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KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2021

Vuosi 2021 oli koko vuoden ajan koronan vaiku-
tusten ja rajoitusten organisoinnin, joustamisen ja 
sopeutumisen aikaa kaikissa toiminnoissa. Tästä 
suuri kiitos koko henkilöstölle, joka on jo kahden 
vuoden ajan sopeuttanut varhaiskasvatusta, 
opetusta, vapaa-ajan ja kirjastopalveluita sekä 
kaikkia muita kaupungin toimintoja ja palvelui-
ta terveysturvallisuus edellä. Myös kaupungin 
viestinnässä koronatiedotus on ollut edelleen 
merkittävässä roolissa vuonna 2021. Kaupungin 
kanavissa on välitetty tärkeitä tietoja Aluehallin-
tovirastolta ja terveysviranomaisilta. Kuntalaisille 
on viestitty aktiivisesti myös mm. koronan aihe-
uttamista muutoksista kaupungin palveluissa. 
Koronan leviämisen ehkäisy on vaatinut koko 
organisaatiolta jatkuvaa arviointia, valppautta ja 
toimintojen sopeuttamista.

Kuntavaalit pidettiin 13.6.2021, ja uusi kaupungin-
valtuusto, kaupunginhallitus, henkilöstöjaosto ja 
lautakunnat aloittivat työnsä syksyllä 2021. Syksyn 
aikana tarjottiin monenlaisia valmennuksia luotta-
mushenkilöille. Kaupungin strategian uudistamisen 
aloitus sovittiin keväälle 2022. Konsultointiyhtiö 
FCG teki talouden ja toiminnan tasapainottamisen 
selvityksiä kaupungin toimintojen tehostamiseksi 
osana vuoden 2022 talousarviotyötä, ja se työ 
jatkuu edelleen. Keskeistä oli saada tietoa Kurikan 
kaupungin toimintojen ennusteista hyvinvointialue-
uudistuksessa ja väestörakenteen vaikutuksissa. 
Kurikan syntyvyys oli vuonna 2021 ennusteita 
parempi. Vuonna 2020 Kurikkaan syntyi 118 lasta 
ja vuonna 2021 syntyi 126 lasta. Tämä kehityksen 
toivotaan edelleen vahvistuvan.

Vuosi 2021 oli investointien vuosi, jonka aikana 
kaupunki otti pitkäaikaista lainaa 16 miljoonaa 
euroa. Investointien kokonaiskustannus oli 15 mil-
joonaa euroa. Kokonaisuudessaan lainakannan 
lisäys oli 5,1 miljoonaa euroa, kun se edellisvuon-
na oli vähentynyt 4,8 miljoonaa euroa. Kaupunki 
saa lainarahoitusta yhä edelleen edullisilla koroil-
la, ja ns. lainasalkun korkoja hoidetaan vuosittain 
pitämään korkokustannukset mahdollisimman 
pieninä. Vuonna 2021 vuosikate ei kattanut 
poistoja ja käyttötalous kääntyi alijäämäiseksi. 
Pääasiallisena syynä olivat sosiaali- ja terveys-
palveluiden sekä työllisyyden hoidon kustannus-
ten kasvu, mihin käyttötalouden nousuprosent-
teihin kaupungin rahoitustuotoilla ei ole katetta. 
Kaupungissa tulee siis suunnitella rakenteellisia 
muutoksia, jotta käyttötalous saadaan ylijäämäi-
seksi. Tilinpäätökseen jää vielä 8,3 miljoonaa 
euroa ylijäämää, jonka voi ennustaa kuluvan no-
peasti vuonna 2022 sote-kuntayhtymien talous-
arviossa tapahtuvien ylitysten vuoksi. Toivottavaa 
olisi, että Kurikan kaupunki voisi aloittaa vuoden 
2023 ainakin muutaman miljoonan ylijäämällä. 
Käyttötalous tulisi saada realistiseksi talousarvios-
sa 2023 ja palveluita uudistettua uusien koulujen 
toimintojen käynnistyessä. 

