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ESIPUHE
Vuosi sitten esipuhetta kirjoittaessa ei ollut vielä aavistusta siitä, että koronasta on tulossa maailmanlaajuinen pandemia, joka vaikuttaa myös meidän arkeemme Asikkalassa. Tilanne eskaloitui keväällä ja jatkuu edelleen. Kunnan peruspalveluissa on jouduttu tekemään toiminnallisia
muutoksia paljon, mutta arki on kaikesta huolimatta saatu pyörimään hyvin. Korona haastaa
meitä kuitenkin vielä vuonna 2021. On tärkeä tarkastella palveluita uusin silmin, haastaa aiempia
toimintamalleja ja ideoida kunnan tulevaisuutta katse horisontissa.
Korona sotki myös sosiaali- ja terveydenhuollon käytännöt ja haasteet jatkuvat, mutta myös Hyvinvointikuntayhtymän puolella rutiinit ovat löytyneet ja uskon, että maakuntamme selviää pandemian haasteista vahvan organisoinnin ja osaamisen myötä. Kertyneitä hoitojonoja on alettu
purkaa loppuvuoden 2020 aikana ja työtä jatketaan vuonna 2021.
Työllisyyden kuntakokeilu starttaa vuonna 2021. Odotamme entistä enemmän joustavuutta työllisyydenhoitoon ja erityisesti sitä, että pystymme paikallisesti miettimään ratkaisuja ja räätälöidä
työllisyydenhoitoon meille parhaiten sopivia ja vaikuttavia toimintatapoja.
Vuoden 2021 aikana Asikkalan kunnan konserniyhtiöt (Elinkeinoyhtiö, Asikkalan Vesi ja Asikkalatalot) ovat erityisen isällisen tarkkailun ja äidillisen huolenpidon kohteena. Vahvistamme
omistajaohjausta ja pyrimme jäntevöittämään raportointia. Samalla on tarkoitus katsoa yhtiöiden
toimintaa kehittämisen näkökulmasta.
Keväällä 2021 käydään kuntavaalit, jonka jälkeen aloitamme valtuustokauden uudella kokoonpanolla. Panostamme luottamushenkilöiden koulutukseen ja siihen, että työvälineet päätöksentekijänä toimimiseen ovat kunnossa. Luottamustehtävässä toimimisen tulee olla valituille iloinen
ja palkitseva kokemus. Haluamme vahvistaa yhteistyötä ja luottamusta kunnan henkilökunnan
ja luottamushenkilöiden välillä.
Työ kaavoitushankkeiden edistämisessä ja Vääksyn yhteiskoulun rakentamishankkeessa jatkuu. Kehitämme lentokenttää ja kanavan seutua. Kunnan verkkosivut uusitaan, mikä sekin
on merkittävä uudistus. Valtuusto päättää tulevasta kouluverkosta loppuvuoden 2020 aikana.
Vuonna 2021 aloitetaan päätösten toimeenpanon valmistelu.
Talousarviossa on lakisääteisten tehtävien hoitamisen lisäksi varattu rahaa kehittämiseen, rakentamiseen, kunnan viihtyisyystekijöihin sekä yritys-, yhdistys- ja sidosryhmäyhteistyöhön.
Talouslukujen takana on toimintaa kuntalaisten hyväksi; hyvinvointia, elinympäristön visuaalisuutta, turvallisuutta, yhteistyötä ja rakentamista. Talousarvio on viranhaltijoille ja luottamushenkilöille tulevan vuoden toiminnan ohjekirja.
Asikkalan kunta on maakunnassa aktiivinen, yhdessä tekemisen edistäjä. Aktiivisella otteella pyrimme vaikuttamaan kunnan ja maakunnan elinvoiman kehittymiseen ja samalla parantamaan
vaikutusmahdollisuuksiamme myös valtakunnallisesti.
Suuri kiitos kaikille talousarviovalmisteluun osallistuneille!
Yhteistyöterveisin
Rinna Ikola-Norrbacka
Asikkalan kunnanjohtaja
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Taloudelliset lähtökohdat
Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntien talous
Maailmantalous
Koronapandemian aiheuttama maailmanlaajuinen talouskriisi kärjistyi maaliskuussa
2020. Terveyteen kohdistuva uhka ja viruksen
hillitsemisen kannalta välttämättömät talouden rajoitustoimet johtivat poikkeuksellisen
äkilliseen ja voimakkaaseen tuotannon
supistumiseen maailmanlaajuisesti vuoden
ensimmäisellä puoliskolla. Maailmantalouden
ennakoidaan supistuvan tänä vuonna noin
4–6 % ja euroalueen kokonaistuotannon noin
8–10 %. Euroalueen talous näyttäisi sukeltavan tänä vuonna hieman syvemmälle kuin
Yhdysvallat, mutta molempien elpymisvauhti
on hyvin epävarmaa. Kiinassa vaikein vaihe
epidemiassa ja siten myös talouden jyrkin
supistuminen osuivat vuoden ensimmäiselle
neljännekselle. Toipumista ovat edesauttaneet
koronalta suojautumiseen tarvittavan materiaalin sekä etätyölaitteiden tuotanto ja vienti.
Pandemiasokin vaikutus on globaalisti ollut
inflaatiota hidastava. Työttömyys on kasvussa,
mutta euroalueella äkillinen massatyöttömyys
on vältetty lomautusten ja tukien avulla.
Talousnäkymät ovat yhä hyvin epävarmat.
Talouden supistumisen syvin vaihe on tämän
hetken arvioiden mukaan jo ohitettu. Talouden
romahdus oli kuitenkin niin syvä, että toipuminen tulee kestämään pitkään. Euroalueella
tuotanto jää vielä ensi vuonna selvästi ennen
koronakriisiä olleen tason alapuolelle. Jos
tämän vuoden jälkimmäiselle puoliskolle osuu
merkittävä pandemian toinen aalto, maailman
bruttokansantuote voi OECD:n arvion mukaan
supistua lähes 8 % ja euroalueen 11,5 %.
EKP:n vakavassa skenaariossa euroalueen
bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 10 %.
Viimeisimmät tiedot kertovat, että talouden toimeliaisuuden elpyminen etenee euroalueella
alkupyrähdyksen jälkeen hyvin hitaasti ja riskit
ainakin hetkellisestä aktiviteetin supistumisesta uudelleen ovat kasvaneet.
Toipumisen odotetaan olevan epätasaista
maittain ja sektoreittain. Koronakriisi poikkeaa aiemmista kriiseistä, sillä tämän kriisin
käynnisti virus, joka iski kunkin maan senhetkiseen taloustilanteeseen yllättäen ulkopuolelta. Esimerkiksi vuonna 2008 kärjistynyttä
globaalia finanssikriisiä edelsivät voimakas
velkaantuminen ja talouden epätasapainojen
kasaantuminen. Vaikka pandemia koskettaa
kaikkia samankaltaisesti, maa- ja sektorikohtaiset erot vaikutuksissa voivat olla suuria.
Kriisin syvyys ja elpyminen riippuvat monesta tekijästä: kyvystä tasapainoilla viruksen
hillinnän ja talouden toimeliaisuuden välillä,
tehokkaan rokotteen ja/tai hoitokeinon löytymisestä, talouden lähtötilanteesta ja rakenteesta,
ihmisten odotuksista ja käyttäytymisestä sekä
toteutetusta talouspolitiikasta.
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Talouspolitiikan merkitys koronakriisin lyhyen
ja pidemmän aikavälin haittojen lieventämisessä on suuri. EKP:n rahapolitiikan mittavat
ja ripeät toimet ovat vakauttaneet rahoitusmarkkinoita sekä vähentäneet merkittävästi
deflaation vaaraa euroalueella. Jatkossa
EKP:n rahapolitiikan tehtävänä on pitää korot
alhaisina ja rahoitusolot kevyinä vielä pitkään,
kunnes inflaatio on kestävästi hintavakauden
tavoitteen mukainen. Tällä hetkellä inflaationäkymät ovat vaimeat ja EKP ennustaa vuoden
2022 inflaation olevan vain 1,3 %.
Myönteistä on, että tässä kriisissä talouspolitiikan eri lohkot, kuten raha- ja finanssipolitiikka, ovat toimineet hyvin yhteen ja tukeneet
toisiaan. Koronapandemian negatiivisia
vaikutuksia talouteen on pyritty vaimentamaan
myös monin pankkivalvonnan ja -sääntelyn
sekä makrovakauspolitiikan keinoin. Lisäksi
kansainväliset rahoituslaitokset ovat vastanneet nousevien ja kehittyvien talouksien
ennätyksellisen suureen hätärahoituksen
tarpeeseen.
Historiallisesti merkittävät talouspoliittiset toimet ovat kannatelleet taloutta kriisin akuutissa
vaiheessa estämällä massatyöttömyyden ja
konkurssiaallon. Voimakkaat politiikkatoimet
kasvattavat tänä vuonna sekä julkista velkaa
että keskuspankkien taseita, mutta turvaavat
talouden tuotantopotentiaalia ja elpymisedellytyksiä. Erityisesti viruksesta eniten kärsivillä
toimialoilla työllisyysnäkymät ovat kuitenkin
vielä pitkään heikot, ja taloudellisessa toiminnassa on nähtävissä viruksesta johtuvia
rakenteellisia muutoksia. Vielä on toki vaikea
sanoa, kuinka suuria ja pysyviä nämä muutokset täsmälleen ovat. Sopeutumisvaiheessa työttömyyden ja konkurssien odotetaan
lisääntyvän.
Meillä ei ole koronakriisistä aikaisempaa kokemusta, ja erityisesti sen pidemmän aikavälin
vaikutuksista on hyvin suurta epävarmuutta.
Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että koronakriisi todennäköisesti hidastaa tuottavuuden
kasvua ja inflaatiota pitkäkestoisesti sekä lisää
euroalueen maiden talouksien erkaantumista
toisistaan. Myös toisen suuntainen kehitys on
mahdollista. Riskinä on kuitenkin, että euroalueen talous jää pitkäaikaisesti hitaan talouskasvun ja inflaation loukkuun. Koronakriisin myötä
kasvanut stagnaation riski euroalueella lisää
voimakkaiden ja koordinoitujen politiikkatoimien tarvetta.
Lähde:
Euro ja talous 5/2020 – 17.9.2020, Suomen Pankin julkaisu.
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Suomen talous
Suomen BKT supistuu Suomen Pankin arvion
mukaan kuluvana vuonna 4,7 prosenttia.
Vuosina 2021 ja 2022 BKT:n arvioidaan kasvavan 2–3 prosentin vauhtia. Viennin lisäksi
supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset
investoinnit. Vaikka taantuma näyttää jäävän
keväällä pelättyä pienemmäksi, se on silti
syvä ja toipuminen on hidasta. Julkisten
menojen lisääntyminen tukee talouskasvua
tänä vuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6
% v. 2021 ja 1,7 % v. 2022. Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on
hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä
asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen
kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien
toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto
kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja
kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. Työllisyys supistuu 2 % v. 2020 ja alkaa

palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin v. 2021.
Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää
71,9 prosenttiin v. 2024. Julkisen talouden
alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon
ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin
suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen
talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet
hallituksen päättämät covd-19-epidemiaan
liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.
Koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus pysyy suurena niin maailmantaloudessa kuin kotimaassakin. Riski ennakoitua
heikommasta kehityksestä on edelleen suuri,
etenkin jos viruksen leviämisen estämisessä
ei onnistuta.
Lähteet: VM taloudellinen katsaus, syksy 2020;
Suomen pankin talouskatsaukset

Kuntatalous
Valtion tukitoimenpiteet vahvistavat kuntatalouden tilaa merkittävästi vuosina 2020 ja
2021. Kuntatalouden kehitysnäkymät pysyvät
kuitenkin vaikeina, sillä tukitoimenpiteillä ei
pystytä korjaamaan kuntataloutta jo pitkään
vaivannutta tulo- ja menokehityksen rakenteellista epäsuhtaa.
Syksyn 2020 kuntatalousohjelma on laadittu
vuoden 2021 valtion talousarvioesityksen
yhteydessä valtiovarainministeriön toimesta.
Ohjelmassa esitetyn arvion mukaan kuntatalouden kehitysnäkymät ovat syksyllä 2020
haasteelliset. Kuntatalous jatkoi heikkenemistään vuonna 2019, yleinen taloudellinen
kehitys kääntyi hienoiseen laskuun jo vuoden
2019 loppupuoliskolla ja vuoden 2020 alussa
koronaviruspandemia sekä sitä seuranneet rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana.
Kuntatalouden kehitysnäkymät pysyvät
vaikeina
Valtiovarainministeriön kansantalousosaston
syksyn 2020 ennusteen mukaan Suomen talouden odotetaan alkavan elpyä ja kääntyvän
hitaaseen kasvuun vuonna 2021. Näkymään
liittyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta
kansainvälisen talouden kautta. Vaikka koronapandemia ei ole ohi, kuntatalouden näkymiä
arvioitaessa lähtökohtaisena oletuksena on,
että koronatilanne pysyy Suomessa hallinnassa eikä uusia, kevään 2020 kaltaisia laajoja
sulkutoimenpiteitä tule. On kuitenkin selvää,
että koronan aiheuttamia talousvaikutuksia
kanavoituu kuntatalouteen myös ensi vuonna.

Talouden hidas toipuminen yhdessä väestön
ikääntymisen ja rakennuskannan iästä ja
muuttoliikkeestä aiheutuvien investointipaineiden kanssa pitävät kuntatalouden jo pitkään
jatkuneen tulo- ja menokehityksen rakenteellisen epätasapainon mittavana lähivuosina.
Kuntatalouden tuloksen ennustetaan olevan
ensi vuonna lähellä tasapainoa, mutta investointitason pysyessä korkeana toiminnan ja
investointien rahavirran arvioidaan jäävän
noin 2 miljardia euroa negatiiviseksi. Vuoden
2021 jälkeen valtion koronavirustilanteeseen
liittyvät tukitoimet poistuvat ja toiminnan ja investointien rahavirta jää kehyskauden lopussa
runsaat 2 miljardia euroa negatiiviseksi. Siksi
myös kuntatalouden lainakanta jatkaa ripeää
kasvuaan ja uhkaa kasvaa noin 33 miljardiin
euroon vuonna 2024.
Kuntatalousohjelman yhteydessä laadittujen
kuntakohtaisten painelaskelmien perusteella talouden sopeutuspaine on lähivuosina
suuri kaikissa kuntakokoryhmissä. Vuosina 2021–2022 toiminnan ja investointien
rahavirran arvioidaan heikkenevän kaikissa
kuntakokoryhmissä valtion tukitoimien pienentyessä. Heikkenevä toiminnan ja investointien
rahavirta näkyy kuntien lainakannoissa sekä
kasvavana paineena nostaa kunnallisveroprosentteja. Myös negatiivisen vuosikatteen ja
alijäämäisten kuntien lukumäärän arvioidaan
kasvavan lähivuosina.
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Kuntatalouden näkökulmasta koronakriisistä
ollaan siirtymässä akuutin kriisin jälkeiseen
aikaan. Jatkossa vaikutukset riippuvat monilta
osin paitsi koronavirustapauksien määrästä eri alueilla, myös mahdollisista uusista
rajoitustoimista sekä kansainvälisen talouden
kehityksestä. Voidaan arvioida, että koronapandemian alueelliset vaikutukset vaihtelevat
myös tulevina vuosina merkittävästi. Siten
tarve kuntasektorin kestävyyttä parantaviin
rakenteellisiin uudistuksiin korostuu entisestään. Niiden lisäksi kuntatalouden vakauden
turvaaminen edellyttää myös kuntien omia
tuottavuus- ja sopeutustoimia.
Valtion koronatuki vahvistaa kuntataloutta merkittävästi
Vuoden 2020 kuntatalouden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa selvästi
kevään 2020 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmaksi. Vahvistumisen taustalla
ovat ennen kaikkea hallituksen kuntataloutta
vahvistavat tukitoimenpiteet. Myös verotu-

lojen kehitys on ollut keväällä ennustettua
parempaa. Tukitoimien ansiosta kuntatalous
vahvistuu selvästi poikkeuksellisen heikkoon
vuoteen 2019 verrattuna, mutta toiminnan
ja investointien rahavirta pysyy silti noin -0,8
miljardia euroa negatiivisena.
Syksyn 2020 budjettiriihen yhteydessä hallitus
päätti osoittaa kunnille lisätukea vielä vuodelle 2020. Peruspalvelujen valtionosuuksia
korotetaan syksyn lisätalousarvioissa vielä
400 miljoonalla eurolla ja sairaanhoitopiirien valtionavustusta 200 miljoonalla eurolla.
Lisäksi syksyn lisätalousarviossa osoitetaan
355 miljoonaa euroa koronavirukseen liittyvien
välittömien kustannusten, kuten testauksen,
täysimääräiseen korvaamiseen. Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille korvataan
erikseen rajatestauksen edellyttämästä testauskapasiteetin nostosta ja analyysitoiminnasta
aiheutuvat kustannukset enintään 200 miljoonaan euroon asti.
Lähde: kuntatalousohjelma vuodelle 2021, VM:n julkaisuja.

