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1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 

 

Talousarviota ja taloussuunnitelmaa on valmisteltu tavanomaista suurempien muutosten ja niistä 
johtuvien epävarmuustekijöiden vallitessa. Takana on pari poikkeuksellista koronan varjostamaan 
vuotta eikä tilanne ole ohi vieläkään. Jää nähtäväksi, millaista on paluu uuteen normaaliin, kuinka 
kauan pandemian taloudelliset vaikutukset näkyvät yhteiskunnassa ja kuntatasolla, miten etätyös-
kentely ja rajoitukset vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen ja yritysten toimintaan. Muuttoliikkeen ja 
palvelutarpeen arviointi on nyt paljon aikaisempaa vaikeampaa. 
 
Valtio on lisännyt kuntien palveluvelvoitteita säätämällä uusia lakeja, jotka lisäävät kunnan menoja. 
Henkilöstömitoitusta koskevat säädökset sivistystoimessa ja sote-palveluissa tulevat erityisen han-
kalaan aikaan, kun useisiin palveluihin alkaa olla vaikea saada työntekijöitä ja uudet työ- ja virka-
ehtosopimukset tulevat varmuudella korottamaan palkkoja. Oppivelvollisuuden laajeneminen ja toi-
sen asteen maksuttomuus lisäävät kuntien menoja. 
 
Sote- ja pela-uudistus toteutuu vuosikausien eri valmisteluvaiheiden jälkeen. Vuoden 2023 alusta 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät pois kunnilta hyvinvointialueen 
järjestämisvastuulle. Tämä tarkoittaa suuria muutoksia kuntien talouteen, toimintaan ja kiinteistöjär-
jestelyihin. Valmistautuminen uudistukseen tehdään vuoden 2022 aikana, mikä lisää tuntuvasti val-
mistelevien viranhaltijoiden työmäärää.  
 
Tiedossa on myös, että TE-palvelut siirretään kuntien vastuulle vuonna 2024 ja Maankäyttö- ja ra-
kennuslain uudistus olisi tarkoitus saada voimaan myös 2024. Näilläkin uudistuksilla on vaikutusta 
kuntien yhteistyörakenteisiin ja maankäytön suunnitteluun. 
 
Suunnitelmakausi merkitseekin varsin kokonaisvaltaista uudistumista kunnissa. Nopeasti kehittyvä 
digitaalisuus tulee osaltaan muuttamaan totuttua toimintaa ja palveluita. 
 
Käyttötalouden osalta toimintatuotot vähenevät noin -11,8 % ja toimintakulut kasvavat noin 1,3 % 
pääasiassa palveluita koskevien lakimuutosten ja tuleviin sopimuskorotuksiin varautumisen joh-
dosta. Tulevan sopimuskauden palkkaratkaisusta ei vielä talousarviota valmisteltaessa ole tietoa, 
mutta painetta korotuksille on näkyvissä. Vuosikate n. 1.4 M€ euroa ei aivan riitä kattamaan pois-
toja ja tulos on n. -250.000 euroa alijäämäinen. Yleensä sote-kustannusten toteutuminen vaikuttaa 
lopulliseen tulokseen. Nähtäväksi jää myös, myöntääkö valtio vielä kunnille korvausta koronan ai-
heuttamin lisäkustannuksiin. 
 
Laurin koulun saneeraus pitää investointitason varsin korkeana suunnitelmakaudella ja investoinnit 
joudutaan rahoittamaan kokonaan lainalla. Sivistyspalvelut ovat kunnan merkittävin palvelukoko-
naisuus sote-uudistuksen jälkeen ja myös fyysisten puitteiden pitää olla kunnossa palvelutarve 
huomioon ottaen. Kunta on vuosia kärsinyt iäkkäiden rakennusten kunto-ongelmista, jotka ovat ai-
heuttaneet yllättäviä kustannuksia ja harmia henkilökunnalle ja asiakkaille. Toivotaan, että tämä 
kierre nyt helpottuu ja palvelut voidaan järjestää terveissä tiloissa. 
 
 

Seija Österberg 
kunnanjohtaja 
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2 MYNÄMÄEN KUNNAN VISIO, ARVOT, MISSIO JA STRATEGIA 

 
 

Visio 2025 
 

Meidän Mynämäki 
 
 

Arvot 
 

Vastuullisuus, avoimuus, uudistuminen, kestävä luontosuhde 
 
 

Missio 
 

Mynämäki on turvallinen, yhteisöllinen ja ympäristöarvot huomioiva vetovoimainen 
kunta. Mynämäki luo hyvinvointia asukkaille laadukkailla palveluilla yhteistyössä yri-
tysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa. 
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Kunnanvaltuuston 13.11.2017 hyväksymä strategia 2025 
 

Elinvoiman vahvistaminen 

Tavoitteemme Toimenpiteemme 

Asukasmäärä kasvaa  Huolehdimme kaavoituksella, että kunnassa on monipuolinen 
tonttitarjonta ja mahdollistetaan monimuotoinen rakentaminen 
(Maapoliittinen ohjelma) 

 Painotamme kuntamarkkinoinnissa Mynämäen hyvää sijaintia 
ja kohdennetaan markkinointitoimet entistä tehokkaammin 

 Selvitämme kohdennettujen asukaskyselyjen avulla nykyisten 
asukkaiden ja muuttoa suunnittelevien näkemyksiä kunnasta 

 Edesautamme sujuvien kulkuyhteyksien ja joukkoliikenteen 
kehittymistä alueella 

Työpaikkojen määrä lisääntyy  Hankimme kuntaan lisäresurssia elinvoimatyöhön selvittä-
mään uusien yritysten sijoittumista kuntaan ja markkinoimaan 
kuntaa sekä yritysalueita  

 Selvitämme Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy:n roolin elin-
keinotoimijana kuntakonsernissa 

 Turvaamme kaavoituksella riittävän tonttivarannon yritysten 
tarpeisiin 

 Huolehdimme alueen keskeisten liikennehankkeiden edunval-
vonnasta 

 Jatkamme kestävän kehityksen investointeja Hinku-tavoittei-
den mukaisesti sekä selvitämme kiertotalouden mahdollisuu-
det 

Toimivat palvelut 

Tavoitteemme Toimenpiteemme 

Palvelumme ovat tehokkaasti järjes-
tettyjä ja uudistuvia 
 

 Uudistamme jatkuvasti ja ennakkoluulottomasti toimintatapoja 
tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden 

 Käytämme toimitiloja tehokkaasti ja monipuolisesti: Tarpeen 
mukainen palveluverkko 

 Mahdollistamme toimipaikkojen erikoistumisen 

 Kehitämme omaa lukiota 

 Hyödynnämme kuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä 3. 
sektorin toimijoiden kanssa 

 Käytämme ostopalveluja tukemaan kunnan omaa tuotantoa 

Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipal-
veluja on saatavilla Mynämäessä 
sote- ja maakuntauudistuksen jäl-
keenkin 
 

 Kehitämme sote-keskusta 

 Teemme yhteistyötä ikäihmisten elämänlaadun paranta-
miseksi ja palvelujen turvaamiseksi 

Henkilökuntamme on ammattitai-
toista ja motivoitunutta 

 Huolehdimme hyvästä johtamiskulttuurista ja johtamisen edel-
lytyksistä 

 Huolehdimme henkilökunnan täydennyskoulutuksesta ja työ-
hyvinvoinnista (Hyvinvointisuunnitelma) 

 Kehitämme myönteistä työnantajakuvaa 

Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset 

Tavoitteemme Toimenpiteemme 

Ennaltaehkäisevä työ tukee kunta-
laisten hyvinvointia ja arjessa selviy-
tymistä 

 Aktivoimme kuntalaisia eri ikäryhmille suunnatulla monipuoli-
sella toiminnalla  

 Ehkäisemme syrjäytymistä järjestämällä matalan kynnyksen 
toimintaa ja lisäämällä varhaista tukea 

 Kehitämme elinympäristön ja liikkumisen turvallisuutta 
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 Tuemme kuntalaisten vastuuta omasta itsestään 

Meidän Mynämäki: Kuntalaiset koke-
vat kunnan omakseen ja ovat aktiivi-
sia toimijoita 

 Edistämme avointa ilmapiiriä ja toimintakulttuuria 

 Luomme kuntalaisille osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksia 

 Lisäämme kuntalaisten tietoisuutta vaikuttamistoimielimistä ja 
niiden toiminnasta 

 Järjestöohjelmalla tuemme kyläyhteisöjen toimintaa ja muuta 
vapaaehtoistyötä 

 Lisäämme ympäristön viihtyisyyttä taiteen keinoin 

 Jatkamme kuntalaiskyselyjä ja kohdennamme ne entistä tar-
kemmin  

 Käytämme tekniikan mahdollistamia keinoja kanssakäymi-
sessä kuntalaisten kanssa 

Hyödynnämme Mynämäen monipuo-
lista luontoa 

 Kehitämme virkistysalueita ja reitistöjä, jotka houkuttelevat 
luonnossa liikkumiseen   

 Selvitämme luonto- ja elämysmatkailun mahdollisuuksia 

Tasapainoinen talous 

Tavoitteemme Toimenpiteemme 

Kustannustehokas toiminta   Suosimme innovatiivisia ja uudenlaisia toimintatapoja palvelu-
jen järjestämisessä 

 Varmistamme konserniohjauksella, että tytäryhteisöt ja muut 
yhteistyötahot toimivat kunnan kokonaisedun mukaisesti 

 Pidämme kiinteistöt hyvässä kunnossa. Ennakoimme korjaus-
tarpeet riittävän ajoissa ja teemme investoinnit tarveharkinnan 
jälkeen ajallaan kokonaisedun edellyttämällä tavalla 

 Realisoimme tarpeettoman kiinteistöomaisuuden ja tehos-
tamme omien tilojen käyttöä 

 Sopeutamme palveluverkon tarkoituksenmukaiseksi kiinteistö-
jen kunto ja palvelujen tarve huomioon ottaen 

Velkaantumisen hallinta/ 
Lainamäärä pysyy alle valtakunnan 
keskiarvon, veroprosentit eivät ylitä 
Varsinais-Suomen maakunnan kun-
tien keskiarvoja 

 Toteutamme investoinnit hallitusti kunnan taloudellinen kanto-
kyky huomioon ottaen 

 Vuosikate kattaa vähintään poistot  

 Vuosittaiset investoinnit rahoitamme pääasiassa omarahoituk-
sella  

 Pidämme taksat ja maksut ajan tasalla 
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3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 

3.1 Yleinen taloudellinen kehitys ja kunnallistalous vuosina 2021–2023 

 
Kuntatalous vahvistui merkittävästi vuonna 2020 
 

 Kuntatalouden tilanne oli poikkeuksellisen vahva vuonna 2020 erityisesti tulorahoituksen näkökul-

masta. 

 Kehitykseen vaikutti koronapandemiasta johtunut poikkeustilanne, minkä myötä valtio tuki kuntasek-

toria merkittävällä, kokonaisuudessaan noin 3 mrd. euron tukipaketilla. 

o Tuista merkittävä osa kohdennettiin peruspalvelujen valtionosuuksien kautta, joten valtion-

osuudet kasvoivatkin peräti noin 28 prosenttia vuodesta 2019. 

 Myös kuntien verotulot kasvoivat ennakoitua enemmän ja toimintamenot ennakoitua vähemmän. 

o Verotulojen kehitykseen vaikutti erityisesti yhteisöveron jako-osuuden 10 %-yksikön määrä-

aikainen korotus. 

 
 
Kuntatalouden näkymät vuodelle 2021 kohentuneet hieman kevään kehitysarvioon verrattuna 

 

 Suomen talouden toipuminen koronapandemiasta on ollut nopeaa keväästä alkaen, ja etenkin työlli-

syys on kohentunut nopeasti. 

 Kuten koko kansantalouden myös kuntatalouden näkymiin sisältyy edelleen koronasta aiheutuvaa 

epävarmuutta. 

 Kuntatalouden näkymät ovat hieman kohentuneet viime keväästä: 

o Tilinpäätökset olivat hieman paremmat kuin tilinpäätösarviot, toiminnan ja investointien raha-

virta vuodelta 2020 koheni reilulla 100 milj. eurolla kevään tiedoista 

o Kunnille arvioidaan kertyvän n. 200 milj. enemmän verotuloja kuin mitä keväällä arvioitiin 

talouden aiemmin arvioitua myönteisemmän kehityksen vuoksi, vaikka ennusteessa on 

otettu huomioon syksyllä tehtävä jako-osuuksien oikaisu, joka alentaa kuntien kunnallisvero-

kertymää. 

 Vuotta 2021 leimaa vielä vahvasti hybridistrategian toimeenpano. 

 

 

Kuntatalous vahvistui merkittävästi vuonna 2020 

 

 Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate kaksinkertaistui edellisvuodesta ollen noin 4,7 mrd. euroa 

(+100 milj. euroa helmikuun arviotietoon verrattuna). 

o Vuosikate riitti kattamaan poistot ja käytännössä myös investoinnit, mikä on varsin poikkeuk-

sellista. 

 Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä laski merkittävästi edellisvuodesta ja oli koko 2000-luvun 

pienin niiden määrän ollessa vain kaksi. 

 Kuntakonsernien tilinpäätökset olivat peruskuntien tapaan hyvin vahvat. Vuosikate vahvistui lähes 

2,5 mrd. euroa riittäen kattamaan poistot noin 2,2 mrd. eurolla. 

o Vuosikate oli negatiivinen vain yhdellä kuntakonsernilla. 

 
 
Kuntatalouden näkymiin liittyy epävarmuutta 
 

 Koronatilanne on vähitellen väistymässä mutta muodostaa edelleen epävarmuutta kuntatalouden 

näkymiin. 

 Valtion tukitoimien poistuessa kuntatalouden arvioidaan heikentyvän vuonna 2022. 

 Sote-uudistuksen vaikutus ei näy täysimääräisesti kuntien verotuloissa vuonna 2023, joten kuntata-

lous vahvistuu hetkellisesti. 

 Vuosina 2024-25 kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta on selkeästi negatiivinen, mutta 

tulojen ja menojen välinen epäsuhta ei kasva. 
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Kuntatalouden menot vuonna 2022 
 

 Toimintamenojen kasvu jatkuu, mutta hidastuu noin 3 prosenttiin koronavirustilanteen aiheuttamien 

välittömien kustannusten pienentyessä 

 Toimintamenoja lisäävät: 

o Väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu 

o Hallituksen päättämät tehtävien laajennukset (kustannukset nousevat vuosittain) 

o Hoito- ja palveluvelka 

o Kustannustason kasvu, peruspalvelujen hintaindeksi 2,5 % vuonna 2022 

o Kunta-alan palkkaratkaisu 2022? 

 Investointien arvioidaan pysyvän korkealla tasolla 

 Toisaalta sote-uudistus saattaa kannustaa kuntia hillitsemään sote-menojen kasvua. 

 
 
Kuntatalouden tulot vuonna 2022 
 

 Toimintatulot laskevat 5,5 prosenttia, mm. määräaikaisia toimia ja tukitoimia päättyy 

 Verotulojen kasvu jää vaatimattomaksi, n. 0,7 prosenttiin 

o kasvua hidastavat yhteisöveron määräaikaisen jako-osuuden korottamisen päättyminen ja  

o kiinteistöverotulojen lasku vuoteen 2021 nähden (vuodelle 2021 kirjautuu kertaluonteisesti 

vuoden 2020 verotulotilityksistä n. 200 milj. euroa) 

 Valtionosuudet kasvavat 6,1 prosenttia mm. hallitusohjelman mukaisten tehtävälaajennusten, valti-

onosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi. 

 
 
Kuntatalouden menot pysyvät painelaskelmassa tuloja suurempina lukuun ottamatta vuotta 2023 
 

 Kuntatalouden menojen kasvua lisäävät: 

o hallituksen lisäykset ja laajennukset kuntien tehtäviin ja velvoitteisiin 

o kustannuskehitys: peruspalvelujen hintaindeksi nousee keskimäärin 2,4 % vuosina 2022‒

2025 

o investointien pysyminen korkealla tasolla rakennuskannan iän ja muuttoliikkeen vuoksi 

o väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen kasvu soteuudistuk-

seen saakka 

 Toisaalta sote-uudistuksen jälkeen 

o kuntien vastuulle jäävissä koulutuspalveluissa aleneva palvelutarve, jonka vaikutusta on 

pehmennetty kehitysarviossa 

 
 
Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot ja investoinnit 

 

 Vuosikate heikkenee vuonna 2022 valtion koronatukitoimien päättyessä. 
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Sote-uudistuksen vaikutus ei näy vielä täysimääräisesti kuntataloudessa vuonna 2023 
 

 Sote-uudistukseen liittyvät laskelmat ovat vielä alustavia, ja ne päivitetään julkisen talouden suunni-

telman 2023–2026 valmistelun yhteydessä keväällä 2022. 

 
 

 
 
 

 

 Sote-uudistuksen myötä kuntatalouden lainakannan kasvuvauhti hidastuu nopeimmin kasvavien me-

nojen siirtyessä pois kuntataloudesta 

 

 
 
 
 
Tuloveroprosentin laskennallinen korotuspaine 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 
 

 Varhaiskasvatuksen tukeen ehdotetaan vuonna 2022 yhteensä 15 milj. euroa, josta 6,25 milj. euroa 

on peruspalvelujen valtionosuuden lisäystä ja 8,75 milj. euroa toimeenpanoa tukevia valtionavustuk-

sia. 

 Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan säätämällä 

oppilashuollon sitovista mitoituksista. Vuonna 2022 toimenpiteeseen kohdennetaan 20 milj. euroa, 

josta peruspalvelujen valtionosuuksina 8,4 milj. euroa ja valtionavustuksina 11,6 milj. euroa. 

 Vuonna 2022 ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tarvitseman opetuksen ja ohjauksen varmista-

miseksi opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen kohdennetaan 70 milj. euroa, mistä kuntatalouteen 

arvioidaan kohdistuvan noin 51,8 milj. euroa. 

 Vuosien 2022–2024 aikana toteutetaan oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen määräytymis-

perusteiden uudistamisen kokeilu, jolla tuetaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. Kokeiluun 

kohdennetaan 5 milj. euroa vuonna 2022 ja kuntatalouteen tästä arvioidaan kohdistuvan noin 3,7 

milj. euroa. 

 Maahanmuuttajien kotouttamiskoulutukseen ehdotetaan lisäystä 5 milj. euroa vuodesta 2022 alkaen. 

Lisäys maksetaan vapaan sivistystyön järjestäjille valtionosuutena, josta kuntiin kohdistuu arviolta 

1,5 milj. euroa. 

 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 
 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen sekä työkyvyn vahvistamiseen 

(EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitus) 124 milj. euroa 

 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman jatko 20 milj. euroa 

 Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut 95,2 milj. euroa  

 Kotihoidon resurssien riittävyys ja omaishoidon kehittäminen 40 milj. euroa 

 Peruspalvelujen saatavuuden parantaminen muun muassa hoitotakuuta tiukentamalla 40 milj. euroa 

 Osatyökykyisille suunnattu työkykyohjelma 5,5 milj. euroa 

 

 

Muutoksia valtionosuuksiin 2022 
 

Peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttavat tekijät 

 Verrattuna vuoden 2021 varsinaiseen talousarvioon peruspalvelujen valtionosuudet kasvavat 

vuonna 2022 noin 290 milj. eurolla. 
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 Valtionosuuden kasvua vuonna 2022 selittävät ennen kaikkea hallituksen kevään 2021 kehysrii-

hessä päättämä 246 milj. euron erillinen valtionosuuden korotus sekä vuoden 2022 indeksikorotus 

(2,5 %), joka on noin 188 milj. euroa. 

 Kuntien uudet ja laajenevat tehtävät lisäävät valtionosuutta noin 116 milj. eurolla. 

 Valtionosuuden tasoa laskee vuonna 2022 erityisesti vuonna 2021 koronapandemian vuoksi makset-

tujen noin 300 milj. euron kertaluonteisten lisäysten poistuminen. 

 Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistuksen vaikutus on noin 564 milj. euroa. Kustan-

nustenjaon tarkistuksen valtionosuusvaikutusta ei kuitenkaan huomioida, vaan valtionosuuteen teh-

dään kustannustenjaon tarkistuksen vaikutusta vastaava vähennys. Tämä johtuu siitä, että kuntata-

loutta on tuettu voimakkaasti vuonna 2020 ja koronasta aiheutuvat välittömät kustannukset kompen-

soidaan kunnille myös vuonna 2021. Valtionosuutta korotetaan kuitenkin edellä mainitulla erillisellä 

245,7 milj. euron lisäyksellä. 

 Valtionosuutta vähentää 10 milj. euron siirto kuntien yhdistymisavustuksiin. 

 Kuntien harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen on varattu 10 milj. euroa. 

 Peruspalvelujen valtionosuuteen vuonna 2022 vaikuttavat uudet ja laajenevat tehtävät: 

o Vanhuspalvelulain muutos (hoivahenkilöstön vähimmäismitoitus); 43,7 milj. euroa (kokonais-

taso 96,5 milj. euroa) 

o Asiakasmaksulain uudistus; 28,0 milj. euroa (kokonaistaso 45,0 milj. euroa) 

o Lastensuojelun jälkihuollon laajennus; 12,0 milj. euroa (kokonaistaso 36,0 milj. euroa) 

o Seulontaohjelman laajennus; 10,0 milj. euroa (uusi toimenpide) 

o Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen (kuraattorien vähimmäismitoitus); 8,4 milj. euroa 

(uusi toimenpide) 

o Varhaiskasvatuksen tuki; 6,25 milj. euroa (uusi toimenpide) 

o Lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoitus (sosiaalityöntekijät); 4,8 milj. euroa (uusi toi-

menpide) 

o Oppivelvollisuuden laajentaminen; 2,8 milj. euroa (kokonaistaso 9,7 milj. euroa) 

o Sairausvakuutuslain muutos (kuntoutustarpeen arvioinnin kehittäminen), 1,0 milj. euroa (uusi 

toimenpide) 

 Talousarvioesitykseen sisältyy lisäksi ehdotus 2 milj. euroa kertaluonteisesta valtionosuuden lisäyk-

sestä liittyen kuntien velvollisuuteen osallistua soteuudistuksen valmisteluun. 

 
 

Miksi peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee? 

 

 Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 25,67 prosentista 23,59 prosenttiin vuonna 

2022. Yhteensä valtionosuusprosentti laskee 2,08 prosenttiyksikköä. 

 Valtionosuusprosentissa on muutoksena huomioitu seuraavat tekijät: 

o Uudet ja laajenevat tehtävät (n. 116 milj. euroa), +0,30 %-yksikköä 

o Erillinen valtionosuuden korotus (245,7 milj. euroa), +0,80 %-yksikköä 

o Vuoden 2022 kustannustenjaon tarkistuksen neutralisointi (-563,5 milj. euroa); -1,87 %-yk-

sikköä 

o Vuosien 2016, 2018 ja 2019 indeksikorotuksiin liittyvien vähennysten (-168,5 milj. euroa) 

muuttaminen pysyviksi vähennyksiksi; -0,55 %-yksikköä 

o Kilpailukykysopimukseen liittyvän vähennyksen (-233,6 milj. euroa) muuttaminen pysyväksi 

vähennykseksi; -0,76 %-yksikköä 

 Vuonna 2022 yli puolet valtionosuuden muutoksesta on momentin sisäistä teknistä muutosta, jossa 

aikaisemmin määräaikaisina pidetyt vähennykset on muutettu pysyviksi vähennyksiksi ja huomioitu 

valtionosuusprosentissa. Tämä momentin sisäinen tekninen muutos ei vähennä kuntien saaman val-

tionosuuden määrää. 

 
 
Mitä peruspalvelujen valtionosuusprosentin lasku tarkoittaa? 
 

 Valtionosuusprosentti on laskenut viimeisen kymmen vuoden aikana noin kymmenen prosenttiyksik-

köä (v. 2010: 34,08 % → v. 2022: 23,59 %). 
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 Valtionosuusprosentin muutos ei kerro kunta-valtio-rahoitussuhteen muutoksesta, sillä prosenttiin on 

vuosien aika vaikuttanut monet tekijät, joista monet ovat olleet kunta-valtiosuhteessa kustannusneut-

raaleja. 

o Muun muassa varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensointi kunnille ja ammattikor-

keakoulujen kuntien rahoitusosuuden poistoon liittyvä vähennys tai valtionosuusjärjestelmän 

kokonaisuudistus vuonna 2015. 

