhdyskuntarakenteen edistäminen          

TOIMINTATUOTOT 

   Myyntituotot  75 000,00 9 817,01 65 182,99  13,10 0

   Maksutuotot  9 200,00 10 308,56 ‐1 108,56  112,00 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  84 200,00 20 125,57 64 074,43  23,90 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐140 163,00 ‐68 413,90 ‐71 749,10  48,80 0

   Palvelujen ostot  ‐453 144,00 ‐112 037,82 ‐341 106,18  24,70 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐221 100,00 ‐84 140,58 ‐136 959,42  38,10 0
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   Avustukset  ‐186 000,00 0,00 ‐186 000,00  0,00 0

   Vuokrat  ‐3 000,00 0,00 ‐3 000,00  0,00 0

   Muut toimintakulut  ‐17 000,00 ‐2 956,75 ‐14 043,25  17,40 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐1 020 407,00 ‐267 549,05 ‐752 857,95  26,20 0

   TOIMINTAKATE  ‐936 207,00 ‐247 423,48 ‐688 783,52  26,40 0

Poistot ja arvonalentumiset 

   Suunn.mukaiset poistot  ‐1 299 857,00 ‐411 516,00 ‐888 341,00  31,70 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐2 236 064,00 ‐658 939,48 ‐1 577 124,52  29,50 0

4030  Kiinteistöjen kunnossapito            

TOIMINTATUOTOT 

   Myyntituotot  1 890,00 150,00 1 740,00  7,90 0

   Maksutuotot  200,00 0,00 200,00  0,00 0

   Vuokratuotot  1 377 480,00 338 366,95 1 039 113,05  24,60 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  1 379 570,00 338 516,95 1 041 053,05  24,50 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐444 484,00 ‐151 665,00 ‐292 819,00  34,10 0

   Palvelujen ostot  ‐719 690,00 ‐314 492,16 ‐405 197,84  43,70 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐1 103 850,00 ‐395 582,34 ‐708 267,66  35,80 0

   Vuokrat  ‐140 170,00 ‐89 296,36 ‐50 873,64  63,70 0

   Muut toimintakulut  ‐1 150,00 0,70 ‐1 150,70  ‐0,10 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐2 409 344,00 ‐951 035,16 ‐1 458 308,84  39,50 0

   TOIMINTAKATE  ‐1 029 774,00 ‐612 518,21 ‐417 255,79  59,50 0

Poistot ja arvonalentumiset 

   Suunn.mukaiset poistot  ‐2 022 677,00 ‐564 360,00 ‐1 458 317,00  27,90 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐3 052 451,00 ‐1 176 878,21 ‐1 875 572,79  38,60 0

4040  Puhtaus‐ ja ruokapalvelut            

TOIMINTATUOTOT 

   Myyntituotot  387 000,00 142 942,56 244 057,44  36,90 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  387 000,00 142 942,56 244 057,44  36,90 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐2 435 861,00 ‐750 107,80 ‐1 685 753,20  30,80 0

   Palvelujen ostot  ‐324 590,00 ‐89 551,60 ‐235 038,40  27,60 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐882 587,00 ‐319 115,80 ‐563 471,20  36,20 0

   Muut toimintakulut  ‐1 000,00 ‐697,34 ‐302,66  69,70 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐3 644 038,00 ‐1 159 472,54 ‐2 484 565,46  31,80 0

   TOIMINTAKATE  ‐3 257 038,00 ‐1 016 529,98 ‐2 240 508,02  31,20 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐3 257 038,00 ‐1 016 529,98 ‐2 240 508,02  31,20 0
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5000  Hallinto ympäristötoimi            

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐234 320,00 ‐72 291,28 ‐162 028,72  30,90 0

   Palvelujen ostot  ‐15 800,00 ‐529,20 ‐15 270,80  3,30 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐8 800,00 ‐118,36 ‐8 681,64  1,30 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐258 920,00 ‐72 938,84 ‐185 981,16  28,20 0