Kaupunginhallitus ja keskeisten yhtiöiden hal-
litukset pitivät säännöllisesti iltakouluja ajan-
kohtaisista asioista, ja tämä käytäntö on osoit-
tautunut erittäin hyväksi. Konsernijohtamisen 
kokonaisuutta kehitetään osana keväällä 2022 
tehtävää strategiaa. Kurikan kaupungin konser-
nin riskikartta valmistui vuoden 2021 aikana, ja 

Kaupunginjohtajan Katsaus
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siihen on ytimekkäästi koottu kaupunkikonsernin 
kokonaisuuteen liittyviä elementtejä. 

Tiet ja risteykset ovat Kurikan maantieteessä ja 
kaupungin tulevaisuuden kehittämisen kannalta 
merkittäviä. Teihin ja risteyksiin liittyvissä maa-
kunnallisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa 
vaikutettiin aktiivisesti koko vuosi, kuten myös 
Suupohjan ratayhdistyksen toiminnassa ja radan 
kehittämispyrkimyksissä. Kurikka jatkoi myös 
aktiivista osallistumista Merenkurkun neuvosto 
EAYY:n toimintaan. Merenkurkun neuvosto muut-
tui yhdistyksestä vakaaksi juridiseksi toimielimek-
si vuodenvaihteessa 2020–2021, ja Kurikalla 
on edustus neuvoston hallituksessa.  

Suurimmat tulevaisuuden investoinnit vuonna 
2021 olivat edelleen käynnissä oleva Tuiskulan 
koulun rakennushanke, Jalasjärven yläasteen ra-
kentamisen aloitus maanrakentamiseen liittyvillä 
purku- ja pohjatöillä, Kurikan sote-keskuksen 
perusparannus- ja uudisrakennuksen käynnis-
tyminen. Uusien koulujen yhteyteen tulee mon-
ta lajia mahdollistavat liikuntahallit, ja lisäksi 
Kiuaskallio-hanke käynnistyi kilpailutusasiakir-
jojen laadinnalla. Perhekeskuksen ja kaupun-
gintalon toimintojen hankesuunnittelu käynnis-
tettiin. Hyvinvoivaa Kurikkaa kehitetään vahvasti 
tulevaisuuteen nojaavilla investoinneilla.

Kaupungin viestinnän ja markkinoinnin kehittä-
misessä vuoden 2021 suurimmat projektit ovat 
olleet sisäisen verkkosivuston eli intranetin ja 
kahden julkisen verkkosivuston käyttöönotot. 
Kaupungin uusi intranetsivusto otettiin virallisesti 

käyttöön 15.6.2021. Matkailumarkkinoinnin 
puolella lanseerattiin 2.7.2021 VisitKurikka.
fi-sivusto, jossa on matkailijoille kattavasti tietoa 
mm. Kurikan nähtävyyksistä ja palveluista. Kau-
pungin brändityössä kaupunginhallitus hyväksyi 
”Unelmien maaseutukaupunki” -konseptin, ja 
asukasmarkkinointiin tarkoitettu Unelmienkaupun-
ki.fi-verkkosivusto avautui 2.7.2021 kertomaan 
tuleville asukkaille Kurikan parhaista puolista. 

Tapahtumasektorilla vuoden 2021 selvästi suurin 
tapaus oli valtakunnallinen Maaseutuparla-
mentti, joka järjestettiin virtuaalisena Kurikan 
Kampukselta käsin 28.–30.9.2021. Tapahtu-
man suorat lähetykset tavoittivat noin 3000 
katselijaa, ja sosiaalisen median julkaisujen 
tavoittavuus oli varovaisen arvion mukaan noin 
500 000. Kurikan kaupungin maaseutupalvelut, 
yrityspalvelut ja viestintä toimivat tiiviissä yhteis-
työssä Maaseutuparlamentin suunnitteluprojek-
tissa ja järjestelyissä. Tapahtuman pääjärjestäjät 
olivat Maaseutupolitiikan neuvosto, Maaseutu-
verkosto/verkostopalvelut, MTK, Leader Suu-
pohja, Kurikan kaupunki ja Suomen Kylät ry.