Asikkalan kunnan talous
Edellisten vuoden tapaan Asikkalan kunnan
taloudellinen tilanne on vakaa. Vuoden 2021
talousarviossa pystytään edelleen panostamaan kunnan elinvoiman kasvattamiseen
useilla eri tavoilla. Tulevaisuuden uhkatekijät
eivät ole kuitenkaan kadonneet mihinkään.
Väestömäärän väheneminen, ikääntyneiden
määrän voimakas kasvu, korkotason mahdollinen nousu, valtiontalouden tilasta aiheutuvat vaateet kuntatalouteen ja uutena tekijänä
koronapandemian aiheuttama talouskasvun
taantuminen ja työttömyyden kasvu. Suu on
edelleen pidettävä säkkiä myöten, jotta voimme jatkossakin voimallisesti panostaa kunnan
elinvoiman kehittämiseen.
Kunnan oman palvelutuotannon menojen
hallinta ei tuota edelleenkään päänvaivaa ja
ilahduttavasti sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujen kustannukset ovat vuoden 2020
aikana pysyneet toistaiseksi talousarvion
puitteissa. Vuoden 2020 osalta kunnan talous
tullee toteutumaan merkittävästi talousarviota
paremmin. Tämä johtuu ensisijaisesti valtion
kunnille osoittamasta koronatuesta (Asikkalan
osalta yli miljoona euroa) ja koronapandemian
huomattavasti ennakoitua pienemmästä vaikutuksesta kunnan talouteen. Koronatukea
on tulossa kunnille myös vuodelle 2021, mutta huomattavasti kuluvaa vuotta pienempi
määrä.
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Kunnassa on meneillään kaksi isoa investointihanketta, Vääksyn yhteiskoulun ja paloaseman rakentaminen, jotka vaikuttavat kunnan
talouteen monella tavalla. Näitä investointeja
varten tarvitaan noin 20 miljoonaa euroa lainarahaa, mutta onneksi kunnan lainamäärä on
tällä hetkellä selvästi kuntien keskiarvoa matalampi ja tulee vielä kuluvan vuoden hyvän tuloksen johdosta laskemaan. Näiden investointien jälkeen kunnan lainamäärä tulee olemaan
suuruusluokkaa 24 miljoonaa euroa, mikä on
juuri ja juuri alle kuntien keskimääräisen lainakannan per asukas. Koulu- ja paloasemainvestointi tulevat kirjanpidon poistojen muodossa rasittamaan taloudellista tulosta n. 600.000
euroa vuodessa, mikä on selvästi enemmän
kuin vanhan Vääksyn yhteiskoulun ja vanhan
paloaseman poistot. Onneksi tätä varten on
muutama vuosi sitten tehty kirjanpitoon investointivaraus, jota purkamalla saadaan iso osa
kasvaneista poistoista katettua usean vuoden
ajan. Vanhan Vääksyn yhteiskoulun alaskirjaus toteutetaan vuosina 2020-2022 ja uusien
rakennusten ylläpitokulut tulevat olemaan jonkin verran korkeammat, kuin nykyisten vanhojen rakennusten, ainakin Vääksyn yhteiskoulun elinkaaren alkuvaiheessa. Myöhemmin
ero tasoittuu, koska Vääksyn yhteiskoulun
kulut jakaantuvat tasaisesti koko 20 vuoden
elinkaarisopimuksen ajalle verrattuna perinteiseen malliin, missä kulut ovat aluksi pienemmät ja vuosikorjausten muodossa myöhemmin nousevat.
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Vuosi 2022 tulee olemaan kunnille viimeinen
vuosi, milloin sote-kustannukset ovat kuntien kannettavina. Sote-uudistuksen astuessa
voimaan vuoden 2023 alusta kunnilta poistuvat sote-kustannukset, palo- ja pelastustoimen kustannukset sekä oppilashuollon
kustannukset. Asikkalan kunnan osalta nämä
ovat suuruusluokkaa 31 miljoonaa euroa arvioidussa vuoden 2022 tasossa. Samalla
kuntien kunnallisveroprosenttia alennetaan
kaavamaisesti ja sote-kustannuksiin liittyvät
valtionosuudet poistuvat kunnilta. Uudistusta
ei pystytä tekemään siten, että se olisi täysin
kustannusneutraali kaikille kunnille. Tämän
vuoksi uudistuksen taloudellista vaikutusta
rajataan siten, että se on enintään 60 euroa/
asukas. Ensimmäisenä vuotena eli 2023

TP 2019

TA 2020

muutoksen vaikutus on kaikille kunnille nolla
ja siirtymätasauksen avulla uusi taso saavutetaan vuonna 2027. Asikkalan kunnan osalta
muutos tarkoittaa tämän hetken arvion mukaan noin puolen miljoonan euron sopeutusta
vuosien 2023-2027 aikana.
Kuntamme talouden näkymät ovat sote-uudistuksenkin jälkeen varovaisen positiiviset,
mutta toimintaa ja taloutta tulee koko ajan
tarkastella kriittisesti, jotta voimme varautua
tuleviin yllätyksiin (vrt. koronapandemia) ja
pystymme panostamaan kunnan elinvoiman
kasvattamiseen.

TA 2021

TP 2019 TA 2020
TA 2021
Vuosikate
2
363
295
2
662
815
2 982 695
Vuosikate 2 363 295 2 662 815 2 982 695
Poistot2 2152131
2151131
1 937 2000
2 500 000
Poistot
937 000
500 000

Kunnan vuosikatteen riittävyys poistoihin
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0

TP 2019

TA 2020
Vuosikate

Poistot
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Väestönkehitys ja työllisyys

Käyttötalousosa

Kunnan väestömäärällä on merkittävä vaikutus
kunnan elinvoimaisuuteen. Kunnan väestön
kasvu luo edellytyksiä elinvoiman kehittämiselle monella tavoin. Asikkalan kunnan väestömäärän kehittymisen trendi on monen muun
samankaltaisen kunnan tavoin laskeva. Erittäin
myönteistä on kuitenkin se, että muuttoliike
on parin viime vuoden aikana kääntynyt positiiviseksi: kuluvan vuoden tammi-syyskuussa
kuntaan muutti yli 300 henkilöä ja nettomuuttovoitto tänä aikana oli +25 henkilöä. Kunnan
väestömäärän laskuun ei siis niinkään vaikuta
muuttoliike, vaan syntyvyyttä selvästi korkeampi kuolleisuus. Tuoreiden tilastojen ja väestöennusteiden mukaan ikääntyvän väestön
määrän kasvu ja syntyvyyden lasku ovat koko
Suomea koskeva vakava ongelma. Syntyvyyden lisäämiseksi tarvitaan koko maan kattavia

Investointiosa
Tuloslaskelmaosa
Rahoitusosa

merkittäviä rakenteellisia toimenpiteitä, joiden
avulla lapsiperheiden taloudellisia ja sosiaalisia edellytyksiä parannetaan ja sitä kautta luodaan edellytyksiä syntyvyyden kasvulle. Maahanmuutto on myös nähty yhä useammissa
puheenvuoroissa merkittävänä tekijänä koko
Suomen väestönkasvun kannalta. Kuntamme
strategiassa kunnan houkuttelevuuden lisääminen on keskiössä ja väestönkasvuun tuleekin jatkossa panostaa jatkuvasti.
Kunnan työllisyyskehitys on ollut positiivista
aina kuluvan vuoden kevääseen saakka,
jolloin koronapandemia syöksi työttömyyden
kasvuun koko maassa. Ensi vuoden alusta käynnistyvä Lahden seudun työllisyyden
kuntakokeilu on suuri mahdollisuus ja näytön
paikka kuntien työllisyystoimijoille.

Väestömäärän kehitys Asikkalassa
9500
9000

Asukasmäärä

Lähde: Tilastokeskus

8500
8000
7500

8087

8058

2019

9/2020

7000
6500
6000
5500
5000

1950

Työvoima
Työttömien lkm
Työttömyys %

1960

1970

1980

2017
3 519
400
11,39

1990

2018
3 485
347
9,96

2000

2019
3 400
301
8,82

2010

9/2020
3 332
373
10,40

Asikkalan kunnan työttömyysasteen kehitys 20172020
12,00
10,00
8,00
6,00

Työttömyys %

4,00
2,00
0,00

2017

2018

2019
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Talousarvion ja taloussuunnittelun perustelut
Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan talousarvio osana taloussuunnitelmaa on toisaalta
valtuuston keskeinen kunnan toiminnan ohjausväline, toisaalta kunnan kokonaistaloudellinen suunnitelma. Valtuuston on vuoden
loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
ottaen huomioon kuntakonsernin talouden
vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman
on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan
tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa
brutto- tai nettomääräisenä.

Käyttötalousosa

Kunnan talousarviovalmistelu perustuu kuntalakiin (410/2015), kunnan hallintosääntöön
sekö Kuntaliiton ja kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston lausuntoihin ja yleisohjeisiin.
Käyttötalouden ja investointien suunnittelussa huomioidaan edellisen tilikauden toteuma,
meneillään olevan tilikauden tilinpäätösennuste sekä arvioidaan mahdollisia palvelutarpeen
muutoksia ja niiden vaikutuksia suunnitelmakauden menokehykseen. Tulorahoituksen
osalta verotulojen ja valtionosuuksien arvioinnissa hyödynnetään Kuntaliiton ja verohallinnon verotulo- ja valtionosuusennusteita.
Tuoreimpana haasteena on tulevan soteuudistuksen talousvaikutusten arviointi, jossa
apuna ovat valtiovarainministeriön laskelmat
ja ennusteet. Kunnan taloussuunnittelussa
toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys.
Talousarvio on kiinteä osa kunnan strategian
toteuttamista.
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Asikkalan kunnan menojakauma palvelualueittain
Asikkalan kunnan menojakauma palvelualueittain
Tekniset palvelut

Sosiaali- ja
terveyspalvelut

Hyvinvointipalvelut

15%
50%

4%
26%

5%

ASIKKALAN KUNNAN TULOJAKAUMA

49,8%

Asikkalan kunnan tulojakauma

Konsernipalvelut

Kiinteistöverotulot
Yhteisöverotulot

Tuet ja avustukset
Myyntituotot

8%

Muut toimintatuotot
Maksutuotot

1%

5%

5% 3%

42%

8%

32%

Valtionosuudet
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Verotulot
Kunnallisvero
Yhteisövero
Kiinteistövero
Yhteensä

TP 2019
25 296 038
1 538 203
2 910 429
29 744 670

Tuloslaskelmaosa

TA 2020
26 204 000
1 630 000
2 905 000
30 739 000

TA 2021
26 000 000
2 000 000
2 950 000
30 950 000

Verotulot vuosina 2019-2021

Rahoitusosa
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0

TP 2019

%

Kunnallisvero

TA 2020

Yhteisövero

TA 2021

Kiinteistövero
Yhteensä
yleishyödyllisten

yhteisöjen yleishyödyllisessä
muu
				
vakituinen
rakentamatkäytössä
asuinrakennus asuinrakennus
tomat tontit
olevat kiint.
tulovero
yleinen

Asikkalan 0,93
kunnan
valtionosuudet
vuosina
2019-2021
%
0,45 %
1,25 %
0,75 %
3,00 %
TP 2019
TA 2020
TA 2021
18 409kunnan
626
19 836 817 vuosina
20 2019-2021
600 000
Asikkalan
valtionosuudet

voimalaitoksen
kiinteistöveroprosentti

20,75 %

TP 2019
18 409 626

TA 2020
19 836 817

TA 2021
20 600 000

Valtionosuudet vuosina 2019-2021
21 000 000

20 000 000

19 000 000

18 000 000

17 000 000

TP 2019

TA 2020
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Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja
–suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Käyttötalousosa kuvaa kunnan järjestämän
toiminnan rahoittamista vahvistetun organisaatiorakenteen mukaisesti (ks. Kunnan organisaatiorakenne s. 16). Käyttötalousosassa
kunnan toiminta on jaettu palvelualueisiin ja
edelleen vastuualueisiin. Kukin vastuualue
koostuu vähintään yhdestä kustannuspaikasta, johon budjetoidaan tileittäin toimintatuotot
ja -kulut. Käyttötalousosassa toimintakate
kuvaa kullekin palvelualueelle osoitettua nettomenomäärärahaa, eli tuottojen ja menojen
erotusta.
Investointiosassa esitetään palvelualueittain ryhmiteltyinä kunnan pitkävaikutteiset,
yli tilikauden toimintaa palvelevat hankinnat
eli investoinnit. Investointiosassa hyväksytään kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot
hankkeille ja hankeryhmille.
Tuloslaskelmaosa on kunnan kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on
osoittaa tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Tuloslaskelman toimintakate -summataso kuvaa käyttötalouden nettomenoja.
Tuloslaskelmaosan kuva kokonaistaloudellisuudesta rakentuu toimintakatetason, tulorahoitustason (verotulot, valtionosuudet, muut
rahoitustuotot ja -kulut) ja kirjanpidollisten
erien (poistot ja arvonalentumiset, varausten
lisäys ja vähennys) yhdistelmästä. Tilikauden
tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan
omaa pääomaa. Ylijäämäinen tilikauden tulos
voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää
edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Alijäämäistä tilikauden tulosta voidaan
vastaavasti kattaa varauksista tai rahastoista
tehtävillä siirroilla tuloslaskelmaan.