   TOIMINTAKATE  ‐258 920,00 ‐72 938,84 ‐185 981,16  28,20 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐258 920,00 ‐72 938,84 ‐185 981,16  28,20 0

5010  Sujuva rakennusvalvonta            

TOIMINTATUOTOT 

   Maksutuotot  78 000,00 14 771,72 63 228,28  18,90 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  78 000,00 14 771,72 63 228,28  18,90 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐15 504,00 ‐3 795,63 ‐11 708,37  24,50 0

   Palvelujen ostot  ‐4 000,00 ‐4 377,45 377,45  109,40 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  0,00 ‐1 422,14 1 422,14  0,00 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐19 504,00 ‐9 595,22 ‐9 908,78  49,20 0

   TOIMINTAKATE  58 496,00 5 176,50 53 319,50  8,80 0

   TILIKAUDEN TULOS  58 496,00 5 176,50 53 319,50  8,80 0

5020  Ympäristönsuojelu            

TOIMINTATUOTOT 

   Maksutuotot  8 000,00 2 091,00 5 909,00  26,10 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  8 000,00 2 091,00 5 909,00  26,10 0

TOIMINTAKULUT 

   Palvelujen ostot  ‐84 700,00 ‐22 042,37 ‐62 657,63  26,00 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  0,00 ‐39,68 39,68  0,00 0

   Muut toimintakulut  ‐1 000,00 0,00 ‐1 000,00  0,00 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐85 700,00 ‐22 082,05 ‐63 617,95  25,80 0

   TOIMINTAKATE  ‐77 700,00 ‐19 991,05 ‐57 708,95  25,70 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐77 700,00 ‐19 991,05 ‐57 708,95  25,70 0
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6000  Hallinto sivistystoimi            

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐295 838,00 ‐90 815,30 ‐205 022,70  30,70 0

   Palvelujen ostot  ‐82 200,00 ‐26 511,61 ‐55 688,39  32,30 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐9 000,00 ‐1 395,73 ‐7 604,27  15,50 0

   Muut toimintakulut  ‐3 000,00 ‐444,69 ‐2 555,31  14,80 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐390 038,00 ‐119 167,33 ‐270 870,67  30,60 0

   TOIMINTAKATE  ‐390 038,00 ‐119 167,33 ‐270 870,67  30,60 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐390 038,00 ‐119 167,33 ‐270 870,67  30,60 0

6010  Alle kouluikäiset            

TOIMINTATUOTOT 

   Myyntituotot  30 360,00 36 275,43 ‐5 915,43  119,50 0

   Maksutuotot  668 100,00 274 419,51 393 680,49  41,10 0

   Tuet ja avustukset  0,00 1 410,23 ‐1 410,23  0,00 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  698 460,00 312 105,17 386 354,83  44,70 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐4 507 615,00 ‐1 415 971,12 ‐3 091 643,88  31,40 0

   Palvelujen ostot  ‐273 310,00 ‐74 100,13 ‐199 209,87  27,10 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐105 990,00 ‐19 447,60 ‐86 542,40  18,30 0

   Avustukset  ‐1 023 000,00 ‐272 350,76 ‐750 649,24  26,60 0

   Vuokrat  ‐4 550,00 ‐2 947,81 ‐1 602,19  64,80 0

   Muut toimintakulut  ‐1 575,00 ‐1 798,42 223,42  114,20 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐5 916 040,00 ‐1 786 615,84 ‐4 129 424,16  30,20 0

   TOIMINTAKATE  ‐5 217 580,00 ‐1 474 510,67 ‐3 743 069,33  28,30 0

Poistot ja arvonalentumiset 

   Suunn.mukaiset poistot  ‐7 813,00 ‐2 604,00 ‐5 209,00  33,30 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐5 225 393,00 ‐1 477 114,67 ‐3 748 278,33  28,30 0