 Valtionosuusprosentin vuosimuutos ei myöskään kerro kunta-valtio-rahoitussuhteen muutoksesta → 

vaikka valtionosuusprosentti vuonna 2022 laskee selvästi, nousee valtionosuuksien määrä samaan 

aikaa noin 300 milj. eurolla. 

o Näin siitä huolimatta, että samanaikaisesti valtionosuuksista poistuu noin 300 milj. euroa ko-

ronatilanteen vuoksi maksettuja kertaluonteisia lisäyksiä. 

 Valtionosuusprosentin merkitystä kuntien rahoituksessa pienentää myös se, että uusiin tai laajene-

viin tehtäviin ja velvoitteisiin osoitetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti 100 prosentin 

valtionosuus 

 
Lähde: Valtiovarainministeriö 27.9.2021 
 
 
Yleisen taloudellisen tilanteen tunnuslukuja koko maassa 
 

 
 

3.2 Väestö 

 
Vuoden 2022 talousarvion laadinnassa oli ohjeena, että asukaslukuna käytetään 7642 asu-
kasta. Asukasluku 30.9.2021 oli 7600. 
 
Asukasluku 2010–2021 ja ennuste 2021–2040 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

BKT:n määrän muutos, % 1,3 -2,9 3,3 2,9 1,4 1,1

Yleisen ansiotason muutos 2,1 1,9 2,3 3,0 2,5 2,6

Kuntien ansiotason muutos 3,4 2,1 2,6 3,0 2,5 2,6

Rakennuskustannusindeksi 1,0 0,1 3,4 2,4 2,2 2,3

Kuluttajahintojen muutos 1,0 0,3 1,8 1,6 1,7 1,8

Työllisyysaste (15-64 v), %-yksikköä 71,6 70,7 72,4 73,6 74,1 74,3

Työttömyysaste, %-yksikköä 6,7 7,7 7,8 6,8 6,4 6,3

Työllisten määrän muutos 1,0 -1,5 2,2 1,5 0,6 0,3

Lyhyet korot % (euribor 3 kk) *) -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,4

Pitkät korot % (10 v) *) 0,1 -0,2 -0,1 -0,1

Lähde: VM:n Kuntatalousohjelma vuodelle 2022, syksy 2021

*) Lähde: VM:n Taloudellinen katsaus, syksy 2021

vuosi asukasluku muutos muutos%

2010 8 041

2015 7 874 -167 -2,1

2020 7 645 -229 -2,9

2021* 7 600 -45 -0,6

2021** 7 595 -5 -0,1

2025** 7 422 -173 -2,3

2030** 7 255 -167 -2,3

2035** 7 128 -127 -1,8

2040** 7 019 -109 -1,5

*   tilanne 30.9.2021

** Tilastokeskuksen ennuste 30.9.2021
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Väestöennuste ikäryhmittäin 2021–2040 
 

 
 

 
Väestöllinen huoltosuhde 2015–2019 
 

  
 
 
Taloudellinen huoltosuhde 2015–2019 
 
 

Taloudellinen huoltosuhde on työttömien ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien määrä 
suhteessa työllisten määrään.  

 
Työvoiman ulkopuolella olevat: 0–14-vuotiaat, opiskelijat, ase- tai siviilipalvelusta suorittavat, 
eläkeläiset, sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat, esim. omaa kotitalouttaan hoitavat. 

Ikäryhmä 2021 2025 2030 2035 2040

0 - 6 v 472 433 424 409 406

7 - 12 v 482 457 403 398 383

13-15 v 258 237 229 202 199

16-18 v 252 251 219 195 192

19-64 v 4 029 3 828 3 603 3 486 3 446

65 - 74 v 1 121 1 091 1 087 1 052 914

75 v - 981 1 125 1 290 1 386 1 479

7 595 7 422 7 255 7 128 7 019

Lähde: Tilastokeskus 30.9.2021
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Väestöennuste ikäryhmittäin

2021 2025 2030 2035 2040

Väestöllinen huoltosuhde on ei-työikäisten määrä suhteessa työikäisten määrään. Tunnusluku kuvaa, 

kuinka monta työikaista on ei-työikäistä kohti.

Ei-työikäisiä ovat alle 15 vuotiaat ja yli 64 vuotiaat kuntalaiset.

vuosi väestöllinen Varsinais-Suomi Koko maa

huoltosuhde

2021 73,9 62,6 62,5

2025 78,5 63,5 63,7

2030 86,0 65,1 65,3

2035 90,3 67,5 67,3

2040 89,4 67,7 67,3

Lähde: Tilastokeskus 30.9.2021
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Työlliset: kaikki 18 - 74-vuotiaat, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä 
olleet työnhakijoina. 

 

 
 

3.3 Työllisyys ja elinkeinot 

 
Mynämäessä työssä käyvät (=kunnassa olevat työpaikat) ja Mynämäessä asuvien toimiala 
vuonna 2018: 

 

 
 

 
Mynämäen pendelöinti vuonna 2018 

 

 
 

työllinen työvoiman ulko- Varsinais- koko

vuosi väestö yht työvoima puolella olevat huoltosuhde Suomi maa

2015 7 874 3 223 4 189 1,30 1,27 1,27

2016 7 842 3 249 4 207 1,29 1,26 1,26

2017 7 838 3 346 4 215 1,26 1,23 1,24

2018 7 765 3 329 4 188 1,26 1,21 1,22

2019 7 661 3 264 4 123 1,26 1,21 1,22

Lähde: Tilastokeskus 8.4.2021

Mynämäessä Mynämäessä

Toimiala  olevat työpaikat asuvien toimiala

Terveys- ja sosiaalipalvelut 345 528

Maatalous, metsätalous ja kalatalous 300 262

Teollisuus 285 585

Rakentaminen 210 340

Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 176 392

Koulutus 128 151

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 122 182

Kuljetus ja varastointi 103 225

Muu palvelutoiminta 68 68

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 47 139

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 48 96

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 37 114

Tuntematon 39 39

Rahoitus- ja vakuutustoiminta 24 49

Kotitalouksien toiminta työnantajina 20 22

Taiteet, viihde ja virkistys 15 31

Kiinteistöalan toiminta 13 26

Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 2 26

Informaatio ja viestintä 3 43

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 7

Kaivostoiminta ja louhinta 3 4

Kaikki toimialat yhteensä 1 988 3 329

Lähde: Tilastokeskus 16.10.2020

Mynämäessä asuvat

  pendelöivät muualle 2 029

  käyvät töissä Mynämäessä 1 300

  yhteensä 3 329

Mynämäessä työssä käyvät (=työpaikat)

  pendelöi muualta 688

  asuu Mynämässä 1 300

  yhteensä 1 988

Lähde: Tilastokeskus 16.10.2020
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 Mynämäen kunnan suurimmat työnantajat 
 

 
 

 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen 9/2021 mukaan Mynämäen työvoima 
on 3531 (3578, 9/2020). 

 
Työttömien määrä 
 

Syyskuun 2021 lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 9,3 % (11,3 %, 
9/2020) ja koko maassa 10,1 % (12,0 %, 9/2020). Varsinais-Suomessa työttömyysaste on 
pienempi kuin koko maassa.  
 
Mynämäessä työttömien määrä syyskuun 2021 lopussa oli 241 (281, 9/2020), joka on 6,8 % 
(7,9 %, 9/2020) työvoimasta. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 21’ (40, 9/2020) ja yli 50-vuotiaita 
112 (123, 9/2020). Yli vuoden työttömänä olleita oli 82 (63, 9/2020). 

 
Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2021 

 
Kela maksaa pitkään työttömänä olleille työmarkkinatukea. Kunnat maksavat Kelalle yli 300 
päivää työmarkkinatuella olleiden tuesta 50 % ja yli 1000 päivää työmarkkinatuella olleiden 
tuesta 70 %. Kunnan maksuosuus on noussut mm. koronapandemian takia kahtena viime 
vuotena ja on nyt noin 35.000 euroa/kk. Kunnan ei tarvitse maksaa em. osuutta työmarkkina-
tuesta, jos työttömälle järjestetään esim. kuntouttavaa työtoimintaa. Kunnan omassa organi-
saatiossa on vuosittain useita kymmeniä henkilöitä kuntouttavassa työtoiminnassa. Lisäksi 
kuntouttavaa työtoimintaa ostetaan mm. Tsemppi ry:n Mynämäen toimipisteestä.  

 
Elinkeino 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.12.2015 § 83 Turun seudun elinkeinosopimuksen, jonka mukai-
sesti seudun kunnat ovat perustaneet Turun seudun kehitys Oy:n. Yhtiön toimialana on yritys-
neuvonta ja yritystoiminnan kehittäminen Turun seudulla. Yhtiö huolehtii Turun seudulla to-
teutettavien elinkeinopoliittisten palveluiden järjestämisestä. Yhtiö hankkii Turku Science Park 
Oy:ltä tai tuottaa itse yhtiön osakkaiden kanssa solmittavan palvelusopimuksen mukaiset pal-
velut yritysten käyttöön sekä rahoittaa hankkeita. Yhtiö ei itse tuota palveluja. 
 
Mynämäen kunta ostaa Mynämäen YritysVoima Oy:ltä yritysasiamiespalvelut. 
 
Kunnanhallitus hyväksyi Mynämäen kunnan elinvoimaohjelman 19.11.2018 § 273. 

 

3.4 Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman laadinta-
perusteet  

 
Talousarvion rakenne 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.11.2017 päivitetyn strategian vuoteen 2025. Vuoden 2022 ta-
lousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma laaditaan tämän strategian mukaan.  Elo-
kuussa 2021 toimintansa aloittanut valtuusto päivittää kuntastrategian - milloin? 
 
Lautakunnat jalkauttavat strategian käytännön konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi ta-
lousarvioesityksissään. 
 
Talousarvion rakenteeseen ei tule muutoksia vuonna 2022. Sote-uudistus toteutuu vuoden 

Mynämäen kunta

Konepaja Timeka Oy

Steel Master Finland Oy

Isokouvola Oy

K-Supermarket Mynämäki

Ab Muovitech Finland Oy
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2023 alusta, jolloin Ptky Akseli -tulosalue, Erikoissairaanhoito-tulosyksikkö ja Aluepelastuslai-
tos-kustannuspaikka jäävät pois kunnan organisaatiorakenteesta. 

  
 
Sote-uudistuksen vaikutukset kunnan talouteen 
 

Vuoden 2023 alusta kunnan käyttötaloudesta poistuu perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon menot eli yhteensä noin 30 milj. euroa sekä aluepelastuslaitoksen menot noin 0,5 
milj. euroa. 
 
Uudistus vaikuttaa myös tukipalveluihin. Kunnan taloushallintoyksikkö vastaa Ptky Akselin 
palkanlaskennasta ja kirjanpidosta. Menoja ja myös tuloja poistuu noin 0,3 milj. euroa. 
 
Kunta ei enää voi tarjota ateriapalveluja hyvinvointialueelle ja puhtaanapitopalveluiden tilanne 
riippuu siitä, sisältyvätkö ne tuleviin vuokrasopimuksiin. Tällä hetkellä ateriapalveluista n. 30 
% tuotetaan Ptky Akselille. 
 
Sote-uudistuksessa kaikkien kuntien tuloveroprosenttia leikataan yhtä paljon. Tämän hetken 
siirtolaskelmien mukaan leikkaus on 12,39 %-yksikköä. Mynämäen kunnan tuloveroprosen-
tiksi jää 8,86 %. Leikkauksen prosenttimäärä vahvistuu huhtikuussa 2022. 

 
 
Kuntalain taloutta koskevat säännökset 
 

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä 
kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden 
vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun-
tastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suun-
nitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

 
Edelleen 110 §:n mukaan taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan 
taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah-
vistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää 
yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Ns. kriisikuntame-
nettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 
kuntalain 110 §:n 3. momentin mukaisesti. Säännökset kriisikuntamenettelystä on kuntalain 
118 §:ssä. 
 
Kriisikuntamenettely voidaan käynnistää myös silloin, jos alijäämä on kunnan viimeisessä 

konsernitilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa/asukas ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 

500 euroa/asukas. 

 

Mynämäen vuoden 2020 konsernitaseessa on alijäämää 618 euroa/asiakas (vesihuoltolaitok-

sen myyntivoitto eliminoituu konsernitaseessa). Mikäli vuoden 2021 konsernitilinpäätöksessä 

on vähintään 1.000 euroa/asukas alijäämää, täyttyy edellytykset kuntalain 118 §:n mukaisen 

kriisikuntamenettelyn käynnistämiselle. 

 
Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin. Ptky Akselin perussopimuk-
sen mukaan kuntayhtymän olennaisen ylijäämän ja alijäämän syntyminen pyritään ennakoi-
man ja ottamaan huomioon yhtymähallituksen päätöksellä tarkistettavissa maksuissa niin, että 
ne vastaavat todellisia kustannuksia. Ptky Akseli ei siis käytännössä tee alijäämää. 
 
Koronapandemialla on merkittävät taloudelliset vaikutukset myös suunnitelmakaudella 2022-
2024 pandemian aikana kertynee hoitovelan korjaamisen takia. 

 
 
Kunnan taloudellinen tilanne 
 

Kunnan talous oli alijäämäinen joka vuosi 2011–2015 vaikka saaman aikaan kunnan tulovero-
prosenttia korotettiin 1,5 %-yksikköä vuoteen 2015 mennessä. Vuosi 2016 oli noin 160.000 
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euroa ylijäämäinen. Vuosi 2017 oli noin 10,9 milj. euroa ylijäämäinen vesihuoltolaitoksen 
myyntivoittokirjauksen takia. Ilman myyntivoittoa tulos olisi ollut noin 870.000 euroa ylijäämäi-
nen. Vuodet 2018 ja 2019 olivat huomattavan alijäämäisiä. 
 
Koronapandemia takia kunnille myönnettiin ylimääräistä valtionosuutta merkittäviä määriä. 
Mynämäen kunta sai ko. tukea vuonna 2020 noin 2,0 milj. euroa. Lisäksi kunta sain harkin-
nanvaraista valtionosuuden korotusta noista 1,0 milj. euroa. Näiden ylimääräisten kertaluo-
teisten tulojen takia vuoden 2020 vuosikate oli noin 3,5 milj. euroa ja ylijäämä noin 2,1 milj. 
euroa. Lisäksi vuodelle 2020 kunnan tuloveroprosenttia korotettiin 0,25 %-yksiköllä. 
 
Alla olevassa taulukossa oikean puoleisessa sarakkeessa on kumulatiivinen taseen yli-/ali-
jäämä ilman vuosien kuluessa myydystä omaisuudesta kirjattuja myyntivoittoja ja –tappioita, 
kertapoistoja ja satunnaisia eriä eli vesilaitoksen yhtiöittämistä vuonna 2017. Pohjalukuna on 
vuoden 2010 taseen ylijäämä 8.031.000 €. Ilman em. kirjauksia vuoden 2019 taseessa olisi 
ollut 7,9 milj. euroa alijäämää. 
 

 

 
Ko. tilikauden vuosikate -sarakkeessa on ko. vuoden todellinen vuosikate 

Ko. tilikauden yli/alijäämä -sarakkeessa on ko. vuoden todellinen ali/ylijäämä 

 
Vuoden 2020 tilinpäätös on 2,1 milj. euroa ylijäämäinen johtuen kunnan saamista kertaluon-
teisista noin 2 milj. euron koronatuista ja noin 1,0 milj. euron kertaluonteisesta harkinnanvarai-
sesta peruspalvelujen valtionosuuden korotuksesta. Vuoden 2020 taseessa on 4,3 milj. euroa 
ylijäämää. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.9.2020 talouden tasapainottamisohjelman, jossa on joitakin toi-
menpiteitä talouden tasapainottamiseksi vuosina 2020–2022. Vuodelle 2022 kohdistuvista 
suurin on keskuskeittiöratkaisusta saavutettavat säästöt.  
 
Vuonna 2022 lakiuudistukset tuovat kunnille uusia lakisääteisiä tehtäviä, mm. oppivelvollisuu-
den pidentäminen ja toisen asteen maksuttomuus (vaikutus koko vuodelle) sekä sote-puolella 
hoitajamitoitus. Koronapandemia aiheuttaman hoitovelan kustannuksia on hyvin vaikea arvi-
oida. Isot investoinnit kasvattavat poistojen määrää. 
 
 

Koronapandemian vaikutukset 
 

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia vaikuttaa edelleen kuntien talouteen oman toiminnan 
ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien kautta vuonna 2022. Vuodelle 2022 valtio ei 
ole myöntänyt suoraan kunnille koronatukia. Testaus-, jäljitys- ja rokotuskustannuksiin saa-
daan erikseen haettava valtion korvaus syksyllä 2021 ja keväällä 2022. 
 
 
 

Taseen yli/alijäämä

ilman myyntivoittoja

ja -tappioita,

Vuosi Ko. tilikauden Ko. tilikauden satunnaisia eriä 

vuosikate yli/alijäämä  ja kertapoistoja

2011 1 137 866 -390 269 7 429 101

2012 -48 600 -1 650 856 5 702 878

2013 844 019 -725 785 4 914 087

2014 258 279 -1 899 003 3 460 408

2015 -333 804 -2 089 167 204 529

2016 1 978 287 156 805 282 922

2017 2 486 769 10 984 933 1 039 155

2018 -1 794 249 -3 217 584 -2 320 001 

2019 -4 128 425 -6 604 830 -7 942 919 
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Verotulot vuosina 2020–2024 
 
 

 
 
  

Yllä oleva taulukko on Kuntaliiton viimeisimmän eli syyskuun 2021 ennustekehikon mukainen. 
 
Kunnanvaltuusto vahvistaa vuoden 2022 veroprosentit kokouksessaan 15.11.2021. Sote-uu-
distuksen takia vuonna 2023 kaikkien kuntien tuloveroprosenttia leikataan 12,39 %-yksikköä 
(määrä tarkentuu sote-uudistuksen valmistelun edetessä). Mynämäen veroprosentiksi jää 
8,86 %. Kunnat eivät saa muuttaa tuloveroprosenttia vuodelle 2023. Vuoden 2022 talousarvio 
ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelma on tehty valtuuston käsittelyyn 15.11.2021 tulevien 
nykyisten veroprosenttien mukaisesti. 
 
Kunnan tuloveron tilityksissä kalenterivuosina 2023–2025 on huomioitu ennen verovuotta 
2023 maksuunpannut kunnallisverot. Ne kertyvät vanhoilla veroperusteilla ja korkeimmilla tu-
loveroprosenteilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, eritysesti muutos-
vuosina 2023 ja 2024 
 
Vuosille 2023–2025 veroennusteessa on huomioitu sote-uudistuksen arvioituja vaikutuksia 
kunnan tuloveron tuottoihin. Ansiotulot eivät muutu uudistuksen myötä. Kunnan tuloveron vä-
hennyksiin sen sijaan tulossa merkittäviä muutoksia. Valtion- ja kunnallisverotuksen veropoh-
jat yhdistetään uudistuksessa siten, että tulosta tehtävät vähennykset myönnettäisiin samoin 
perustein ja saman suuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Uudistus 
koskee kunnallisverotuksen perusvähennystä, ansiotulovähennystä ja opintorahavähennystä. 
Eläketulovähennys myönnettäisiin myös samoin perustein. Verotuslaskenta tapahtuisi kuiten-
kin edelleen erikseen valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen osalta. 
 
Nykyistä suurempi osuus verosta tehtävistä vähennyksistä siirtyy valtion verosta tehtäviksi. 
Tästä johtuen kunnan tuloverosta vähennettävä osuus pienenee ja samalla kunnallisveron 
efektiivisyys myös paranee (nimellisen ja efektiivisen veroasteen erotus). 
 
Veroperustemuutokset alentavat kunnan tuloveron tuottoa arviolta 229 miljoonalla eurolla 
vuonna 2022. Tästä 209 milj. euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tar-
kistuksista. Lisäksi on tehty muutamia vaikutuksiltaan pienehköjä muutoksia veroperusteisiin. 
Arvioidut verotulomenetykset huomioidaan verotulojen menetyksien korvauksina valtion-
osuuksien yhteydessä. 

 
Vuodelle 2022 ennustetaan koko maan tasolla hyvää kasvua, joka muun muassa näkyy palk-
kasumman sekä ennakkoverojen suotuisissa kehitysarvioissa. Ensi vuodelle kunnallisveroja 
kertyy yhteensä arviolta noin 4 % kuluvaa vuotta enemmän. Mynämäen ennustekehikossa 
kasvua on 0,7 %. 
 
Koronapandemian takia kunnille suunnattuun tukipakettiin kuului kuntien yhteisöveron jako-
osuuden korotus 10 %-yksiköllä vuosina 2020 ja 2021. Vuonna 2022 korotusta ei enää ole. 
Lisäksi jako-osuutta korotettiin vuodesta 2021 alkaen pysyvästi 2 %-yksiköllä kompensoimaan 
varhaiskasvatusmaksujen alentamista. 

TP 2020 MTA 2021 % TA 2022 % TS 2023 % TS 2024 %

Kunnan tulovero 25 968 622 26 768 000 3,1 27 327 000 2,1 13 568 000 -50,3 13 149 000 -3,1

Kiinteistövero 1 597 924 1 895 000 18,6 1 741 000 -8,1 1 741 000 0,0 1 741 000 0,0

Osuus yhteisöverosta 1 102 979 1 303 000 18,1 1 116 000 -14,4 821 000 -26,4 810 000 -1,3

Yhteensä 28 669 525 29 966 000 4,5 30 184 000 0,7 16 130 000 -46,6 15 700 000 -2,7

Kunnan tulovero% 21,25 % 21,25 % 21,25 % 8,86 % 8,86 %

Efektiiivinen vero % 14,43 % 14,49 % 14,45 % 6,54 % 6,55 %

Erotus 6,82 % 6,76 % 6,80 % 2,32 % 2,31 %

Yhteisöveron jako-osuudet 42,13 % 44,34 % 34,19 % 22,73 % 21,71 %

Suunnitelmavuosien 2023-2024 verotuloissa on huomioitu sote-uudistus.

%-sarake on muutos edellisen vuoden verotuloihin.
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Sote-uudistuksessa leikataan myös yhteisöveron kuntien jako-osuutta. Tämän hetken tiedon 
mukaan leikkaus on yksi kolmasosa. Jako-osuusprosentit ovat yllä olevassa taulukossa. 

 
Kiinteistöveroprosenttien ala- tai ylärajoihin ei ole tehty muutoksia vuodelle 2022. Mynä-
mäen kunnan kaikkia kiinteistöveroprosentteja korotettiin 0,05 %-yksikköä vuonna 2020. Ve-
roprosentit ovat samat vuodelle 2021. Kunnanvaltuusto vahvistaa vuoden 2022 veroprosentit 
kokouksessaan 15.11.2021. Sote-uudistus ei vaikuta kiinteistöveron tuottoon. 
 
Valtiovarainministeriössä on käynnissä kiinteistöverotuksen uudistus (ei liity sote-uudistuk-
seen). Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa syksyllä 2021. Lain voimaantulo siir-
tynee vuodelle 2024. Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisi-
vat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uudistuksen tavoitteena ei ole 
nostaa tai laskea kiinteistöveroa, mutta verorasitus jakautuisi osin uudella tavalla eri kiinteistö-
jen kesken. Koska kiinteistöjen verotusarvot keskimäärin valtaosin nousisivat etenkin maa-
pohjan osalta, kuntien kiinteistöveroprosenttien ala-ja ylärajoja on vastaavasti tarkoitus alen-
taa. Kunnat edelleen päättäisivät kiinteistöveroprosenteistaan lain salliman vaihteluvälin ra-
joissa. 
 

 
Valtionosuudet vuosina 2020–2024 
  

  
 
 

Talousarviossa vuoden 2022 valtionosuudet ovat Valtiovarainministeriön laskelman 5.10.2021 
mukaiset. Vuosien 2023 ja 2024 valtionosuudet ovat arvioita. Valtiovarainministeriö päivittää 
sote-uudistuksen laskelmat seuraavan kerran viimeistään huhtikuussa 2022. Niiden perus-
teella määräytyvät hyvinvointialueiden rahoitus vuodelle 2023, kuntien tuloveroprosentin leik-
kausosuus sekä kuntien valtionosuuden muodostuminen ja tasauserät vuodesta 2023 lukien. 
 