Rahoitusosan tehtävänä on kuvata tarkasteltavien varainhoitovuosien rahanliikkeitä.
Rahoitusosaan kootaan arviot kunnan rahan
lähteistä ja rahan käytöstä. Rahoitusosa päätyy kuvaamaan varainhoitovuosien rahavirtojen vaikutusta maksuvalmiuteen.
Osana toiminnan ohjausta talousarviokirjassa
on määritelty sitovuustasot eri talousarvion
osille. Sitovuudella tarkoitetaan raportointivelvollisuuden tasoa palvelualueelle myönnetyn
nettomenomenomäärärahan tai investointiryhmälle osoitetun määrärahan muutoksissa
sekä asetun vuositavoitteen toteutumisen
arvioinnissa. Sitovuustasoista on säännelty
hallintosäännön 41 §:ssä sekä kulloinkin määräävässä talousarviossa.
Talousarvio on valtuustoon nähden sitova
palvelualueittain niin, että sitovuus on käyttötaloudessa menojen ja tulojen erotus eli
netto. Strategian toimenpideohjelma on
valtuustoon nähden sitova kokonaisuudessaan. Investointiosa on valtuustoon nähden
sitova investointiryhmittäin. Ryhmät esitetään kustannuspaikoittain talousarviokirjan
investointiosassa.
Valtuustoon nähden sitovat osat raportoidaan
hallintosäännön mukaan toiminnan ja talouden osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain.
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Kunnan organisaatiorakenne

Investointiosa
Tuloslaskelmaosa

VALTUUSTO
Keskusvaalilautakunta
Vaalilautakunnat

Tarkastuslautakunta

KUNNANHALLITUS

Kaavoitusjaosto

Yhteistyötoimikunta

Rahoitusosa

KUNNANJOHTAJA
Hallinto- ja
henkilöstöpäällikkö

Johtoryhmä

KASVATUSJA OPETUSLAUTAKUNTA

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TEKNINENLAUTAKUNTA

Kehittämispäällikkö

Kaavoituspäällikkö

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

KASVATUS- JA
OPETUSPALVELUT

HYVINVOINTIPALVELUT

TEKNISET
PALVELUT

KONSERNIPALVELUT

Sivistysjohtaja

Hyvinvointijohtaja

Tekninen johtaja

Talousjohtaja

Opetuspalveluiden
vastuualue

Liikunta- ja terveydenedistämispalvelut

Tekninen hallinto

Elinvoimapalveluiden
vastuualue

Perusterveydenhuolto
ja sosiaalipalvelut

Opetuspalveluiden
hallinto ja tuki

Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut

Palvelutuotantokiinteistöt

Hallinto- ja henkilöstöpalveluiden vastuualue

Erikoissairaanhoito

Yhtenäiskoulu

Nuorisopalvelut

Muut kiinteistöt

Talous- ja tietohallintopalveluiden vastuualue

Ympäristöterveydenhuolto

Kalkkisten
palvelukeskus

Kirjasto ja
kulttuuripalvelut

Liikenneväylät ja
yleiset alueet

Kaavoituksen ja maankäytön vastuualue

Länsi-Asikkalan
koulu

Työllistäminen

Palo-, pelastus- ja
suojelutyö

SOTEPALVELUT *

Asikkalan
Vesi Oy

Vesivehmaan
koulu

Tukipalvelut

Asikkalatalot Oy

Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualue

Ympäristönsuojelu

Asikkalan
Elinkeino Oy

Varhaiskasvatuspalveluiden hallinto ja tuki

Rakennusvalvonta

Iltapäivätoiminta

Yksityistietoimi
* Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Päiväkodit
Perhepäivähoito
Esiopetus
Kotihoidon ja
yksityisenhoidon tuki
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Kunnan strategia - Suomen liikkuvin kunta
Strategialla tarkoitetaan päätöksiä ja toimintaa
ohjaavaa johdonmukaista mallia, suunnitelmaa ja tietoisesti päätettyä toiminnan suuntaa,
jonka avulla pyritään ennakoimaan tulevaisuutta ja lisäämään kunnan mahdollisuuksia
selviytyä entistä enemmän epävarmuuksia sisältävässä toimintaympäristössä.
Yksinkertaisimmillaan kuntastrategia ymmärretään kunnan toiminnan punaiseksi langaksi
tai tieksi kohti haluttua tulevaisuutta. Parhaimmillaan kuntastrategia on sisäistetty erityiseksi
tavaksi ajatella, joka heijastuu kunnan päätöksentekotilanteisiin ja arkitoimintaan.
Asikkalan valtuusto hyväksyi kokouksessaan
12.3.2018 Asikkalan kunnan strategian 20182021.

1. Edistämme hyvinvointia ja terveyttä
ennakoiden
2. Kehitämme palvelujen saavutettavuutta
3. Kehitämme liikkuvaa ja joustavaa
palveluasennetta

5. Haemme vetovoimaa matkailusta ja 		
teemme Asikkalaa tunnetuksi

Toimintatapa

Asukkaiden hyvinvointi on meille tärkeintä

YHDESSÄ

Paikallisuus tuo meille väkeä
Asikkala on vetovoimainen asuin- ja lomakunta. Asikkalaan muuttaa aiempaa enemmän
uusia asukkaita ja kunnassa on monipuolista
yritystoimintaa. Asikkala on helposti saavutettavissa.
Elinvoima vie meitä maailmalle
Asikkala on kansallisesti ja kansainvälisesti
tunnettu. Kunta viestii toiminnastaan aktiivisesti ja tukee kaikessa toiminnassaan elinvoiman
kasvattamista.

		

4. Toimimme yrittäjämyönteisesti

Visio

Asikkalassa on vireä elinympäristö ja hyvinvoivat kuntalaiset. Asikkalassa on laadukkaat
palvelut, joita kehitetään yhdessä asukkaiden
kanssa. Asikkala on liikuntaan houkuttelevin
kunta Suomessa.

Investointiosa

Tavoitteet

Osallistamme kuntalaiset ja paikalliset toimijat
mukaan kunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. Toimimme yhdessä muiden kuntien ja
maakunnan kanssa. Teemme kunnassa hallintorajat ylittävää työtä.
ENNAKOIDEN
Verkostoidumme kehittämistyössä ja palvelutoiminnassa. Johdamme kuntaa pitkäjänteisesti ja valmistelemme päätöksemme perusteellisesti. Toimimme kustannustehokkaasti ja
taloudellisesti kestävästi.
ENNAKKOLUULOTTOMASTI
Kokeilemme ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. Kehitämme toimintamme avoimuutta,
sujuvuutta ja joustavuutta.
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ASUKKAIDEN HYVINVOINTI ON MEILLE TÄRKEINTÄ
TAVOITE 1: Edistämme hyvinvointia ja terveyttä ennakoiden
TOIMENPITEET
•

LIIKUNTA
JA MUUT
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET

•
•
•
•

LIIKENNE

•
•

Lisäämme ja laajennamme monipuolisia ympärivuotisia
vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia mm. yhteistyöllä
yhdistysten ja järjestöjen kanssa sekä hyödyntämällä
lähikuntien liikunta- ja kulttuuripalveluita.
Otamme toiminnassamme huomioon kaikkien kuntalaisten
ennaltaehkäisevän terveyden ja hyvinvoinnin tukemisen.
Teemme Asikkalasta Ilo kasvaa liikkuen ja Liikkuva koulu
--ohjelmien kärkikunnan.
Tarjoamme maksuttomat liikuntapaikat ja -neuvonnan
kaikille kuntalaisille.
Luomme uusia liikuntapaikkoja ja pidämme huolta vanhojen
liikuntapaikkojen kunnosta.
Parannamme liikenneturvallisuutta esim. panostamalla
kevyen liikenteen väyliin.
Etsimme uusia tapoja julkisen liikenteen järjestämiseen
sekä paikallisen asiointiliikenteen muodossa että Lahden
suuntaan.

MITTARIT
•
•
•
•
•

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen mittarit
(THL) (TEA-pistemäärä)
Toteutetaan
kuntalaiskysely
Lasten ja nuorten
aktiivisuusseuranta (mm.
kouluterveyskyselyt)
Liikuntapaikkojen määrä ja
käyttöaste
Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen mittarit (THL)

•

Liikenneturvallisuutta
koskevat selvitystyöt
toteutettu (kyllä/ei)

•

Perusopetuksen
laatukriteereiden
päivittäminen 2019 ja
seuranta 2020 alkaen
Koulupoissaolojen kehitys
Oppilaiden koulumatkaaikojen seuranta

VASTUU
Hyvinvointipalvelut
sekä muut
palvelualueet
linkittyvien
toimintojen osalta
Kasvatus- ja
opetuspalvelut
Hyvinvointipalvelut

Tekniset
palvelut

ASUKKAIDEN HYVINVOINTI ON MEILLE TÄRKEINTÄ
TAVOITE 2: Kehitämme palvelujen saavutettavuutta
TOIMENPITEET
KOULU JA
VARHAISKASVATUS

•
•

LAPSI- JA
PERHETYÖ

•
•

Investoimme nykyaikaisiin oppimisympäristöihin.
Teemme koulumatkojen vaaranpaikkakartoitukset ja
ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin

Toimimme perhekeskus-verkon rakentamiseksi
ja pilotoimme Asikkalassa perhekeskusmallia.
Selvitämme palvelukeskusmallin laajentamista.

MITTARIT

•
•

•
•
•

IKÄIHMISET

•
•

Etsimme tapoja parantaa ikäihmisten palvelujen
saatavuutta yhteistyössä yrittäjien ja järjestöjen kanssa.
Pidämme huolta, että Asikkalan palvelut ovat esteettömiä.

•

VASTUU
Kasvatus- ja
opetuspalvelut

Perhekeskusmalli
pilototoitu (kyllä/ei)
Perhekeskuspilotin
vaikutusten arviointi
Kouluterveyskyselyt

Hyvinvointipalvelut
ja muut toimijat
linkittyvien
toimintojen osalta

Ikäihmisten palveluiden
saatavuuden parantuminen

Hyvinvointipalvelut
Tekniset palvelut
Konsernipalvelut

PAIKALLISUUS TUO MEILLE VÄKEÄ
TAVOITE 3: Kehitämme liikkuvaa ja joustavaa palveluasennetta
TOIMENPITEET
•

VUOROVAIKUTUS

•
•
•
•

Laadimme uudenlaisen tiedotustavan tueksi
viestintätoimenpideohjelman, jolla parannetaan
tiedonkulkua, viestintää ja avoimuutta.
Reagoimme kuntalaisten yhteydenottoihin nopeasti ja
mielellämme sekä lisäämme päätöksenteon läpinäkyvyyttä.
Valitsemme kuntaan innostajan, joka avustaa yhdistyksiä
ja toimijoita hankeavustusten hakemisessa sekä
kannustaa heitä järjestämään toimintaa.
Otamme käyttöön osallistavan budjetoinnin
kylätoimijoille ja nuorille.
Toimimme sen puolesta, että vapaa-ajan asukkaat
muuttaisivat pysyvästi Asikkalaan.

MITTARIT
•
•

•
•
•
•

KUNTAKONSERNI

•
•
•
•

Pidämme aktiivisesti yllä henkilöstön osaamista
koulutussuunnitelman avulla.
Huolehdimme kunnan henkilöstön hyvinvoinnista.
Johdamme konsernia pitkäjänteisesti uuden kuntalain
mukaisella konserniohjeella.
Teemme kunnan omistamista yhteisöistä suunnitelman,
jossa linjaamme omistukset ja laadimme niille selkeät sekä
mitattavat tavoitteet ja valvomme niiden toteutumista.
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•

•
•

Viestintätoimenpideohjelma
laadittu ja vaikutusarviointi
tehty (kyllä/ei)
Päätöksenteon
läpinäkyvyyden
lisäämiseksi tehtyjen
toimenpiteiden määrä
Kuntalaiskysely
Osallistavat budjetit laadittu
(kyllä/ei)
Osallistavien budjettien
vaikutusarviointi toimijoiden
näkökulmasta
Väestönmuutos
Henkilöstöpoliittinen
suunnitelma tehty (sisältää
mm. koulutussuunnitelman
ja työhyvinvointikyselyn)
Työterveyshuollon menojen
seuranta
Uusi konserniohje laadittu
ja omistajaohjauksen
parantumisen arviointi tehty
(kyllä/ei)

VASTUU
Konsernipalvelut

ASIKKALAN KUNTA

Yleiset
perustelut
Käyttötalousosa

PAIKALLISUUS TUO MEILLE VÄKEÄ

Investointiosa

TAVOITE 4: Toimimme yrittäjämyönteisesti
TOIMENPITEET
•

HANKINNAT

YRITYSTEN
KASVUN
TUKEMINEN

•

•
•
•
•
•

MITTARIT

Suunnittelemme julkiset hankinnat siten, että myös
pienyrittäjät pääsevät niihin mukaan.
Käytämme rohkeasti hiilijalanjälkeä, sosiaalista
hankintaehtoa ja muita laatutekijöitä hankintojen
kilpailutuksissa.

•

Toteutamme toimistohotellin yritysten ja
etätyöntekijöiden tarpeisiin.
Edistämme kasvuyrittäjyyttä ja panostamme
yrittäjämyönteiseen palveluasenteeseen päätöksenteossa
Pidämme huolta yritysmyönteisestä maankäytöstä,
kaavoituksesta ja sekä infrasta Asikkalassa.
Vaikutamme aktiivisesti yhdessä muiden naapurikuntien
kanssa Lahden, Päijät-Hämeen ja valtion päättäjiin
valtatie 24:n kehittämisen puolesta.
Kehitämme lentokenttää ja satamia yritysten sekä
työpaikkojen lisäämiseksi.

•
•
•
•

Paikallisilta palveluntuottajilta
tehtyjen hankintojen
kokonaismäärä
käyttötalouden puolella
(%)

VASTUU
Tekniset palvelut
Konsernipalvelut

Rahoitusosa

Työpaikkaomavaraisuusaste
Myytyjen yritystonttien määrä
Yritystyytyväisyyskysely
Uusien yritysten määrä

ELINVOIMA VIE MEITÄ MAAILMALLE
TAVOITE 5: Haemme vetovoimaa matkailusta ja teemme Asikkalaa tunnetuksi
TOIMENPITEET
•

VERKOSTOT
•
•
•

KULTTUURIYMPÄRISTÖ

•
•

Olemme aktiivisia valtakunnallisissa sekä
maakunnallisissa matkailuyhteistyötä edistävissä
verkostoissa ja hankkeissa, esimerkkinä tästä
Salpausselkä Geopark -hanke ja Western Lakeland.
Jatkamme ja kehitämme kansainvälistä yhteistyötoimintaa
(esim. Douzelage-toiminta).
Markkinoimme kuntaa tapahtumissa Asikkalassa
ja Asikkalan ulkopuolella.
Kehitämme luonto- ja vesistömatkailua.
Kokoamme digitaalisen kulttuurikartaston Asikkalan
luonto-, ympäristö- ja palvelukohteista.
Toteutamme Vääksyn kulttuuriympäristöohjelmaa
sekä kehitämme kanava-aluetta.