Merkittävin ja historiallisin lakiuudistus tuli 
presidentin vahvistamaksi 29.6.2021 hyvin-
vointialueen uudistuksen lakipakettina. Uudistus 
muodostaa Suomeen 21 hyvinvointialuetta, 
jotka tulevat vastaamaan kansalaisten sosiaali- 
ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen koko-
naisuudesta. Kunnille jää vastuu hyvinvoinnin 
edistämisestä. Myös ympäristöterveydenhuol-
lon palvelut ja työllisyyspalvelut kuntouttavaa 
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työtoimintaa lukuun ottamatta säilyvät kuntien 
tehtävänä. Uudistuksen myötä rahoitusta siirtyy 
koko maan tasolla menoja vastaava määrä, yli 
20 miljardia euroa, mutta kuntakohtaiset vaiku-
tukset ovat vielä epävarmat.

Uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertai-
set ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella 
asuville. Sen tavoitteena on myös parantaa pal-
velujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa 
hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitai-
toisen työvoiman saanti, vastata ikääntymisen ja 
syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja 
hillitä kustannusten kasvua. Tavoitteena on lisäksi 
perus- ja erityistason palvelujen entistä parempi 
yhteentoimivuus, samoin kuin sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelujen ja pelastustoimen palvelu-
jen saumattomuus. Tavoitteiden saavuttaminen on 
hyvin haastavaa yhä vakavoituvan henkilöstöpu-
lan ja kohoavan kustannustason vuoksi. 

Kurikan kaupungilla on ollut virkamiesedustus 
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikais-
hallinnossa valmistelemassa hyvinvointialue-
uudistusta 28.2.2022 asti. Virkamiesjäsenenä 
on toiminut kaupunginjohtaja. Lisäksi kaupun-
ginjohtaja on toiminut puheenjohtajana HYVA 
valmisteluun liittyvässä omaisuus- ja kiinteistö-
jaostossa, ja kaupungin controller on toiminut 
saman jaoston sihteerinä. Jaoston keskeiset 

tehtävät olivat omaisuuden ja irtaimiston siirtoon 
liittyvät tehtävät sekä maakunnan kuntien pe-
rusturvan kiinteistöjä koskevat vuokrasopimus-
periaatteet. Omaisuus- ja kiinteistöjaoston työ 
jatkuu 31.12.2022 asti, ja vuoden 2023 alusta 
on toivottavaa, että kuntien kiinteistöjä koskevat 
keskustelut ja hyvinvointialueen palveluiden 
kehittäminen löytävät rakentavan ja hyvän 
keskustelu- ja valmistelupohjan tulevaisuuden 
palvelurakenteille. Kaupunginjohtaja toimi vuon-
na myös Kuntaliiton seutukaupunkiverkoston 
varapuheenjohtajana. Seutukaupunkiverkostoon 
kuuluu 57 kaupunkia, ja Kurikan elinvoimaosas-
to toimi aktiivisesti useammassa seutukaupunki-
verkoston hankkeessa. 

Lämmin kiitos kurikkalaisille asukkaille, järjes-
töille, yhteisöille, yrityksille, päättäjille ja kaikille 
Kurikan ystäville vuodesta 2021. Lämpimät 
kiitokset myös Kurikan kaupungin sitoutuneelle 
ja ahkeralle henkilöstölle, joka on tehnyt uut-
terasti töitä kuntalaisten hyväksi pitkittyneessä 
koronatilanteessakin. Yhdessä teemme unelmien 
maaseutukaupungin!