Vuoden 2022 valtionosuuksiin vaikuttavia tekijöitä on kuvattu 3.1.-kohdassa. Mynämäen kun-
nan valtionosuudet nousevat noin 1,5 milj. euroa (8,5 %). Kasvuun vaikuttaa laskennallisten 
kustannusten perusteena olevien yksikköhintojen nousu. 
 

Peruspalvelujen valtionosuus sisältää sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuden, esi- ja perus-
opetuksen valtionosuuden sekä yleisten kirjastojen, taiteen perusopetuksen sekä yleisen kult-
tuuritoimen valtionosuuden. Kunnille on vuosien ajan maksettu valtionosuuden yhteydessä 
kompensaatiota veroperustemuutosten takia pienentyvistä verotuloista. Kompensaatio ei ole 
yhden vuoden osuus vaan se on kertymä useiden vuosien kompensaatioista. 

 
Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet sisältävät lukion, esi- ja perusopetuksen oppi-
laskohtaisen lisärahoituksen sekä muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (mm. aamu- 
ja iltapäivätoiminta, nuoriso ja liikunta). Valtionosuus voi olla myös miinusmerkkinen.  

Peruspalvelujen valtionosuuden yhteydessä maksetaan verotuloihin perustuva valtionosuu-
den tasausta. Tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, ja se joko lisää tai vähen-
tää kunnalle myönnettyä valtionosuutta. Tasauksen perusteena olevaan laskennalliseen vero-
tuloon sisältyvät kunnan laskennallinen kunnallisvero ja kunnan osuus yhteisöveron tuotosta. 
Verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta laskettaessa käytetään koko maan keski-
määräistä kunnallisveroprosenttia. Yksittäisen kunnan veroprosentin muutoksella ei siten ole 
vaikutusta kunnan saaman tasauslisän tai maksaman tasausvähennyksen määrään. Verotu-
lon tasaus on koko maan laskennallisen verotulon/asukas ja kunnan oman verotulon/asukas 
välinen erotus. 

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Peruspalvelujen valtionosuus 10 935 042 9 754 280 10 844 056 3 000 000 3 000 000

Verotulojen tasaus 4 243 080 4 221 568 4 311 122 0 0

Verotulomenetysten kompensaatio 3 819 684 4 101 261 4 452 547

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 1 050 000

OKM:n muut valtionosuudet (mm. lukio) -147 681 -105 319 -110 000 -110 000 -110 000

Yhteensä 19 900 125 17 971 790 19 497 725 2 890 000 2 890 000
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Henkilöstömenot 
 

Nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka. Sen jälkeisistä palkan-
korouksista ei ole vielä tietoa. Vuoden 2022 talousarviossa on huomioitu 1,5 % palkankorotus-
varaus. Suunnitelmavuosille 2023–2024 on huomioitu 1 % palkankorotus edelliseen vuoteen. 
 
Vuoden 2022 sivukuluista ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta ne pysynevät samalla tasolla kuin 
kuluvana vuonna. Talousarvio ja myös suunnitelmavuodet on laadittu kuluvan vuoden prosen-
teilla. 
 
Palkkaperusteinen eläkemaksu sisältää eläkemaksun sekä jäsenyhteisökohtaisesti (kuntakoh-
taisesti) vaihtelevan työkyvyttömyyseläkemaksun. Kevan ilmoituksen mukaan Mynämäen 
kunnan työnantajan osuus eläkemaksusta vuonna 2022 on 17,21 % ja VaEL:n piiriin kuuluvilla 
opettajilla 16,73 %. Työkyvyttömyyseläkemaksun osuus on 0,99 % ja VaEL:n piiriin kuuluvilla 
opettajilla 1,10 % (sisältyy eläkemaksuprosenttiin). Varhaiseläkemaksua ei enää määritellä ja 
peritä erikseen vaan se sisältyy työkyvyttömyyseläkemaksuun. Suunnitelmavuosien 2023–
2024 budjetoinnissa on käytetty samaa maksuprosenttia. 
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3.5  Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman sitovuus-
taso 

 
 
KÄYTTÖTALOUSOSA 
 

Käyttötalousosa on valtuustoon nähden bruttositova tulosaluetasolla. Taloushallintoyksikkö 
on taseyksikköinä nettositova valtuustoon nähden. 

 
KUNNANHALLITUS 
Keskusvaalilautakunta 
Tarkastuslautakunta 
Yleishallinto 
- Taloushallintoyksikkö (taseyksikkö, nettositova) 
Perusturvakuntayhtymä Akseli 
Erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto 

 
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA 
Sivistystoimen hallinto 
Varhaiskasvatus 
Opetustoimi 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi 

 
TEKNINEN LAUTAKUNTA 
Teknisen toimen hallinto 
Tilalaitos 
Infra 
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi 

 
 
TULOSLASKELMAOSA 
 

Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat 
 
- Verotulot 

- Valtionosuudet 

- Rahoitustuotot ja -kulut (netto) 

 
INVESTOINTIOSA 
 

Investointiosassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat 
 
- Kiinteä omaisuus nettomääräisenä 

- Talonrakennus (kohteittain > 200.000 €) 

- Infrastruktuuri 

- Irtain omaisuus nettomääräisenä 

 
 
RAHOITUSOSA 
 

Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitova erä on lainakannan muutokset. 
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4. KÄYTTÖTALOUSOSA 

 

4.1  Keskushallinto 

 

Tulosalue  Keskusvaalilautakunta 

 
Tilivelvolliset  Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen 
 
Toiminta-ajatus Järjestää kunnan alueella kulloinkin toteutettavaksi määrätyt kunnalliset, alu-

eelliset ja valtiolliset vaalit. 
 
Toiminta suunnitelmakaudella 2022–2024 

 
Suunnitelmakaudella järjestetään aluevaalit tammikuussa 2022, eduskuntavaa-
lit huhtikuussa 2023 ja presidentinvaalit tammikuussa 2024. 

 
Sitovat taloudelliset tavoitteet 
 

  
 
 
 

Tilivelvollinen Tarkastuslautakunta 

 
Toiminta-ajatus Kunnan hallinnon ja taloudenhoidon laillisuuden ja tuloksellisuuden varmistami-

nen. 
 

Kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen valvonta. 
 
Sidonnaisuusrekisterin ylläpito sekä sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvolli-
suuden valvonta. 

 
Toiminta suunnitelmakaudella 2022–2024 
 
 Tarkastuslautakunta on kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut vuosille 2022–2025 

syksyllä 2021 ja kunnanvaltuusto valitsi 18.10.2021 tilintarkastusyhteisöksi 
BDO Audiator Oy:n. Tarjouspyyntö ja tarjous sisältää 12 tarkastuspäivää vuo-
dessa. 
 
 Vuoden 2022 tarkastuspäivien lukumäärä tarkentuu tarkastuslautakunnan vuo-
den 2022 työohjelmassa.  

 
Sitovat taloudelliset tavoitteet 
 

100 Vaalit

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tuotot 0 0 3 500 15 500 15 500

Kulut -841 -15 387 -6 666 -18 133 -18 166

Toimintakate -841 -15 387 -3 166 -2 633 -2 666

Sisäiset tulot 0 0 0 0 0

Sisäiset menot 0 -1 356 0 0 0
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Kunnanhallitus 
 
Tulosalue  Yleishallinto 
 
Tilivelvolliset  Kunnanjohtaja Seija Österberg (kaavoitus ja elinkeinotoimi) 
  Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen 
 
Toiminta-ajatus Yleishallinto vastaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätösten valmiste-

lusta ja täytäntöönpanosta sekä maankäytön suunnitteluun ja elinkeinotoimeen 
liittyvistä valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä. Lisäksi kunnanhallitukselle 
kuuluu konsernijohto ja -ohjaus. 

 
Toiminta suunnitelmakaudella 2022–2024 

 
Suunnitelmakaudella kuntien on sopeutettava toimintansa moniin suuriin raken-
teellisiin uudistuksiin. Valtuustokauden alussa tarkistetaan kuntastrategia ja sitä 
täydentävät ohjelmat.  
 
Sote-ja pela-uudistus tulee voimaan vuoden 2023 alusta ja se tulee vaikutta-
maan kunnan talouteen, tukipalveluihin ja kiinteistöjärjestelyihin. 
 
Työllistämispalvelut on tarkoitus siirtää vuonna 2024 kunnalle tai useammasta 
kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on ol-
tava vähintään 20 000 henkilöä. Tämäkin uudistus tuo muutoksia kunnan toi-
mintaan ja yhteistyörakenteisiin. Valmistelu uudistukseen on tehtävä vuonna 
2022 sen jälkeen, kun lainsäädäntö on valmis. 
 
Myös valmistelussa oleva maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on tulossa voi-
maan 2024 ja se tuo muutoksia maankäytön suunnitteluun ja rakennusvalvon-
taan ja edellyttänee myös kuntien välistä yhteistyötä. 
 
Kunnan talous asettaa realistiset reunaehdot kunnan toiminnalle ja kehittämi-
selle. Suunnitelmakauden keskeisin tehtävä on edelleen talouden tasapainon 
saavuttaminen, kun sopeuttamismahdollisuudet ovat rajalliset. Vaikka sote-kus-
tannukset poistuvat, valtionosuudet pienenevät vastaavasti ja verotulojen mer-
kitys tulorahoituksessa on entistä tärkeämpi. Kunnan velkamäärä on kasvanut 
huomattavasti viime vuosina erityisesti sote-investointien vuoksi ja koko velka-
taakka jää kunnan vastuulle. Uudet lakisääteiset palveluvelvoitteet lisäävät 
kunnan kustannuksia. 
 
Alkuvuonna 2020 alkanut Covid-19-pandemia vaikuttaa kuntien ja koko maan 
talouden ennakoitavuuteen, yritysten toimintaan ja yksilöiden käyttäytymiseen 
(etätyö, asuminen, nettikauppa ym.) suunnitelmakaudellakin. Muuttoliikkeen 
ennakoitavuus on entistäkin hankalampaa ja syntyvyys näyttää pysyvän kuol-
leisuutta pienempänä väestörakenteen vuoksi. 
 
Kunnalla on tarjota vapaita tontteja yrityksille sekä Roukkulin teollisuusalueella 
että Mietoisten teollisuusalueella. Suunnitteilla oleva Gadolin Älykylä -hanke 
tuo toteutuessaan uudenlaista asumista Kintikkalan alueelle. 
 

130 Tilintarkastus

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tuotot 0 0 0 0 0

Kulut -15 221 -17 269 -16 972 -16 972 -16 972

Toimintakate -15 221 -17 269 -16 972 -16 972 -16 972

Sisäiset tulot 0 0 0 0 0

Sisäiset menot 0 0 0 0 0



TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2024 
 
 

 25 

Konserniohjauksen merkitys korostuu verkostomaisessa toimintaympäristössä. 
 
Yleishallinto-tulosalueelle sisältyy seuraava kuntien välinen yhteistoiminta: 
 
Maaseutuhallintopalvelut järjestää Liedon kunta. Alueeseen kuuluu 11 kun-
taa/kaupunkia. Kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken edellisenä vuonna 
tukea hakeneiden maatilojen lukumäärän mukaisesti. Mynämäen kunnan mak-
suosuus on noin 77.000 euroa. Mynämäki on suurin maksaja (maksuosuus on 
19,18 %). 
 
Maatalouslomituspalvelut järjestää Vehmaan kunta. Alueeseen kuuluu 13 kun-
taa/kaupunkia. Kunnat eivät maksa palveluista maksuosuutta. 
 

Sitovat taloudelliset tavoitteet 
 

  
 
 

150 Yleishallinto

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tuotot 782 064 995 844 970 072 685 936 679 836

Kulut -2 332 733 -2 307 533 -2 429 466 -2 045 835 -2 038 678

Toimintakate -1 550 669 -1 311 689 -1 459 394 -1 359 899 -1 358 842

Sisäiset tulot 203 980 258 044 274 311 313 934 307 834

Sisäiset menot -179 210 -172 679 -186 195 -225 819 -219 719

Elinvoiman vahvistaminen 
 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Asukasmäärä kasvaa 
 

 Huolehdimme kaavoituksella, 
että kunnassa on monipuoli-
nen tonttitarjonta ja mahdollis-
tetaan monimuotoinen raken-
taminen (Maapoliittinen oh-
jelma) 

 Painotamme kuntamarkki-
noinnissa Mynämäen hyvää 
sijaintia ja kohdennetaan 
markkinointitoimet entistä te-
hokkaammin 

 Selvitämme kohdennettujen 
asukaskyselyjen avulla ny-
kyisten asukkaiden ja muut-
toa suunnittelevien näkemyk-
siä kunnasta  

 Edesautamme sujuvien kulku-
yhteyksien ja joukkoliikenteen 
kehittymistä alueella 

 
Asukasmäärän nettokasvu +50 
 
Asemakaavojen ajantasaisuus ja mah-
dollistavat rakentamismääräykset 
Kintikkalan asemakaavan muuttaminen 
Godolin Älykylän tavoitteita vastaavasti. 
 
 
Monipuolinen ja aktiivinen markkinointi 
sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden 
seuranta. Hyödynnetään Lukkari-Jukola 
suunnistuksen suurtapahtuman näky-
vyys kuntamarkkinoinnissa.  
 
 
Tarvittaessa 1–2 kyselyä kuntalaisille 
 
 
Kehittämishankkeiden aktiivinen seu-
ranta ja kunnan elinvoimaa tukevat lau-
sunnot. Selvitys Föli-yhteistyöhön liitty-
misestä. 

 

 
Työpaikkojen määrä lisääntyy 
 

 
 
 
 

 
 
 
Työpaikkaomavaraisuus on vähintään 
60 % 
 
Yritysasiamiehen ja Turku Business Re-
gionin yrityspalvelut yritysten toiminnan 
tukena. Aktiivinen tiedottaminen palve-
luista. 
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 Selvitämme Mynämäen Yri-
tysVoima Oy:n roolin elin-
keinotoimijana kuntakonser-
nissa 
 

 Turvaamme kaavoituksella 
riittävän tonttivarannon yritys-
ten tarpeisiin 
 
 

 Huolehdimme alueen kes-
keisten liikennehankkeiden 
edunvalvonnasta 
 

 Jatkamme kestävän kehityk-
sen investointeja Hinku-tavoit-
teiden mukaisesti sekä selvi-
tämme kiertotalouden mah-
dollisuudet 

 

Yhtiön toiminnan uudistaminen jatkuu. 
Yhtiön toimitusjohtaja toimii myös kun-
nan yritysasiamiehenä. 
 
 
Yritysalueiden tonttivarannon hyödyntä-
minen. Mietoisten lisäalueen asemakaa-
van laatiminen. 
 
 
Aktiivinen osallistuminen hankkeiden 
valmisteluun; tilaisuudet, lausunnot, kan-
nanotot. 
 
Vuosittain laadittava Hinku- ja kiertota-
lousohjelma, jossa otetaan huomioon 
kestävä kehitys. 

Toimivat palvelut  

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Palvelumme ovat tehokkaasti 
järjestettyjä ja uudistuvia 
 

 Uudistamme jatkuvasti ja en-
nakkoluulottomasti toimintata-
poja tulevaisuuden kunnan 
tehtävät huomioiden 

 Käytämme toimitiloja tehok-
kaasti ja monipuolisesti: Tar-
peen mukainen palveluverkko 

 Mahdollistamme toimipaikko-
jen erikoistumisen 

 Kehitämme omaa lukiota 

 Hyödynnämme kuntien välistä 
yhteistyötä ja yhteistyötä 3. 
sektorin toimijoiden kanssa 

 Käytämme ostopalveluja tu-
kemaan kunnan omaa tuotan-
toa 

 

 
 
 
 
Sähköisten toimintojen käytön ja kuntien 
välisen yhteistyön lisääminen 
 
Varautuminen sote-ja pela-uudistuksen 
tuomiin muutoksiin kunnan toimintoihin 
ja kiinteistöjärjestelyihin. 
 
Tarpeettomista toimitiloista luopuminen 
 
 
 
 
Toimintaa tehostavat ja tarpeisiin vas-
taavat yhteistyösopimukset  
 
 

 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon 
lähipalveluja on saatavilla My-
nämäessä sote- ja maakuntauu-
distuksen jälkeenkin 
 

 Teemme yhteistyötä ikäihmis-
ten elämänlaadun paranta-
miseksi ja palvelujen turvaa-
miseksi 

 

 
 
 
 
 
 
Aktiivinen hyte-yhteistyö kunnan sisällä 
sekä Ptky Akselin, naapurikuntien ja 3. 
sektorin kesken. 

 

 
Henkilökuntamme on ammatti-
taitoista ja motivoitunutta 
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 Huolehdimme hyvästä johta-
miskulttuurista ja johtamisen 
edellytyksistä 

 

 Huolehdimme henkilökunnan 
täydennyskoulutuksesta ja 
työhyvinvoinnista (Hyvinvoin-
tisuunnitelma) 

 Kehitämme myönteistä työn-
antajakuvaa 

 

Vähintään yksi yhteinen esimieskoulutus 
ja vähintään yksi koulutus henkilökun-
nalle esim. lakimuutoksista ja muista 
ajankohtaisista asioista.  
Koulutussuunnitelma, TYKY-toiminta 
ammattitaidon ja työhyvinvoinnin edistä-
jinä. 
 
 
 
 

Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset  

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Ennaltaehkäisevä työ tukee 
kuntalaisten hyvinvointia ja ar-
jessa selviytymistä 
 

 Aktivoimme kuntalaisia eri 
ikäryhmille suunnatulla moni-
puolisella toiminnalla  

 Ehkäisemme syrjäytymistä 
järjestämällä matalan kynnyk-
sen toimintaa ja lisäämällä 
varhaista tukea 

 Kehitämme elinympäristön ja 
liikkumisen turvallisuutta 

 Tuemme kuntalaisten vas-
tuuta omasta itsestään 

 

 
Monialaisen hyvinvointityöryhmän sään-
nöllinen ja tavoitteellinen toiminta yh-
dessä hyte-yhteyshenkilön kanssa. 
 
Akselin ja jäsenkuntien uudistettu hyvin-
vointikertomus. 
 
Akselin, jäsenkuntien ja 3. sektorin aktii-
vinen yhteistyö. 
 
 
Liikenneturvallisuustoimenpiteet 
 
Vaikuttajatoimielinten ja vapaaehtois-
työn toimivuus. 

 

 
Meidän Mynämäki: Kuntalaiset 
kokevat kunnan omakseen ja 
ovat aktiivisia toimijoita 
 

 Edistämme avointa ilmapiiriä 
ja toimintakulttuuria 

 Luomme kuntalaisille osallis-
tumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksia 

 Lisäämme kuntalaisten tietoi-
suutta vaikuttamistoimieli-
mistä ja niiden toiminnasta 

 Järjestöohjelmalla tuemme 
kyläyhteisöjen toimintaa ja 
muuta vapaaehtoistyötä 

 Lisäämme ympäristön viihtyi-
syyttä taiteen keinoin 

 Jatkamme kuntalaiskyselyjä 
ja kohdennamme ne entistä 
tarkemmin  

 Käytämme tekniikan mahdol-
listamia keinoja kanssakäymi-
sessä kuntalaisten kanssa 

 

 
 
 
 
 
Kunnan kotisivujen tietojen ajantasai-
suus ja ajantasainen viestintä.  
Sometiedottaminen ja tiedotustilaisuudet 
tarvittaessa merkittävistä asioista. 
Meidän Mynämäki -lehden laajempi 
käyttäminen tiedottamisessa. 
 
Päivitetty järjestöohjelma. 
 
Osallistava budjetointi, jossa kuntalaiset 
ehdottavat varatun määrärahan käyttö-
tarkoituksen 
 
Saaren kartanon Mynä-Mynä-Maa pur-
kutaideprojekti on kuntalaisten yhteinen 
hanke 
 
Etäyhteyksien hyödyntäminen 
 
 
 

 

 
Hyödynnämme Mynämäen mo-
nipuolista luontoa 
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 Kehitämme virkistysalueita ja 
reitistöjä, jotka houkuttelevat 
luonnossa liikkumiseen   

 Selvitämme luonto- ja elä-
mysmatkailun mahdollisuuk-
sia 

 

 
Luonnon tarjoamat mahdollisuudet mat-
kailun edistämiseksi Mynämäessä; 
hankkeet, 3.sektorin yhteistyö, kuntien 
välinen yhteistyö 
Akseli-kuntien yhteinen hanke lähialu-
een pyöräilyreitistöstä sekä muut alu-
eella olevat teemareitit. 
 

Tasapainoinen talous  

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Kustannustehokas toiminta  
 

 Suosimme innovatiivisia ja 
uudenlaisia toimintatapoja 
palvelujen järjestämisessä 

 Varmistamme konsernioh-
jauksella, että tytäryhteisöt ja 
muut yhteistyötahot toimivat 
kunnan kokonaisedun mukai-
sesti 
 

 Pidämme kiinteistöt hyvässä 
kunnossa. Ennakoimme kor-
jaustarpeet riittävän ajoissa ja 
teemme investoinnit tarvehar-
kinnan jälkeen ajallaan koko-
naisedun edellyttämällä ta-
valla 

 Realisoimme tarpeettoman 
kiinteistöomaisuuden ja te-
hostamme omien tilojen käyt-
töä 

 Sopeutamme palveluverkon 
tarkoituksenmukaiseksi kiin-
teistöjen kunto ja palvelujen 
tarve huomioon ottaen 

 

 
 
 
 
 
 
Konserniyhteisöiltä edellytetään rapor-
tointia toiminnan ja talouden kehittymi-
sestä konserniohjeen mukaisesti. 
 
 
 
Toimitilojen käyttöasteen tehokas seu-
ranta ja reagointi tarpeiden muutoksiin. 
 
 
Vuosittain hyväksytyt myyntikohteet. 
Sote- ja pela-kiinteistöjen järjestelyt 
2023 
 

 

 
Velkaantumisen hallinta/ 
Lainamäärä pysyy alle valta-
kunnan keskiarvon, veropro-
sentit eivät ylitä Varsinais-Suo-
men maakunnan kuntien kes-
kiarvoja 
 

 Toteutamme investoinnit halli-
tusti kunnan taloudellinen 
kantokyky huomioon ottaen. 

 
 

 Vuosikate kattaa vähintään 
poistot. 

 

 Vuosittaiset investoinnit rahoi-
tamme pääasiassa omarahoi-
tuksella  

 
 
 
 
 
 
 
 
Investointisuunnitelman kriittinen tarkas-
telu. 
 
 
 
Vuosikate riittää vähintään poistojen kat-
tamiseen. 
 
 
Omarahoituksen osuutta investoinneista 
lisätään, jotta pääomarahoituksen 
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 Pidämme taksat ja maksut 
ajan tasalla 

 

(velka, omaisuuden myynti) määrä ei 
kasva hallitsemattomasti. 

Konsernitavoitteet  

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Kuntayhtymät 
- Varsinais-Suomen sairaanhoito-
piiri 
- Perusturvakuntayhtymä Akseli 
- Raision seudun koulutuskunta-
yhtymä (Raseko) 
- Varsinais-Suomen erityishuolto-
piiri 
- Varsinais-Suomen liitto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynämäen Vesihuolto Oy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynämäen YritysVoima Oy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avoin tiedonkulku konserniyhteisöjen ja 
kunnan välillä varmistetaan siten, että 
kunnille tiedotetaan ja kuntien kanssa 
neuvotellaan hyvissä ajoin mahdollisista 
talouteen ja toimintaan vaikuttavista 
muutoksista/toimenpiteistä. 
 
Kuntayhtymien toiminta järjestetään hy-
väksyttyjen suunnitelmien ja talousar-
vion määrärahojen puitteissa. 
 
Talouden raportointi on ajantasaista ja 
luotettavaa. 
 
Sote-kuntayhtymien tulee tehostaa pal-
velutuotantoaan ja hillitä menokehitystä 
valmistautuessa sote-uudistukseen. 
 
Valmistautuminen sote-uudistukseen 
2023 otetaan huomioon toiminnassa 
 
Toiminta järjestetään tehokkaasti ja ta-
loudellisesti niin, että yhtiön talous säilyy 
tasapainoisena 
 
Verkosto pidetään toimintakuntoisena 
taloudelliset ja toiminnalliset riskit huo-
mioiden. 
 
Toiminnasta raportoidaan säännöllisesti 
konserniohjeen ja muun ohjeistuksen 
edellyttämällä tavalla. 
 
Yhtiö turvaa vesivarojen riittävyyden 
myös yritystoiminnan tarpeisiin 
 
Toiminta järjestetään tehokkaasti ja ta-
loudellisesti niin, että yhtiön talous säilyy 
tasapainoisena. 
 