MITTARIT

VASTUU

•
•

Yöpymisten määrä
Matkailijoiden määrä

Konsernipalvelut

•

Kulttuurikartasto koottu
(kyllä/ei)
Asikkalan mobiiliopas
käytössä

•

SUOMEN
LIIKKUVIN
KUNTA

Edistämme
bhyvinvointia ja
terveyttä
ennakoiden

bKehitämme
palvelujen
saavutettavuuttab

Toimimme yrittäjämyönteisesti
Haemme
vetovoimaa
matkailusta ja
teemme Asikkalaa
tunnetuksi

Kehitämme
liikkuvaa ja
joustavaa
palveluasennettab
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Strategian toteuttamisohjelmat

Tuloslaskelmaosa

ASIKKALAN KUNTA

Yleiset
perustelut
Käyttötalousosa
Investointiosa
Tuloslaskelmaosa
Rahoitusosa

Kunnan strategian toimenpideohjelma vuodelle 2021
Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan kuntastrategia on otettava huomioon talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa. Talousarvio
ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne
toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Kuntastrategian ja vuosittain asettavan talousarvion välinen käytännönyhteys konkretisoituu
vuositavoitteiden asetannassa. Talousarvion
yhteydessä valtuusto vahvistaa kunnanhallituksen ja lautakuntien esityksen pohjalta palvelualuekohtaiset toiminnalliset tavoitteet, joiden
toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa.

Vuositavoitteiden toteutumisen seurantaa ja arviointia varten kullekin tavoitteelle on määritelty toimenpiteet ja mittarit. Palvelualuejohtajan
tehtävänä on vastata toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta ja toteutumisen seurannasta. Talousarvion yhteydessä vahvistettava
strategian toimenpideohjelma kuvastaa määrärahojen ja tuloarvioiden tapaan valtuuston
tahtoa. Toimenpideohjelmasta poikkeaminen
voidaan näin ollen tehdä vain perustellusta
syystä.

Kunnanhallitus
Vuositavoitteet 2021
Konsernipalvelut
(Elinvoimapalvelut, kaavoitus ja maankäyttö, hallinto- ja henkilöstöpalvelut, talous- ja tietohallinto)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yleishallinnon toimintaperiaatteita kehitetään joustavaa palveluasennetta tukeviksi ja tehokkaiksi
Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä onnistumista tuetaan aktiivisesti.
Keskusta-alueen ja lentokentän kehittäminen
Vetovoimainen matkailu ja vireä yrityselämä
Vahva kuntaimago
Kunnanhallituksen 12.10.2020 päätöksen mukaisen kaavoitusohjelman täytäntöönpano
Kaavoitusohjelman jatkokehittäminen maankäytön ja maanhankinnan keinoin

Tavoite

1. Yleishallinnon
toimintaperiaatteita kehitetään
joustavaa palveluasennetta
tukeviksi ja tehokkaiksi

2. Henkilöstön työhyvinvointia ja
työssä onnistumista tuetaan
aktiivisesti.

3. Keskusta-alueen ja
lentokentän kehittäminen

Toimenpide
•

Hallintoa ja päätöksentekoa tehostavat
järjestelmäuudistukset toteutetaan
vuonna 2021.

•

Päätöksenteossa otetaan käyttöön
sähköinen kokousjärjestelmä ja
etäkokoukset vuoden 2021 aikana.

•

Sähköisen arkistoinnin valmistelun
käynnistäminen ja pilotointi

•

Työkykyjohtamisen prosessit arvioidaan
ja kehitetään arvioinnin pohjalta
yhteistyössä tarvittavien sidosryhmien
(Keva, työterveyshuolto) kanssa.
Työkykyjohtaminen huomioi jatkossa
vahvemmin kaikki organisaation eri roolit
(johto, esimiehet, yksikkö, yksilö).

•

•

Valmentavan johtamisen
toimintakulttuuria vahvistetaan
organisaatiossa johdonmukaisesti
erilaisten toimintatapojen avulla.

•

Keskustan kehittämislinjausten luominen
ja yhteisöllisyyden parantaminen
Lentokentän masterplan-työn jatkaminen
Toivo Kärki-alueen yleissuunnitelman
mukainen aluekehittäminen

•
•
•
•

4. Vetovoimainen matkailu ja
vireä yrityselämä

•
•
•
•
•
•
•

5. Vahva kuntaimago

Työterveyshuollon palveluntuottaja
arvioidaan organisaation tarpeiden
näkökulmasta ja selvitetään eri
vaihtoehdot.

•

Mittari
•

Järjestelmäuudistus (Dynasty10)
toteutettu (kyllä/ei)

•

Sähköinen kokousjärjestelmä otettu
käyttöön (kyllä/ei)

•

Etäkokoukset otettu käyttöön (kyllä/ei)

•

Sähköisen arkistoinnin valmistelu
aloitettu ja pilotointi suunniteltu
(kyllä/ei)

•

Työkykyjohtamisen prosessit arvioitu,
uudet toimintamallit kehitetty ja
jalkautettu organisaatioon (kyllä/ei)

•

Työkykyä mittaavien mittareiden
lukujen paraneminen
(sairauspoissaolot, työterveyshuollon
kustannukset sairaanhoidollisesta
toiminnasta KL2,
työkyvyttömyyseläkkeiden määrä)

•

Palveluntuottajaa koskeva arviointi
tehty (kyllä/ei)

•

Valmentavan johtamisen
toimintakulttuuria koskeva hanke
toteutettu onnistuneesti (kyllä/ei)
keskustan kehittämislinjaukset ja
toimenpiteet

•
•

valmistunut Masterplan

•

Toivo Kärki –alueelle toteutettu
monitoimilava
matkailuinfon laajemmat aukioloajat ja
yritysyhteistyö

Päijännetalon matkailuinfon uudistaminen
yrittäjävetoiseksi ja ympärivuotiseksi
palveluksi
uusien veneily- ja matkaparkkipalveluiden
kartoittaminen
Matkailupanostus Karisalmen sillan
alueelle
uusien markkinointimateriaalien
luominen
Sinivuokko-rakennuksen kunnostaminen
etätyöpisteeksi
laaditaan uusille yrityksille tietopaketti
verkkosivuille
Metsä-Aakalan aluemarkkinointi
kunnan verkkosivujen uusiminen ja
sähköisen asioinnin parantaminen
kunnan imagollisten tavoitteiden
tarkentaminen

•

jatketaan kunnan viestintäohjeen
päivitystyötä

•
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•

lisääntynyt matkailun palvelutarjonta

•

uudet kunta- ja vesistömatkailuesitteet

•

co-working-tilan valmistuminen

•

toteutuneet markkinointimateriaalit ja toimenpiteet

•

uudet kunnan verkkosivut
käyttöönotettu ja koulutukset pidetty
HINKU- ja RANKU-statuksen
hyödyntäminen imagon kehittämisessä
päivitetty viestintäohje sekä graafinen
ohjeistus

•

ASIKKALAN KUNTA

Yleiset
perustelut
•

3. Keskusta-alueen ja
lentokentän kehittäminen

•
•

valmistunut Masterplan

•

Toivo Kärki –alueelle toteutettu
monitoimilava
matkailuinfon laajemmat aukioloajat ja
yritysyhteistyö

jatketaan kunnan viestintäohjeen
päivitystyötä

•

•

viestinnän tavoitettavuuden parantaminen

•

kunnassa tehtävän työn näkyvämmäksi
saattaminen

•

•

•
•
•
•
•
•

7. Kaavoitusohjelman
jatkokehittäminen

•

•

•

6. Kaavoitusohjelman
täytäntöönpano

keskustan kehittämislinjaukset ja
toimenpiteet

•

•

5. Vahva kuntaimago

•

Päijännetalon matkailuinfon uudistaminen
yrittäjävetoiseksi ja ympärivuotiseksi
palveluksi
uusien veneily- ja matkaparkkipalveluiden
kartoittaminen
Matkailupanostus Karisalmen sillan
alueelle
uusien markkinointimateriaalien
luominen
Sinivuokko-rakennuksen kunnostaminen
etätyöpisteeksi
laaditaan uusille yrityksille tietopaketti
verkkosivuille
Metsä-Aakalan aluemarkkinointi
kunnan verkkosivujen uusiminen ja
sähköisen asioinnin parantaminen
kunnan imagollisten tavoitteiden
tarkentaminen

•

4. Vetovoimainen matkailu ja
vireä yrityselämä

Keskustan kehittämislinjausten luominen
ja yhteisöllisyyden parantaminen
Lentokentän masterplan-työn jatkaminen
Toivo Kärki-alueen yleissuunnitelman
mukainen aluekehittäminen

•

lisääntynyt matkailun palvelutarjonta

•

uudet kunta- ja vesistömatkailuesitteet

•

co-working-tilan valmistuminen

•

toteutuneet markkinointimateriaalit ja toimenpiteet

•

uudet kunnan verkkosivut
käyttöönotettu ja koulutukset pidetty
HINKU- ja RANKU-statuksen
hyödyntäminen imagon kehittämisessä
päivitetty viestintäohje sekä graafinen
ohjeistus

•

•

sähköiset älynäytöt, intra,
ajankohtaistiedotteet

Kaavoituksen valmistelun ja
päätöksenteon toimenpiteet ohjelman
mukaisesti

•

Kaavoitusohjelman toteutuminen
aikataulun mukaisesti.

Maankäytön ja maanhankinnan tilanne- ja
tarvekartoitus. Alustavien neuvotteluiden
käynnistäminen.

•

Tilanne- ja tarvekartoitus tehty.
Alustavia neuvotteluita käyty.

Vuositavoitteet 2021
Konsernipalvelut
Tytäryhtiöt: Asikkalatalot Oy, Asikkalan Vesi Oy, Asikkalan Elinkeino Oy

Tavoite
1. Asikkalatalot Oy:lle laaditaan
pitkän aikavälin strategia.
2. Asikkalatalot Oy:n talous
pysyy tasapainossa.
3. Asikkalatalot Oy:n
markkinointi nousee uudelle
tasolle.

Toimenpide

Mittari

•

Olemassa oleva asuntokanta salkutetaan
ja vuokra-asuntojen tuleva tarve
määritellään (määrä, laatu, sijainti).

•

Strategia laadittu v. 2021 aikana.

•

Kiinteistöstrategian laatimisen yhteydessä
laaditaan pitkän aikavälin
taloussuunnitelma.

•

Taloussuunnitelma laadittu v. 2021
aikana

•

Asikkalatalot Oy:lle rakennetaan internetsivut.
Asiakaspalvelun laatua parannetaan.
Asuntojen markkinointiin panostetaan.

•
•

4. Asikkalan Elinkeino Oy:n
asiakasmäärän kasvu.

•

Asikkalan Elinkeino Oy:n palveluita
markkinoidaan tehokkaasti yrittäjille,
sidosryhmille, pankeille.

5. Asikkala Vesi Oy:n tuloksen
nostaminen positiiviseksi.

•

Toiminnan tehostaminen ja tuloksen
parantaminen.
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•
•

Internetsivut käytössä v. 2021

•

Asiakaspalvelun laadun parantuminen
todennettu
Markkintointitoimenpiteitä tehty

•

Asiakasmäärän kasvu

•

Tappio vuodelta 2021 enintään
100.000 euroa ja vuodelta 2022
positiivinen tulos.

Käyttötalousosa
Investointiosa
Tuloslaskelmaosa
Rahoitusosa

ASIKKALAN KUNTA

Yleiset
perustelut
Käyttötalousosa
Investointiosa

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Vuositavoitteet 2021
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tuloslaskelmaosa
Rahoitusosa

Kasvatus- ja opetuspalvelut
1.
2.
3.
4.

Oppimisen tukeminen
Lasten, koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen
Henkilöstön hyvinvointi
Joukko- ja palveluliikenne sekä koululaiskuljetukset

Tavoite
1. Oppimisen tukeminen

Toimenpide
•

•

•

•

•
2. Lasten, oppilaiden ja
opiskeliljoiden hyvinvoinnin
edistäminen

•
•

•
•

Tuen eri muotojen
kehittäminen yleis- ja
erityisopetuksessa, lähi- ja
etäopetuksessa ja oppimisen
eri tasoilla (yleinen, tehostettu
ja erityinen tuki)
Esi- ja alkuopetuksen välisen
yhteistyön kehittäminen
Liikunnallisuuden ja
toiminallisuuden
toteuttaminen koulupäivissä
ja päiväkodissa
Oppimista tukevien
tietoviestintälaitteiden
hankkiminen

Varhainen tunnistaminen ja
suojatekijöiden
kartoittaminen
Koulukiusaamista ehkäisevien
toimintamallien kehittäminen
Erilaisuuden hyväksyminen ja
toisten kunnioittaminen
Monipuolinen
harrastustoiminta
Mielenterveys- ja päihdetyö,
seksuaalinen häirintä

Mittari
•
•

•

Koko Asikkala leikkii -ohjelman
valmistuminen, liikuntapainotteisen
yläkoulun ja lukion MOVE-testitulokset

•

Laitemäärä / lapsi- ja oppilasmäärä

•

Oppilaan keskiarvo (alle 7)
Oppilas saa perusasteen
päättötodistuksen
Palvelutarveselvitysten ja
lastensuojeluilmoitusten määrä

•
•
•

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
lukiossa -kyselyn Asikkalan tulokset
suhteessa valtakunnan keskiarvoon

•

Poissaolojen seuranta, poissaolomäärä
yhteensä / yli 30 selvittämätöntä tuntia
poissaolo

•

Kiusaamistilanteiden kartoituksen
määrä

•

MiniVerso ja koulujen toimintamallien
päivitykset
Tunnetaitojen mittaustulokset ja
toimenpiteet tulosten pohjalta
Osallistujien määrä / harrastuskerhojen
määrä

•
•

3. Henkilöstön hyvinvointi

•
•

Työssäjaksaminen
Työnohjaus

•

Koululaiskuljetusjärjestelmän
toiminnan vakiinnuttaminen
Koululaiskuljetuksen
periaatteiden päivittäminen
Koulunmäen
liikennejärjestelyt
rakennusvaiheessa
Vaaranpaikkakartoituksen
tulosten käsittely

•
4. Joukko, palveluliikenne ja
koululaiskuljetukset

•

•
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Erityisen tuen oppilaiden määrän
vähentäminen
Varhaiskasvatuksen maakunnallisen
kyselyn tulokset ovat maakunnallista
keskiarvoa paremmat

•

Nuorten päihdemittari (Adsume) tulokset

•
•

Sairauspoissaolojen seuranta
Työnohjauksen hyödyntämine

•
•
•

Matka-aikojen lyhentäminen
Läheltä piti tilanteisiin reagointi
Tehtyjen muutostoimenpi

ASIKKALAN KUNTA

Yleiset
perustelut
Käyttötalousosa

Hyvinvointilautakunta
Vuositavoitteet 2021

Investointiosa

HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Hyvinvointipalvelut
1. Hyvinvointi- ja ikääntyneet
2. Nuoriso

Laaditaan hyvinvointisuunnitelma, joka pohjautuu tietoon ja
tunnistettuihin tarpeisiin ja hyödynnetään suunnitelmaa strategiatyössä
Laadukkaan, kasvatuksellisen ja monipuolisen toiminnan kehittäminen

3. Liikunta- ja terveydenedistäminen

Terveysliikuntapalvelut kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia

4. Kirjasto- ja kulttuuri

Kirjaston saavutettavuuden parantaminen sekä Vääksyn kanavan 150vuotisjuhlavuosi näkyväksi

5. Työllisyys

Lahden seudun työllisyyskokeilun käynnistäminen ja toimintamallin
hiominen toimivaksi siten, että te-hallinnon ja kunnan resurssien
yhdistäminen tuottaa lisäarvoa.