6020  Peruskouluikäiset            

TOIMINTATUOTOT 

   Myyntituotot  375 451,00 59 624,00 315 827,00  15,90 0

   Maksutuotot  65 315,00 22 639,47 42 675,53  34,70 0

   Tuet ja avustukset  11 000,00 ‐8 373,78 19 373,78  ‐76,10 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  451 766,00 73 889,69 377 876,31  16,40 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐6 541 217,00 ‐2 236 251,36 ‐4 304 965,64  34,20 0

   Palvelujen ostot  ‐1 559 805,00 ‐396 375,36 ‐1 163 429,64  25,40 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐393 701,00 ‐193 266,66 ‐200 434,34  49,10 0

   Vuokrat  ‐29 675,00 ‐12 448,62 ‐17 226,38  41,90 0

   Muut toimintakulut  ‐11 618,00 ‐653,44 ‐10 964,56  5,60 0
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   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐8 536 016,00 ‐2 838 995,44 ‐5 697 020,56  33,30 0

   TOIMINTAKATE  ‐8 084 250,00 ‐2 765 105,75 ‐5 319 144,25  34,20 0

Poistot ja arvonalentumiset 

   Suunn.mukaiset poistot  ‐35 668,00 ‐3 420,00 ‐32 248,00  9,60 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐8 119 918,00 ‐2 768 525,75 ‐5 351 392,25  34,10 0

6030  Osaaminen ja työllistäminen            

TOIMINTATUOTOT 

   Myyntituotot  3 500,00 0,00 3 500,00  0,00 0

   Tuet ja avustukset  98 500,00 54 534,04 43 965,96  55,40 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  102 000,00 54 534,04 47 465,96  53,50 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐1 162 329,00 ‐331 859,29 ‐830 469,71  28,60 0

   Palvelujen ostot  ‐68 850,00 ‐19 197,02 ‐49 652,98  27,90 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐128 900,00 ‐90 132,66 ‐38 767,34  69,90 0

   Avustukset  ‐25 000,00 ‐1 275,00 ‐23 725,00  5,10 0

   Vuokrat  ‐10 300,00 ‐3 732,91 ‐6 567,09  36,20 0

   Muut toimintakulut  ‐935,00 ‐945,41 10,41  101,10 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐1 396 314,00 ‐447 142,29 ‐949 171,71  32,00 0

   TOIMINTAKATE  ‐1 294 314,00 ‐392 608,25 ‐901 705,75  30,30 0

Poistot ja arvonalentumiset 

   Suunn.mukaiset poistot  ‐494,00 ‐164,00 ‐330,00  33,20 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐1 294 808,00 ‐392 772,25 ‐902 035,75  30,30 0

6040  Kasvun ja vanhemm. Tukeminen          

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐172 740,00 ‐56 368,80 ‐116 371,20  32,60 0

   Palvelujen ostot  ‐27 100,00 ‐2 740,45 ‐24 359,55  10,10 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐1 850,00 ‐37,00 ‐1 813,00  2,00 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐201 690,00 ‐59 146,25 ‐142 543,75  29,30 0

   TOIMINTAKATE  ‐201 690,00 ‐59 146,25 ‐142 543,75  29,30 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐201 690,00 ‐59 146,25 ‐142 543,75  29,30 0
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7000  Vapaa‐aika ja harrastaminen            

TOIMINTATUOTOT 

   Myyntituotot  0,00 1 389,71 ‐1 389,71  0,00 0

   Maksutuotot  3 000,00 0,00 3 000,00  0,00 0

   Tuet ja avustukset  0,00 13 200,00 ‐13 200,00  0,00 0

   Muut toimintatuotot  3 000,00 405,00 2 595,00  13,50 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  6 000,00 14 994,71 ‐8 994,71  249,90 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐291 974,00 ‐82 308,57 ‐209 665,43  28,20 0