Toiminnasta raportoidaan säännöllisesti 
konserniohjeen ja muun ohjeistuksen 
edellyttämällä tavalla. 
 
Yhtiö kehittää toimintaansa strategian 
mukaisesti. 
 
Yhtiö selvittää Irjantalon ja uimahallin 
peruskorjaustarpeen. 
 
Yhtiö hyödyntää eri hankerahoitusta 
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Henkilöstö 
 

 
 

 
 
 

Taseyksikkö  Taloushallintoyksikkö (sisältyy Yleishallinto-tulosalueeseen) 
 
Tilivelvollinen Taloushallintoyksikön päällikkö 
 
Toiminta-ajatus Taloushallintoyksikkö tuottaa taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut Perustur-

vakuntayhtymä Akselille (vuoden 2022 loppuun saakka) ja Mynämäen kunnalle 
sekä palkanlaskentapalvelut Nousiaisten kunnalle ja Ruskon kunnalle hyväk-
syttyjen toimeksiantosopimusten mukaisesti. 

 
Toiminta suunnitelmakaudella 2022–2024 
 

Vuoden 2023 alussa voimaan tuleva sote-uudistus vaikuttaa Ptky Akselin takia 
merkittävästi taloushallintoyksikön toimintaan. Ptky Akselin osuus on noin puo-
let taloushallintoyksikön volyymista. Henkilöstön siirto tehdään liikkeenluovu-
tuksella yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa ja yhteistyössä hyvinvointialu-
een kanssa. 

 
 

150 Yleishallinto

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

kunnanjohtaja 1 1 1 1 1

hallintojohtaja 1 1 1 1 1

yritysasiamies 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

tietohallintopäällikkö 1 1 1 1 1

toimistosihteeri 1 1 1 1 1

tiedonhallintasihteeri 1 1 1 1

Yhteensä 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Koy Häävuorentie 5 
 
 
 
 
Ki Oy Mynäjoki 
 
 
 
As Oy Mynämäen Augustanrivi 
 
 
 
 
 
 
Vakka-Suomen Media Osuus-
kunta 
 

Toiminta järjestetään tehokkaasti ja ta-
loudellisesti niin, että yhtiön talous säilyy 
tasapainoisena. 
Tilat pidetään hyvässä kunnossa. 
 
Yhtiön omistama tila (kirjasto) pidetään 
hyvässä kunnossa ja tarvittaviin korjauk-
siin varaudutaan suunnitelmallisesti. 
 
Kunnan omistamien huoneistojen vuok-
rataso pidetään yleistä vuokratasoa vas-
taavana. 
 
Yhtiön omistama kiinteistö pidetään hy-
vässä kunnossa. 
 
Osuuskunnan toiminta järjestetään niin, 
että se on liiketaloudellisesti kannatta-
vaa. 
 
Osuuskunta toimii omistajakuntien alu-
een viestinnän edistämiseksi avoimesti 
ja tasapuolisesti. 
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Sitovat taloudelliset tavoitteet 
 

 
 
Henkilöstö 
 

 
 
 
Tulosalue  Perusturvakuntayhtymä Akseli 
 
Tilivelvolliset  Kunnanjohtaja Seija Österberg 
 
Toiminta-ajatus Tuottaa laadullisesti hyvät, tasa-arvoiset ja kohtuuhintaiset perusterveyden-

huollon, vanhustenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut kunnan asukkaille. 
 

Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminnan tavoitteet on määritelty kunnanval-
tuuston 14.10.2019 hyväksymässä vuosien 2018–2021 palvelutasosuunnitel-
massa. Palvelutasosuunnitelma on päivitetty syksyllä 2021. 

 
Toiminta suunnitelmakaudella 2022–2024 
   

1.8.2021 voimaan tullut uusittu perussopimus muutti kuntayhtymän päätöksen-
tekoa siten, että kuntien valtuustoilla aikaisemmin ollut päätösvalta siirtyi yhty-
mävaltuustolle. 
 
Uusittu organisaatiorakenne otettiin käyttöön vuoden 2021 alusta. Kuntayhty-
män tulee tehostaa toimintaa ja hillitä menojen kasvua valmistauduttaessa 
sote-uudistukseen.  

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toteutuu vuoden 2023 alusta lukien ja 
palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle. Kuntayhtymä puretaan ja kuntayh-
tymän irtaimisto siirtyy korvauksetta hyvinvointialueelle. Kuntayhtymä toimii 
vuokratiloissa. 
 
Konsernitavoitteet ovat yleishallinto-tulosalueen kohdalla. 

 
Sitovat taloudelliset tavoitteet 
 

1550 Taloushallintoyksikkö (sisältyy Yleishallinto -tulosalueeseen)

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tuotot 550 884 611 200 594 228 300 994 294 894

Kulut -550 867 -612 594 -594 228 -301 719 -295 369

Toimintakate 17 -1 394 0 -725 -475

Sisäiset tulot 140 086 140 200 156 467 196 092 189 992

Sisäiset menot -12 865 -13 463 -14 202 -14 201 -14 201

1550 Taloushallintoyksikkö

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

talousyksikön päällikkö 1 1 1

pääkirjanpitäjä 2 2 2 1 1

palkkasihteeri 7 7 7 4 4

reskontrasihteeri 2 2 2 1 1

Yhteensä 12 12 12 6 6

Sote-uudistuksessa taloushallintoyksiköstä siirtyy noin viisi henkilöä hyvinvointi-

alueen palvelukseen. Määrä tarkentuu valmistelun edetessä.

Taloushallintoyksikön päällikön tehtävää ei täytetä vuoden 2023 alusta.
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Tulosalue  Erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto 
 
Tilivelvollinen Kunnanjohtaja Seija Österberg 
 
Toiminta-ajatus Tuottaa laadullisesti hyvät, tasa-arvoiset ja kohtuuhintaiset erikoissairaanhoi-

don ja ympäristöterveydenhuollon palvelut kunnan asukkaille. 
 

Erikoissairaanhoidon palvelut järjestää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. 
 

Ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestää Uudenkaupungin kaupunki. 
 
Taloussuunnitelma vuosille 2022–2024 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toteutuu vuoden 2023 alusta lukien ja 
palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Sairaanhoitopiiri valmistautuu 
uudistuksen toteutumiseen. Kuntayhtymä purkautuu ja sen omaisuus ja vastuut 
siirtyvät hyvinvointialueelle. Jäsenkuntien tulee kattaa taseeseen kertyneet ali-
jäämät ennen uudistusta. 
 
Sairaanhoitopiirin antoi jäsenkunnille alustavan vuoden 2022 talousarvioesityk-
sen kesäkuussa 2021. Tarkempaa arviota ei ole vielä kunnalle tullut. 
 
Ympäristöterveydenhuollon alueeseen kuuluu yhdeksän kuntaa/kaupunkia. My-
nämäen kunta on toiseksi suurin maksaja. Mynämäen osuus on n. 21 % eli 
noin 160.000 euroa. Kunnilta peritään maksuosuutta ympäristöterveydenhuol-
lon kustannuksista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kullakin toimipaikalla on 
suoritekohtainen yksikköhinta, jonka perusteella kyseisen toimipaikan palveluja 
käyttäneitä kuntia laskutetaan. 
 
Vuosien 2023–2024 määräraha sisältää ympäristöterveydenhuollon kunnan 
vastuulla olevat eläkemaksut. 
 
Konsernitavoitteet ovat Yleishallinto-tulosalueen kohdalla. 
 
 
 

Sitovat taloudelliset tavoitteet  
 

160 Perusturvakuntayhtymä Akseli

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tuotot 0 0 0 0

Kulut -18 564 788 -19 250 522 -19 418 264 -219 377 -219 377

Toimintakate -18 564 788 -19 250 522 -19 418 264 -219 377 -219 377

Sisäiset tulot 0 0 0 0 0

Sisäiset menot 0 0 0 0 0

Maksuosuus perusturvakuntayhtymä Akselille vuonna 2022 on 19.198.887 €.

Vuodesta 2023 alkaen palvelut siirtyy hyvinvointialueelle.

Kunnan vastuulla olevat eläkemaksut ovat 219.377 € (arvio).
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KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TARKASTUSLAUTAKUNTA JA KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ 

 

 
 
 
  

170 Erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tuotot 0 0 0 0 0

Kulut -10 405 128 -11 502 042 -11 593 288 -248 692 248 692

Toimintakate -10 405 128 -11 502 042 -11 593 288 -248 692 248 692

Sisäiset tulot 0 0 0 0 0

Sisäiset menot 0 0 0 0 0

Vuonna 2022 erikoissairaanhoidon maksuosuus on 11.344.596 €. Vuodesta 2023 alkaen

erikoissairaanhoito siirtyy aleuhallinnon vastattavaksi.. Ympäristöterveydenhuollon maksuosuus

on 160.000 € kunnan vastuulla olevat elämaksut 7.500 € (arvio). 

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tuotot 782 064 995 844 973 572 701 436 695 336

Kulut -31 318 711 -33 092 753 -33 464 656 -2 549 009 -2 044 501

Toimintakate -30 536 647 -32 096 909 -32 491 084 -1 847 573 -1 349 165

Sisäiset tulot 203 980 258 044 274 311 313 934 307 834

Sisäiset menot -179 210 -174 035 -186 195 -225 819 -219 719
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4.2  Kasvatus- ja sivistyslautakunta 

 
 
Tulosalue  Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta 
 
Tilivelvolliset  Kasvatus- ja sivistysjohtaja Susan Porkka 
 
Toiminta-ajatus Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntai-

sesti. 
 
Toiminta suunnitelmakaudella 2022–2024 
 

Koko osaston tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja varhaiskasvatuksen, 
opetustoimen sekä vapaa-aikatoimen alalla kunnan myöntämien resurssien 
puitteissa. Hallinnon tulosalue osallistuu kaikkien tulosalueiden toiminnan johta-
miseen ja kehittämiseen. Osastolla pyritään entistä enemmän yhteistyöhön eri 
sektoreiden välillä toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi. 

Oheinen talousarvio sisältää tulosaluekohtaisesti käyttötalouden tuloarviot, 
määrärahat, henkilöstösuunnitelman sekä muut määrälliset tunnusluvut. Ta-
lousarvio sisältää varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä vapaa-aikatoimen tu-
losalueiden osalta toiminnalliset tavoitteet ja mittarit. 

Kasvatus- ja sivistysosaston talousarvion 2022 menoihin ovat vaikuttaneet nou-
sevasti mm. seuraavat asiat: vuoden 2021 talousarviossa olevien kertaluontois-
ten henkilöstömenojen palautus vuodelle 2022 ja palkankorotusvara 1,5 %, 
varhaiskasvatuksen lakimuutokset (päivähoidon käyttöaste ja sijaiskustannuk-
set) sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöasteen nousu. Osaston si-
säisten menojen nousu ja toisen asteen maksuttomuus kahdella ikäluokalla 
nostavat myös kustannuksia. 

Hankkeista ja avustuksista tulevat summat nostavat sekä menoja, että vastaa-
vasti tuloja. Varhaiskasvatuksen lakimuutokset alentavat osaston tuottoja. Var-
haiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttui 1.8.2021 siten, että maksujen pe-
rusteena oleva tuloraja nousee 31 % ja toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 
% (aikaisemman 50 % sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen 
varhaiskasvatuksen maksusta. 

Osaston toimintojen suunnitteluun ja erityisesti toteutukseen vaikuttanee vielä 
vuoden 2022 aikana Covid-19-pandemia, vaikka rokotuskattavuus laajenee 
koko ajan. Poikkeusoloista johtuvien oppimisvajeiden korjaaminen vaatii suun-
nittelua ja resurssia. Tarkkoja ennusteita toiminnasta on vaikea antaa tilanteen 
epävarmuuden takia. 

Lainsäädännön muutokset ja uudet velvoitteet lisäävät opetustoimen kustan-
nuksia asteittain tulevina vuosina. Uusi oppivelvollisuuslaki sekä oppivelvolli-
suuteen ja maksuttomaan koulutukseen liittyvät liitelait ml perusopetuslaki as-
tuivat voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuuden laajentuminen tulee voimaan as-
teittain ikäluokka kerrallaan. Vuonna 2022 se koskee kahta ikäluokkaa ja täysi 
volyymi on vuonna 2024. Muutosarvio on huomioitu suunnitelmavuosissa 2023 
ja 2024. 

Oppivelvollisuuslaki toi sekä perusopetuksen järjestäjälle että asuinkunnalle 
uusia ohjaus- ja valvontavastuita. Asuinkunnan velvollisuudet koskevat kaikkia 
kunnan alueella tosiasiallisesti asuvia oppivelvollisuusikäisiä 18 ikävuoteen 
saakka. Oppivelvollisuuslakiin sisältyy myös toisen maksuttomuus, joka on voi-
massa sen vuoden loppuun asti, jolloin toisen asteen tutkintoa suorittava opis-
kelija täyttää 20 vuotta.  

Ns. nivelvaiheen koulutukset liitetään tutkintokoulutukseen valmentavaksi kou-
lutukseksi (Tuva) 1.8.2022 alkaen.  
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Kasvatus- ja sivistystoimi osallistuu tulevinakin vuosina kehittämishankkeisiin, 
jotka koskevat Mynämäen kunnan toimintaa palveluja, sekä useiden kuntien 
yhteisiin hankkeisiin. Esimerkkinä kunta- ja hallintorajat ylittävistä yhtyeishank-
keista ovat Naantalin kaupungin hallinnoima SKY-hanke ja Uudenkaupungin 
hallinnoima Konsti-hanke. Molemmissa hankkeissa on yhteisiä rajapintoja ope-
tuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. 

Koululaisille järjestettävään Mynämäen harrastamisen malliin myönnettiin han-
kerahoitusta 100 000 € käytettäväksi 1.8.2021–30.6.2022. Hanketta tehdään 
yhteistyössä opetustoimen, liikunta- ja nuorisotoimen, kolmannen sektorin toi-
mijoiden ja perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa. 

Kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävä ryhmä jatkaa aktiivista toimin-
taansa tulevankin vuoden aikana. 

Osaston yhteistyö muiden viranomaisten ja kuntien kesken jatkuu ja Akselikun-
tien sivistysjohdon ja Akselin edustajien välinen yhteistyöryhmä jatkaa säännöl-
lisiä kokoontumisiaan ja kehittämistyötä yhteisillä rajapinnoilla. 

Sitovat taloudelliset tavoitteet 
 

 

Suoritteet ja tunnusluvut 

 

Henkilöstö 

 

  

500 Sivistystoimen hallinto

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tuotot 6 643 1 513 0 0 0

Kulut -187 842 -203 648 -203 442 -204 798 -206 167

Toimintakate -181 199 -202 135 -203 442 -204 798 -206 167

Sisäiset tulot 0 0 0 0 0

Sisäiset menot -13 116 -6 545 -7 426 -7 426 -7 426

500 Sivistystoimen hallinto

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Suoritteet

lautakunnan kokoukset 11 11 11 11 11

Tunnusluvut

€/asukas 24 26 27 27 27

500 Sivistystoimen hallinto

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

kasvatus- ja sivistysjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

toimistosihteeri 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Yhteensä 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
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Tulosalue  Varhaiskasvatus 
 
Tilivelvollinen Varhaiskasvatusjohtaja Erja Santanen 
 
Toiminta-ajatus Tuottaa uudistetun varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti perheille laaduk-

kaita, turvallisia ja joustavia varhaiskasvatuspalveluita, joiden tavoitteena on 
lapsen tasapainoisen kehityksen turvaaminen. 

 
Toiminta suunnitelmakaudella 2022–2024 
 

Toiminta perustuu varhaiskasvatuslakiin. Henkilöstömitoitukset ja ryhmäkoot 
ovat tiukasti säädeltyjä. 1.8.2021 voimaan tulleilla varhaiskasvatuslain täsmen-
nyksillä kielletään säädetystä henkilöstömitoituksesta poikkeaminen henkilös-
tön poissaolojen takia yllättävissäkin tilanteissa. Henkilökunnan ilmoitusvelvolli-
suus on uusi lain kohta ja sen tarkoituksena on vahvistaa varhaiskasvatuksen 
henkilöstön keinoja puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, jos hän 
tehtävissään huomaa ilmeisen epäkohdan tai sen uhan lapsen varhaiskasva-
tuksen toteuttamisessa. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisältöjen ja menetelmien toteutu-
mista vahvistetaan. Tämä merkitsee suunnitelmavuosien aikana satsauksia 
mm. henkilöstöresurssien vahvempaan turvaamiseen, johtamiseen, kouluttami-
seen, tieto- ja viestintätekniikkaan sekä systemaattiseen laadun arvioinnin ke-
hittämiseen. Hankkeita hyödynnetään koulutus- ja kehittämistyössä myös jat-
kossa. 
 
Mynämäki on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä kaksi-
vuotisen esiopetuksen kokeilussa 1.8.2021–31.5.2024. Alkanut kokeilu käyn-
nistyi Pikkulaurin päiväkodissa 21-lapsen koeryhmänä muiden 5-vuotiaiden 
muodostaessa verrokkiryhmän OPH:n päätöksen mukaisesti. 
 
Kokeilutoiminnassa on oma opetussuunnitelma, esiopetuksessa on käytössä 
kaksi erillistä opetussuunnitelmaa 31.5.2024 asti. 
 
Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, (mahdollisuuksien mukaan per-
hepäivähoidossa) sekä palvelusetelillä. Luontopäiväkodin toiminta jatkuu tar-
peen mukaan. Ilta- ja viikonloppuhoitoa sekä tarvittaessa yöhoitoa järjestetään 
Pikkulaurissa. Esiopetusta annetaan päiväkodeissa. Tarvittava erityisen tuen 
tarjoaminen kuuluu koko henkilöstön työhön, asiantuntijoina toimivat varhais-
kasvatuksen erityisopettajat. Pienennetty esiopetusryhmä toimii Pikkulaurissa 
ja tarpeen mukaan Tavastilassa. Vaahteramäen päiväkodissa toimii integroitu 
erityisryhmä. Tarvaisten päiväkoti siirrettiin väistötilaan syksyllä -21 Vaahtera-
mäen päiväkodin entisiin tiloihin. Tarvaisten päiväkodin tilanne selvitetään ke-
vään 2022 aikana. 
 
Vuoden 2022 talousarviossa ei ole varattu rahaa perhepäivähoitajien palkkoi-
hin. Perusteena on omassa kodissaan työskentelevien uusien hoitajien rekry-
tointivaikeus sekä tällä hetkellä työssä olevien, 2,5 työntekijän halu siirtyä päi-
väkotityöhön. Heidät on siirretty päiväkodeissa tarvittaviin ryhmäavustajan teh-
täviin.   
 
Palvelusetelikustannuksiin on lisätty 18 lapsen osuus, tämä lapsimäärä on 
v.2021 palvelusetelijärjestelmän piirissä. 
 
Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisää esitetään edelleen maksettavaksi Ke-
lan kautta. Mynämäen perheillä on mahdollisuus saada päivähoitopaikka 
muusta Turun seudun kunnasta seutukunnan ostopalvelusopimuksen mukai-
sesti, samoin muut voivat ostaa paikkoja Mynämäestä. Päivähoitopaikan osta-
minen/myyminen harkitaan tapauskohtaisesti riippuen kunnan omien paikkojen 
riittävyydestä.  
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa toteutetaan ja seurataan. 
Sitovat taloudelliset tavoitteet 
 

 
 
 

505 Varhaiskasvatus

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tuotot 488 545 498 800 376 000 376 000 376 000

Kulut -4 069 967 -4 319 241 -4 708 607 -4 732 470 -4 761 640

Toimintakate -3 581 422 -3 820 441 -4 332 607 -4 356 470 -4 385 640

Sisäiset tulot 0 0 0 0 0

Sisäiset menot -687 974 -688 534 -729 045 -724 021 -724 021

Elinvoiman vahvistaminen 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Asukasmäärä kasvaa 

 Huolehdimme kaavoituksella, 
että kunnassa on monipuolinen 
tonttitarjonta ja mahdollistetaan 
monimuotoinen rakentaminen 
(Maapoliittinen ohjelma). 

 Painotamme kuntamarkkinoin-
nissa Mynämäen hyvää sijaintia 
ja kohdennetaan markkinointitoi-
met entistä tehokkaammin. 

 Selvitämme kohdennettujen asu-
kaskyselyjen avulla nykyisten 
asukkaiden ja muuttoa suunnitte-
levien näkemyksiä kunnasta.  

 Edesautamme sujuvien kulkuyh-
teyksien ja joukkoliikenteen ke-
hittymistä alueella. 
 

 
 
Varhaiskasvatuspaikkojen määrä on 
riittävä, hoitopaikat myönnetään laki-
sääteisessä ajassa. Mitataan täyttö-
aste-toteuma.  
 
Laadukas, monipuolinen varhaiskas-
vatus on merkittävä osa kuntamarkki-
nointia: tavoitteena on varmistaa, 
että tämä näkyy kunnan markkinoin-
nissa. Jatketaan mediaseurantaa. 
 

 
 

 
Työpaikkojen määrä lisääntyy 

 Selvitämme YritysVoimaOy:n 
roolin elinkeinotoimijana kunta-
konsernissa. 

 Turvaamme kaavoituksella riittä-
vän tonttivarannon yritysten tar-
peisiin. 

 Huolehdimme alueen keskeisten 
liikennehankkeiden edunvalvon-
nasta. 

 Jatkamme kestävän kehityksen 
investointeja Hinku-tavoitteiden 
mukaisesti sekä selvitämme kier-
totalouden mahdollisuudet. 

 

 
 
Varhaiskasvatustarpeen kasvaessa 
markkinoidaan palvelusetelin mah-
dollisuutta/ palkataan tarpeen mu-
kaan lisäresurssia.  
 
 
Varhaiskasvatuksen omat ympäristö-
kasvatusprojektit Vihreä lippu -päivä-
kodin jatkuminen. Tavoitteena ylläpi-
tää yhtä virallista Vihreän lipun päivä-
kotia. 

 

Toimivat palvelut 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Palvelumme ovat tehokkaasti jär-
jestettyjä ja uudistuvia 

 
 
Yhteiset hankkeet liikunta- ja kirjas-
tosektorin kanssa, esimerkiksi Kirja-
karuselli-hanke 
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 Uudistamme jatkuvasti ja ennak-
koluulottomasti toimintatapoja tu-
levaisuuden kunnan tehtävät 
huomioiden. 

 Käytämme toimitiloja tehokkaasti 
ja monipuolisesti: Tarpeen mu-
kainen palveluverkko. 

 Mahdollistamme toimipaikkojen 
erikoistumisen. 

 Kehitämme omaa lukiota. 

 Hyödynnämme kuntien välistä 
yhteistyötä ja yhteistyötä 3. sek-
torin toimijoiden kanssa. 

 Käytämme ostopalveluja tuke-
maan kunnan omaa tuotantoa. 

 

 
Asiakastyytyväisyyskyselyn tavoit-
teena keskiarvo hyvä. 
 
 
Kaikki varhaiskasvatustilat ovat ter-
veelliset ja turvalliset sisä- ja ulkoti-
loiltaan.  

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon lähi-
palveluja on saatavilla Mynämä-
essä sote- ja maakuntauudistuk-
sen jälkeenkin 

 Teemme yhteistyötä ikäihmisten 
elämänlaadun parantamiseksi ja 
palvelujen turvaamiseksi. 
 

  

 
Henkilökuntamme on ammattitai-
toista ja motivoitunutta 

 Huolehdimme hyvästä johtamis-
kulttuurista ja johtamisen edelly-
tyksistä. 

 Huolehdimme henkilökunnan 
täydennyskoulutuksesta ja työhy-
vinvoinnista (Hyvinvointisuunni-
telma). 

 Kehitämme myönteistä työnanta-
jakuvaa. 

 

 
 
 
Kehityskeskustelut käydään 100 %. 
 
Henkilökuntaa saadaan rekrytoitua 
riittävästi ja se on pätevää 100%   
Tavoitteena se, että varhaiskasvatuk-
sen opettajien suhteellinen määrä li-
sääntyy. 
Työhyvinvointiin ja johtamiseen kiin-
nitetään huomiota. 

 

Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset 
 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Ennaltaehkäisevä työ tukee kunta-
laisten hyvinvointia ja arjessa sel-
viytymistä 

 Aktivoimme kuntalaisia eri ikäryh-
mille suunnatulla monipuolisella 
toiminnalla.  