Tavoite

Toimenpide

•
1. Hyvinvointi- ja ikääntyneet:
Laaditaan
hyvinvointisuunnitelma, joka
pohjautuu tietoon ja
tunnistettuihin tarpeisiin ja
hyödynnetään suunnitelmaa
strategiatyössä

•
•

•
2. Nuoriso:
Laadukkaan, kasvatuksellisen
ja monipuolisen toiminnan
jatkuva kehittäminen

•

•

Mittari

Hyödynnetään tavoitteiden ja toimenpiteiden
määrittelyssä hyvinvointikertomusta,
maakunnallisia hyte-kärkiä sekä
valtakunnallisia linjauksia.
Kehitetään ja kokeillaan uusia toimintamalleja
kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja
eriarvoisuuden vähentämiseksi.
Vahvistetaan yhteistyötä Phhyky:n,
yhdistysten, eri palvelualueiden, kuntalaisten
sekä muiden toimijoiden ja verkostojen
kanssa.
Perustoiminnan ja sähköisen viestinnän
kehittäminen ja nuorisotoiminnan monipuoliset
kokeilut (nuorisotyö, talotyö, kerho- ja
leiritoiminta)
Työpajatoimintaa starttivalmennuksesta
työkokeiluun ja osaksi opintoja (työpaja/
työllisyyspalvelut). Toimintamuotojen
kehittäminen ja valmennusjatkumoiden
rakentaminen.
Koulunuorisotyömuotojen ja -yhteistyön
kehittäminen (erityisnuorisotyö, etsivä työ,
työpaja)

3. Liikunta- ja terveyden
edistäminen:
Terveysliikuntapalvelut kohti
kokonaisvaltaista hyvinvointia

Liikkuva Asikkala toimenpideohjelman mukaiset
toimenpiteet
• Liikuntaneuvonta
• Terveysliikuntaryhmät
• Liikuntapaikat ja niiden hoito
• Liikkuva koulu
• Ilo kasvaa liikkuen (varhaiskasvatus)
• Kansalaistoiminnan tukeminen
• Yhteistyö kunnan eri sektoreiden sekä muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa

4. Kirjasto- ja kulttuuri:Kirjaston
saavutettavuuden
parantaminen

•

Vääksyn kanavan 150vuotisjuhlavuosi näkyväksi
5. Työllisyys:
Lahden seudun
työllisyyskokeilun
käynnistäminen ja
toimintamallin hiominen
toimivaksi siten, että tehallinnon ja kunnan resurssien
yhdistäminen tuottaa
lisäarvoa.

•

•

Aiempaa helpompi pääsy kirjastoon
palveluaikojen ulkopuolella
Vääksyn kanavan 150-vuotisjuhlaviikon
järjestäminen

Kunnalle siirtyvien te-hallinnon lakisääteisten
tehtävien haltuunotto 1.1.2021 alkaen.
Asiakasprosessien opettelu hyödyntäen sekä
te-hallinnon että kunnan resurssit ja
mahdollisuudet.
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•
•
•

Hytekerroin
Tea viisari
Hyvinvointikompassi

•
•
•
•
•

Toimintatunnit
Kävijämäärän kehitys
Toteutuneet tapahtumat
Koulukäyntien määrä
Tavoitettujen nuorten
määrä (etsivä

Yhteistyö kattaa kaikki
merkittävät tahot kyllä/ei
• Hytekerroin
• Tea viisari

•

•
•

Kirjastokortilla
kirjautuminen
omatoimikirjastoon
mahdolliseksi vuoden
2021 aikana
Tapahtumien ja
osallistujien määrä
Kuntakokeilujen
onnistumista
tarkkaillaan usealla
TEMin määrittelemällä
mittarilla, jotka
täsmentyvät
loppusyksyn aikana.

Tuloslaskelmaosa
Rahoitusosa

ASIKKALAN KUNTA

Yleiset
perustelut
Käyttötalousosa
Investointiosa

Tekninen lautakunta
Vuositavoitteet 2021
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tuloslaskelmaosa

Tekniset palvelut

Rahoitusosa

Tavoite

1. Asikkalan pelastusaseman rakennushanke
2. Metsä-Aakalan teollisuusalue otettavissa käyttöön
3. Tukipalvelut sopeuttavat toimintansa pandemiatoimenpiteitä sekä mahdollisia kouluverkkomuutoksia vastaaviksi

1. Asikkalan pelastusaseman
rakennushanke
2. Metsä-Aakalan teollisuusalue
otettavissa käyttöön
3. Tukipalvelut sopeuttavat
toimintansa pandemiatoimenpiteitä
sekä mahdollisia
kouluverkkomuutoksia vastaaviksi

Toimenpide
•
•

Rakennushankkeen
johtaminen
Käyttäjille tiedottaminen

Mittari
•

Pelastusasemahanke on lopullisessa
tarjouspyyntövaiheessa toukokuussa 2021

•

Tiet ja kunnallistekniikka
valmis ja tontit rakennettavissa

•

Valmis 2021

•
•

Valmiussuunnitelmien päivitys
Henkilöstön osaamisen
päivitys eri tehtäviin ja
toimipisteisiin
Henkilöstön mahdolliset
uudelleenjärjestelyt

•
•
•

Toimintavarmuus
Asiakastyytyväisyys
Taloudellinen toiminta

•
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Ympäristölautakunta

Investointiosa

Vuositavoitteet 2021
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Ympäristöpalvelut
1.
2.
3.
4.
5.

Kasvihuonepäästöjen vähentyminen kunnassa
Vieraslajityön tekeminen lain vaatimalla tavalla
Vesihuolto taajamien kiinteistöissä kuntoon
Digitointiprojektin loppuun saattaminen
Kaikkien kiinteistöverotuksen alaisten rakennusten ja rakennelmien saaminen kiinteistöverotuksen piiriin

Tavoite
1. Kasvihuonepäästöjen
vähentyminen kunnassa

Toimenpide
•

HINKU-verkoston avulla
kunnan, kuntalaisten ja
yritysten energiatehokkuuden
parantaminen ja uusiutuvan
energian lisääminen

•

Suunnitelma vieraslajien
poistamisesta kunnan
kiinteistöillä ja sen
toteuttaminen.
Vieraslajeista tiedottaminen.

2. Vieraslajityön tekeminen lain
vaatimalla tavalla
•

Mittari

•

Kasvihuonekaasupäästölaskenta ja KETStavoitteiden saavuttaminen

•

Vieraslajien poistosuunnitelman
toteutuminen ja vieraslajeista tehtyjen
ilmoitusta väheneminen.

3. Vesihuolto taajamien kiinteistöissä
kuntoon

•

Liittymättömien kiinteistöjen
kontaktointi.

•

Taajaman alueella ei enää liittymättömiä
kiinteistöjä.

4. Digitointiprojektin loppuun
saattaminen

•

Skannattujen rakennuslupien
vienti Kuntanet 7 -ohjelmaan

•

Kaikki arkistossa olevat rakennusluvan
käytössä digitaalisesti

•

Ilmoituksenvaraisten (yli 5 m2)
rakennusten ja rakennelmien
vieminen rakennusrekisteriin

•

Kaikki vuosittaiset ilmoituksenvaraiset
rakennukset ja rakennelmat ovat
rakennusrekisterissä ja sitä kautta
kiinteistöverotuksen piirissä.

5. Kaikkien kiinteistöverotuksen
alaisten rakennusten ja
rakennelmien saaminen
kiinteistöverotuksen piiriin.
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Konsernipalvelut
Konsernipalvelujen tehtävänä on vastata
kunnan yleishallinnosta, valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, demokratiapalveluista, vaaleista, elinvoimapalveluista, Päijät-Hämeen
maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueesta,
talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, kaavoituksesta sekä kunnan muista
tehtävistä, joita ei ole määrätty jonkun muun
palvelualueen tehtäväksi sekä valvoa sosiaalija terveyspalvelujen järjestämistä.

Konsernipalvelut
tulosyksiköihin:

jakautuu

seuraaviin

• elinvoimapalveluiden vastuualue
• hallinto- ja henkilöstöpalveluiden vastuualue
• talous- ja tietohallintopalveluiden vastuualue
• kaavoituksen ja maankäytön vastuualue

Konsernipalvelut
yhteensä
Toimintatuotot

TP 2019

TA2020

TA2021

TS2022

TS2023

374 777

320 000

320 000

320 000

320 000

Toimintakulut

-2 820 501

-2 899 530

-3 056 920

-3 056 920

-3 056 920

Netto		

-2 445 724

-2 579 530

-2 736 920

-2 736 920

-2 736 920

5,5

5,3

Muutos%

Lisätieto: konsernipalveluiden talousarvion jaottelu on muutettu uuden hallintosäännön
mukaiseksi. Merkittävimmät kustannusnousut aiheutuvat Provincian 30%:n hinnankorotuksesta, tiedonohjaussuunnitelman laatimisesta ja uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotosta (Dynasty10), kunnallisvaalien järjestämisestä sekä Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan laatimisesta.

Hallinto- ja henkilöstöpalvelut
Hallinto- ja henkilöstöpalvelut sisältävät kunnan konsernihallinnon yleishallinnon kulut, henkilöstöhallinnon kulut,
demokratiakulut (toimielimet ja luottamushenkilötoiminta) sekä vaaleista

syntyvät kulut. Lisäksi hallinto- ja henkilöstöpalveluiden kuluihin kuuluvat verotuksesta aiheutuvat menot sekä erinäiset hallinnolliset yhteistoimintaosuudet
ja muut jäsenmaksut.

Hallinto- ja henkilöstöpalvelut (yleis- ja henkilöstöhallinto, demokratia, vaalit)
TP 2019

TA2020

TA2021

Toimintatuotot

117 459

60 000

60 000

Toimintakulut

-1 158 248

-1 029 060

-1 103 560

Netto		

-1 040 789

-969 060

-1 043 560

-6,9

7,1

Muutos%

Lisätieto: kuntavaalit järjestetään vuonna 2021, sote-uudistukseen
liittyvät maakuntavaalit vuonna 2022 ja eduskuntavaalit vuonna 2023.
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Talous- ja tietohallintopalvelut
Kunnan talouden ja tietohallinnon ohjaus, maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue sekä tilintarkastuksen määrärahat.
Talous- ja tietohallintopalvelut (talous- ja tietohallinto,
maaseutuhallinto, tilintarkastus)
TP 2019
Toimintatuotot
Toimintakulut
Netto		

TA2020
240 000

240 000

-1 125 226

-1 029 760

-1 068 450

-878 227

-789 760

-828 450

-10,1

4,9

Lisätieto: merkittävin yksittäinen kustannusnousu on talous- ja henkilöstöhallintopalveluja tuottavan kuntien omistaman Provincia Oy:n
palvelumaksujen korotus n. 50.000 eurolla.

Elinvoimapalvelut (markkinointi, asuminen, matkailu ja elinkeinot)
Elinvoimapalvelut sisältää kunnan markkinointiviestintään, asumisen kehittämiseen,
matkailun edistämiseen ja elinkeinopalveluihin liittyvät toiminnot.
Elinvoimapalvelut kehittää kunnan vetovoimaa, yritystoiminnan hyvää toimintaympäristöä sekä viihtyisää asuin- ja elinympäristöä

sekä huolehtii matkailun kehittämisestä.
Elinvoimapalvelut edistää kunnan elinvoimaa vahvistavia strategisia kehittämisprojekteja ja -hankkeita sekä luo positiivista julkisuuskuvaa kunnasta erilaisin viestintä- ja
markkinointitoimenpitein.

Elinvoimapalvelut (markkinointi, asuminen, matkailu
ja elinkeinot)
Toimintatuotot

TP 2019

TA2020

TA2021

4 196

10 000

10 000

Toimintakulut

-387 775

-630 960

-626 090

Netto		

-383 579

-620 960

-616 090

61,9

-2,5

Muutos%

Tuloslaskelmaosa

TA2021

246 999

Muutos%

Investointiosa
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Kaavoitus ja maankäyttö
Kaavoituspalvelujen tarkoituksena on toteuttaa laadukasta ja toimivaa maankäyttöä asumisen, elinkeinotoiminnan ja
vapaa-ajan tarpeisiin. Se tapahtuu pääasiassa asemakaavojen ja osayleiskaavojen laadinnalla. Maanomistajalähtöisessä

ranta-asemakaavan laadinnassa kaavoituspalvelujen tehtävä painottuu ohjaukseen ja hallintoon.
Kaavoituspalvelut
käsittelee
myös
poikkeamislupaja
suunnittelutarveratkaisuhakemukset.

Kaavoitus ja maankäyttö
TP 2019
Toimintatuotot

TA2020

TA2021

6 123

10 000

10 000

Toimintakulut

-149 252

-209 750

-238 820

Netto		

-143 129

-199 750

-228 820

39,6

14,6

Muutos%

Lisätieto: kustannusnousu johtuu pääosin määrärahan varaamisesta
Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan valmisteluun.

Poikkeamislupien määrä vuosina 2013 - 2020
Vuosina 20132020 myönnetyt
poikkeamisluvat
Asikkalassa.
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Sosiaali- ja terveyspalvelut
Vuodesta 2017 lähtien sosiaali- ja terveyspalvelut Asikkalan kunnan osalta tuottaa PäijätHämeen hyvinvointikuntayhtymä. Kunnan
talousarviossa sosiaali- ja terveyspalveluiden

Investointiosa

määrärahaan sisältyy noin 450 000 euron
suuruinen vuotuinen eläkemenoperusteinen
eläkemaksu, joka perustuu aikaan ennen peruspalvelukeskus Oivan perustamista.

Tuloslaskelmaosa
Rahoitusosa

Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä
TP 2019

TA2020

TA2021

TS2022

TS2023

Toimintatuotot
Toimintakulut

-29 543 753

-29 383 522

-29 388 522

-29 904 163

0

Netto		

-29 543 753

-29 383 522

-29 388 522

-29 904 163

0

-0,5

0,0

1,7

Muutos%

Lisätieto: sote-uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset siirtyvät pois kunnilta.

Asikkalan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kehitys 2014-2020
2014
2015
2016
2017
2018
29 742 000
27 936 000
26 857 000
27 718 000
28 292 000

2019
29 543 753

TA 2020
29 383 522

Asikkalan sote-kulujen kustannusten kehitys 2014-2020
30 000 000
29 500 000
29 000 000
28 500 000
28 000 000
27 500 000
27 000 000
26 500 000
26 000 000
25 500 000
25 000 000

2014

2015

2016

2017

31

2018

2019

TA 2020
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Erikoissairaanhoito
Päivystys
KäyttöEnsihoito
talousosa
Perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut

Investointiosa

33 %
5%
2%
60 %

Sote-kulujen jakaantuminen 1-9/2020

Tuloslaskelmaosa
Erikoissairaanhoito
33 %

Rahoitusosa

Perusterveydenhuolto
ja sosiaalipalvelut
60 %

Ensihoito
2%

32

Päivystys
5%

ASIKKALAN KUNTA

Yleiset
perustelut
Käyttötalousosa

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Investointiosa

Kasvatus- ja opetuspalvelut yhteensä
TP 2019
Toimintatuotot

TA2020

TA2021

TS2023

1 881 250

1 881 250

1 901 103

1 867 990

Toimintakulut

-14 136 681

-15 039 318

-15 202 578 -15 202 578 -15 050 000

Netto		

-12 235 578

-13 171 328

-13 321 328 -13 321 328 -13 168 750

Muutos%

1 881 250

TS2022

7,6

1,1

0

0

Lisätieto: sote-uudistuksen myötä oppilashuolto siirtyy hyvinvointialueen vastuulle.