   Palvelujen ostot  ‐171 840,00 ‐56 257,13 ‐115 582,87  32,70 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐32 150,00 ‐9 295,96 ‐22 854,04  28,90 0

   Avustukset  ‐42 000,00 ‐42 000,00 0,00  100,00 0

   Vuokrat  ‐4 050,00 ‐6 931,30 2 881,30  171,10 0

   Muut toimintakulut  ‐3 300,00 ‐813,23 ‐2 486,77  24,60 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐545 314,00 ‐197 606,19 ‐347 707,81  36,20 0

   TOIMINTAKATE  ‐539 314,00 ‐182 611,48 ‐356 702,52  33,90 0

Poistot ja arvonalentumiset 

   Suunn.mukaiset poistot  ‐69 603,00 ‐22 636,00 ‐46 967,00  32,50 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐608 917,00 ‐205 247,48 ‐403 669,52  33,70 0

7010  Kulttuuri ja tapahtumat            

TOIMINTATUOTOT 

   Myyntituotot  10 000,00 69,00 9 931,00  0,70 0

   Tuet ja avustukset  400,00 0,00 400,00  0,00 0

   Muut toimintatuotot  1 500,00 0,00 1 500,00  0,00 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  11 900,00 69,00 11 831,00  0,60 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐119 208,00 ‐25 496,64 ‐93 711,36  21,40 0

   Palvelujen ostot  ‐162 150,00 ‐40 176,80 ‐121 973,20  24,80 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐29 850,00 ‐4 289,63 ‐25 560,37  14,40 0

   Vuokrat  ‐9 800,00 ‐3 832,85 ‐5 967,15  39,10 0

   Muut toimintakulut  ‐1 850,00 ‐1 033,55 ‐816,45  55,90 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐322 858,00 ‐74 829,47 ‐248 028,53  23,20 0

   TOIMINTAKATE  ‐310 958,00 ‐74 760,47 ‐236 197,53  24,00 0

Poistot ja arvonalentumiset 

   Suunn.mukaiset poistot  ‐14 225,00 ‐4 740,00 ‐9 485,00  33,30 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐325 183,00 ‐79 500,47 ‐245 682,53  24,40 0
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7020  Kirjasto ja kansalaisopisto            

TOIMINTATUOTOT 

   Myyntituotot  600,00 241,14 358,86  40,20 0

   Maksutuotot  8 800,00 5 771,29 3 028,71  65,60 0

   Tuet ja avustukset  20 000,00 24 900,00 ‐4 900,00  124,50 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  29 400,00 30 912,43 ‐1 512,43  105,10 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐377 829,00 ‐115 910,63 ‐261 918,37  30,70 0

   Palvelujen ostot  ‐129 725,00 ‐21 422,01 ‐108 302,99  16,50 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐116 560,00 ‐38 343,05 ‐78 216,95  32,90 0

   Vuokrat  ‐950,00 ‐522,98 ‐427,02  55,10 0

   Muut toimintakulut  ‐3 010,00 ‐781,69 ‐2 228,31  26,00 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐628 074,00 ‐176 980,36 ‐451 093,64  28,20 0

   TOIMINTAKATE  ‐598 674,00 ‐146 067,93 ‐452 606,07  24,40 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐598 674,00 ‐146 067,93 ‐452 606,07  24,40 0

8000  Hallinto ja suunnittelu petu            

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐493 251,00 ‐150 998,87 ‐342 252,13  30,60 0

   Palvelujen ostot  ‐109 680,00 ‐15 595,51 ‐94 084,49  14,20 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐29 850,00 ‐2 375,97 ‐27 474,03  8,00 0

   Vuokrat  ‐3 000,00 ‐395,79 ‐2 604,21  13,20 0

   Muut toimintakulut  ‐3 100,00 ‐145,16 ‐2 954,84  4,70 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐638 881,00 ‐169 511,30 ‐469 369,70  26,50 0