Anna-Kaisa Pusa 
kaupunginjohtaja
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TOIMINTAKERTOMUS

•  JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

•  Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

•  Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

•  Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

•  Suupohjan koulutuskuntayhtymä

•  Etelä-Pohjanmaan liitto

KAUPUNGIN HALLINTO

Organisaatio v. 2021

Kuntayhteisöt, joissa kaupunki on edustettuna

Kaupunginvaltuusto
Pj. Keskinen Sami

Tarkastuslautakunta 
Pj. Hakola Aaro

Kaupunginhallitus
Pj. Kandolin Olavi

Sivistys-
lautakunta

Pj. Blommendahl 
Markus

Vapaa-aika-
lautakunta
Pj. Lehtinen  

Julia

Tekninen-
lautakunta
Pj. Isohella  

Jari

Ympäristö-
lautakunta

Pj. Yli-Nikkola  
Marko

Tilaaja-
lautakunta

Pj. Myllymäki  
Anna-Liisa

Keskusvaalilautakunta 
Pj. Kotiranta Juha

Elinvoima- 
lautakunta
 Pj. Mattila  

Paavo 

Henkilöstöjaosto
 Pj. Alajoki Jarmo

Sosiaalipalveluiden jaosto 
Pj. Salonen Harri
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Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuutettuja  on 43. 

Valtuuston puheenjohtajat

Valtuuston puheenjohtaja on Sami Keskinen 
(Kok.), 1. varapuheenjohtaja Sampo Tupila 
(Kesk.) ja 2. varapuheenjohtaja Jouni Vallin (PS).

Valtuutettu Puolue

Alajoki, Jarmo Kesk.

Ala-Luopa, Jukka Kesk.

Antila, Pauli PS

Autio, Aku Kok.

Blommendahl, Markus KD

Elomaa, Ari Vas.

Haapamäki, Jari PS

Hakola, Aaro Kesk.

Heinonen, Matti PS

Hydén, Markku SDP

Isohella, Jari Kok.

Jokipii, Mikko Vihr.

Kananoja, Arja Kesk.

Kandolin, Olavi Kesk.

Keskinen, Sami Kok.

Kivioja, Milla Kok.

Koivuniemi, Kyösti Kok.

Korpi, Seppo Kesk.

Kujanpää-Mannila, Mervi Kesk.

Lehtinen, Julia Kok.

Poliittinen jakauma

Keskusta   17
Kokoomus   11
Perussuomalaiset  8
SDP    4
Vasemmistoliitto  1
Kristillisdemokraatit  1
Vihreät    1

Kaupunginvaltuutetut
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Valtuutettu Puolue

Leppinen, Minna Kok.

Leppälä, Taisto SDP

Mattila, Paavo Kesk.

Myllymäki, Anna-Liisa Kok.

Mäki, Juhani Kesk.

Mäki-Lohiluoma, Esa Kesk.

Niemistö, Sami PS

Nurmela, Aaro PS

Nyysti, Kaija Kesk.

Paavola, Asko Kesk.

Parkkamäki, Margit SDP

Parkkonen, Voitto SDP

Pihlaja, Heidi PS

Ranta, Mervi Kok.

Rinta-Kiikka, Leena Kesk.

Salonen, Harri Kok.

Säntti, Mikko Kok.

Tukeva, Mikko Kesk.

Tupila, Sampo Kesk.

Vallin, Jouni PS

Viitala, Marko Kesk.

Vuorenmäki, Tero Kesk.

Yli-Nikkola, Marko PS
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Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen jäseniä on 11.

Hallituksen puheenjohtajat

Hallituksen puheenjohtaja on Olavi Kandolin 
(Kesk.), 1. varapuheenjohtaja Jarmo Alajoki 
(Kesk.) ja 2. varapuheenjohtaja Harri Salonen 
(Kok.).

Poliittinen jakauma

Keskusta   5
Kokoomus   3
Perussuomalaiset  2
SDP    1

Hallituksen jäsen Puolue

Alajoki Jarmo, 1. vpj Kesk.

Haapamäki Jari PS

Kananoja Arja Kesk.

Kandolin Olavi, pj Kesk.

Kujanpää-Mannila Mervi Kesk.

Myllymäki Anna-Liisa Kok.