 Ehkäisemme syrjäytymistä järjes-
tämällä matalan kynnyksen toi-
mintaa ja lisäämällä varhaista tu-
kea. 

 Kehitämme elinympäristön ja liik-
kumisen turvallisuutta. 

 Tuemme kuntalaisten vastuuta 
omasta itsestään. 

 

 
 
 
Liikkuva-lapsi/henkilöstö!! 
Kulttuurikasvatussuunnitelman ko-
koaminen kunnan kulttuuripalveluista 
alle kouluikäisille 
Ennaltaehkäisevän työn vahvistami-
nen.  
Toteutetaan lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelmaa ja siellä määritel-
tyjä mittareita. 
Lasten tunne- ja turvataitokasvatuk-
sen lisääminen, kiusaamista ehkäi-
sevä Mini-Verso-ohjelma käytössä. 
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Meidän Mynämäki: Kuntalaiset ko-
kevat kunnan omakseen ja ovat 
aktiivisia toimijoita 

 Edistämme avointa ilmapiiriä ja 
toimintakulttuuria. 

 Luomme kuntalaisille osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuuk-
sia. 

 Lisäämme kuntalaisten tietoi-
suutta vaikuttamistoimielimistä ja 
niiden toiminnasta. 

 Järjestöohjelmalla tuemme ky-
läyhteisöjen toimintaa ja muuta 
vapaaehtoistyötä. 

 Lisäämme ympäristön viihtyi-
syyttä taiteen keinoin. 

 Jatkamme kuntalaiskyselyjä ja 
kohdennamme ne entistä tar-
kemmin.  

 Käytämme tekniikan mahdollista-
mia keinoja kanssakäymisessä 
kuntalaisten kanssa. 

 

Varhaiskasvatuspalveluiden syste-
maattista laadun arviointia  kehite-
tään. 

 
Hyödynnämme Mynämäen moni-
puolista luontoa 

 Kehitämme virkistysalueita ja rei-
tistöjä, jotka houkuttelevat luon-
nossa liikkumiseen.   

 Selvitämme luonto- ja elämys-
matkailun mahdollisuuksia. 

 

 
 
Luontopäiväkotitoiminta kodassa jat-
kuu. Lisäksi kaikissa päiväkodeissa 
kiinnitetään huomiota siihen, mitä toi-
minnallista oppimista lähiympäris-
tössä voi tehdä. Luontoprojektien 
määrä mitataan ja tuodaan lautakun-
nalle tiedoksi. 

 

Tasapainoinen talous 
 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Kustannustehokas toiminta  

 Suosimme innovatiivisia ja uu-
denlaisia toimintatapoja palvelu-
jen järjestämisessä. 

 Varmistamme konserniohjauk-
sella, että tytäryhteisöt ja muut 
yhteistyötahot toimivat kunnan 
kokonaisedun mukaisesti. 

 Pidämme kiinteistöt hyvässä kun-
nossa. Ennakoimme korjaustar-
peet riittävän ajoissa ja teemme 
investoinnit tarveharkinnan jäl-
keen ajallaan kokonaisedun 
edellyttämällä tavalla. 

 Realisoimme tarpeettoman kiin-
teistöomaisuuden ja tehostamme 
omien tilojen käyttöä. 

 Sopeutamme palveluverkon tar-
koituksenmukaiseksi kiinteistöjen 
kunto ja palvelujen tarve huomi-
oon ottaen. 

 

 
 
Toiminta pyritään järjestämään vah-
vistetun talousarvion rajoissa.  
 

 

Velkaantumisen hallinta/   
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Suoritteet ja tunnusluvut 
 

 
 
Henkilöstö 
 

501 Varhaiskasvatus      

  TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

         

varhaiskasvatusjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

toimistosihteeri 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
varhaiskasvatuksen erityisopet-
taja 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

vastaava lastentarhanopettaja        

päiväkodinjohtaja 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

varhaiskasvatuksen opettaja 21,5 24,0 26,0 27,0 28,0 

lastenhoitaja/päivähoitaja 33,0 29,5 28,5 28,0 27,0 

päiväkotiapulainen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

505 Varhaiskasvatus

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Suoritteet

Päiväkodit:

 -kokopäivä 232 233 222 222 222

 -osapäivä 49 76 98 98 98

 -esiopetus 79 76 98 98 98

Erityispäivähoito 25 23 23 23 23

Perhepäivähoito 8 12

Palveluseteli 37 38 56 56 56

Ostopalvelupäivähoito 2 1 2 2 2

Muu päivähoito:

kotihoidontuki/perheet 79 85 75 75 75

Tunnusluvut

€ / hoitopaikka

Päiväkotihoito 9 745 8 764 10 779 10 779 10 779

Esiopetus 4 885 5 341 5 502 5 502 5 502

Perhepäivähoito 13 450 13 363

Palveluseteli 7 692 8 157 8 750 8 750 8 750

Kotihoidontuki, €/perhe 3 854 4 118 4 266 4 266 4 266

* vanhat, perhepäivähoidon eläkemenoperusteiset eläkemaksut 46 536€

Lainamäärä pysyy alle valtakun-
nan keskiarvon, veroprosentit ei-
vät ylitä Varsinais-Suomen maa-
kunnan kuntien keskiarvoja 
 

 Toteutamme investoinnit hallitusti 
kunnan taloudellinen kantokyky 
huomioon ottaen. 

 Vuosikate kattaa vähintään pois-
tot. 

 Vuosittaiset investoinnit rahoi-
tamme pääasiassa omarahoituk-
sella. 

 Pidämme taksat ja maksut ajan 
tasalla. 
 

Noudatamme lakisääteisiä asiakas-
maksuja. 
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erityisavustaja 2,0 2,0 4,5 4,5 4,5 

varahenkilö 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 

koulunkäynninohjaaja 0,4  1,3 1,0 1,0 

perhepäivähoitaja 3,5 3,0     

         

Yhteensä 69,9 68,0 70,8 71,0 71,0 

 
 

 
Tulosalue   Opetustoimi 
 
Tilivelvolliset  Rehtorit ja koulujen luokanopettaja-rehtorit 
 
Toiminta-ajatus Tuottaa laadukasta perus- ja lukio-opetusta 
 
Toiminta suunnitelmakaudella 2022–2024 
 

Opetus- ja kasvatustyön paikalliset tavoitteet on kirjattu opetussuunnitelmaan 
ja sitä täydentäviin työsuunnitelmiin, sekä toimintaa ohjaavaan opetustoimen 
lainsäädäntöön. Yhteistyö Mynämäen vapaa-aika- ja kulttuuritoimen sekä var-
haiskasvatuksen kanssa edistää laadukkaan perusopetuksen toteutumista.  
 
Koulutusta varten on laadittu yhteinen koulutustarjotin, jossa osa täydennys-
koulutuksesta on kaikille yhteisiä ja osa valittavissa oman kiinnostuksen ja tar-
peen mukaan teemoittain. Käynnissä olevat hankkeet lisäävät henkilöstön kou-
lutustarjontaa.  

 
Laurin yhtenäiskoulun virka-apulaisrehtori vastaa pääsääntöisesti oppivelvolli-
suuslain myötä asuinkunnalle tulleista uusista tehtävistä ja prosesseista. Apu-
laisrehtori tarkastelee myös koko kunnan opetustoimen opiskeluhuollon pro-
sesseja pedagogisesta näkökulmasta ja pedagogisten ratkaisujen taloudellis-
ten resurssien vaikuttavuutta toiminnassa. 

 
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen TVT-opettaja aloitti toimin-
tansa lukuvuonna 2019–2020. TVT-opettajatoimintaa on kokeiluluonteisesti 
muokattu pedagogiseksi TVT-asiantuntijaksi elokuusta 2021 alkaen kahdeksi 
seuraavaksi lukuvuodeksi. Kokeilujakson päätyttyä toimintamallia tarkastellaan 
jatkon määrittelemiseksi keväällä 2023. TVT-opettaja kouluttaa ja tukee ope-
tushenkilöstöä TVT:n käytössä. Näin myös lisätään ja tuetaan koululaisten ja 
varhaiskasvatuksen lasten TVT-taitoja strategian mukaisesti. 4.- ja 7.-luokkalai-
sille on jaettu syksystä 2019 alkaen henkilökohtaiseen käyttöön Chrome-bookit. 
Toiminta jatkuu edelleen tulevina vuosina TVT-strategian mukaisesti. Talousar-
viossa on varattu tämän toteuttamiseksi vuosittainen rahoitus.   
 
Oppilasmäärät ovat koulukohtaisesti nähtävänä talousarvion suoritteista kaik-
kien koulujen osalta. Alla olevassa taulukossa on Mynämäen perusopetuksen 
oppilasmääräennuste 04/2021 tilanteen mukaan vuosille 2022–2027: 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

734 728 712 684 653 630 

 
 
Tarvaisten koulu on väliaikaisesti väistössä Karjalan koulun tiloissa syysluku-
kauden 2021 ja järjestely jatkuu vielä kevään 2022. Tarvaisten koulun tilanne 
selvitetään kevään 2022 aikana. 
 
Epävarmuus Covid-19-pandemian jatkumisen suhteen vuoden 2022 aikana 
saattaa vaikuttaa vielä keväällä 2022. Opetustoiminnassa varaudutaan Covid-
19-pandemian jatkumiseen ja noudatetaan vallitsevia viranomaisohjeita ja -
suosituksia. Vuonna 2022 opetustoimen tavoitteena on tasoittaa pandemia-
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aikaisia oppimisvajeita sekä perus- että lukio-opetuksessa. Tähän tarkoituk-
seen on syyskuussa 2021 myönnetty valtionavustusta 79.000€. 
 
Oppivelvollisuuslaki ja sen tuomat velvoitteet lisäävät erityisopetuksen ja tehos-
tetun opinto-ohjauksen tarvetta. Perusopetuksessa myös tehostetun ja erityi-
sen tuen lisääntynyt määrä lisää paineita erityisopetuksen resurssoinnissa laki-
sääteisen tuen järjestämisen takaamiseksi. Tällä sekä toisen asteen maksutto-
muudella on taloudellisia vaikutuksia opetustoimen talousarvioon 2022 sekä 
suunnitelmavuosien talouteen.  
 
Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta astuu voimaan 
1.8.2022. Tuva-koulutus yhdistää perusopetuksen lisäopetuksen, lukiokoulu-
tukseen valmistavan koulutuksen ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan 
koulutuksen. Koulutuksen järjestämistaho varmistuu vuoden 2022 aikana.  
 
Vuoden 2021 talousarviossa vähennettiin palkkakuluissa lomautuksista syntyvä 
arvioitu säästö. Summa on palautettu vuoden 2022 talousarvioon.  
 
Mynämäen lukiossa otettiin käyttöön syksyllä 2021 uusi opetussuunnitelma 
(LOPS 2021). Opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain. Syksystä 2022 
alkaen uuden opetussuunnitelman piirissä on kaksi vuosiluokkaa. Lukiossa on 
käytössä kaksi rinnakkaista opetussuunnitelmaa vuoden 2023 kevääseen asti.  
 
Opetussuunnitelman kanssa samaan aikaan syksyllä 2021 pidennettiin Suo-
messa oppivelvollisuutta. Oppivelvollisuus tuo mukanaan lisäohjaus- ja valvon-
tavelvoitteen sekä peruskoululle että toisen asteen oppilaitoksiin. Laajempi oh-
jaus- ja valvontavelvollisuus aiheuttaa lisätyötä edellä mainittuihin oppilaitoksiin 
ja lisää näin myös kuluja.  
 
Suurin oppivelvollisuuden aiheuttama lisäkustannus kunnalle syntyy oppivelvol-
lisille lain mukaan maksettavista oppimateriaaleista. Suomen lukiolaisten liitto 
on arvioinut aiemmin, että lukiokoulutus maksaa opiskelijaa kohden noin 2.600 
€. Tätä summaa ei täysin pysty siirtämään oppivelvollisuuden hinnaksi opiskeli-
jaa kohden, mutta se on suuntaa-antava. Suurimmat kulut syntyvät oppikirjoista 
ja tietokoneista. Koska maksuttomuus tulee voimaan portaittain, lukion budjettia 
tulee kasvattaa myös portaittain. 
 
Oppivelvollisuus tuo myös mukanaan maksuttomat koulukuljetukset lukiolaisille 
yli seitsemän kilometrin koulumatkoille. Tuki maksetaan suoraan opiskelijalle. 
Koulutuksen järjestäjällä ei ole lain mukaan järjestämisvastuuta toisen asteen 
opiskelijoille. Koulutuksen järjestäjä voi toki vapaehtoisesti myös järjestää toi-
sen asteen opiskelijoiden kuljetukset, jolloin koulutuksen järjestäjä on oikeutettu 
Kelan kuljetuskorvaukseen. Kelan korvaus koulutuksen järjestäjille on todennä-
köisesti lakennallinen. 
 
Lukio hakee syksyllä 2021 Opetushallituksen korona-avustusta vuosille 2021–
2023. Avustusta voi hakea koronan aiheuttaman oppimisvajeen paikkaami-
seen, kuten tukiopetukseen ja lisäohjaukseen. Päätös avustuksesta tulee syys-
kuussa 2021.   
 
Irtaimistoinvestointeihin 2022 esitetään yhteensä 35.000€ varausta lukion salin 
verhoihin, tuoleihin (sis. säilytys/kuljetustelineet) sekä opettajien työtuoleihin. 

 

Sitovat taloudelliset tavoitteet 
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510 Opetustoimi

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tuotot 783 381 692 900 944 000 865 000 865 000

Kulut -8 699 394 -8 777 490 -9 440 920 -9 436 791 -9 558 275

Toimintakate -7 916 013 -8 084 590 -8 496 920 -8 571 791 -8 693 275

Sisäiset tulot 600 0 0 0 0

Sisäiset menot -1 532 007 -1 544 622 -1 634 286 -1 588 287 -1 588 287

Elinvoiman vahvistaminen 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Asukasmäärä kasvaa 
 

 Huolehdimme kaavoituksella, 
että kunnassa on monipuolinen 
tonttitarjonta ja mahdollistetaan 
monimuotoinen rakentaminen 
(Maapoliittinen ohjelma). 

 Painotamme kuntamarkkinoin-
nissa Mynämäen hyvää sijaintia 
ja kohdennetaan markkinointitoi-
met entistä tehokkaammin. 

 Selvitämme kohdennettujen asu-
kaskyselyjen avulla nykyisten 
asukkaiden ja muuttoa suunnitte-
levien näkemyksiä kunnasta.  

 Edesautamme sujuvien kulkuyh-
teyksien ja joukkoliikenteen ke-
hittymistä alueella. 
 

 
 
 
Asukasmarkkinoinnissa hyödynne-
tään päiväkotien ja koulujen moni-
puolista tarjontaa sekä lukion hyviä 
oppimistuloksia. Jatketaan media-
seuranta (juttujen määrä/vuosi).  
 
 

 
 

 
Työpaikkojen määrä lisääntyy 
 

 Selvitämme Mynämäen Yritys-
Voima Oy:n roolin elinkeinotoimi-
jana kuntakonsernissa. 

 Turvaamme kaavoituksella riittä-
vän tonttivarannon yritysten tar-
peisiin. 

 Huolehdimme alueen keskeisten 
liikennehankkeiden edunvalvon-
nasta. 

 Jatkamme kestävän kehityksen 
investointeja Hinku-tavoitteiden 
mukaisesti sekä selvitämme kier-
totalouden mahdollisuudet. 

 

 
 
 
Yrittäjyyskasvatusprojekteihin osal-
listuminen mahdollisuuksien mu-
kaan.  
 
Kaikki 6.- ja 9. luokkalaiset osallis-
tuvat Yrityskylätoimintaan. 
 
Yhdeksäsluokkalaisten monialainen 
oppimiskokonaisuus teknologiateol-
lisuutta ja yrittäjyyttä (MyTech). 
 
Yläkoululaisten TET-harjoitteluita 
tehdään myös paikallisissa yrityk-
sissä.  
 
Opetustoimen omat ympäristökas-
vatusprojektit ja monialaiset oppi-
miskokonaisuudet (Hinku seitse-
männellä luokalla). 

 

Toimivat palvelut 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 
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Palvelumme ovat tehokkaasti jär-
jestettyjä ja uudistuvia 
 

 Uudistamme jatkuvasti ja ennak-
koluulottomasti toimintatapoja tu-
levaisuuden kunnan tehtävät 
huomioiden. 

 Käytämme toimitiloja tehokkaasti 
ja monipuolisesti: Tarpeen mu-
kainen palveluverkko. 

 Mahdollistamme toimipaikkojen 
erikoistumisen. 

 Kehitämme omaa lukiota. 

 Hyödynnämme kuntien välistä 
yhteistyötä ja yhteistyötä 3. sek-
torin toimijoiden kanssa. 

 Käytämme ostopalveluja tuke-
maan kunnan omaa tuotantoa. 

 

 
 
 
Kehittämishankkeet erillisrahoituk-
sella 
 
Valtion erityisavustus varhaiskasva-
tukseen ja esi- ja perusopetukseen  
 
Kasvatus- ja sivistystoimen yhtei-
nen pedagoginen tvt-asiantuntijako-
keilu lv 2021–2022 ja 2022–2023 
 
Perusopetuksessa uuden oppivel-
vollisuuslain mukainen tehostettu 
oppilaanohjaus 
 
Lukiossa jälkiohjaus lukion jälkeisiin 
opintoihin. 
 
 
 Elokuussa 2021 laajennettu oppi-
velvollisuus koskee kahta ikäluok-
kaa toisella asteella 
 
Lukiossa käytössä kaksi opetus-
suunnitelmaa samanaikaisesti 

 
Meidän Mynämäki harrastaa -hank-
keen toteuttaminen sekä kokemus-
ten hyödyntäminen koulun kerhotoi-
minnan kehittämisessä yhteis-
työssä vapaa-aikapalvelujen ja 
3.sektorin kanssa. 
 
Osana ehkäisevää päihdetyötä 
päihdekasvatuspolun luomi-
nen/työstäminen alakoulusta -ylä-
kouluun yhdessä nuorisotoimen 
kanssa Kulttuurikasvatussuunni-
telma yhteistyössä kirjasto- ja kult-
tuuritoimen kanssa 
 

 
Henkilökuntamme on ammattitai-
toista ja motivoitunutta 
 

 Huolehdimme hyvästä johtamis-
kulttuurista ja johtamisen edelly-
tyksistä. 

 Huolehdimme henkilökunnan 
täydennyskoulutuksesta ja työhy-
vinvoinnista (Hyvinvointisuunni-
telma). 

 Kehitämme myönteistä työnanta-
jakuvaa. 

 

 
 
 
 
Kehityskeskustelut käydään 100 %. 
 
Laaditaan opetustoimen vuosittai-
nen koulutustarjotin. Hyödynnetään 
hankkeista saatavia koulutusmah-
dollisuuksia.  
Säännölliset kokoukset ja tapaami-
set (esimerkiksi tiimi- ja rehtoriko-
koukset). 
 
 

 

Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset 
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Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Ennaltaehkäisevä työ tukee kunta-
laisten hyvinvointia ja arjessa sel-
viytymistä 
 

 Aktivoimme kuntalaisia eri ikäryh-
mille suunnatulla monipuolisella 
toiminnalla. 

 Ehkäisemme syrjäytymistä järjes-
tämällä matalan kynnyksen toi-
mintaa ja lisäämällä varhaista tu-
kea. 

 Kehitämme elinympäristön ja liik-
kumisen turvallisuutta, 

 Tuemme kuntalaisten vastuuta 
omasta itsestään. 

 

 
Hyvinvointisuunnitelmassa esitetyt 
toimenpiteet tukevat oppilaiden 
kasvua ja kehitystä. 
 
Koulu tukee hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämistä järjestämällä aktii-
vista harrastustoimintaa kerhotoi-
minnan kautta, tavoitteena 10 ker-
hoa/kunta. 
 
Mynämäen harrastamisen malli-
hanke jatkuu kevätlukukauden 
2022. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen yhteyshenkilö on mukana 
suunnittelemassa koulujen matalan 
kynnyksen toimintaa. 
 
Koulujen tilojen (pääasiassa liikun-
tasalien) monipuolinen iltakäyttö. 
Käyttöasteen tavoite yhteensä n. 70 
% päivä- ja ilta-aikaan. 
 
Huomioimme toiminnassamme las-
ten ja nuorten hyvinvointisuunnitel-
man. 
 

 

 
Meidän Mynämäki: Kuntalaiset ko-
kevat kunnan omakseen ja ovat 
aktiivisia toimijoita 
 

 Edistämme avointa ilmapiiriä ja 
toimintakulttuuria. 

 Luomme kuntalaisille osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuuk-
sia. 

 Lisäämme kuntalaisten tietoi-
suutta vaikuttamistoimielimistä ja 
niiden toiminnasta. 

 Järjestöohjelmalla tuemme ky-
läyhteisöjen toimintaa ja muuta 
vapaaehtoistyötä. 

 Lisäämme ympäristön viihtyi-
syyttä taiteen keinoin. 

 Jatkamme kuntalaiskyselyjä ja 
kohdennamme ne entistä tar-
kemmin.  

 Käytämme tekniikan mahdollista-
mia keinoja kanssakäymisessä 
kuntalaisten kanssa. 

 

 
 
 
 
 
Osallisuus on tärkeä osa nykyistä 
opetussuunnitelmaa. Jokaisella 
koululla toimii aktiivinen oppilas-
kunta. 
Mittarina tapaamisten tai kokousten 
määrä/vuosi, sekä oppilaskuntien 
tekemät aloitteet koulun toimin-
nasta. 
 
VERSO- ja Kiva-koulutoiminnan 
vahvistaminen kiusaamisen ehkäi-
semiseksi ja oppilaiden osallistami-
sen tukemiseksi.  
 
Opetuksen arvioinnin päivitetyn  
huoltajakyselyn säännöllinen 
käyttö; tulosten hyödyntäminen toi-
minnassa. 

 

 
Hyödynnämme Mynämäen moni-
puolista luontoa 
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Suoritteet ja tunnusluvut 
 

 Kehitämme virkistysalueita ja rei-
tistöjä, jotka houkuttelevat luon-
nossa liikkumiseen. 

 Selvitämme luonto- ja elämys-
matkailun mahdollisuuksia. 

 

Retkeilyyn ja kotiseutuun liittyvät 
projektit hyväksytään koulujen vuo-
sisuunnitelmien yhteydessä jokai-
sen lukuvuoden alkaessa. Retket 
ovat myös osa opetussuunnitel-
maa. 
 
Lukuvuonna 2021–2022 alakoulu-
jen monialainen oppimiskokonai-
suus koskee vesistöjä. 

Tasapainoinen talous 
 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Kustannustehokas toiminta  
 

 Suosimme innovatiivisia ja uu-
denlaisia toimintatapoja palvelu-
jen järjestämisessä. 

 Varmistamme konserniohjauk-
sella, että tytäryhteisöt ja muut 
yhteistyötahot toimivat kunnan 
kokonaisedun mukaisesti 

 Pidämme kiinteistöt hyvässä kun-
nossa. Ennakoimme korjaustar-
peet riittävän ajoissa ja teemme 
investoinnit tarveharkinnan jäl-
keen ajallaan kokonaisedun 
edellyttämällä tavalla. 

 Realisoimme tarpeettoman kiin-
teistöomaisuuden ja tehostamme 
omien tilojen käyttöä. 

 Sopeutamme palveluverkon tar-
koituksenmukaiseksi kiinteistöjen 
kunto ja palvelujen tarve huomi-
oon ottaen. 

 

 
 
 
Opetustoimi tuottaa palvelut vahvis-
tetun talousarvion puitteissa. 
Aamu- ja iltapäivätoiminta on osa 
perusopetusta.  
 
 
 

 

 
Velkaantumisen hallinta/ 
Lainamäärä pysyy alle valtakun-
nan keskiarvon, veroprosentit ei-
vät ylitä Varsinais-Suomen maa-
kunnan kuntien keskiarvoja 
 

 Toteutamme investoinnit hallitusti 
kunnan taloudellinen kantokyky 
huomioon ottaen. 

 Vuosikate kattaa vähintään pois-
tot. 

 Vuosittaiset investoinnit rahoi-
tamme pääasiassa omarahoituk-
sella. 

 Pidämme taksat ja maksut ajan 
tasalla. 