   TOIMINTAKATE  ‐638 881,00 ‐169 511,30 ‐469 369,70  26,50 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐638 881,00 ‐169 511,30 ‐469 369,70  26,50 0

8010  Terveyden edistäminen            

TOIMINTAKULUT 

   Palvelujen ostot  ‐720 462,00 ‐218 234,39 ‐502 227,61  30,30 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  0,00 ‐1 935,00 1 935,00  0,00 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐720 462,00 ‐220 169,39 ‐500 292,61  30,60 0

   TOIMINTAKATE  ‐720 462,00 ‐220 169,39 ‐500 292,61  30,60 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐720 462,00 ‐220 169,39 ‐500 292,61  30,60 0

8020  Toimintakyky ja sairaudenhoito          

TOIMINTATUOTOT 

   Maksutuotot  15 000,00 0,00 15 000,00  0,00 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  15 000,00 0,00 15 000,00  0,00 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐1 113 497,00 ‐310 803,75 ‐802 693,25  27,90 0
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   Palvelujen ostot  ‐14 759 465,00 ‐5 031 717,76 ‐9 727 747,24  34,10 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐74 097,00 ‐29 975,87 ‐44 121,13  40,50 0

   Muut toimintakulut  0,00 ‐24,19 24,19  0,00 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐15 947 059,00 ‐5 372 521,57 ‐10 574 537,43  33,70 0

   TOIMINTAKATE  ‐15 932 059,00 ‐5 372 521,57 ‐10 559 537,43  33,70 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐15 932 059,00 ‐5 372 521,57 ‐10 559 537,43  33,70 0

8030  Elämänhallinnan tuki            

TOIMINTATUOTOT 

   Myyntituotot  258 000,00 77 461,35 180 538,65  30,00 0

   Maksutuotot  0,00 13 917,03 ‐13 917,03  0,00 0

   Tuet ja avustukset  42 000,00 ‐4 075,80 46 075,80  ‐9,70 0

   Muut toimintatuotot  102 916,00 1 947,52 100 968,48  1,90 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  402 916,00 89 250,10 313 665,90  22,20 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐774 415,00 ‐243 876,76 ‐530 538,24  31,50 0

   Palvelujen ostot  ‐2 472 061,00 ‐792 806,90 ‐1 679 254,10  32,10 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐44 380,00 ‐6 508,58 ‐37 871,42  14,70 0

   Avustukset  ‐651 000,00 ‐179 419,68 ‐471 580,32  27,60 0

   Vuokrat  ‐19 900,00 ‐2 984,20 ‐16 915,80  15,00 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐3 961 756,00 ‐1 225 596,12 ‐2 736 159,88  30,90 0

   TOIMINTAKATE  ‐3 558 840,00 ‐1 136 346,02 ‐2 422 493,98  31,90 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐3 558 840,00 ‐1 136 346,02 ‐2 422 493,98  31,90 0

8040  Kotona asumisen tuki            

TOIMINTATUOTOT 

   Myyntituotot  39 000,00 0,00 39 000,00  0,00 0

   Maksutuotot  411 500,00 150 796,56 260 703,44  36,60 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  450 500,00 150 796,56 299 703,44  33,50 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐2 823 930,00 ‐753 102,14 ‐2 070 827,86  26,70 0

   Palvelujen ostot  ‐204 664,00 ‐125 973,44 ‐78 690,56  61,60 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐119 950,00 ‐27 785,04 ‐92 164,96  23,20 0

   Avustukset  ‐504 640,00 ‐93 660,22 ‐410 979,78  18,60 0

   Vuokrat  ‐14 100,00 ‐6 440,77 ‐7 659,23  45,70 0

   Muut toimintakulut  ‐100,00 ‐963,44 863,44  963,40 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐3 667 384,00 ‐1 007 925,05 ‐2 659 458,95  27,50 0