Opetuspalveluiden vastuualue
Opetuspalveluiden tehtävänä on järjestää
laadukasta opetusta. Turvalliset, nykyaikaiset ja monipuoliset oppimisympäristöt innostavat oppimiseen, luovuuteen ja liikuntaan.
Yhtenäinen ja turvallinen koulupolku mahdollistaa perustaitojen osaamisen lisäksi kokonaisvaltaisen kasvattamisen.

Opetuspalveluiden tehtävänä on myös edesauttaa kuntalaisten aktiivista toimintaa oman
henkisen ja fyysisen hyvinvointinsa ylläpitämiseen elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Palvelumuotoja ovat perusopetus,
toisen asteen yleissivistävä lukiokoulutus,
vapaa sivistystyö, muu aikuiskasvatus sekä
taiteen perusopetus.

Opetuspalveluiden vastuualue yhteensä
TP 2019
Toimintatuotot
Toimintakulut
Netto		
Muutos%

1 518 122
-10 108 257
-8 590 135

TA2020

TA2021

1 476 250

1 527 750

-10 808 800 -10 972 290
-9 332 550

-9 444 540

8,6

1,2
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Oppilasmäärät ja kustannukset Asikkalan kouluissa (eur / oppilas)
Koulu
Anianpelto
Aurinkovuori
Kalkkinen
Länsi-Asikkala
Vesivehmaa
Yläkoulu
Lukio
Koko kunta

Koulu
Anianpelto
Aurinkovuori
Kalkkinen
Länsi-Asikkala
Vesivehmaa
Yläkoulu
Lukio
Koko kunta

TP 2017
€/opp

TP 2018
€/opp

TP 2019
€/opp

TA 2020
€/opp

TS 2021
€/opp

TS 2022
€/opp

TS 2023
€/opp

6506
8467
10270
8153
7479
8423
6881
7935

7569
8893
10428
8358
7165
8323
6744
8092

8003
9244
10192
8954
7562
8589
7463
8506

7669
9744
14553
10664
8186
10014
8552
9443

8628
10521
16800
10339
7905
10154
7402
9527

10391
10970
18126
10591
7905
10835
7823
10146

11643
11884
19133
11736
7998
11776
9118
11116

TP 2017
opp.lkm
119
275
35
48
80
327
182
1066

TP 2018
opp.lkm
107
267
34
47
83
346
187
1071

TP 2019
opp.lkm
104
269
31
46
82
357
176
1065

TA 2020
opp.lkm
114
259
25
40
82
346
162
1027

TS 2021
opp.lkm
112
244
21
42
86
334
186
1025

TS 2022
opp.lkm
93
234
19
41
86
313
176
962

TS 2022
opp.lkm
83
216
18
37
85
288
151
878

Taulukoissa on koulujen
oppilasmäärät ja oppilasmääräennusteet ja
kustannukset €/opp.
Anianpellon ja Aurinkovuoren kouluilla sekä yläkoulussa on pienryhmiä.

Opetuspalveluiden
määrärahojen
jakautuminen
Opetuspalveluiden
määrärahojen
jakautuminen
Kansalaisopisto; 0,5 %
Ryhmähoito Kalkkinen; 1,1
Kotikuntakorvaukset; 1,6 %
Yläkoulu; 30,9 %

Joukkoliikenne; 3,0 %
Kalkkisten koulu; 3,1 %
Länsi-Asikkalan koulu;
4,0 %

Aurinkovuoren koulu; 23,4 %

Koulutuspalveluiden
hallinto; 4,9 %
Anianpellon
koulu; 8,8 %

Lukio; 12,5 %

Opetuspalveluiden hallinto- ja tukipalvelut
TP 2019

TA2020

Toimintatuotot

1 291 583

1 340 000

1 391 500

Toimintakulut

-917 289

-992 265

-1 088 275

374 294

347 735

303 225

-7,1

-12,8

Netto		
Muutos%
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Koulut
Asikkalan kunnassa toimivat Kalkkisten palvelukeskus, Vesivehmaan koulu, Länsi-Asikkalan
koulu sekä Vääksyn Yhteiskoulu, joka on yhtenäiskoulu. Vääksyn Yhteiskoulu tuottaa
opetuspalveluita 1.-2.luokille Anianpellon toimipisteessä ja 3.-6. luokille Aurinkovuoren toimipisteessä sekä 7.-9. luokille ja lukiolaisille.

Vääksyn yhteiskoulun lukiossa on ilmailulinja,
johon vuosittain otetaan noin 25 oppilasta eri
puolilta Suomea. Syksyllä 2020 on aloitettu liikuntalinjan pilotointi.
Opetusta ja koulujen toimintaa ohjaavat lait
ja asetukset sekä erilaiset muut ohjaavat
säädökset.

Yhtenäiskoulu
TP 2019
Toimintatuotot

TA2020

TA2021

202 519

128 000

128 000

Toimintakulut

-7 698 736

-8 244 165

-8 301 575

Netto		

-7 496 217

-8 116 165

-8 173 575

Muutos%

8,3

0,7

TA2020

TA2021

Kalkkisten palvelukeskus
TP 2019
Toimintatuotot

14 949

6 250

6 250

Toimintakulut

-460 286

-479 850

-468 350

Netto		

-445 337

-473 600

-462 100

6,3

-2,4

Muutos%

Länsi-Asikkalan koulu
TP 2019
Toimintatuotot

TA2020

TA2021

6 751

1 000

1 000

Toimintakulut

-411 862

-421 230

-434 230

Netto		

-405 111

-420 230

-433 230

3,7

3,1

Muutos%

Vesivehmaan koulu
TP 2019

TA2020

TA2021

2 320

1 000

1 000

Toimintakulut

-620 084

-671 290

-679 860

Netto		

-617 764

-670 290

-678 860

8,5

1,3

Toimintatuotot

Muutos%
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Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualue
Varhaiskasvatuspalvelut ovat lakisääteisiä
palveluita ja ne ovat keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palvelu- ja tukijärjestelmässä.
Varhaiskasvatuspalvelut
muodostuvat varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuista. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on

tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään
tarjoamalla lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista edistävää toimintaa. Toiminnassa painotetaan koko Asikkala leikkii-teemaa. Avointa
varhaiskasvatustoimintaa järjestetään Leikkis
ja Perheklubi toimintoina niin Vääksyssä kuin
kylillä.

Rahoitusosa
Toimintojen
osuus kustannuksista
varhaiskasvatuspalveluissa
Toimintojen
osuus kustannuksista
varhaiskasvatuspalveluissa

Perhepäivähoito
4%

Hallinto Iltapäivätoiminta
5%
3%
Lastenhoidon tuet
12 %

Päiväkodit
76 %

Varhaiskasvatuspalveluiden vastuualue yhteensä
TP 2019
Toimintatuotot

TA2020

TA2021

382 981

391 740

353 500

Toimintakulut

-4 028 424

-4 230 518

-4 230 288

Netto		

-3 645 443

-3 838 778

-3 876 788

5,3

1,0

Muutos%
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Taulukossa esitetty
vuosittaiset lapsimäärät ja kustannukset
euroa/ lapsi.

2019

2020

2021

Lasten määrä

€/lapsi

Päiväkodit
265
Perhepäivähoito
16
(Esiopetus päiväkodeissa)

11 660
11 595

Päiväkodit
267
Perhepäivähoito
16
(Esiopetus päiväkodeissa)

10 536
14 199

Päiväkodit
248
Perhepäivähoito
17
(Esiopetus päiväkodeissa)

12950
18014

Tuloslaskelmaosa

Päiväkotien e/lapsi -kustannusnousu johtuu henkilöstömitoituksen
muutoksista. Perhepäivähoidon e/lapsi -kustannusnousu johtuu
lasten määrän vähenemisestä Kalkkisten ryhmiksessä.

Varhaiskasvatuspalveluiden hallinto- ja tukipalvelut
TP 2019
Toimintatuotot

TA2020

TA2021

150

0

0

Toimintakulut

-131 707

-114 850

-110 390

Netto		

-131 557

-114 850

-110 390

-12,7

-3,9

Muutos%

Iltapäivätoiminta
Kunnassa järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa kolmessa toimipaikassa, Anianpellon, Vesivehmaan ja Aurinkovuoren kouluilla.
Anianpellon ja Vesivehmaan koulun toiminta
on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille.

Aurinkovuoren koulun toiminta 1. - 9. luokkalaisille erityistä tukea tarvitseville oppilaille.
Iltapäivätoiminta on jatkumo varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle ja
sen lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset
kasvatustavoitteet.

Iltapäivätoiminta
TP 2019

TA2020

TA2021

Toimintatuotot

60 456

82 200

95 000

Toimintakulut

-173 813

-126 684

-210 934

Netto		

-113 357

-44 484

-115 934

-60,8

160,6

Muutos%

Lisätieto: iltapäivätoiminta on tullut uutena palveluna Vesivehmaan ja
Länsi-Asikkalan kouluille. Lapsimäärä on palvelun piirissä kasvanut
selvästi.
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Päiväkodit
Asikkalan varhaiskasvatuspalveluissa toimii
kolme päiväkotia: päiväkoti Hulivili, päiväkoti Peuhis ja päiväkoti Vehmis. Päiväkodit
tarjoavat varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille. Niiden lapsiryhmät ovat erilaisia ja ryhmien koko vaihtelee lasten iän ja
hoidon tarpeen mukaan. Päiväkotitoiminta
on tavoitteellista toimintaa, joka pohjautuu valtakunnalliseen ja kunnan omaan

varhaiskasvatussuunnitelmaan. Toiminnasta
vastaa kasvatusalan koulutuksen saanut
henkilöstö.
Päiväkoti Hulivilissä järjestetään tarvittaessa
vuorohoitoa. Kalkkisten ryhmis on osa koulutuspalveluiden vastuualuetta.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut
ovat päiväkotien, ryhmiksen ja perhepäivähoitajien käytössä.

Päiväkodit
TP 2019

TA2020

300 899

297 000

242 000

Toimintakulut

-3 090 012

-3 163 724

-3 211 694

Netto		

-2 789 113

-2 866 724

-2 969 694

2,8

3,6

Toimintatuotot

Muutos%

TA2021

Perhepäivähoito
Tulosyksikkö sisältää kotona työskentelevät perhepäivähoitajat. Perhepäivähoito on
alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatusta
pienessä ryhmässä, jossa korostuvat kodinomaisuus, perushoito, leikki ja kiireettömyys.
Perhepäivähoidossa hoitaja suunnittelee

toimintansa lasten iän ja tarpeiden mukaan.
Yhteistyössä muiden hoitajien kanssa järjestetään lapsille esim. retkiä, juhlia ja muuta toimintaa. Perhepäivähoitolasten varahoitopaikkana toimii päiväkoti Hulivili. Kalkkisten ryhmis
on osa tätä tulosyksikköä.

Perhepäivähoito
TP 2019
Toimintatuotot

TA2020

TA2021

21 476

12 540

16 500

Toimintakulut

-185 512

-235 260

-182 270

Netto		

-164 036

-222 720

-165 770

35,8

-25,6

Muutos%

Kotihoidon ja yksityisenhoidon tuki
Tulosyksikkö sisältää kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen
kuntalisän. Kotihoidon tuki on lakisääteinen
tuki, jota maksetaan perheelle, jonka alle
3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä
varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tuki muodostuu lakisääteisestä hoitorahasta sekä
tulojen mukaan määräytyvästä hoitolisästä.

Lasten yksityisen hoidon tuki on myös lakisääteinen tuki. Sitä maksetaan perheelle, jossa
on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen
palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Yksityisen hoidon tuki koostuu hoito-rahasta, tuloihin perustuvasta hoitolisästä sekä Asikkalan kunnan kuntalisästä.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki
TP 2019

TA2020

TA2021

Toimintatuotot
Toimintakulut

-447 380

-590 000

-515 000

Netto		

-447 380

-590 000

-515 000

31,9

-12,7

Muutos%
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Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on väestön
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen sisältyvä eriarvoisuuden vähentäminen,
osallisuuden vahvistaminen ja terveyserojen
kaventaminen. Lisäksi hyvinvointipalveluiden tehtävänä on tukea nuorten edellytyksiä
elämäntilanteensa hallintaan parantamalla
nuorten elinoloja ja luomalla edellytyksiä kansalaistoiminnalle. Hyvinvointipalvelut toimii
linkkinä hyvinvointikuntayhtymän ja kunnan
välissä.

Kuntalain-, sosiaalihuoltolain- ja terveydenhuoltolain mukaan hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen tehtävä kuuluu kunnassa myös
kaikille hallinnonaloille, osana kunkin hallinnonalan omia perustehtäviä.
Hyvinvointipalvelut sisältää seuraavat vastuualueet: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikunta- ja terveydenedistämisen palvelut, nuorisopalvelut, hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut
sekä työllisyyspalvelut.

Käyttötalousosa
Investointiosa
Tuloslaskelmaosa
Rahoitusosa

Hyvinvointipalveluiden määrärahojen jakaantuminen

Hyvinvointipalveluiden määrärahojen jakakautuminen
Hyvinvointipalveluiden
hallinto ja tukipalvelut 3 %

Nuorisopalvelut 14 %
Työllistäminen 27 %

Liikunta- ja
terveydenedistämispalvelut
24 %

Kirjasto ja
kulttuuripalvelut
25 %

Hyvinvointi- ja
ikääntyneiden palvelut
7%
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Investointiosa

yhteensä

TP 2019

Toimintatuotot

Tuloslaskelmaosa

TA2020

TA2021

TS2022

TS2023

277 391

233 000

234 000

234 000

234 000

Toimintakulut

-2 071 270

-2 311 371

-2 378 871

-2 378 871

-2 378 871

Netto		

-1 793 879

-2 078 371

-2 144 871

-2 144 871

-2 144 871

Muutos%

15,9

3,2

0,0

0,0

Rahoitusosa

Hyvinvointipalveluiden hallinto- ja tukipalvelut
TP 2019

TA2020

TA2021

Toimintatuotot
Toimintakulut

-30 779

-34 110

-62 600

Netto		

-30 779

-34 110

-62 600

10,8

83,5

Muutos%

Lisätieto: Hyvinvointijohtajan palkkakulut keskitetty hallintoon.
Aiemmin jaettu yksiköille.

Nuorisopalvelut
Nuorisopalvelut tukee nuorten edellytyksiä
elämäntilanteensa hallintaa parantamalla nuorten elinoloja ja luomalla edellytyksiä
kansalaistoiminnalle yleis- ja erityisavustusten muodossa. Nuorisopalvelut jakautuvat
nuorten talotoimintaan, erityisnuorisotyöhön,

etsivään nuorisotyöhön sekä nuorten työpajatoimintaan. Lisäksi nuorisopalvelut vastaa
hallinnonalansa toimintojen kehittämisestä.
Nuorten vaikuttamistoimintana Asikkalassa
toimii nuorisovaltuusto.