 

  



TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2024 
 
 

 47 

 
 
Henkilöstö 
 

 
  

510 Opetustoimi

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Suoritteet

kouluja 7 7 7 7 7

oppilaita/perusopetus 774 770 746 728 712

aloituspaikkoja/lukio 70 70 70 70 70

opiskelijoita/lukio 156 170 170 170 170

muista kunnista(lukio+perusopetus) 76 40 40 40 40

ap-ip-asiakkaat 46 66 60 60 60

Tunnusluvut

€/oppilas (perusopetus)* 8 509 8 873 9 331 9 568 9 856

€/opiskelija (lukio)** 8 091 7 437 9 055 9 524 9 981

€/ap-ip-asiakas*** 2039 2010 3 317 3 345 3 373

*luvut sisältyvät myös taiteen perusopetuksen kustannukset

** Ts 2022 ja 2023 on arvioitu kustannuslisäys laajennetun oppiv.kustannuksista sekä lukio- että perusopetuksessa

*** aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyi 1.8.2019 perusopetuksen alle

Perusopetuksen koulukohtaiset yksikkökustannukset/oppilas ja oppilasmäärä 

TP 2020 oppilasmäärä TA 2021 oppilasmäärä TA 2022 oppilasmäärä

Aseman koulu 8 862 40 8 609 42 9 398 41

Huolin koulu* 6 896 44

Karjalan koulu 11 305 29 13 202 27 13 026 32

Laurin koulu** 7 369 573 7 789 570 8 297 535

Tarvaisten koulu*** 11 638 20 11 911 20 13 686 19

Tavastilan koulu 10 809 71 12 114 73 13 089 77

Pyhän koulu 9 215 41 9 622 38 8308 42

ap/ip-asiakkaat 2 039 49 2211 60 3 317 50

Laurin ja Tavastilan kouluissa erityisen tuen pienryhmät, jotka nostavat yksikkökustannuksia.

*Huolin koulu ollut kouluna koulun sisällä lv 19-20, näin ollen Huolin koulun yksikkökustannus/oppilas

ei ole vertailukelpoinen

**sis. erityisopetusyksikkö Leinikki

***Tarvaisten koulussa luokat 1-4

510 Opetustoimi

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

erityisluokanopettaja 10,0 10,0 12,0 11,0 11,0

erityisopettaja 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

koulusihteeri 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

lehtori 28,0 28,0 27,0 27,0 27,0

luokanopettaja 27,0 27,0 25,0 25,0 25,0

koulunkäynninohjaaja** 27,0 27,0 29,0 29,0 29,0

rehtori 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

luokanopettaja-rehtori 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0

apulaisrehtori 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0

pedagoginen TVT-asiantuntija* 1,0 1,0 1,0

tuntiopettaja* 11,0 10,0 8,0 8,0 8,0

aamu- ja iltapäivätoiminta ** 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Yhteensä 116,5 115,0 116,0 115,0 115,0

HUOM! Opettajista ja koulunkäynninohjaajista 7 ovat muilta kunnilta laskutettavassa tominnassa

*pedagoginen TVT-asiantuntija on opetustoimen, varhaiskasvatuksen ja sivistyksen hallinnon yhteinen

** 7 koulunäynninohjaajaa ovat yhdistelmätyöntekijöitä(koulu- ap/ip)
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Tulosalue  Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi 
 

Tilivelvolliset  Liikunta- ja nuorisopalveluvastaava Marja Kannisto 
Kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava Viktoria Kulmala 

 
Toiminta-ajatus Tuottaa kustannustehokkaasti ja kuntalaisia osallistaen laadukkaita hyvinvointi-

, kirjasto- ja kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita. 
 
Toiminta suunnitelmakaudella 2022–2024 
 

Toimialan tavoitteena on tehdä vapaa-aikatoimen kuntalaisten hyvinvointiin liit-
tyviä palveluita vielä näkyvämmäksi kohderyhmille. Suunnitelmakaudella jatke-
taan kulttuurikasvatussuunnitelman laatimista yhteistyössä paikallisten toimijoi-
den kanssa. Palvelutuotantoa tarkastellaan olemassa olevien resurssien mu-
kaan. 

 

Vapaa-aikatoimessa kaksi edellistä vuotta ovat kuluneet koronapandemian  
aiheuttaman toimintojen muutoksissa (tilojen sulkemiset, tapahtumien peruun-
tuminen ja etätoimintojen kehittäminen), joten on tärkeää saada perustoiminnot 
ja -palvelut toimimaan sekä kuntalaiset aktivoitua harrastus- ja vapaa-ajantoi-
mintaan. Yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa korostuu. Aktiivinen paikalli-
nen, alueellinen ja seudullinen verkostoyhteistyö jatkuu. 

 

Liikunta- ja nuorisotoimessa panostetaan toiminnan laatuun ja kohtaavaan työ-
hön. Nuorten työpajan toimintaedellytyksiä parannetaan toisen työpajaohjaajan 
palkkaamisella (määrä- ja osa-aikainen). Terveysliikunnan hyötyjä tuodaan 
esille tiedotuksessa, sekä erilaisissa tapahtumissa että tempauksissa. Liikunta-
toimi toimi tukee varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksin ja erilaisten liikun-
nallisten tempausten avulla Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutumista. Meidän 
Mynämäki harrastaa -hanke toimii kevätlukukauden 2022. 

 

Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vuonna 2021 tehdyn toimintasuunnitelman 
pohjalta. Otetaan valtakunnallinen Pakka-toimintamalli käyttöön sekä käynnis-
tetään Akselikuntien yhteisen päihdekasvatuspolun luominen alakoulusta toi-
selle asteelle yhteistyössä opetustoimen kanssa.  

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteenä on tukea psykososiaa-
lista hyvinvointia tavoitteena sosiaalisen pääoman vahvistaminen, yhteisöllisyy-
den lisääminen, eriarvoisuuden vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen 
koordinoimalla toimijoiden välistä yhteistyötä sekä aktiivisella kuntalaisiin koh-
distuvalla viestinnällä. Yhteistoiminta Akselikuntien HYTE- koordinaattoreiden 
välillä jatkuu. 
 

Sitovat taloudelliset tavoitteet 
 

 
 
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 
 

530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tuotot 166 942 250 975 263 425 263 425 263 425

Kulut -1 214 252 -1 367 866 -1 296 406 -1 307 830 -1 312 306

Toimintakate -1 047 310 -1 116 891 -1 032 981 -1 044 405 -1 048 881

Sisäiset tulot 2 156 8 025 8 025 8 025 8 025

Sisäiset menot -430 014 -431 240 -465 012 -472 011 -472 011

Elinvoiman vahvistaminen 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 
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Asukasmäärä kasvaa 
 

 Huolehdimme kaavoituksella, 
että kunnassa on monipuolinen 
tonttitarjonta ja mahdollistetaan 
monimuotoinen rakentaminen 
(Maapoliittinen ohjelma). 

 Painotamme kuntamarkkinoin-
nissa Mynämäen hyvää sijaintia 
ja kohdennetaan markkinointitoi-
met entistä tehokkaammin. 

 Selvitämme kohdennettujen 
asukaskyselyjen avulla nykyis-
ten asukkaiden ja muuttoa suun-
nittelevien näkemyksiä kun-
nasta. 

 Edesautamme sujuvien kulkuyh-
teyksien ja joukkoliikenteen ke-
hittymistä alueella. 
 

 
 
 
 

 
 
Meidän Mynämäki -tiedotelehden si-
sällön kehittämistyön jatkaminen 
 

Sähköisten tiedotus- ja markkinointi-
kanavien tehostaminen ja uudistami-
nen (mm. kunnan verkkosivujen elä-
vöittäminen videoiden ja kuvien 
avulla). 
 
 

 
Työpaikkojen määrä lisääntyy 
 

 Selvitämme Mynämäen Teolli-
suuskiinteistö Oy:n roolin elin-
keinotoimijana kuntakonser-
nissa. 

 Turvaamme kaavoituksella riittä-
vän tonttivarannon yritysten tar-
peisiin. 

 Huolehdimme alueen keskeisten 
liikennehankkeiden edunvalvon-
nasta. 

 Jatkamme kestävän kehityksen 
investointeja Hinku-tavoitteiden 
mukaisesti sekä selvitämme 
kiertotalouden mahdollisuudet. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toimivat palvelut 
 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Palvelumme ovat tehokkaasti jär-
jestettyjä ja uudistuvia 
 

 Uudistamme jatkuvasti ja ennak-
koluulottomasti toimintatapoja 
tulevaisuuden kunnan tehtävät 
huomioiden. 

 Käytämme toimitiloja tehok-
kaasti ja monipuolisesti: Tar-
peen mukainen palveluverkko. 

 Mahdollistamme toimipaikkojen 
erikoistumisen. 

 Kehitämme omaa lukiota. 

 Hyödynnämme kuntien välistä 
yhteistyötä ja yhteistyötä 3. sek-
torin toimijoiden kanssa 

 
 
 
 
Paneudumme kasvokkain tehtävään 
työhön koronapandemian rajoitusten 
salliessa.  
 

Verkossa tehtävän kirjasto-  ja nuori-
sotyön vakiinnuttaminen jatkuu.   
 

Tehostamme näyttely- ja museotilojen 
käyttöastetta. 
 

Tuotamme yhdessä 3.sektorin toimi-
joiden kanssa teemaviikkoja vähin-
tään 2/vuosi sekä kehitämme erilaisia 

 



TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2024 
 
 

 50 

 Käytämme ostopalveluja tuke-
maan kunnan omaa tuotantoa. 

 

tapahtumia yhdessä muiden toimijoi-
den kanssa.  
 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon lähi-
palveluja on saatavilla Mynämä-
essä sote- ja maakuntauudistuk-
sen jälkeenkin 
 

 Teemme yhteistyötä ikäihmisten 
elämänlaadun parantamiseksi ja 
palvelujen turvaamiseksi. 

 

 
 
 
 
 
Valmistaudumme sote-uudistuksen 
tuomiin muutoksiin. Olemme aktiivi-
sesti mukana uusien yhteistyökuvioi-
den käynnistämisessä 

 

 
Henkilökuntamme on ammattitai-
toista ja motivoitunutta 
 

 Huolehdimme hyvästä johtamis-
kulttuurista ja johtamisen edelly-
tyksistä. 

 Huolehdimme henkilökunnan 
täydennyskoulutuksesta ja työ-
hyvinvoinnista (Hyvinvointisuun-
nitelma). 

 Kehitämme myönteistä työnan-
tajakuvaa. 

 
 
 
 
Keväällä 2022 pidetään vapaa-aika 
toimen henkilöstön yhteinen koulutus-
päivä (27.5.2022).  
 

Ryhmäkehityskeskustelujen kehittä-
minen yksilökeskustelujen rinnalle. 
 

Uuden kuntastrategian jalkauttaminen 
henkilöstötasolle. 
 

 

Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset 
 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Ennaltaehkäisevä työ tukee kun-
talaisten hyvinvointia ja arjessa 
selviytymistä 
 

 Aktivoimme kuntalaisia eri ikä-
ryhmille suunnatulla monipuoli-
sella toiminnalla.  

 Ehkäisemme syrjäytymistä jär-
jestämällä matalan kynnyksen 
toimintaa ja lisäämällä varhaista 
tukea. 

 Kehitämme elinympäristön ja 
liikkumisen turvallisuutta. 

 Tuemme kuntalaisten vastuuta 
omasta itsestään. 

 

 
 
 
 
 
Tiedolla johtamisessa hyödynnetään 
mm. TEA-viisaria kirjasto- ja liikunta-
toimessa, HYTE:ssä ja nuorisotoi-
messa kouluterveyskyselyjen tuloksia. 
 

 

Meidän Mynämäki: Kuntalaiset 
kokevat kunnan omakseen ja ovat 
aktiivisia toimijoita 
 

 Edistämme avointa ilmapiiriä ja 
toimintakulttuuria. 

 Luomme kuntalaisille osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuuk-
sia. 

 Lisäämme kuntalaisten tietoi-
suutta. vaikuttamistoimielimistä 
ja niiden toiminnasta. 

 
Omatoimiset torstaikonsertit ja kara-
okeillat kirjastossa koronapandemian 
salliessa.  
.  
Avoin yhdistysilta vähintään kerran 
vuodessa 
 

Järjestelmällinen asiakaspalautteiden 
keruu vähintään kerran vuodessa.  
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 Järjestöohjelmalla tuemme ky-
läyhteisöjen toimintaa ja muuta 
vapaaehtoistyötä. 

 Lisäämme ympäristön viihtyi-
syyttä taiteen keinoin. 

 Jatkamme kuntalaiskyselyjä ja 
kohdennamme ne entistä tar-
kemmin.  

 Käytämme tekniikan mahdollis-
tamia keinoja kanssakäymi-
sessä kuntalaisten kanssa. 

 

Hyödynnämme Mynämäen moni-
puolista luontoa 
 

 Kehitämme virkistysalueita ja 
reitistöjä, jotka houkuttelevat 
luonnossa liikkumiseen.   

 Selvitämme luonto- ja elämys-
matkailun mahdollisuuksia. 

 

 
 
 
Vapaa-aikatoimi on mukana Kuhan-
kuonon retkeilyreitistön kehittämis-
hankkeessa.  
 
 

 

Tasapainoinen talous 
 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Kustannustehokas toiminta  
 

 Suosimme innovatiivisia ja uu-
denlaisia toimintatapoja palvelu-
jen järjestämisessä. 

 Varmistamme konserniohjauk-
sella, että tytäryhteisöt ja muut 
yhteistyötahot toimivat kunnan 
kokonaisedun mukaisesti. 

 Pidämme kiinteistöt hyvässä 
kunnossa. Ennakoimme korjaus-
tarpeet riittävän ajoissa ja 
teemme investoinnit tarveharkin-
nan jälkeen ajallaan kokonaise-
dun edellyttämällä tavalla. 

 Realisoimme tarpeettoman kiin-
teistöomaisuuden ja tehos-
tamme omien tilojen käyttöä. 

 Sopeutamme palveluverkon tar-
koituksenmukaiseksi kiinteistö-
jen kunto ja palvelujen tarve 
huomioon ottaen. 

 

 
 
 
Uusien toimintamallien ideointi yh-
dessä kolmannen sektorin, kunta-
kumppaneiden ja muiden tahojen 
kanssa. 
 

 

 
Velkaantumisen hallinta/ 
Lainamäärä pysyy alle valtakun-
nan keskiarvon, veroprosentit ei-
vät ylitä Varsinais-Suomen maa-
kunnan kuntien keskiarvoja 
 

 Toteutamme investoinnit halli-
tusti kunnan taloudellinen kanto-
kyky huomioon ottaen. 

 Vuosikate kattaa vähintään pois-
tot.  

 
 
 
 
 
 
 
Toiminta järjestetään hyväksytyn ta-
lousarvion puitteissa. 
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Suoritteet ja tunnusluvut 
 

 
 

Henkilöstö 
 

 
 
 

KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 
 
 

 
 

530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

TP2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Suoritteet

nuorisotiloja 2 2 2 2 2

kävijöitä 3670* 4 000 4 200 4 100 4 100

liikuntatilat 11 11 11 11 11

kirjastot 2 2 2 2 2

aukiolotunteja 5050 6 770 6 770 6 770 6 770

museot 4 4 4 4 4

kävijöitä (kirjasto ja kulttuuri) 32 000 39 000 41 000 41 000 41 000

Uimahallin käyntikerrat 20 000** 20 000 20 000

Tunnusluvut

nuorisotyö €/asukas 30 32 34 34 34

liikunta €/asukas 47 44 48 48 48

kirjasto €/asukas 43 45 47 47 47

kulttuuri €/asukas 3 3 3 3 3

*vuonna 2020 nuorisotilat olivat  suljettuina 2,5kk koronapandemian takia. Nettinuorisotyö sisältyy lukuun.

** Mynämäen eskari- ja koululaisuinnit n. 2 600 käyntikertaa 

530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

kirjastovirkailija 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

liikunta- ja nuorisopalveluvastaava 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

vapaa-ajanohjaaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

ohjaaja nuorisotalo* 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

uimahallin valvoja 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

nuorten työpajaohjaaja** 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5

Yhteensä 10,0 10,0 10,5 10,5 10,5

* 3 osa-aikaista = 1,0 (yhteensä 12 h/vko 9 kk ajan)

** toinen työpajaohjaaja 50% työaika, uusi tehtävä

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tuotot 1 445 511 1 444 188 1 583 425 1 504 425 1 504 425

Kulut -14 171 455 -14 668 245 -15 649 375 -15 681 880 -15 838 388

Toimintakate -12 725 944 -13 224 057 -14 065 950 -14 177 455 -14 333 963

Sisäiset tulot 2 756 8 025 8 025 8 025 8 025

Sisäiset menot -2 663 111 -2 670 941 -2 835 769 -2 791 745 -2 791 745

 Vuosittaiset investoinnit rahoi-
tamme pääasiassa omarahoituk-
sella.  

 Pidämme taksat ja maksut ajan 
tasalla. 
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4.3  Tekninen lautakunta 

 
Tulosalue  Teknisen toimen hallinto 
 
Tilivelvolliset  Tekninen johtaja Vesa-Matti Eura 
 
Toiminta-ajatus Tekninen osasto vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta, infran suunnitte-

lusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, tilahallinnosta, kiinteistöjen hoidosta, 
ruoka- ja siivouspalvelusta, rakennusvalvonnasta ja ympäristöasioista.  

 
Tavoitteena on toimintojen kehittäminen ja ylläpitäminen siten, että luodaan 
turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö kaikille kuntalaisille sekä tarjotaan hyvät 
toimintaedellytykset elinkeinoelämälle. 
 

Toiminta suunnitelmakaudella 2022–2024 
 
Toiminnassa ei oleellisia muutoksia. Joukkoliikenne, ALPE ja talkooavustukset 
sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Suunnitelmakauden tärkein tavoite on pal-
velutuotantosuunnitelman laatiminen ja valmistautuminen mahdolliseen SOTE-
uudistukseen. Kunnan omaisuuden hallinta, energian käytön ja tilojen tehosta-
minen ovat keskeisimmät kehityskohteet. 

 
Sitovat taloudelliset tavoitteet 
 

 
 

Henkilöstö 
 

 
 
 

 
Tulosalue  Tilalaitos 
 
Tilivelvolliset  Tekninen johtaja Vesa-Matti Eura 
 
Toiminta-ajatus Hoitaa keskitetysti kunnan kiinteistöjen kunnossapidon, siivous- ja ruokapalve-

lun. 
 
Toiminta suunnitelmakaudella 2022–2024 

 
Toiminnan tavoitteena on tilojen tehokas ja turvallinen käyttö.  
 
Kunnan kiinteistöille laaditaan kunnossapitosuunnitelma. 
 

700 Teknisen toimen hallinto

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tuotot 107 426 90 000 80 000 80 000 80 000

Kulut -1 071 341 -1 113 329 -1 023 000 -450 000 -451 000

Toimintakate -963 915 -1 023 329 -943 000 -370 000 -371 000

Sisäiset tulot 0 0 0 0 0

Sisäiset menot -31 865 -13 454 -9 000 -9 000 -9 000

700 Teknisen toimen hallinto

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

tekninen johtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

toimistosihteeri 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Yhteensä 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
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Teknisen lautakunnan vuokraamille tiloille neuvotellaan palvelutasosopimukset, 
joilla määritetään tilojen ylläpitotaso ja rajataan vastuut. 
 
Kunnossapitohenkilöstön työnjohto organisoidaan uudelleen yhden työnjohta-
jan vastuulle. 
 
Tilojen korjauksiin ja kunnossapitoon sekä energiatehokkuuteen panostetaan 
talousarvion puitteissa. 
 
Tilojen käyttöastetta pyritään nostamaan. Tyhjiä ja käyttämättömiä tiloja reali-
soidaan. 
 
Kiinteistöautomaatiojärjestelmä päivitetään, koska vanhaa järjestelmää ei enää 
tueta. 
 
Sisäilmatyön organisointia ja resursointia kehitetään.  
 
Seudullisesta yhteistyöstä käynnistetään neuvottelu. 
 
Keskuskeittiön toiminnan käynnistäminen ja muun keittiöverkon sopeuttaminen 
uuteen tilanteeseen. 
 
Kaikkien kohteiden siivouksen resursointi perustuu konsultin tekemään siivous-
mitoitukseen. 

 
Sitovat taloudelliset tavoitteet 
 

 
 
 

730 Tilalaitos

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tuotot 4 342 200 4 301 649 4 299 000 3 302 000 3 302 000

Kulut -4 630 639 -4 427 669 -4 517 000 -4 112 000 -4 112 000

Toimintakate -288 439 -126 020 -218 000 -810 000 -810 000

Sisäiset tulot 2 597 494 2 515 479 2 685 000 2 641 000 2 641 000

Sisäiset menot -16 378 -10 146 -24 000 -24 000 -24 000

Elinvoiman vahvistaminen 
 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Asukasmäärä kasvaa 
 

 Huolehdimme kaavoituksella, 
että kunnassa on monipuolinen 
tonttitarjonta ja mahdollistetaan 
monimuotoinen rakentaminen 
(Maapoliittinen ohjelma) 

 Painotamme kuntamarkkinoin-
nissa Mynämäen hyvää sijaintia 
ja kohdennetaan markkinointitoi-
met entistä tehokkaammin 

 Selvitämme kohdennettujen asu-
kaskyselyjen avulla nykyisten 
asukkaiden ja muuttoa suunnitte-
levien näkemyksiä kunnasta  

 Edesautamme sujuvien kulkuyh-
teyksien ja joukkoliikenteen ke-
hittymistä alueella 

 
 
 
 
Terveet ja toimivat tilat. 
 
 
 
Kiinteistöjen yleinen ilme pidetään 
siistinä. 
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Työpaikkojen määrä lisääntyy 
 

 Hankimme kuntaan lisäresurssia 
elinvoimatyöhön selvittämään 
uusien yritysten sijoittumista kun-
taan ja markkinoimaan kuntaa 
sekä yritysalueita  

 Selvitämme Mynämäen Yritys-
Voima Oy:n roolin elinkeinotoimi-
jana kuntakonsernissa 

 Turvaamme kaavoituksella riittä-
vän tonttivarannon yritysten tar-
peisiin 

 Huolehdimme alueen keskeisten 
liikennehankkeiden edunvalvon-
nasta 

 Jatkamme kestävän kehityksen 
investointeja Hinku-tavoitteiden 
mukaisesti sekä selvitämme kier-
totalouden mahdollisuudet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinteistöautomaation hyödyntämi-
nen.  
 
Uudet HINKU-rahoitusmuodot. Esi-
merkiksi aurinkopaneelien hankinta 
PPA-rahoitusmallilla. Vuoden aikana 
toteutetut HINKU-hankkeet raportoi-
daan toimintakertomuksen yhtey-
dessä. 
 
Kunnan omistamien kiinteistöjen jät-
teiden kierrätystä kehitetään ja tehos-
tetaan. 
 

 

Toimivat palvelut  

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Palvelumme ovat tehokkaasti jär-
jestettyjä ja uudistuvia 
 

 Uudistamme jatkuvasti ja ennak-
koluulottomasti toimintatapoja tu-
levaisuuden kunnan tehtävät 
huomioiden 

 Käytämme toimitiloja tehokkaasti 
ja monipuolisesti: Tarpeen mu-
kainen palveluverkko 

 Mahdollistamme toimipaikkojen 
erikoistumisen 

 Kehitämme omaa lukiota 

 Hyödynnämme kuntien välistä 
yhteistyötä ja yhteistyötä 3. sek-
torin toimijoiden kanssa 

 Käytämme ostopalveluja tuke-
maan kunnan omaa tuotantoa 

 

 
 
 
 
Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman 
laatiminen. 
 
Kiinteistöautomaation hyödyntämi-
nen. 
 
Toimitilojen käyttöastetta tehoste-
taan. 
 
 

 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon lähi-
palveluja on saatavilla Mynämä-
essä sote- ja maakuntauudistuk-
sen jälkeenkin 
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 Kehitämme sote-keskusta 

 Teemme yhteistyötä ikäihmisten 
elämänlaadun parantamiseksi ja 
palvelujen turvaamiseksi 

 

 
Tilojen palvelusopimukset päivite-
tään. 

 
Henkilökuntamme on ammattitai-
toista ja motivoitunutta 
 

 Huolehdimme hyvästä johtamis-
kulttuurista ja johtamisen edelly-
tyksistä 

 Huolehdimme henkilökunnan 
täydennyskoulutuksesta ja työ-
hyvinvoinnista (Hyvinvointisuun-
nitelma) 

 Kehitämme myönteistä työnanta-
jakuvaa 

 

 
 
 
 
Kuukausipalaverikäytäntö henkilös-
tölle.  
 