   TOIMINTAKATE  ‐3 216 884,00 ‐857 128,49 ‐2 359 755,51  26,60 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐3 216 884,00 ‐857 128,49 ‐2 359 755,51  26,60 0
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8050  Erityisasuminen            

TOIMINTATUOTOT 

   Myyntituotot  44 270,00 0,00 44 270,00  0,00 0

   Maksutuotot  728 000,00 190 799,54 537 200,46  26,20 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  772 270,00 190 799,54 581 470,46  24,70 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐3 126 538,00 ‐914 867,24 ‐2 211 670,76  29,30 0

   Palvelujen ostot  ‐3 833 665,00 ‐1 051 639,52 ‐2 782 025,48  27,40 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐175 010,00 ‐48 314,33 ‐126 695,67  27,60 0

   Muut toimintakulut  ‐300,00 ‐610,38 310,38  203,50 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐7 135 513,00 ‐2 015 431,47 ‐5 120 081,53  28,20 0

   TOIMINTAKATE  ‐6 363 243,00 ‐1 824 631,93 ‐4 538 611,07  28,70 0

   TILIKAUDEN TULOS  ‐6 363 243,00 ‐1 824 631,93 ‐4 538 611,07  28,70 0
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EURAJOEN KUNTA            

TOIMINTATUOTOT 

   Myyntituotot  2 549 611,00 692 929,90 1 856 681,10  27,20 0

   Maksutuotot  1 995 115,00 685 514,68 1 309 600,32  34,40 0

   Tuet ja avustukset  1 124 400,00 81 594,69 1 042 805,31  7,30 0

   Vuokratuotot  1 507 480,00 363 989,61 1 143 490,39  24,10 0

   Muut toimintatuotot  107 416,00 2 617,52 104 798,48  2,40 0

   TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ  7 284 022,00 1 826 646,40 5 457 375,60  25,10 0

TOIMINTAKULUT 

   Henkilöstökulut  ‐27 057 484,00 ‐8 351 434,74 ‐18 706 049,26  30,90 0

   Palvelujen ostot  ‐30 176 356,00 ‐9 786 136,00 ‐20 390 220,00  32,40 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat  ‐3 846 505,00 ‐1 410 841,42 ‐2 435 663,58  36,70 ‐5 700

   Avustukset  ‐2 690 560,00 ‐600 905,90 ‐2 089 654,10  22,30 0

   Vuokrat  ‐244 995,00 ‐133 013,86 ‐111 981,14  54,30 0

   Muut toimintakulut  ‐104 138,00 ‐15 631,55 ‐88 506,45  15,00 0

   TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  ‐64 120 038,00 ‐20 297 963,47 ‐43 822 074,53  31,70 ‐5 700

   TOIMINTAKATE  ‐56 836 016,00 ‐18 471 317,07 ‐38 364 698,93  32,50 ‐5 700

Poistot ja arvonalentumiset 

   Suunn.mukaiset poistot  ‐4 510 127,00 ‐1 369 576,00 ‐3 140 551,00  30,40 0

Satunnaiset erät 

   TILIKAUDEN TULOS  ‐61 346 143,00 ‐19 840 893,07 ‐41 505 249,93  32,30 ‐5 700
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95001  Investoinnit Kunnanhallitus          

90000  Kiinteistökaupat 

Myynnit 

1100  Maa‐ ja vesialueet  0,00 23 199,00 ‐23 199,00  0,00

   Investoinnin netto  0,00 23 199,00 ‐23 199,00  0,00

90001  IT hankinnat 2017 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐548 700,00 ‐189 450,93 ‐359 249,07  34,50

   Investoinnin netto  ‐548 700,00 ‐189 450,93 ‐359 249,07  34,50

90002  SHP osuudet 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐92 428,00 ‐30 329,44 ‐62 098,56  32,80

   Investoinnin netto  ‐92 428,00 ‐30 329,44 ‐62 098,56  32,80

90003  Nirvon retkisatama 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐22 300,00 ‐9 990,00 ‐12 310,00  44,80

   Investoinnin netto  ‐22 300,00 ‐9 990,00 ‐12 310,00  44,80

90004  Eurajoki‐Köyliönjoki vesistöha 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐20 000,00 0,00 ‐20 000,00  0,00