Nuorisopalvelut
TP 2019
Toimintatuotot

TA2020

TA2021

84 034

76 000

72 000

Toimintakulut

-343 823

-357 521

-343 611

Netto		

-259 789

-281 521

-271 611

8,4

-3, 5

Muutos%
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Liikunta ja terveyden edistämispalvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on
yksilöön, perheisiin, yhteisöihin, väestöön,
elinoloihin ja elinympäristöön (sekä palvelujen järjestämiseen) kohdentuvaa toimintaa,
jonka avulla parannetaan väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä vähennetään eroja
väestöryhmien välillä. Lisäksi ehkäistään
sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä
parannetaan työ- ja toimintakykyä ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja turvallisuutta. Kansalaistoimintaa tuetaan yleis- ja
erityisavustuksin.

Liikunta- ja terveydenedistäminen sisältää
mm. erityis- ja terveysliikunnan ohjauksen,
liikuntaneuvonta/liikkumislähetekäytännön,
erilaiset liikuntatapahtumat, kesätoiminnan
lapsille ja nuorille, erilaisia hankkeita, terveysliikuntakoulutusta,
liikuntapaikkojen
suunnittelua, liikuntapaikkojen käyttövuorojen
jakoa sekä liikuntavälinekirjaston. Liikkuva
Asikkala toimintamalli kattaa kaikki ikäryhmät sekä jokaiselle kohderyhmälle oman
toimintasuunnitelman.

Liikunta- ja terveydenedistämispalvelut
TP 2019

TA2020

TA2021

Toimintatuotot

76 363

37 000

42 000

Toimintakulut

-579 802

-550 028

-556 368

Netto		

-503 439

-513 028

-514 368

Muutos%

1,9

0,3

Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on
yksilöön, perheisiin, yhteisöihin, väestöön,
elinoloihin ja elinympäristöön (sekä palvelujen järjestämiseen) kohdentuvaa toimintaa,
jonka avulla parannetaan väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä vähennetään eroja
väestöryhmien välillä. Lisäksi ehkäistään
sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä
parannetaan työ- ja toimintakykyä ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja turvallisuutta. Hyvinvointitiedon keruu ja analysointi
on yksikön keskeisiä tehtäviä tietojen pohjalta

laaditaan valtuustokausittain hyvinvointikertomus, tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan
ja painopisteitä valitaan vuosittain.
Hyvinvointi- ja ikääntyneiden toimintayksikkö
sisältää mm. LAPE-työn (lapsi- ja perhepalvelut), ehkäisevän päihdetyön sekä hoitaa kunnan veteraaniasioita. Asikkalassa toimii myös
vanhus-, vammais- ja veteraanineuvosto,
neuvosto on Asikkalan kunnan viranomaisten,
eläkeläis-, vammais- veteraani- sekä omaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut
TP 2019

TA2020

TA2021

Toimintatuotot

1 500

Toimintakulut

-74 953

-142 120

-160 310

Netto		

-73 453

-139 120

-157 310

89,7

13,1

Muutos%

3 000

3 000

Lisätieto: Kokoaikaisen senioriohjaajan palkkakulut. Aiemmin osaaikaisuus rahoitettu testamenttivaroin. Perhekeskuksen tilavuokra.
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Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Asikkalan kunnankirjasto tarjoaa asiakkaiden
käyttöön uusiutuvan ja monipuolisen kirjastoaineiston, henkilökunnan asiantuntemuksen,
tiedonhankintapalveluja sekä ajanmukaiset
kirjastotilat ja laitteet. Kirjasto edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia elämyksiin ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto
tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen, vanhuspalveluiden sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Lisäksi kirjasto- ja kulttuuripalvelut vastaa
kunnan kulttuuripalvelujen ja hallinnonalansa
museoiden ja laitosten kehittämisestä sekä
näiden palvelujen tarjoamisesta kuntalaisille. Lasten ja nuorten kulttuuritarjontaa tuotetaan Efekti-hankkeen kautta ja kunta tukee
tapahtumatuottajia tapahtumarahan kautta.
Kansalaistoimintaa tuetaan yleisavustuksilla. Asikkalan kirjasto kuuluu Päijät-Hämeen
Lastu-kirjastoihin.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
TP 2019

TA2020

TA2021

Toimintatuotot

33 835

22 000

22 000

Toimintakulut

-510 858

- 569 262

-606 232

Netto		

-477 023

-547 262

-584 232

14,7

6,8

Muutos%

Lisätieto: Vääksyn kanavan 150-vuotisjuhlat.

2019
Asikkala
Päijät-Häme
Koko maa

Toimintakulut
€/ as.
45,2
53,8
59,7

Fyysiset käynnit
kpl/ as.
5,0
8,6
9,8

Lainat
kpl/ as.
12,3
15,4
15,7

Kaaviossa esitetty Asikkalan kirjaston vuoden 2019
toimintakulut (€/asukas), fyysiset käynnit ja
lainat (kpl/asukas).
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Työllistäminen
Asikkala on mukana vuoden 2021 alussa käynnistyvässä Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilussa yhdessä Lahden,
Hollolan, Orimattilan ja Kärkölän kanssa.
Kuntakokeilussa valtio siirtää osan TEtoimiston viranomaistyöstä toteutettavaksi
kuntiin. Kokeilussa yhdistetään TE-toimiston
ja kunnan työllisyyspalveluiden resurssit ja sillä tavoitellaan tehokkaampaa työllistymistä ja
parempaa palvelua asiakkaille.
Kuntakokeilun myötä kuntiin siirtyy suuri osa
TE-toimiston asiakkaista. Kokeilun kohderyhmään kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joilla
ei ole oikeutta ansiopäivärahaan sekä kaikki
alle 30-vuotiaat ja kaikki maahanmuuttajat
sekä vieraskieliset työnhakijat. Vieraskielisten
ja yritysten erityispalvelut (mm. starttiraha) organisoidaan kuntakokeilussa kuitenkin keskitetysti Lahdessa.

Kuntalaisille muutos näkyy siinä, että vuoden
alusta asikkalalaiset saavat TE-palveluita
lähipalveluna Vääksyssä. Asikkalan työllisyyspalvelut
sijaitsevat
Palvelukeskus
Oltermannin pohjakerroksessa osoitteessa
Terveystie 1 C, 17200 Vääksy. Asikkalalaisia
palvelevat työllisyyspalveluissa 2 kunnan virkamiestä, 1 TE-hallinnosta siirtynyt virkailija ja
työllisyyskoordinaattori.
Asikkalan kunta edelleen ostaa kuntoutumisvaiheessa olevien pitkäaikaistyöttömien
kuntouttavat toimenpiteet Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä. Ne toteutetaan pääasiassa hyvinvointikuntayhtymän työpajoilla
joko kuntouttavana työtoimintana tai sosiaalisena kuntoutuksena.
Asikkalan kunnan maksama työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä on arvioitu vuodelle
2021 noin 350 000 euron suuruiseksi.

Työllistäminen
TP 2019

TA2020

TA2021

Toimintatuotot

81 659

95 000

95 000

Toimintakulut

-531 055

-658 330

-649 750

Netto		

-449 396

-563 330

-554 750

25, 4

-1,5

Muutos%

Työllistämisen kustannusten
jakautuminen
Työllistämisen
kustannusten
jakautuminen
työllisyyden
kuntakokeilu
2%
Palkkakustannukset
määräaikaiset työllistetyt
18 %
Palkkakustannukset määräaikaiset
2 työvalmentajaa
11 %
Palkkakustannukset
vakituiset
7%
Avustukset
yhteensä
6%

työmarkkinatuen
kunnan maksuosuus
56 %

43

Investointiosa
Tuloslaskelmaosa
Rahoitusosa

ASIKKALAN KUNTA

Yleiset
perustelut
Käyttötalousosa
Investointiosa
Tuloslaskelmaosa
Rahoitusosa

Tekniset palvelut
Tekniset palvelut tukevat kunnan muita vastuualueita peruspalvelujen tuottamisessa rakentamalla hyvät toimitilat ja pitämällä huolta

ympäristön puhtaudesta ja turvallisuudesta.
Tekniset palvelut tuottavat mahdollisuudet
monipuoliseen liikkumiseen.

Tekniset palvelut
yhteensä

TP 2019

Toimintatuotot

8 889 809

8 635 219

Toimintakulut

-8 769 358

-9 130 470

Netto		

120 451

TA2020

TS2022

TS2023

8 801 804

8 801 804

8 801 804

-9 677 468

-9 677 468

-8 827 468

-495 251

-875 664

-875 664

-25 664

-511,2

76,8

Muutos%

TA2021

Lisätieto: Palo- ja pelastustoimi siirtyy sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueen vastuulle.

Tekninen hallinto
Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Mittaustoimi tuottaa maastoon liittyvän
sijaintitiedoston muodostamisesta ja pitää
sitä ajan tasalla, rakennusvalvonnan, teknisten palveluiden ja muiden palveluyksiköiden

tarpeisiin. Teknisen hallinnon palveluyksikkö
sisältää seuraavat toiminnot: tekninen osasto, tekninen suunnittelu, konekeskus-varikko,
mittaustoimi ja laskutettavat työt.

Tekninen hallinto
TP 2019

TA2020

Toimintatuotot

368 874

407 784

362 754

Toimintakulut

-671 338

-754 331

-698 851

Netto		

-302 464

-346 547

-336 097

14,6

-3,0

Muutos%

44

TA2021

ASIKKALAN KUNTA

Yleiset
perustelut
Käyttötalousosa

Palvelutuotantokiinteistöt
Kiinteistöjen kunnossapidon tarkoituksena on
pitää työympäristö käyttäjilleen tarkoituksenmukaisessa kunnossa; hoidettuna, turvallisena ja viihtyisänä. Tehokkaan kiinteistöhoidon
ja kunnossapidon avulla säilytetään kiinteistöjen käyttöarvo. Metsiä hoidetaan metsänhoitosuunnitelmien mukaisesti.

Palveluyksikkö sisältää seuraavat toiminnot: maa-alueiden hallinto, maatilat, metsätilat, sorakuopat ja vuokratontit sekä kunnan
palvelutuotannon (ml. sote) käytössä olevat
kiinteistöt.

Investointiosa
Tuloslaskelmaosa
Rahoitusosa

Palvelutuotantokiinteistöt
TP 2019

TA2020

TA2021

Toimintatuotot

5 302 245

5 076 800

5 116 600

Toimintakulut

-3 160 388

-3 307 344

-3 611 174

2 141 857

1 769 456

1 505 426

-17,4

-14,9

Netto		
Muutos%

Muut kiinteistöt
Muut kiinteistöt -palveluyksikön tarkoitus on
vähentää kiinteistöjen nettokustannuksia
ulosvuokraamalla tai myymällä kiinteistöjä.
		
Muut kiinteistöt

Palveluyksikkö sisältää seuraavat kiinteistöt:
Kalmarin huvila, nuorisotalo, Sakarila, leirisauna, Päijännetalo, Tammenlehvätalo, Kulmala,
Jokiranta ja Pohjola.

TP 2019

TA2020

Toimintatuotot

137 655

138 020

144 120

Toimintakulut

-179 644

-199 543

-214 443

-41 989

-61 523

-70 323

46,5

14,3

Netto		
Muutos%

TA2021

Kunnan kiinteistöjen jakautuminen eri toimijoille

Koulutuspalvelut

6 800 m2

Sosiaali- ja
terveydenhuoltopalvelut

15 200 m2

Varhaiskasvatuspalvelut

4 600 m2

Hyvinvointipalvelut
3 500 m2
Muut palvelut
13 900 m2
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Liikenneväylät ja yleiset alueet
Liikenneväylillä ja yleisillä alueilla keskeisenä
tavoitteena on toimivuuden, turvallisuuden ja
viihtyisyyden säilyttäminen. Talvikunnossapidossa kiinnitetään erityistä huomiota liukkauden torjuntaan. 1. luokan kaduilla ja kevyen
liikenteen väylillä auraukset aloitetaan kun
lunta on satanut vähintään 4 cm. Ensimmäisinä aurataan kevyen liikenteen väylät sekä

1. luokan kadut. Puistot on jaettu valtakunnallisesti hyväksyttyjen hoitoluokitusten mukaisesti. Leikkikenttiä hoidetaan niin, että ne
täyttävät turvamääräykset. Palveluyksikkö
sisältää seuraavat toiminnot: liikennealueet,
puistot, uimarannat, muut alueet, liikuntapaikat ja jätehuolto.

Liikenneväylät ja yleiset alueet
TP 2019

Rahoitusosa

TA2020

TA2021

Toimintatuotot

118 048

85 900

221 300

Toimintakulut

-898 309

-872 176

-1 008 446

Netto		

-780 261

-786 276

-787 146

0,8

0,1

Muutos%

Lisätieto: Satamatoiminnot siirtyvät Asikkalan kunnalle vuoden
2021 alusta.

Liikenneväylien ja yleisten alueiden kustannusten jakautuminen
sekä liikennealueiden pinta-alaosuudet
Jalkakäytävät
5%

1%

Muut alueet 2,1
%
Uimarannat
4,3 %

8%

Puistokäytävät

Jätehuolto
1,3 %
Liikuntapaikat
10,5 %
Liikenneväylät
47,6 %

Venesatamat 12,3
%

Puistot
22,0 %

86 %
Tiet ja kadut

Palo-, pelastus- ja suojelutyö
Palotoimi hoidetaan maakunnallisen pelastuslaitoksen toimesta.

Palo-, pelastus- ja suojelutyö
TP 2019

TA2020

TA2021

Toimintatuotot
Toimintakulut

-778 606

-801 890

-852 433

Netto		

-778 606

-801 890

-852 433

3,0

6,3

Muutos%
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Tukipalvelut
Tukipalveluiden tehtävänä on tuottaa
Asikkalan kunnalle asiakaslähtöisiä, monipuolisia ja kustannustehokkaita ruoka-, siivous- ja

kiinteistönhoitopalveluita sekä toiminnalla varmistaa kunnan kiinteistöjen arvon säilyminen.

Käyttötalousosa
Investointiosa

Tukipalvelut
TP 2019

TA2020

TA2021

Tuloslaskelmaosa

Toimintatuotot

2 796 389

2 767 715

2 798 030

Toimintakulut

-2 703 675

-2 767 715

-2 798 030

92 714

0

0

-1,0

0,0

Netto		
Muutos%

Rahoitusosa

Tukipalvelujen toiminta ja palvelujen toiminnan kehittäminen
Tukipalveluissa työskentelee noin 60 vakituista ja ajankohdasta riippuen 3-8 määräaikaista
työntekijää. Tukipalveluorganisaation kehittämisessä ja toiminnassa on painotettu uusien
tuottavampien toimintamallien käyttöönottoa,
hyvää yhteistyötä niin organisaation sisällä
kuin kunnan muiden yksiköiden välillä sekä
henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen
kehittämistä. Asiakkaiden kanssa on tehty
palvelusopimukset, joissa painoalueina ovat

mm osaaminen, tehokkuus, asiakkaan arvot
ja hinta-laatusuhde. Palvelusopimuksessa
haluttiin myös painottaa etuja, joita kunta saa
kunnan omalta tukipalveluyksiköltä, mutta joihin olisi vaikeaa, lähes mahdotonta, sitouttaa
yksityistä ruoka-, siivous- tai kiinteistöpalveluiden tuottajaa. Tällaisia etuja ovat mm. sitoutuminen eri tehtäväalojen yhteistoimintaan sekä
kunnan kriisivalmiussuunnitelmaan.