Nyysti Kaija Kesk.

Parkkonen Voitto SDP

Pihlaja Heidi PS

Salonen Harri, 2. vpj Kok.

Säntti Mikko Kok.

Tilivelvolliset

Kurikan kaupungin tilivelvolliset toimielimet ja 
viranhaltijat ovat seuraavat:

•  Kaupunginhallituksen jäsenet

•  Lautakuntien jäsenet

•  Kaupunginjohtaja

•  Osastopäälliköt

•  Talousjohtaja

•  Lautakuntien esittelijät
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JÄTELAUTAKUNNAT

Lakeuden jätelautakunta
Kurikan kaupungin edustaja: 
Hannu Sillanpää (varalla Juha Korpi)

Jätelautakunta on Lakeuden Etappi Oy:n toi-
mialueen 8 kunnan yhteinen lautakunta, jonka 
vastuulla ovat jätehuoltoviranomaisen lakisää-
teiset tehtävät jäsenkuntien alueella. Vastuukun-
tana toimii Ilmajoki. Jätelautakunta vastaa ja 
päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain 
(646/2011) mukaan on säädetty kunnan jäte-
huoltoviranomaisen hoidettavaksi.

Jokaisella jäsenkunnalla on edustaja jätelauta-
kunnassa, 1 edustaja alkavaa 25 000 asukasta 
kohden. Lautakunta toimii yhteistyössä kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisten ja Lakeuden 
Etappi Oy:n kanssa. Jätelautakunnan päätökset 
tehdään joko lautakunnan kokouksessa tai virka-
miespäätöksinä.

Lautakunnan tehtäviä ovat mm. jätehuollon jär-
jestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät 
viranomaistehtävät, päätökset siitä, mihin keräys-
paikkaan jätteet viedään, päätökset jätehuolto-
määräyksistä sekä niistä poikkeamisista, jätemak-
sutaksan hyväksyminen, päätökset jätemaksun 
määräämisestä sekä millainen jätehuollon palve-
lutaso kuntalaisille tarjotaan.

Lähde:https://ilmajoki.fi/jatelautakunta

Suupohjan jätelautakunta
Kurikan kaupungin edustaja: 
Anne Vuori (varalla Markku Hydén)

Suupohjan jätelautakunta on Oy Botniarosk Ab:n 
toimialueen 8 kunnan yhteinen lautakunta, jonka 
vastuulla ovat jätehuoltoon liittyvät viranomais-
tehtävät jäsenkuntien alueella. Jätelautakunnan 
alueellinen toimialue kattaa Isojoen, Karijoen, 
Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kuri-
kan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan kunnat. 
Isäntäkuntana toimii Teuva. Jätelautakunta vastaa 
ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain 
mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi.

Kunkin yhteistyökunnan kunnanvaltuusto valitsee 
jätelautakuntaan kukin yhden jäsenen sekä henki-
lökohtaisen varajäsenen. Teuvan kunnanvaltuus-
ton valitsema jäsen toimii lautakunnan puheen-
johtajana. Teuvan kunnanvaltuusto valitsee yhden 
muun jäsenen varapuheenjohtajaksi vuorotellen 
muista sopimuskunnista.

Lähde: https://teuva.fi/asuminen-ja-ymparisto/asumi-
nen/jatehuolto/suupohjan-jatelautakunta
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YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Venäjän hyökkäys Ukrainaan  
heikentää tulevaisuuden näkymiä
Venäjä hyökkäsi Valko-Venäjän tuella Ukrainaan 
24.2. aloittaen sodan, joka rikkoo kansainvälisiä 
sopimuksia räikeästi ja on järkyttänyt Euroopan 
turvallisuuden perustaa. Sota myös heikentää ta-
louden näkymiä huomattavasti. Euroopan unioni, 
Yhdysvallat ja monet muut valtiot ovat tuominneet 
Venäjän sotatoimet ja asettaneet laajoja talous-
pakotteita. Useat yritykset ovat vetäneet liiketoi-
mintojaan pois ja jäädyttäneet investointisuunni-
telmiaan Venäjällä. Epävarmuuden lisääntyminen 
näkyy myös osakemarkkinoilla laskevina osake-
kursseina. Sodan vaikutuksia Suomen kansanta-
louteen on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida 
luotettavasti, mutta Kuntaliiton pääekonomisti 
Minna Punakallion arvion mukaan aikaisemmin 
ennustettu talouskasvu-ura pienenee.