   Investoinnin netto  ‐20 000,00 0,00 ‐20 000,00  0,00

95001  Investoinnit Kunnanhallitus YHTEENSÄ 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐683 428,00 ‐229 770,37 ‐453 657,63  33,60

Myynnit 

1100  Maa‐ ja vesialueet  0,00 23 199,00 ‐23 199,00  0,00

   Investointien netto  ‐683 428,00 ‐206 571,37 ‐476 856,63  30,20
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95002  Investoinnit Tekninen ltk          

90200  Keskustan koulu peruskorjaus 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐2 122 000,00 ‐92 710,49 ‐2 029 289,51  4,40

   Investoinnin netto  ‐2 122 000,00 ‐92 710,49 ‐2 029 289,51  4,40

90202  Yhteiskoulu/lukio kalusto 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐40 000,00 ‐33 550,00 ‐6 450,00  83,90

   Investoinnin netto  ‐40 000,00 ‐33 550,00 ‐6 450,00  83,90

90209  Luvian kouluk uudisosa 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐1 000 000,00 21 084,64 ‐1 021 084,64  ‐2,10

   Investoinnin netto  ‐1 000 000,00 21 084,64 ‐1 021 084,64  ‐2,10

90210  Luvian yläkoulu peruskorjaus 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐440 000,00 ‐296 721,49 ‐143 278,51  67,40

   Investoinnin netto  ‐440 000,00 ‐296 721,49 ‐143 278,51  67,40

90214  Jokisimpukka avokeittiöt 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐20 000,00 ‐16 675,80 ‐3 324,20  83,40

   Investoinnin netto  ‐20 000,00 ‐16 675,80 ‐3 324,20  83,40

90218  Tupala palv.talo saneeraus 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐1 355 600,00 ‐43 621,00 ‐1 311 979,00  3,20

   Investoinnin netto  ‐1 355 600,00 ‐43 621,00 ‐1 311 979,00  3,20

90219  Päiväkoti Kuunari pata 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐30 000,00 ‐14 624,04 ‐15 375,96  48,70

   Investoinnin netto  ‐30 000,00 ‐14 624,04 ‐15 375,96  48,70

90222  Lahdenperän virk.alue sauna 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐80 000,00 ‐26 654,56 ‐53 345,44  33,30

   Investoinnin netto  ‐80 000,00 ‐26 654,56 ‐53 345,44  33,30
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90223  Kiinteistömassaselvitys 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐40 000,00 0,00 ‐40 000,00  0,00

   Investoinnin netto  ‐40 000,00 0,00 ‐40 000,00  0,00

90401  Teiden perusparannus ja asfalt 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐150 000,00 0,00 ‐150 000,00  0,00

   Investoinnin netto  ‐150 000,00 0,00 ‐150 000,00  0,00

90406  Korpelan‐,Hieta‐ ,Rajatie klv 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐155 000,00 0,00 ‐155 000,00  0,00

   Investoinnin netto  ‐155 000,00 0,00 ‐155 000,00  0,00

90407  Sydänmaan kylän klv 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐30 000,00 0,00 ‐30 000,00  0,00

   Investoinnin netto  ‐30 000,00 0,00 ‐30 000,00  0,00

90408  Laitakarin klv ja valaistus 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐12 000,00 0,00 ‐12 000,00  0,00

   Investoinnin netto  ‐12 000,00 0,00 ‐12 000,00  0,00

90411  Lavilanmetsä III 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐260 000,00 ‐2 324,30 ‐257 675,70  0,90

   Investoinnin netto  ‐260 000,00 ‐2 324,30 ‐257 675,70  0,90

90412  Ruutin kaava‐al. kt II‐vaihe 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐150 000,00 ‐2 676,25 ‐147 323,75  1,80