Perehdytysten ja kehityskeskustelu-
jen tehostaminen. 
 
Läheltä piti -tilanteiden raportointi, ta-
voitteena 0-toleranssi työtapaturmille. 
 
Tyky-toiminta 
 

 

Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset  

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Ennaltaehkäisevä työ tukee kunta-
laisten hyvinvointia ja arjessa sel-
viytymistä 
 

 Aktivoimme kuntalaisia eri ikä-
ryhmille suunnatulla monipuoli-
sella toiminnalla  

 Ehkäisemme syrjäytymistä jär-
jestämällä matalan kynnyksen 
toimintaa ja lisäämällä varhaista 
tukea 

 Kehitämme elinympäristön ja liik-
kumisen turvallisuutta 

 Tuemme kuntalaisten vastuuta 
omasta itsestään 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinteistöjen palvelusopimusten päivi-
tys. 
 

 

 
Meidän Mynämäki: Kuntalaiset ko-
kevat kunnan omakseen ja ovat 
aktiivisia toimijoita 
 

 Edistämme avointa ilmapiiriä ja 
toimintakulttuuria 

 Luomme kuntalaisille osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuuk-
sia 

 Lisäämme kuntalaisten tietoi-
suutta vaikuttamistoimielimistä ja 
niiden toiminnasta 

 Järjestöohjelmalla tuemme ky-
läyhteisöjen toimintaa ja muuta 
vapaaehtoistyötä 

 Lisäämme ympäristön viihtyi-
syyttä taiteen keinoin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynä-Mynä-Maa 
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 Jatkamme kuntalaiskyselyjä ja 
kohdennamme ne entistä tar-
kemmin  

 Käytämme tekniikan mahdollista-
mia keinoja kanssakäymisessä 
kuntalaisten kanssa 

 

Webropol on otettu käyttöön. 
 
 
Kiinteistövarausjärjestelmän käyt-
töönotto. 
 
 

 
Hyödynnämme Mynämäen moni-
puolista luontoa 
 

 Kehitämme virkistysalueita ja rei-
tistöjä, jotka houkuttelevat luon-
nossa liikkumiseen   

 Selvitämme luonto- ja elämys-
matkailun mahdollisuuksia 

 

 
 
 
 
Yleisten saunatilojen sääntöjen ja oh-
jeiden päivittäminen. 

 

Tasapainoinen talous  

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Kustannustehokas toiminta  
 

 Suosimme innovatiivisia ja uu-
denlaisia toimintatapoja palvelu-
jen järjestämisessä 

 Varmistamme konserniohjauk-
sella, että tytäryhteisöt ja muut 
yhteistyötahot toimivat kunnan 
kokonaisedun mukaisesti 

 Pidämme kiinteistöt hyvässä 
kunnossa. Ennakoimme korjaus-
tarpeet riittävän ajoissa ja 
teemme investoinnit tarveharkin-
nan jälkeen ajallaan kokonaise-
dun edellyttämällä tavalla 

 Realisoimme tarpeettoman kiin-
teistöomaisuuden ja tehostamme 
omien tilojen käyttöä 

 Sopeutamme palveluverkon tar-
koituksenmukaiseksi kiinteistöjen 
kunto ja palvelujen tarve huomi-
oon ottaen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinteistöjen kunnossapitosuunni-
telma. 
 
Kiinteistöjen palvelutasosopimukset. 
 
Kiinteistöjen kuntokartoitus tarpeen 
mukaan. 
 
Kiinteistöautomaation hyödyntäminen 
 
Energiatehokkuusselvitykset. 
 
Myytävien kiinteistöjen lista. 
 

 

 
Velkaantumisen hallinta/ 
Lainamäärä pysyy alle valtakun-
nan keskiarvon, veroprosentit ei-
vät ylitä Varsinais-Suomen maa-
kunnan kuntien keskiarvoja 
 

 Toteutamme investoinnit halli-
tusti kunnan taloudellinen kanto-
kyky huomioon ottaen 

 Vuosikate kattaa vähintään pois-
tot  

 Vuosittaiset investoinnit rahoi-
tamme pääasiassa omarahoituk-
sella  
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Suoritteet ja tunnusluvut 
 

 
 

Henkilöstö 
 

 
 

 
Tulosalue  Infra 
 
Tilivelvolliset  Työpäällikkö Simo Salonen 
 
Toiminta-ajatus Infra tulosalue vastaa yleisten alueiden, urheilukenttien sekä kunnan metsien 

hoidosta ja ylläpidosta. Tulosalue sisältää yksityisteiden avustusmäärärahat. 
 
Toiminta suunnitelmakaudella 2022–2024 

 
Tulosalue järjestää palvelut katujen, puistojen, urheilukenttien ja muiden yleis-
ten alueiden rakentamiseen, kunnossapitoon ja hoitoon. 
 

730 Tilalaitos

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Suoritteet

Kiinteistöt kunnan hallinnassa k-m² 44 510 44 480 42 680 42 000 42 000

Siivottavat kiinteistöt k-m² *) 38 626 38 626 38 000 38 000 38 000

Tuotettavien aterioiden lkm/a 541 082 529 602 530 172 380 000 380 000

Keittiöiden toimipisteet lkm*) 13 12 12 9 9

Tunnusluvut

Kiinteistöt kunnan hallinnassa €/k-m² 70,44 66,77 66,77 66,50 66,50

Aterian hinta keskimäärin € 3,09 3,21 3,21 3,21 3,21

*) Siivottavat kiinteistöt ja toimipisteiden määrä vähenee.

730 Tilalaitos

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

kiinteistöpäällikkö 1,0 1,0

kunnossapidon työnjohtaja 1,0 1,0 1,0

ruokapalvelupäällikkö 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

siivoustyönohjaaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

kirvesmies 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0

laitoshuoltaja* 20,5 19,5 19,5 18,5 18,5

kiinteistönhoitaja 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0

päiväkotiapulainen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

emäntä* 6,0 5,0 4,0 1,0 1,0

apuemäntä* 1,0 1,0

keittäjä* 9,0 10,0 11,0 15,0 15,0

ravitsemustyöntekijä* 6,0 5,0 6,0 0,0 0,0

keittäjä-siivooja-talonmies 3,0 3,0 1,0 0,0 0,0

(* = SOTE - UUDISTUS

k-s-t toimi laitoshuoltajaksi)

Yhteensä 54,0 52,0 49,0 43,0 41,0

 Pidämme taksat ja maksut ajan 
tasalla 

 

Tilalaitoksen tilavuokrien perusteiden 
tarkistus 
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Kunnossapitohenkilöstön työnjohto organisoidaan uudelleen yhden työnjohta-
jan vastuulle. 
 
Tavoitteena on infraomaisuuden ylläpito vähintään nykyisellä hoitotasolla.  
 
Valmistautuminen vuoden 2022 Lukkari-Jukolaan. 
 
Kunnan leikkipuistoverkon optimointi. 
 
Yksityisteiden avustusperusteiden laadinta. Kunnan hoidossa olevien yksityis-
teiden kunnossapitosopimusten purku. 
 
Katuvaloinvestointien vaikuttavuus- ja turvallisuusarviointia varten luodaan kri-
teeristö, jossa huomioidaan voimassa oleva liikenneturvallisuussuunnitelma. 
 

Sitovat taloudelliset tavoitteet 
 

 
 
 

760 Infra

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tuotot 188 259 159 372 160 000 160 000 160 000

Kulut -613 917 -559 560 -566 000 -567 000 -568 000

Toimintakate -425 658 -400 188 -406 000 -407 000 -408 000

Sisäiset tulot 99 372 99 372 100 000 100 000 100 000

Sisäiset menot 0 0 0 0 0

Elinvoiman vahvistaminen  

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 

Asukasmäärä kasvaa 

 

 Huolehdimme kaavoituksella, 

että kunnassa on monipuolinen 

tonttitarjonta ja mahdollistetaan 

monimuotoinen rakentaminen 

(Maapoliittinen ohjelma) 

 Painotamme kuntamarkkinoin-

nissa Mynämäen hyvää sijain-

tia ja kohdennetaan markki-

nointitoimet entistä tehokkaam-

min 

 Selvitämme kohdennettujen 

asukaskyselyjen avulla nykyis-

ten asukkaiden ja muuttoa 

suunnittelevien näkemyksiä 

kunnasta  

 Edesautamme sujuvien kulku-

yhteyksien ja joukkoliikenteen 

kehittymistä alueella 

 

 

 

 

Myynnissä olevien tonttialueiden kun-

nossapito. 

 

Uusien jalankulku- ja pyöräilyväylien 

rakentaminen liikenneturvallisuuden 

parantamiseksi (Asemantie). 

 

Katuvalaistusten saneeraus sanee-

rausohjelman mukaisesti.  

 

 

 

 

Työpaikkojen määrä lisääntyy 

 

 

 

 

Teollisuusalueiden siistiminen yhteis-

työssä alueiden yrittäjien kanssa. 

 



TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2024 
 
 

 60 

 Hankimme kuntaan lisäresurs-

sia elinvoimatyöhön selvittä-

mään uusien yritysten sijoittu-

mista kuntaan ja markkinoi-

maan kuntaa sekä yritysalueita  

 Selvitämme Mynämäen Yritys 

Voima Oy:n roolin elinkeinotoi-

mijana kuntakonsernissa 

 Turvaamme kaavoituksella riit-

tävän tonttivarannon yritysten 

tarpeisiin 

 Huolehdimme alueen keskeis-

ten liikennehankkeiden edun-

valvonnasta 

 Jatkamme kestävän kehityksen 

investointeja Hinku-tavoitteiden 

mukaisesti sekä selvitämme 

kiertotalouden mahdollisuudet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roukkulin teollisuusalueen myyntival-

mius selvitetään alkuvuoden 2022 ai-

kana. Mahdollinen lisämääräraha rat-

kaistaan sen jälkeen. 

Toimivat palvelut  

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 

Palvelumme ovat tehokkaasti jär-

jestettyjä ja uudistuvia 

 

 Uudistamme jatkuvasti ja en-

nakkoluulottomasti toimintata-

poja tulevaisuuden kunnan teh-

tävät huomioiden 

 Käytämme toimitiloja tehok-

kaasti ja monipuolisesti: Tar-

peen mukainen palveluverkko 

 Mahdollistamme toimipaikkojen 

erikoistumisen 

 Kehitämme omaa lukiota 

 Hyödynnämme kuntien välistä 

yhteistyötä ja yhteistyötä 3. 

sektorin toimijoiden kanssa 

 Käytämme ostopalveluja tuke-

maan kunnan omaa tuotantoa 

 

 

 

 

 

 

 

Infra-tulosyksikön alueiden kartoitus, 

massoittelu ja hoitotason määrittely.  

 

Kaava-alueiden katujen ja kevyen lii-

kenteen väylien kunnostus ja hoitota-

son ylläpito vähintään nykyisellä ta-

solla. 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon lä-

hipalveluja on saatavilla Mynä-

mäessä sote- ja maakuntauudis-

tuksen jälkeenkin 

 

 Kehitämme sote-keskusta 

 Teemme yhteistyötä ikäihmis-

ten elämänlaadun paranta-

miseksi ja palvelujen turvaa-

miseksi 
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Henkilökuntamme on ammattitai-

toista ja motivoitunutta 

 

 Huolehdimme hyvästä johta-

miskulttuurista ja johtamisen 

edellytyksistä 

 Huolehdimme henkilökunnan 

täydennyskoulutuksesta ja työ-

hyvinvoinnista (Hyvinvointi-

suunnitelma) 

 Kehitämme myönteistä työnan-

tajakuvaa 

 

 

 

Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset  

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 

Ennaltaehkäisevä työ tukee kun-

talaisten hyvinvointia ja arjessa 

selviytymistä 

 

 Aktivoimme kuntalaisia eri ikä-

ryhmille suunnatulla monipuoli-

sella toiminnalla  

 Ehkäisemme syrjäytymistä jär-

jestämällä matalan kynnyksen 

toimintaa ja lisäämällä var-

haista tukea 

 Kehitämme elinympäristön ja 

liikkumisen turvallisuutta 

 Tuemme kuntalaisten vastuuta 

omasta itsestään 

 

 

 

 

 

 

Kaava-alueiden katujen ja kevyenlii-

kenteenväylien kunnostus ja hoitota-

son ylläpito vähintään nykyisellä ta-

solla. 

 

Uuden tieliikennelain vaatimat muu-

tokset liikennemerkistössä ja tiemer-

kinnöissä. 

 

 

Meidän Mynämäki: Kuntalaiset 

kokevat kunnan omakseen ja 

ovat aktiivisia toimijoita 

 

 Edistämme avointa ilmapiiriä ja 

toimintakulttuuria 

 Luomme kuntalaisille osallistu-

mis- ja vaikuttamismahdolli-

suuksia 

 Lisäämme kuntalaisten tietoi-

suutta vaikuttamistoimielimistä 

ja niiden toiminnasta 

 Järjestöohjelmalla tuemme ky-

läyhteisöjen toimintaa ja muuta 

vapaaehtoistyötä 

 Lisäämme ympäristön viihtyi-

syyttä taiteen keinoin 

 Jatkamme kuntalaiskyselyjä ja 

kohdennamme ne entistä tar-

kemmin  

 

 

 

 

 

Sosiaalisen median käyttö tiedottami-

sessa. 

 

 

Vastuualueiden selkeä jako ja tiedo-

tus kuntalaisille. 

 

Alueiden hoidossa 3. sektorin resurs-

sien hyödyntäminen. 

 

Sähköisen varausjärjestelmän käyt-

töönotto tilojen ja alueiden vuokrauk-

seen.  
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 Käytämme tekniikan mahdollis-

tamia keinoja kanssakäymi-

sessä kuntalaisten kanssa 

 

 

Hyödynnämme Mynämäen moni-

puolista luontoa 

 

 Kehitämme virkistysalueita ja 

reitistöjä, jotka houkuttelevat 

luonnossa liikkumiseen   

 Selvitämme luonto- ja elämys-

matkailun mahdollisuuksia 

 

 

 

 

Viher-, liikunta- ja ulkoalueiden kun-

nostus ja hoitotason ylläpito vähin-

tään nykyisellä tasolla. 

 

Urheilukeskuksen yleissuunnittelu  

 

Varautuminen vuoden 2022 Lukkari-

Jukolaan.  

 

Aarlahden ja Kivijärven ranta- ja vir-

kistysalueiden kehittäminen. 

 

 

Tasapainoinen talous  

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 

Kustannustehokas toiminta  

 

 Suosimme innovatiivisia ja uu-

denlaisia toimintatapoja palve-

lujen järjestämisessä 

 Varmistamme konserniohjauk-

sella, että tytäryhteisöt ja muut 

yhteistyötahot toimivat kunnan 

kokonaisedun mukaisesti 

 Pidämme kiinteistöt hyvässä 

kunnossa. Ennakoimme kor-

jaustarpeet riittävän ajoissa ja 

teemme investoinnit tarvehar-

kinnan jälkeen ajallaan koko-

naisedun edellyttämällä tavalla 

 Realisoimme tarpeettoman kiin-

teistöomaisuuden ja tehos-

tamme omien tilojen käyttöä 

 Sopeutamme palveluverkon 

tarkoituksenmukaiseksi kiinteis-

töjen kunto ja palvelujen tarve 

huomioon ottaen 

 

 

 

 

Hankintojen kilpailutus. 

 

Kaava-alueiden katujen ja kevyenlii-

kenteenväylien kunnostus ja hoitota-

son ylläpito vähintään nykyisellä ta-

solla. 

 

Viher-, liikunta- ja ulkoalueiden kun-

nostus ja hoitotason ylläpito vähin-

tään nykyisellä tasolla. 

 

 

 

 

 

Velkaantumisen hallinta/ 

Lainamäärä pysyy alle valtakun-

nan keskiarvon, veroprosentit ei-

vät ylitä Varsinais-Suomen maa-

kunnan kuntien keskiarvoja 

 

 Toteutamme investoinnit halli-

tusti kunnan taloudellinen kan-

tokyky huomioon ottaen 

 

 

 

 

 

 

 

Ulkoliikunta-alueille aluevuokran 

määrittely. 
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Suoritteet ja tunnusluvut 
 

 
 

Henkilöstö 
 

 
 
 
 

Tulosalue  Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi 
 
Tilivelvolliset  Rakennustarkastaja Annika Heikola 
 
Toiminta-ajatus Tehtävänä on tuottaa rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalveluja, valvoa 

kaavojen, rakentamisen ja ympäristönsuojelun säädösten noudattamista. Huo-
lehtia rakentamista, ympäristöä ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsitte-
lystä sekä niihin liittyvästä ennakko-ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta 
sekä lisäksi osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossa-
pitoa ja hoitoa kuin niistä on säädetty. 
 

Toiminta suunnitelmakaudella 2022–2024 
 
Rakennusvalvontayksikön toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Kiin-
teistökartoituksen loppuunsaattaminen. 
 
Mynämäen kunta tuottaa ympäristönsuojelun viranomaispalvelun Ruskon, 
Maskun Nousiaisten alueella.  
 
Seurataan MRL -uudistusta. Rakennusjärjestys päivitetään. Ympäristönsuoje-
lun valvontaohjelma- ja suunnitelma päivitetään.  
 

760 Infra

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Suoritteet

Kaavatiet, km 49 49 50 51 52

Kevyenliikenteenväylät, km 29 29 34 37 39

Yksityistiet, km 8 8 8 0 0

Puistot, ha 26 26 26 26 27

Tievalot kpl 1950 1960 1960 2000 2000

760 Infra

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

työpäällikkö 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

kentänhoitaja 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

huoltomies 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Yhteensä 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5

 Vuosikate kattaa vähintään 

poistot  

 Vuosittaiset investoinnit rahoi-

tamme pääasiassa omarahoi-

tuksella  

 Pidämme taksat ja maksut ajan 

tasalla 
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Maa-ainestaksan, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan taksan päivittämi-
nen.  
 

Sitovat taloudelliset tavoitteet 
 

 
 
 

780 Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tuotot 225 477 194 586 192 000 192 000 192 000

Kulut -245 311 -249 786 -253 000 -255 000 -257 000

Toimintakate -19 834 -55 200 -61 000 -63 000 -65 000

Sisäiset tulot 9 293 0 0 0 0

Sisäiset menot -21 490 -12 191 -12 000 -12 000 -12 000

Elinvoiman vahvistaminen 
 

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Asukasmäärä kasvaa 
 

 Huolehdimme kaavoituksella, 
että kunnassa on monipuolinen 
tonttitarjonta ja mahdollistetaan 
monimuotoinen rakentaminen 
(Maapoliittinen ohjelma) 

 Painotamme kuntamarkkinoin-
nissa Mynämäen hyvää sijaintia 
ja kohdennetaan markkinointitoi-
met entistä tehokkaammin 

 Selvitämme kohdennettujen asu-
kaskyselyjen avulla nykyisten 
asukkaiden ja muuttoa suunnitte-
levien näkemyksiä kunnasta  

 Edesautamme sujuvien kulkuyh-
teyksien ja joukkoliikenteen ke-
hittymistä alueella 
 

  

 
Työpaikkojen määrä lisääntyy 
 

 Hankimme kuntaan lisäresurssia 
elinvoimatyöhön selvittämään 
uusien yritysten sijoittumista kun-
taan ja markkinoimaan kuntaa 
sekä yritysalueita  

 Selvitämme Mynämäen Teolli-
suuskiinteistö Oy:n roolin elin-
keinotoimijana kuntakonsernissa 

 Turvaamme kaavoituksella riittä-
vän tonttivarannon yritysten tar-
peisiin 

 Huolehdimme alueen keskeisten 
liikennehankkeiden edunvalvon-
nasta 

 Jatkamme kestävän kehityksen 
investointeja Hinku-tavoitteiden 
mukaisesti sekä selvitämme kier-
totalouden mahdollisuudet 
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Toimivat palvelut  

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Palvelumme ovat tehokkaasti jär-
jestettyjä ja uudistuvia 
 

 Uudistamme jatkuvasti ja ennak-
koluulottomasti toimintatapoja tu-
levaisuuden kunnan tehtävät 
huomioiden 

 Käytämme toimitiloja tehokkaasti 
ja monipuolisesti: Tarpeen mu-
kainen palveluverkko 

 Mahdollistamme toimipaikkojen 
erikoistumisen 

 Kehitämme omaa lukiota 

 Hyödynnämme kuntien välistä 
yhteistyötä ja yhteistyötä 3. sek-
torin toimijoiden kanssa 

 Käytämme ostopalveluja tuke-
maan kunnan omaa tuotantoa 

 

 
 
 
 
Ympäristönsuojelun yhteistyö neljän 
kunnan kesken. 
 
Sähköisen asioinnin kehittäminen. 

 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon lähi-
palveluja on saatavilla Mynämä-
essä sote- ja maakuntauudistuk-
sen jälkeenkin 
 

 Kehitämme sote-keskusta 

 Teemme yhteistyötä ikäihmisten 
elämänlaadun parantamiseksi ja 
palvelujen turvaamiseksi 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Henkilökuntamme on ammattitai-
toista ja motivoitunutta 
 

 Huolehdimme hyvästä johtamis-
kulttuurista ja johtamisen edelly-
tyksistä 

 Huolehdimme henkilökunnan 
täydennyskoulutuksesta ja työ-
hyvinvoinnista (Hyvinvointisuun-
nitelma) 

 Kehitämme myönteistä työnanta-
jakuvaa 

 

 
 
 
 
Viikkopalaverikäytäntö ympäristön-
suojelussa.  
 
Perehdytysten ja kehityskeskustelu-
jen tehostaminen. 
 
Osallistutaan monipuolisesti alan 
koulutuksiin ja seurataan lakiuudis-
tuksia. 
 
Tyky-toiminta. 
 