Sota näkyy energia- ja raaka-ainemarkkinoilla 
välittömästi hintojen nousuna. Rakennuskustan-
nukset olivat lähteneet jyrkkään nousuun jo tätä 
ennen, kuten on nähtävissä Valtionvarainministe-
riön julkaisemassa Rakennuskustannukset alaerit-
täin -kuvaajassa.

Pidemmällä aikavälillä raaka-aineiden ja yritys-
ten tuotantokustannusten nousu välittyy kuluttaja-
hintoihin ja inflaatioon, jonka pitkäkestoinen kas-
vu heikentäisi kuluttajien ostovoimaa ja vähitellen 
myös yksityistä kulutusta.

Ennen Venäjän hyökkäystä laaditussa talouskat-
sauksessa Kuntaliiton pääekonomisti totesi, että 
Suomen kansantalouden kasvupyrähdys vuonna 
2021 vaikuttaa positiivisesti vielä vuonna 2022. 
Kasvu ponnisti vuonna 2021 koronakuopasta 
suhdanteen harjalle BKT:n kasvun asettuessa 
alustavien arvioiden mukaan 3,5 – 4 % tun-
tumaan. Koronasta oli tullut rokotusten myötä 
vain yksi talouskasvuun vaikuttava tekijä muiden 
joukossa. Vuoden 2022 talouskasvun ennakoitiin 
hidastuvan alkuvuodesta mutta palaavan varsin 
nopeasti kasvu-uralle n. 3 % tuntumaan.

Suomen pankin artikkelissa 11.3.2022 käsiteltiin 
skenaarioita Suomen lähivuosien talouskehityk-
sestä. Sodan analysoitiin heikentävän Suomen 
talouskasvua ja nopeuttavan inflaatiota. Analyy-
sissa laadittiin kaksi vaihtoehtoista laskelmaa:
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Laskelma 1: Inflaation nousu ja vientikysynnän 
heikentyminen jää maltilliseksi, ja lievää talouden 
sopeutumista tapahtuu alkusokin jälkeen.

Laskelma 2: Inflaation nousu ja vientikysynnän 
heikentyminen ovat voimakkaita, ja talouden 
sopeutuminen hidasta. 
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Hyökkäyksen vaikutukset  
Suomen kuntatalouteen
Sota vaikuttaa myös julkisen sektorin menoihin ja 
tuloihin sekä kuntatalouteen. Kuntaliiton pääeko-
nomistin mukaan on liian aikaista arvioida, miten 
voimakkaita vaikutuksia sodasta aiheutuu Suo-
men julkiseen talouteen ja millä aikataululla ne 
kumuloituvat. Ensimmäiseksi vaikutukset näkyvät 
valtiontaloudessa uusina puolustustoimintaan, tur-
vallisuuteen, varautumiseen ja maahanmuuttoon 
liittyvinä määrärahatarpeina. 

Myös kuntien on kiinnitettävä huomiota huolto-
varmuuteen, häiriöihin ja hybridivaikuttamiseen 
liittyvään varautumistoimintaan. Kunnille todennä-
köisesti aiheutuu menopaineita myös ukrainalais-
ten turvapaikanhakijoiden tai tilapäisen suojelun 
direktiivin perusteella maahan tulleiden henkilöi-
den palveluiden, kuten terveyspalveluiden, var-
haiskasvatuksen tai opetuksen, järjestämisestä.