Tukipalvelu merkittävä työllistäjä ja työhyvinvoinnin edistäjä
Tukipalvelut on myös koko toimintansa aikana
pitänyt tavoitteena osallistua, niin työttömyyden kuin syrjäytymisen vähentämiseen, tarjoamalla useita työkokeilu-, työharjoittelu- ja avotyöpaikkoja niitä tarvitseville sekä työllistänyt

monia kunnan velvoitetyöllistettäviä omassa
organisaatiossaan. Tukipalvelun sisäisenä tavoitteena on ollut yhteisen ”me hengen” luominen sekä työhyvinvointiin panostaminen.

Tulo-ja menojakauma kiinteistö-, siivous- ja ruokapalveluissa
Kiinteistöpalvelut

30 %

1%

Koulutuspalvelut

41,5 %

6%

10 %

Varhaiskasvatus

40 %

Phhyky

45 %

KUNTA
Koulutuspalvelut

Virastot

Varhaiskasvatus

Virastot Phhyky

17,5 %

Phhyky

8%

MUUT

MUUT

1%

Ruokapalvelut
Siivouspalvelut
0,5 %

30 %

41,5 %

Varhaiskasvatus

26 %
Koulutuspalvelut
10 %
14 %

Tukipalvelujen tuottamien
kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen jakautuminen
kunnan,
Phhykyn ja muiden
Koulutuspalvelut
toimijoiden välille.

59,5 %

Varhaiskasvatus
Virastot
1%

MUUT
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Phhyky
17,5 %

Muita toimijoita ovat mm.:
KUNTA
Työterveys Wellamo, AsikkaVirastot

lan seurakunta, LC klubit ja
Phhyky
muut
ulkopuoliset yksittäisasiakkaat jotka järjestävät
MUUT tiloissamme (lääkokouksia
kefirmojen edustajat, naapuri
kunnat, edustajat yms.)
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Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelu on ympäristölautakunnan alainen palveluyksikkö, joka vastaa
kunnan vastuulla olevista lakisääteisistä
kunnan ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hallinnosta ja hoidosta (Laki kuntien
ympäristönsuojelun hallinnosta 1986/64).
Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta ja ympäristönsuojelusta vastaavana viranhaltijana
ympäristönsuojelusihteeri. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi
säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa,

luonnonsuojelulaissa, maa-aineslaissa, ulkoilulaissa,
vesihuoltolaissa,
vesilaissa,
maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa.
Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja
valvontaviranomaistehtäviä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluu näissä laissa
säädettyjen tehtävien lisäksi ympäristönsuojelun suunnittelu ja kehittäminen, ympäristön
tilan seuranta, ohjaus ja neuvonta, lausunnot,
esitykset ja aloitteet, ympäristönsuojelua koskeva tiedotus, valistus ja koulutus sekä yhteistyön edistäminen.

Ympäristönsuojelu
Toimintatuotot
Toimintakulut
Netto		

TP 2019

TA2020

TA2021

39 829

19 000

19 000

-101 215

-129 653

-132 563

-61 386

-110 653

-113 563

80,3

2,6

Muutos%

Lisätieto: Määräaikaisen ympäristöinsinöörin palkkauskulut
6 kk:n ajaksi.
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Rakennusvalvonta
Rakennusvalvontaviranomainen
valvoo
kaavojen ja kaavamääräysten noudattamista, huolehtii rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä. Rakennusvalvonta huolehtii, että

rakentaminen täyttää yleisesti hyväksyttävät
terveellisyyden, turvallisuuden ja teknisen laadun normit ja, että rakennettu ympäristö muodostuu turvalliseksi, toimivaksi, virikkeelliseksi
ja esteettisesti tyydyttäväksi.

Rakennusvalvonta
TP 2019

TA2020

126 769

140 000

140 000

Toimintakulut

-161 283

-178 818

-242 528

-34 514

-38 808

-102 528

Muutos%

12,5

164,1

Lisätieto: Yksikössä varauduttu 2. rakennustarkastajan
palkkaukseen.

Rakennus- ja toimenpidelupien sekä ilmoitusten kehitys v. 2015-2019
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2015

2016
Rakennusluvat

2017

2018

Toimenpide-/maisematyöluvat

Yksityistietoimi
Yksityistietoimi
TP 2019

TA2020

TA2021

Toimintakulut

-114 900

-119 000

-119 000

Netto		

-114 900

-119 000

-119 000

3,6

0,0

Toimintatuotot

Muutos%
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TA2021

Toimintatuotot
Netto		

Investointiosa

Ilmoitukset

2019
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perustelut

Investointiosa

Käyttötalousosa
1

Investointiosa

Kp

Investoinnit
TA2021
€

Tuloslaskelmaosa

9032 Kiinteä omaisuus
Maanhankinta (kunnanhallituksen alainen määräraha)

9707 Irtain omaisuus

menot

200 000

200

292 000

1 000

Yhteiskoulun kalustaminen

Rahoitusosa

9703-4

TS2022 TS2023
1 000 €
200 Kunnanhallitus

60

1 000

Kasv.- ja opetusltk

Kirjaston asiakaspalvelutiski
Oltermannin aulatilan kalustus

12 000

Hyvinvointiltk

12 000

Hyvinvointiltk

Ikääntyneiden kuntosalilaitteet
Kevytkuorma-auto
Oltermannin kylmälaitteet
Anianpellon koulun keittiön kalusteet
Vesivehmaan koulun keittiön salin pöydät ja tuolit
Vesivehmaan koulun sekoittava pata
Aurinkovuoren koulun ajoleikkuri
Perhekeskuksen kalustaminen

40 000

Hyvinvointiltk
60 Tekninen ltk
Tekninen ltk
Tekninen ltk
Tekninen ltk
Tekninen ltk
Tekninen ltk
Tekninen ltk

Talonrakennus

70 000
45 000
20 000
20 000
13 000
60 000

menot
tulot

9703 Hankekohtaiset rakennusinvestoinnit
Koulut ja päiväkodit
Yhteiskoulun suunnittelu ja toteutus
Länsi-Asikkalan koululle varhaiskasvatustila yhteen luokkatilaan
Anianpellon koulu: esiopetuksen tilojen laajentaminen
*) Vesivehmaan koulun laajentaminen
**) Koulujen sisäilmakorjaukset (Länsi-Asikkala, Kalkkinen)
Muut

menot
tulot

13 440 000

8 265

-15 000

-15

30
0

13 410 000

8 235

0

-15 000

-15

0

9 000 000

7 000

Kasv.- ja opetusltk
Kasv.- ja opetusltk
Kasv.- ja opetusltk
Kasv.- ja opetusltk

30 000
60 000
500 000

Tekninen ltk

50 000

Paloaseman ja kunnan varikon suunnittelu ja rakentaminen
Kiinteistöjen korjaus (Jokiranta, Kompan/Kalmarin sauna)
Kiinteistöautomaation uusiminen
Virastotalo (Sinivuokon) korjaus- ja muutostyöt asiakaspalvelutarpeisiin
Oltermannin uima-allastilan muutokset
Mäntyrinne 1 ja 2 sekä Oltermannin julkisivujen kunnostaminen
Terveysaseman lattiapinnoitteet
Urheilukentän huoltorakennus (hankkeen loppuunsaattaminen)
Energiasäästöhankkeet
Avustus energisäästöhankkeisiin
Suomen Ilmailumuseon kokoelmakeskus lentokentälle, kunnan
osuus

3 000 000

Tekninen ltk
Tekninen ltk
Tekninen ltk
Tekninen ltk
Hyvinvointiltk
Tekninen ltk
Tekninen ltk
Tekninen ltk
Tekninen ltk
Tekninen ltk
Elinvoima

1 000

50 000
25 000

25

120 000
15 000
250 000
150 000
100 000
60 000

60

-15 000

-15
150

30 000

30

30

30 000

30

30 Tekninen ltk

2 025 000

910

650

Katujen rakentaminen

830 000

260

160

Pasolanharjuntien rakentaminen
Metsä-Aakalan kadut (Vesivehmaa)
Telakkarannan kadut
Liikenneturvallisuuskohteet

200 000

30 000

30

Tekninen ltk
Tekninen ltk
Tekninen ltk
30 Tekninen ltk

Peruskorjauskohteet;
Aaponpolku, Simeoninpolku, Tuomaanpolku

200 000

100

100 Tekninen ltk

50 000

30

30 Tekninen ltk

9704 Muut rakennusinvestoinnit

menot

Pihojen leikkivälineiden uusinta (välineiden kunnon mukaisesti)

9705 Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet

menot
tulot

250 000
100

Muut kohteet
Metsä-Aakalan tonttien kunnostus (Vesivehmaa)

100 000

Kevyen liikenteen väylien rakentaminen

240 000

240

240

Maantie 313 kevyen liikenneväylän suunnittelu
Maantie 313 kevyen liikenneväylän rakentaminen

75 000
125 000

200

200 Tekninen ltk
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Kp

Investoinnit
TA2021
€
Peruskorjauskohteet;
Rantakulmantie

TS2022 TS2023
1 000 €
40 Tekninen ltk

40 000

40

Katujen päällystys

120 000

140

120

Päällystykset;
Vääksyntie
Honkaperäntie
Honkaniementie
Telakkaniementie
Proomukuja

100 000

100

100 Tekninen ltk

Asfalttipaikkaukset

20 000

20

20 Tekninen ltk

Ajoratamassamerkinnät
Katu- ja tievalojen rakentaminen

Katuvalojen peruskorjauskohteet
Valaistuksen parantaminen
Puistot ja muut yleiset alueet

menot
tulot

Toivo Kärki -ja kanava-alueen kehittäminen
Kuotaan sataman ruoppaus
Kanavalahden maalaiturin oikaisu ja takatolppien oikaisu
Leikkikenttien peruskorjaus
Liikunta-alueet

Tekninen ltk

20
120 000

100

70 000
50 000

50
50

50 Tekninen ltk
50 Tekninen ltk

410 000

30

30

30 000

30

Elinvoima
Tekninen ltk
Tekninen ltk
30 Tekninen ltk

305 000
0

140

200 000
150 000
30 000

menot
tulot

Lähiliikuntapaikat (Länsi-Asikkala)
Pump track -rata sekä skeittialue keskustaan
Tekonurmi tenniskentät Kalmarinrantaan
Aurinkovuoren ulkoilureitit 10, 12 ja 15 km
polkureitit sekä meno-paluu Kirkkotielle
Ensilumenlatu
Ulkokuntoilualueen rakentaminen
Urheilukentän tekonurmi

100

0

Hyvinvointiltk
Hyvinvointiltk
Hyvinvointiltk
Hyvinvointiltk

60 000
80 000
80 000
40 000
45 000

9039 Aineeton käyttöomaisuus
Pohjakarttojen ylläpito
INVESTOINNIT YHTEENSÄ
Menot
Tulot
NETTO

Hyvinvointiltk
Hyvinvointiltk
Hyvinvointiltk

40
100

10 000

10

10

10 000

10

10 Tekninen ltk

15 967 000
-15 000
15 952 000

10 385
-15
10 370

950
0
950

Kevyen liikenteen väylien rakentamisen peruskorjaukset sekä katujen päällystys
toteutetaan kohteittain siinä järjestyksessä kuin ne ovat teknisen lautakunnan
käyttösuunnitelmassa.
Tekninen ltk - teknisen lautakunnan investoinnit
Elinvoima - elinvoiman (khall) investoinnit
Hyvinvointiltk - hyvinvointilautakunnan investoinnit
Kasv.- ja opetusltk - kasvatus- ja opetuslautakunnan investoinnit
Ymp.ltk - ympäristölautakunnan investoinnit
*) Tämä investointi on ehdollinen ja toteutetaan vain mikäli koulun 5.-6. -luokkien oppilaita ei siirretä Aurinkovuoren kouluun.
**) Nämä investoinnit ovat ehdollisia. Ne toteutetaan mikäli kohteet ovat jatkossa kunnan
palvelutuotantokäytössä.
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Tuloslaskelmaosa
TP 2019

TA2020

TA2021

Ero%

MYYNTITUOTOT

4 929 973

4 896 099

4 850 384

-0,9

MAKSUTUOTOT

636 886

683 990

831 250

21,5

TUET JA AVUSTUKSET

477 459

263 000

298 000

13,3

5 398 762

5 213 120

5 257 420

0,8

TS2022

TS2023

-

-

TOIMINTATUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOT
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

11 443 081

11 056 209

11 237 054

1,6

11 237 054

11 237 054

HENKILÖSTÖKULUT

-13 729 279

-14 631 150

-14 974 040

2,3

PALVELUJEN OSTOT

-36 857 773

-37 111 539

-37 621 325

1,4

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-2 177 307

-2 093 118

-2 176 418

4,0

AVUSTUKSET

-1 025 555

-1 226 250

-1 167 750

-4,8

MUUT TOIMINTAKULUT

-3 551 644

-3 702 154

-3 744 826

1,2

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

-57 341 558

-58 764 211

-59 684 359

1,6

-60 200 000

-29 293 259

TOIMINTAKATE

-45 898 478

-47 708 002

-48 447 305

1,5

-48 962 946

-18 056 205

VEROTULOT

29 744 670

VALTIONOSUUDET

18 409 626

30 739 000

30 950 000

0,7

31 000 000

14 600 000

19 836 817

20 600 000

3,7

21 200 000

6 693 259

107 478

-205 000

-120 000

-41,5

-100 000

-100 000

2 363 295

2 662 815

2 982 695

6,4

3 137 054

3 137 054

-2 215 131

-1 937 000

-2 500 000

22,5

-2 900 000

-3 100 000

-33 384

725 815

482 695

-50,0

237 054

37 054

94 282

94 282

94 282

0,0

300 000

500 000

60 898

820 097

576 977

-42,0

537 054

537 054

TOIMINTAKULUT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
TILIKAUDEN TULOS
POISTOERON MUUTOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
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Rahoitusosa
TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2021
TP 2019

ennuste 2020

TA2021

TS2022

TS2023

2 363 295

5 000 000

2 982 695

3 137 054

3 137 054

-284 366

0

0

0

0

-2 005 644

-4 000 000

-15 952 000

-10 370 000

-3 000 000

0

0

0

0

0

71 600

100 000

100 000

100 000

100 000

-1 934 044

-3 900 000

-15 852 000

-10 270 000

-2 900 000

144 885

1 100 000

-12 869 305

-7 132 946

237 054

TOIMINNAN RAHAVIRTA
VUOSIKATE
SATUNNAISET KULUT JA KORJAUSERÄT
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
INVESTOINTIMENOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS

0

0

0

0

0

5 455

0

0

0

0

-15 155

-15 000

-15 000

ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS
LAINAKANNAN MUUTOKSET
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS

-15 000

-15 000

13 000 000

7 000 000

-3 000 000

-6 000 000

0

0

0

934 183

-

-

-

-

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-2 075 517

-6 015 000

12 985 000

6 985 000

-15 000

RAHAVAROJEN MUUTOS

-1 930 632

-4 915 000

115 695

-147 946

222 054

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
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Rusthollintie 2
17200 Vääksy
p. (03) 8886 111
f. (03) 8886 268
www.asikkala.fi