 
 
 

 

Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset  

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 
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Ennaltaehkäisevä työ tukee kunta-
laisten hyvinvointia ja arjessa sel-
viytymistä 
 

 Aktivoimme kuntalaisia eri ikä-
ryhmille suunnatulla monipuoli-
sella toiminnalla  

 Ehkäisemme syrjäytymistä jär-
jestämällä matalan kynnyksen 
toimintaa ja lisäämällä varhaista 
tukea 

 Kehitämme elinympäristön ja liik-
kumisen turvallisuutta 

 Tuemme kuntalaisten vastuuta 
omasta itsestään 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meidän Mynämäki: Kuntalaiset ko-
kevat kunnan omakseen ja ovat 
aktiivisia toimijoita 
 

 Edistämme avointa ilmapiiriä ja 
toimintakulttuuria 

 Luomme kuntalaisille osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuuk-
sia 

 Lisäämme kuntalaisten tietoi-
suutta vaikuttamistoimielimistä ja 
niiden toiminnasta 

 Järjestöohjelmalla tuemme ky-
läyhteisöjen toimintaa ja muuta 
vapaaehtoistyötä 

 Lisäämme ympäristön viihtyi-
syyttä taiteen keinoin 

 Jatkamme kuntalaiskyselyjä ja 
kohdennamme ne entistä tar-
kemmin  

 Käytämme tekniikan mahdollista-
mia keinoja kanssakäymisessä 
kuntalaisten kanssa 

 

 
 
 
 
 
Sähköisen asioinnin kehittäminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käytetään sähköistä lupajärjestel-
mää 

 

 
Hyödynnämme Mynämäen moni-
puolista luontoa 
 

 Kehitämme virkistysalueita ja rei-
tistöjä, jotka houkuttelevat luon-
nossa liikkumiseen   

 Selvitämme luonto- ja elämys-
matkailun mahdollisuuksia 

 

  

Tasapainoinen talous  

Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet 2022 Toteuma 31.12.2022 

 
Kustannustehokas toiminta  
 

 Suosimme innovatiivisia ja uu-
denlaisia toimintatapoja palvelu-
jen järjestämisessä 

 
 
 
Ympäristönsuojelun yhteistyö neljän 
kunnan kesken jatkuu. 
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Suoritteet ja tunnusluvut 
 

 
 
Henkilöstö 
 

780 Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

TP2020 MTA2021 TA2022 TS2023 TS2024

Tunnusluvut

Rakennusvalvonta:
Rakennusluvat ja ilmoitukset 244 115 180 180 180

tarkastukset ja valvonta 249 250 250 250

rakennettu kerrosala m² 11281 15000 15000 15000

Ympäristönsuojelu 
Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit 8 4 6 5 5

tarkastukset ja valvonta 114 66 79 79

lausunnot 12 9 9 9

saapuneet yleisöilmoitukset ja neuvonta 78 72 88 88

 Varmistamme konserniohjauk-
sella, että tytäryhteisöt ja muut 
yhteistyötahot toimivat kunnan 
kokonaisedun mukaisesti 

 Pidämme kiinteistöt hyvässä 
kunnossa. Ennakoimme korjaus-
tarpeet riittävän ajoissa ja 
teemme investoinnit tarveharkin-
nan jälkeen ajallaan kokonaise-
dun edellyttämällä tavalla 

 Realisoimme tarpeettoman kiin-
teistöomaisuuden ja tehostamme 
omien tilojen käyttöä 

 Sopeutamme palveluverkon tar-
koituksenmukaiseksi kiinteistöjen 
kunto ja palvelujen tarve huomi-
oon ottaen 

 

 
Velkaantumisen hallinta/ 
Lainamäärä pysyy alle valtakun-
nan keskiarvon, veroprosentit ei-
vät ylitä Varsinais-Suomen maa-
kunnan kuntien keskiarvoja 
 

 Toteutamme investoinnit halli-
tusti kunnan taloudellinen kanto-
kyky huomioon ottaen 

 Vuosikate kattaa vähintään pois-
tot  

 Vuosittaiset investoinnit rahoi-
tamme pääasiassa omarahoituk-
sella  

 Pidämme taksat ja maksut ajan 
tasalla 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valvonta- ja tarkastustaksojen tar-
kistaminen kahden vuoden välein. 
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TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ 

 

 
 
 

780 Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

rakennustarkastaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

toimistosihteeri 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ympäristösihteeri 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Yhteensä 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0

TP 2020 MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tuotot 4 863 362 4 745 607 4 732 000 3 734 000 3 734 000

Kulut -6 561 208 -6 350 344 -6 360 000 -5 384 000 -5 406 000

Toimintakate -1 697 846 -1 604 737 -1 628 000 -1 650 000 -1 672 000

Sisäiset tulot 2 606 787 2 515 479 2 785 000 2 741 000 2 741 000

Sisäiset menot -69 733 -35 791 -46 000 -46 000 -46 000
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5 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO 

 

 
 
  

Määrärahat Tuloarviot

KÄYTTÖTALOUSOSA

KeskusvaaliIautakunta B 6 666 3 500

Tarkastuslautakunta B 16 972

Yleishallinto B 2 429 466 970 072

    Taloushallintoyksikkö *) B 594 228 594 228

Perusturvakuntayhtymä Akseli B 19 418 264

Erikoissairaanhoito ja ympäristöth B 11 593 288

Sivistystoimen hallinto B 203 442

Varhaiskasvatus B 4 708 607 376 000

Opetustoimi B 9 440 920 944 000

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi B 1 296 406 263 425

Teknisen toimen hallinto B 1 023 117 80 000

Tilalaitos B 4 517 227 4 299 440

Infra B 566 154 160 000

Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi B 253 343 192 104

Yhteensä 55 473 872 7 288 541

TULOSLASKELMAOSA

Verotulot B 30 184 000

Valtionosuudet B 19 497 725

Korkotulot B 5 000

Muut rahoitustulot B 17 000

Korkokulut B 120 000

Muut rahoitusmenot B 2 600

Satunnaiset erät B

Yhteensä 122 600 49 703 725

INVESTOINTIOSA

Kiinteä omaisuus N 20 000

Talonrakennus B 3 900 000

Infrastruktuuri B 400 000

Irtain omaisuus N 57 000

Yhteensä 4 377 000

RAHOITUSOSA

Antolainasaamisten lisäys B 30 000          

Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 6 200 000      

Pitkäaikaisten lainojen vähennys B 2 500 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos N

Yhteensä 2 500 000

TALOUSARVION LOPPUSUMMA 58 096 472 56 992 266

N = nettositova

B = bruttositova

*) taseyksikkkö, sisältyy Yleishallinto -tulosalueeseen
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6 TULOSLASKELMAOSA 

 
 

 
 
  

Ulkoiset ja sisäiset erät TP 2020 MTA 2021 TA 2022 ero% TS 2023 TS 2024

Toimintatuotot 4 178 043            7 665 639 7 288 541 -4,9 5 939 901 5 933 801

  Myyntituotot 2 000 527            3 112 305 3 296 641 5,9 2 579 025 2 572 925

  Maksutuotot 542 503               620 900 503 000 -19,0 503 000 503 000

  Tuet ja avustukset 307 469               491 343 418 500 -14,8 331 500 331 500

  Muut toimintatuotot 1 327 544            3 441 091 3 070 400 -10,8 2 526 376 2 526 376

Toimintakulut -49 138 477 -        54 632 670 -55 473 871 1,5 -23 614 883 -23 786 653

Henkilöstökulut -12 875 558 -13 663 011 -13 722 258 0,4 -13 256 112 -13 379 332

  Palkat ja palkkiot -9 979 385 -10 662 681 -10 802 395 1,3 -10 416 113 -10 518 228

  Henkilösivukulut -2 896 172 -3 000 330 -2 919 863 -2,7 -2 839 999 -2 861 104

    Eläkekulut -2 553 305 -2 651 307 -2 531 113 -4,5 -2 464 173 -2 481 597

    Muut henkilösivukulut -342 867 -349 023 -388 750 11,4 -375 826 -379 507

Palvelujen ostot -32 348 021 -35 729 646 -36 109 487 1,1 -4 911 503 -4 906 403

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 062 329 -2 151 734 -2 212 176 2,8 -2 111 392 -2 171 392

Avustukset -954 370 -894 000 -960 800 7,5 -910 800 -910 800

Muut toimintakulut -898 200 -2 194 279 -2 469 150 12,5 -2 425 076 -2 418 726

Toimintakate -44 960 434 -46 967 031 -48 185 330 -94,7 -17 674 982 -17 852 852

Verotulot 28 669 525 29 966 000 30 184 000 0,7 16 130 000 15 700 000

  Kunnan tulovero 25 968 622 26 768 000 27 327 000 2,1 13 568 000 13 149 000

  Kiinteistövero 1 597 924 1 895 000 1 741 000 -8,1 1 741 000 1 741 000

  Osuus yhteisöverosta 1 102 979 1 303 000 1 116 000 -14,4 821 000 810 000

Valtionosuudet 19 900 125 17 971 790 19 497 725 8,5 2 890 000 2 890 000

Rahoitustuotot ja -kulut -72 110 -69 500 -100 600 44,7 -100 600 -100 600

  Korkotuotot 9 965 10 000 5 000 -50,0 5 000 5 000

  Muut rahoitustuotot 23 200 12 000 17 000 41,7 17 000 17 000

  Korkokulut -102 161 -89 000 -120 000 34,8 -120 000 -120 000

  Muut rahoituskulut -3 114 -2 500 -2 600 4,0 -2 600 -2 600

Vuosikate 3 537 106 901 259 1 395 795 54,9 1 244 418 636 548

Poistot ja arvon alentumiset -1 384 261 -1 578 000 -1 649 700 4,5 -1 649 700 -1 649 700

  Suunnitelman mukaiset poistot -1 384 261 -1 578 000 -1 649 700 4,5 -1 649 700 -1 649 700

  Kertaluonteiset poistot 0 0

Satunnaiset erät

  Satunnaiset tuotot

  Satunnaiset kulut

Tilikauden tulos 2 152 845 -676 741 -253 905 -62,5 -405 282 -1 013 152

Poistoeron lis(-) tai väh(+) 3 330

Rahastojen lis(-) tai väh(+) 107

Tilikauden ylijäämä(alijäämä) 2 156 282 -676 741 -253 905 -62,5 -405 282 -1 013 152
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Ulkoiset erät TP 2020 MTA 2021 TA 2022 ero% TS 2023 TS 2024

Toimintatuotot 4 178 043 4 784 719 4 220 895 -11,8 2 876 656 2 876 656

  Myyntituotot 2 000 527 1 834 776 1 981 695 8,0 1 224 456 1 224 456

  Maksutuotot 542 503 620 900 503 000 -19,0 503 000 503 000

  Tuet ja avustukset 307 469 491 343 418 500 -14,8 331 500 331 500

  Muut toimintatuotot 1 327 544 1 837 700 1 317 700 -28,3 817 700 817 700

Toimintakulut -49 138 477 -51 751 750 -52 406 225 1,3 -20 551 638 -20 729 508

Henkilöstökulut -12 875 558 -13 663 011 -13 722 258 0,4 -13 256 112 -13 379 332

  Palkat ja palkkiot -9 979 385 -10 662 681 -10 802 395 1,3 -10 416 113 -10 518 228

  Henkilösivukulut -2 896 172 -3 000 330 -2 919 863 -2,7 -2 839 999 -2 861 104

    Eläkekulut -2 553 305 -2 651 307 -2 531 113 -4,5 -2 464 173 -2 481 597

    Muut henkilösivukulut -342 867 -349 023 -388 750 11,4 -375 826 -379 507

Palvelujen ostot -32 348 021 -34 452 117 -34 794 541 1,0 -3 556 934 -3 557 934

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 062 329 -2 151 734 -2 212 176 2,8 -2 111 392 -2 171 392

Avustukset -954 370 -894 000 -960 800 7,5 -910 800 -910 800

Muut toimintakulut -898 200 -590 888 -716 450 21,2 -716 400 -710 050

Toimintakate -44 960 434 -46 967 031 -48 185 330 102,6 -17 674 982 -17 852 852

Verotulot 28 669 525 29 966 000 30 184 000 0,7 16 130 000 15 700 000

  Kunnan tulovero 25 968 622 26 768 000 27 327 000 2,1 13 568 000 13 149 000

  Kiinteistövero 1 597 924 1 895 000 1 741 000 -8,1 1 741 000 1 741 000

  Osuus yhteisöverosta 1 102 979 1 303 000 1 116 000 -14,4 821 000 810 000

Valtionosuudet 19 900 125 17 971 790 19 497 725 8,5 2 890 000 2 890 000

Rahoitustuotot ja -kulut -72 110 -69 500 -100 600 44,7 -100 600 -100 600

  Korkotuotot 9 965 10 000 5 000 -50,0 5 000 5 000

  Muut rahoitustuotot 23 200 12 000 17 000 41,7 17 000 17 000

  Korkokulut -102 161 -89 000 -120 000 34,8 -120 000 -120 000

  Muut rahoituskulut -3 114 -2 500 -2 600 4,0 -2 600 -2 600

Vuosikate 3 537 106 901 259 1 395 795 154,9 1 244 418 636 548

Poistot ja arvon alentumiset -1 384 261 -1 578 000 -1 649 700 4,5 -1 649 700 -1 649 700

  Suunnitelman mukaiset poistot -1 384 261 -1 578 000 -1 649 700 4,5 -1 649 700 -1 649 700

Satunnaiset erät 0

  Satunnaiset tuotot

  Satunnaiset kulut

Tilikauden tulos 2 152 845 -676 741 -253 905 -405 282 -1 013 152

Poistoeron lis(-) tai väh(+) 3 330 

Rahastojen lis(-) tai väh(+) 107 

Tilikauden ylijäämä(alijäämä) 2 156 282 -676 741 -253 905 -405 282 -1 013 152



TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2024 
 
 

 72 

7 INVESTOINTIOSA 

 

 
 
 
 

TALONRAKENNUS 3 900 000 2 800 000 250 000 2 600 000

Laurin koulun saneeraus, yläkoulu 2025 alkaen 7 500 000 3 500 000 2 500 000 2 000 000

Tarvaisten koulu ** 1 000 000

Mietola, katto julkisivu ja viemärit** 300 000

Kuivelakodin muutokset (vanhan palveluasumisyksikön 

purun vuoksi) 500 000 500 000

Mynämäen paloasema, viemärikorjaus 150 000 150 000

Mietoisten paloasema, julkisivu- ja ikkunakorjaus 150 000 150 000

Mietoisten paloasema, öljylämmityksestä luopuminen **Co2 150 000 150 000

Avustus öljylämmityksestä luopumisesta **Co2 -50 000 -50 000

Kunnantalon piha ja videovalvonta 200 000 200 000

Tavastilan koulu, piha-aitojen uusinta 50 000 50 000

Tavastilan koulu, julkisivumaalaus 100 000 100 000

Aseman koulu, öljylämmityksestä luopuminen **Co2 200 000 200 000

Avustus öljylämmityksestä luopumisesta **Co2 -50 000 -50 000

Karjalan koulu, öljylämmityksestä luopuminen **Co2 200 000 200 000

Avustus öljylämmityksestä luopumisesta **Co2 -50 000 -50 000

INFRASTRUKTUURI 400 000 950 000 540 000 645 000

LIIKENNEVÄYLÄT 110 000 592 500 240 000 450 000

Asemantien KLV, väli Kurinantie-Asema** **Co2 315 000 315 000

Asemantien KLV, väli Kurinantie-Asema / ELY** MAL -147 500 -147 500

Virastotien ja Torikujan liikennejärjestelyt 200 000

Vanha Turuntie JKP, väli Kirsikkatie-Urheilukeskus 75 000 75 000

JKP Pitkäsmäki-Talonpojantie 40 000 40 000

Nihattulan alueen kadut 400 000 100 000 300 000

Roukkulin teollisuusalueen laajennus/ rakentaminen 50 000 50 000

Siltojen kuntokartoitus ja saneeraus 10 000 50 000 50 000 50 000

Katusaneeraukset 100 000 100 000 100 000

PÄÄLLYSTYKSET 110 000 175 000 175 000 125 000

9628 Paikkaukset 25 000 25 000 25 000 25 000

Kattelus 2 kaava-alue 50 000 50 000

Kaava-alueen kadut 85 000 100 000 100 000 100 000

Roukkulin teollisuusalueen laajennus 50 000 50 000

TIEVALAISTUS 75 000 162 500 75 000 50 000

Asemantien JKP, väli Kurinantie-Asema* **Co2 65 000 65 000

Asemantien JKP, väli Kurinantie-Asema / ELY* MAL -32 500 -32 500

Katuvalaistuksen uusiminen **Co2 50 000 50 000 50 000 50 000

Hietamäentie 80 000 80 000

Roukkulin teollisuusalueen laajennus 25 000 25 000

Katuvalojen ohjausjärjestelmä 25 000 25 000

YLEISET ALUEET 105 000 20 000 50 000 20 000

9692 Rakennuspaikkojen maisemointi 10 000 10 000 10 000 10 000

Kivijärven sauna, julkisivumaalaus 30 000 30 000

Urheilukeskuksen varautuminen Jukolan viestiin 25 000 25 000

Liuskallion puistoväylä 30 000 30 000

Mustassuon kaatopaikan padon korjaus 30 000 30 000

Leikkipuistojen turvallisuuden kehittäminen 10 000 10 000 10 000 10 000

IRTAIN OMAISUUS 57 000 30 000 30 000 30 000

9754 Varasto- / kalustohankintoja 30 000 10 000 10 000 10 000

Puhtaanapito- ja ruokapalvelujen kalustohankinnat 20 000 20 000 20 000 20 000

Vanhojen Dynasty kantojen konvertointi Dynasty 10:een 7 000

KIINTEÄ OMAISUUS 20 000 20 000 20 000 20 000

Maanhankinta ja lunastukset 20 000 20 000 20 000 20 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

tulot -230 000 -100 000 0

menot 4 377 000 4 030 000 940 000 3 295 000

netto 4 377 000 3 800 000 840 000 3 295 000

** Hankkeen valmistelu kesken

*** Suunnitelmaa ei ole vahvistettu valitusten vuoksi

TS 2025 

euroa

TS 2023 

euroa

TS 2024 

euroa

P
ro

je
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Projektin nimi/sisältö

L
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ä
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to Hankkeen 

kokonais-

kustannus-

arvio, euroa

TA 2022 

euroa
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8 RAHOITUSLASKELMA 

 
 

 
 
 
 
 

Rahoituslaskelma MTA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus 381 256 1 229 643 1 074 418 466 548

    Vuosikate 901 256 1 399 643 1 244 418 636 548

    Satunnaiset erät

    Tulorahoituksen korjauserät -520 000 -170 000 -170 000 -170 000

Investoinnit -3 417 000 -4 657 000 -4 090 000 -670 000

    Käyttöomaisuusinvestoinnit -4 117 000 -4 377 000 -4 030 000 -940 000

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 180 000 -230 000 100 000

    Pysyvien vastaavien luovutustulot 520 000 170 000 170 000 170 000

Varsinaisen toiminnan ja investointien -3 035 744 -3 427 357 -3 015 582 -203 452

nettokassavirta

Rahoitustoiminnan kassavirta

Antolainauksen muutokset 30 000 30 000 30 000 30 000

    Antolainasaamisten lisäykset 30 000 30 000 30 000 30 000

    Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset 3 500 000 3 700 000 2 700 000 200 000

    Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 000 000 6 200 000 5 700 000 4 000 000

    Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 500 000 -2 500 000 -3 000 000 -3 800 000

    Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset 0

Muut maksuvalmiuden muutokset

Rahoitustoiminnan nettokassavirta 3 530 000 3 730 000 2 730 000 230 000

Kassavarojen muutos 494 256 302 643 -285 582 26 548
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9 ARVIOINTITYÖN OHJEELLINEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2022–2024 

 
 

Asiakirja  Arvioija Menettely Aikataulu 

 
Kuntastrategia 
 
 

 
Valtuusto 
 
 
 

 
Tarkistetaan valtuustokau-
sittain 
 
 
 

 
Tarkistetaan vuoden 
2022 aikana 

 
Kunnanvaltuuston iltakoulut  
ja seminaarit; tilinpäätöksen 
valmistumisen jälkeen arvi-
oidaan, miten strategiaa on 
toteutettu ja talousarvion 
yhteydessä arvioidaan, to-
teuttaako talousarvio riittä-
vässä määrin valtuuston hy-
väksymää strategiaa. 
 

 
Vuosittain keväällä ja 
syksyllä 
 

 
Kunnanhallitus 
 

 
Strategian tavoitteiden to-
teutumisesta raportoidaan 
toimintakertomuksessa 
 

 
Vuosittain maaliskuun 
loppuun mennessä 
 

 
Lautakunnat 
 

 
Toiminnallisten tavoitteiden 
toteutuminen suhteessa 
kuntastrategiaan arvioidaan 
toimintakertomuksessa 
 

 
Vuosittain 
 

 
Elinvoima-ohjelma  
 

 
Kunnanhallitus 
 
 
 

 
Ohjelma päivitetään val-
tuustokausittain kuntastrate-
gian edellyttämällä tavalla ja 
sen toimivuutta arvioidaan 
vuosittain 
 

 
Elinvoimaohjelma vuo-
sille 2018-2022 hyväk-
sytty kh 19.11.2018 § 
273 

 
Maapoliittinen ohjelma 

 
Valtuusto 

 
Tarkistetaan valtuustokau-
sittain tai tarvittaessa kunta-
strategian, asunto- ja elin-
keinopoliittisten linjausten 
tarkentuessa tai yleiskaa-
voituksen niin vaatiessa 
 

 
Maapoliittinen ohjelma 
päivitetty viimeksi 
15.6.2020 § 27 
 

 
Talousarvio ja -suunnitel-
ma tavoitteineen 
 

 
Valtuusto 
 

 
Hyväksyminen seuraavaa 
talousarviovuotta varten 
 

 
Edellisen vuoden mar-
raskuussa tai joulu-
kuussa 
 

 
Taloudelliset ja toiminnalli-
set tavoitteet/valmistelu se-
minaareissa  
 

 
Syksyllä 
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Talousarvion seuranta 
 

 
Osavuosiraportit VN:n 
asetuksen mukaisesti 
maalis-, kesä-, syys- ja 
joulukuun (tilinpäätös) 
lopun tilanteesta 
 

 
Kunnanhallitus 
 

 
Käyttösuunnitelma 
 

 
Käyttösuunnitelman hy-
väksyminen tammi- 
helmikuussa 
 

 
Talousarvion seuranta ja ra-
portointi valtuustolle sekä 
esitykset korjaavista toi-
menpiteistä. 
 

 
Osavuosiraportit VN:n 
asetuksen mukaisesti 
maalis-, kesä-, syys- ja 
joulukuun (tilinpäätös) 
lopun tilanteesta 
 

 
Talousarvion seuranta 
 

 
Kuukausittain koko kun-
nan tuloslaskelma 
 

 
Tarkastuslautakunta 
ja tilintarkastaja 
 

 
Tarkastuslautakunnan ja ti-
lintarkastajan tarkastus-
suunnitelman mukainen ar-
viointi  
 

 
Tarkastuslautakunnan 
hyväksymän tarkastus-
suunnitelman mukaan 
 

 
Lautakunnat 
 

 
Toiminta toteutetaan talous-
arvion mukaisesti; talousar-
vion seuranta 
 
 
 
 
 
 
 

 
Käyttösuunnitelman hy-
väksyminen tammi-hel-
mikuussa 
 
Toteutumisen seuranta 
kuukausittain 
 
Osavuosiraportit VN:n 
asetuksen mukaisesti 
maalis-, kesä-, syys- ja 
joulukuun (tilinpäätös) 
lopun tilanteesta 
 

 
Lautakunnan itsearviointi 
 

 
Vuosittain 
 

 
Vastuulliset viran-
haltijat, esimiehet 
 

 
Kehityskeskustelut, joissa 
otetaan huomioon asetetut 
tavoitteet ja niiden seuranta 
 

 
Vuosittain 
 

 
Toimenkuvien ajantasai-
suus 
 

 
Tarkistetaan tarvittaessa 
vähintään kehityskes-
kustelussa  
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Konserniin kuuluvat 
yhtiöt ja kuntayhty-
mät 

 
Raportointi talouden ja toi-
minnan toteutumisesta kun-
nanhallitukselle 

  
Vähintään kaksi kertaa 
vuodessa 
 
Ohjeistus yhtiökokous-
edustajille 
 

 

Tilinpäätös ja toimintaker-
tomus 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valtuusto 
 

 
Käsittely ja hyväksyminen 
 

 
Viimeistään kesäkuussa  
 

 
Toiminnan arviointi valtuus-
toseminaarissa  
 

 
Huhti - toukokuussa 
 

 
Tarkastuslautakunta 
 

 
Tarkastuslautakunta jättää 
arviointikertomuksen ja tilin-
tarkastuskertomuksen vii-
meistään kaksi viikkoa en-
nen valtuustokäsittelyä  
 

 
Toukokuussa 
 

 
Kunnanhallitus 
 

 
Tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen valmistelu ja 
allekirjoittaminen 
 
Toimintakertomus sisältää 
selonteon sisäisen valvon-
nan toteutumisesta 
 

 
Maaliskuun loppuun 
mennessä 
 

 
Lautakunnat 

 
Toimintakertomuksen val-
mistelu oman toiminnan 
osalta. Sisältää toiminnan 
arvioinnin. 
 

 
Alkuvuodesta erikseen 
sovitun aikataulun mu-
kaisesti 

 
Sisäinen valvonta 
(Sisäisen valvonnan ohje) 
 

 
Kunnanhallitus 
 
 
 

 
Sisäinen valvonta ja riskien 
hallinta hyväksytyn ohjeen 
mukaan 
 

 
Selonteko sisäisestä 
valvonnasta ja riskien 
hallinnasta toimintaker-
tomuksen osana vuosit-
tain 
 
Sopimusohje 

 
Osastopäälliköt 

 
Sisäinen valvonta ja riskien 
hallinta hyväksytyn ohjeen 
mukaan 
 

 
Osastopäälliköt raportoi-
vat kunnanjohtajalle 
vuosittain ja aina tarvit-
taessa  
 

 
Kunnanhallituksen toimin-
nan itsearviointi 
 

 
Kunnanhallitus 

 
Kuntaliiton mallin mukainen 
itsearviointi 

 
Hallituskausittain 
 
 

 
Palvelutuotannon lakisää-
teinen arviointi 

 
Lautakunnat 
 

 
Lakien edellyttämä arviointi 
 

 
Lain määrittelemä aika-
taulu 
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Viranhaltijat 
 

 
Lakien edellyttämän arvioin-
nin valmistelu 

 
Lain määrittelemä aika-
taulu 

 
Henkilöstötilinpäätös 
 
 

 
Valtuusto 

 
Käsitellään vuosittain 

 
Viimeistään kesäkuussa 
tilinpäätöksen kanssa 
samaan aikaan 
 

 
 