Ennen hyökkäystä oli nähtävissä, että markki-
nat hinnoittelivat korkojen maltillisen nousun 
alkavan. Mikäli korkotaso nousisi merkittävästi, 
tämä loisi lisäpainetta myös kuntasektorin ra-
hoituksen riittävyyteen.

Kuntatalouden rakenteelliset  
ongelmat ovat ratkaisematta
Kuntatalouden vuoden 2021 ennakolliset tilinpää-
tösanalyysit näyttävät, että koko maassa kuntien ja 
kuntayhtymien tilikauden tulokset säilyivät vah-
voina toisenakin koronavuonna. Korona kasvatti 
menoja voimakkaasti, mutta koko maan tasolla 
tulokehitys pysyi menojen kehityksessä muka-
na. Verotulojen kehitys lähenteli jo 7 prosenttia. 
Kuntien yhteisöverotuloja kohotti määräaikainen 
jako-osuuskorotus lähes 45 %. Tuloja kasvatti myös 
välittömiin koronakustannuksiin annetut koronakor-
vaukset ja kertaluontoiset myyntivoitot.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina kuitenkin 
muistutti tiedotteessa, että kertaluontoiset tulot eivät 
ratkaise kuntatalouden rakenteellisia ongelmia, 
kuten tulojen ja menojen epätasapainoa ja mitta-
via investointitarpeita.

Sote-uudistus muuttaa kuntien 
rahoituslaskelmia
Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi ja 
niihin liittyvät tukipalvelut siirtyvät kunnilta hyvin-
vointialueiden tehtäviksi 1.1.2023. Ympäristöter-
veydenhoito ja työllisyyspalvelut kuntouttavaa 
työtoimintaa lukuun ottamatta säilyvät kuntien 
tehtävänä. Uudistus muuttaa kuntakenttää perus-
tavanlaatuisella tavalla. Rahoitusta siirtyy koko 
maan tasolla menoja vastaava määrä, yli 20 
miljardia euroa, mutta kuntakohtaiset talousvaiku-
tukset ja rahoituksen arviointi ovat vielä huomat-
tavan epävarmalla tasolla. 

Kunnallisveroprosentteja leikataan samalla pro-
senttiyksikkömäärällä. Arvio tällä hetkellä on 12,39 
prosenttiyksikköä, luku täsmentyy keväällä 2022. 
Kuntalaisille veroprosentin muutos ei näy, sillä vas-
taavasti suurempi osuus tuloverotuksesta ohjataan 
valtionverotuksen kautta hyvinvointialueille. Sen 
sijaan muutos kasvattaa kuntien rahoituksessa kiin-
teistöverojen ja yhteisöverojen painoarvoa.

Veroprosenttileikkausta ei muuteta vuoden 2022 
sote-menotilastojen perusteella, vaan mahdolliset 
muutokset rahoitukseen toteutetaan valtionosuus-
rahoituksen kautta.  Valtionosuusjärjestelmään 
rakennetaan uudistuksen vaikutusten rajoittami-
seksi muutosrajoitin ja siirtymätasaus -mekanis-
mit. Kuntakohtaiset rahoituslaskelmat päivittyvät 
myöhemmin keväällä 2022 ja lopullisesti vasta 
vuoden 2022 tilinpäätösten valmistuttua. 

Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi myös kunta-
konserneihin kiinteistöjen omistajina. Sosiaali- ja 
terveys- sekä pelastustoimen palvelutuotantoon 
käytettävät kiinteistöt ja kiinteistönhoito säilyvät 
kuntien omistuksessa ja toimitilat vuokrataan 
hyvinvointialueelle. Lainsäädännön mukaan 
muodostettavat vuokrasopimukset ovat voimassa 
vähintään 3+1 vuotta, mutta tämä ei tämän-
hetkisen lainsäädännön mukaan koske siirtyviä 
sopimuksia. Tällaisia siirtyviä sopimuksia on esi-
merkiksi kunnan ja Paras-lainsäädännön vuoksi 
perustetun vapaaehtoisen kuntayhtymän, kuten 
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän, väliset 
sopimukset. Valmisteilla on vuokra-asetus uusien 
sopimusten vuokratason yhtenäistämiseksi, mutta 
myöskään tätä ei todennäköisesti ilman erillistä 
sopimista sovelleta siirtyviin sopimuksiin. Vaarana 
on kuntien epätasa-arvoinen kohtelu. Tämänhet-
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kisen arvion mukaan siirtymäajan jälkeen kun-
tien tulee yhtiöittää hyvinvointialueille vuokratut 
toimitilat. Ellei varainsiirtoverovapautta säädetä, 
kunnille aiheutuu merkittävät veroseuraamukset.