   Investoinnin netto  ‐150 000,00 ‐2 676,25 ‐147 323,75  1,80

90500  Vesilaitos suunn.ja rakentam. 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐190 000,00 0,00 ‐190 000,00  0,00

   Investoinnin netto  ‐190 000,00 0,00 ‐190 000,00  0,00

90501  Viemärilaitos suunn. ja rak. 
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Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐130 000,00 0,00 ‐130 000,00  0,00

   Investoinnin netto  ‐130 000,00 0,00 ‐130 000,00  0,00

90502 
Kaukolämpöverkon 
laajentaminen 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐150 000,00 ‐450,00 ‐149 550,00  0,30

   Investoinnin netto  ‐150 000,00 ‐450,00 ‐149 550,00  0,30

95002  Investoinnit Tekninen ltk YHTEENSÄ 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐6 354 600,00 ‐508 923,29 ‐5 845 676,71  8,00

   Investointien netto  ‐6 354 600,00 ‐508 923,29 ‐5 845 676,71  8,00

95004  Investoinnit Sivistysltk          

90700  Taidehankinta Luvian koulukesk 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐40 000,00 0,00 ‐40 000,00  0,00

Rahoitusosuudet 

1195  Keskeneräiset hankinnat  20 000,00 0,00 20 000,00  0,00

   Investoinnin netto  ‐20 000,00 0,00 ‐20 000,00  0,00

95004 
Investoinnit Sivistysltk 
YHTEENSÄ 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐40 000,00 0,00 ‐40 000,00  0,00

Rahoitusosuudet 

1195  Keskeneräiset hankinnat  20 000,00 0,00 20 000,00  0,00

Myynnit 

   Investointien netto  ‐20 000,00 0,00 ‐20 000,00  0,00

95005  Investoinnit Vapaa‐aikaltk          

90801  Suojaverkot yht.koulun sali 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐20 000,00 0,00 ‐20 000,00  0,00

   Investoinnin netto  ‐20 000,00 0,00 ‐20 000,00  0,00

95005  Investoinnit Vapaa‐aikaltk YHTEENSÄ 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐20 000,00 0,00 ‐20 000,00  0,00

   Investointien netto  ‐20 000,00 0,00 ‐20 000,00  0,00
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95006  Investoinnit Perusturvaltk          

90900  Henkilöstön turvajärjestelmä 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐20 000,00 0,00 ‐20 000,00  0,00

   Investoinnin netto  ‐20 000,00 0,00 ‐20 000,00  0,00

95006  Investoinnit Perusturvaltk YHTEENSÄ 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐20 000,00 0,00 ‐20 000,00  0,00

   Investointien netto  ‐20 000,00 0,00 ‐20 000,00  0,00

95008  Investoinnit Kaukolämpölaitos          

90502 
Kaukolämpöverkon 
laajentaminen 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  0,00 ‐1 726,25 1 726,25  0,00

   Investoinnin netto  0,00 ‐1 726,25 1 726,25  0,00

95008  Investoinnit Kaukolämpölaitos YHTEENSÄ 

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  0,00 ‐1 726,25 1 726,25  0,00

   Investointien netto  0,00 ‐1 726,25 1 726,25  0,00

   INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ          

Hankinnat 

1195  Keskeneräiset hankinnat  ‐7 118 028,00 ‐740 419,91 ‐6 377 608,09  10,40

Rahoitusosuudet 

1195  Keskeneräiset hankinnat  20 000,00 0,00 20 000,00  0,00

Myynnit 

1100  Maa‐ ja vesialueet  0,00 23 199,00 ‐23 199,00  0,00

   Investointien netto  ‐7 098 028,00 ‐717 220,91 ‐6 380 807,09  10,10

 