(Lähteet: Pääekonomistin katsaukset 8.3.2022 ja 
27.1.2022, Kuntaliitto; Valtiovarainministeriön julkaisu 
2022:15 Rakentaminen 2022-2023, kevät 2022, Skenaa-
rioita Suomen lähivuosien talouskehityksestä 11.3.2022, 
Suomen Pankki; Kuntaliiton tiedote kuntien tilinpäätösen-
nakkotiedoista 7.2.2022; Kuntatalouden erityisasiantuntija 
Olli Riikonen 16.2.2022, Kuntaliitto)

Työttömyys laskussa talouden 
toipuessa koronapandemiasta
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli 
tammikuun lopussa 6192 työtöntä työnhakijaa. 
Vuoden takaisesta tilanteesta määrä laski  
1778 henkilöllä, eli 22,3 prosentilla. Koko maas-
sa työttömien määrä laski samalla ajanjaksolla  
17,8 prosentilla. Edellisestä kuukaudesta työttömi-
en työnhakijoiden määrä laski Etelä-Pohjanmaan 
alueella 261 henkilöllä.

Koronapandemian vaikutus näkyi viime vuonna 
vastaavaan aikaan erityisesti lomautettujen mää-
rän kasvussa. Nyt lomautettujen määrä on vä-
hentynyt huomattavasti. Lomautettujen lukumäärä 
Etelä-Pohjanmaan alueella tammikuun lopussa oli 
847, jossa laskua viime vuoden vertailuajankoh-
taan oli 682 henkilöä eli 44,6 %. Viime kuukau-
desta lomautettujen lukumäärä laski 88 henkilöllä.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski joka 
puolella Suomea. Myös Etelä-Pohjanmaalla työt-

tömyys laski kaikissa seutukunnissa. Työttömien 
työnhakijoiden määrä laski Kurikassa tammikuus-
ta 2021 tammikuuhun 2022  21 %.

Pitkäaikaistyöttömyys lisääntynyt 
vain hiukan
Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita 
pitkäaikaistyöttömiä oli tammikuun lopussa  
1427 henkilöä, mikä oli 10 henkilöä (0,7 %) 
enemmän kuin tammikuussa 2021. Kuitenkin pit-
käaikaistyöttömistä yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti 
työttömänä olleita oli 566 henkilöä, mikä oli 189 
henkilöä eli 50,1 % enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyys laskussa alasta ja 
sukupuolesta riippumatta 
Työttömien työnhakijoiden määrä väheni kaikissa 
ikäryhmissä, lähes kaikissa ammattiryhmissä ja 
kaikilla koulutusasteilla. Etelä-Pohjanmaalla työt-
tömistä työnhakijoista oli naisia 2326 (37,6 %) 
ja miehiä 3866 (62,4 %). Viime vuoden vastaa-
vaan ajankohtaan verrattuna naisten työttömyys 
laski 833 henkilöllä (26,4 %) ja miesten työttö-
myys laski 945 henkilöllä (19,6 %).

Myös avoimeksi ilmoitettujen uusien työpaikko-
jen määrä, tammikuussa 3 556, kasvoi selkeästi 
(45,1 %) vuoden 2021 tammikuuhun verrattuna

Lähde: Etelä-Pohjanmaan tammikuun 2022 työllisyyskatsaus
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Koronapandemian vaikutukset 
kaupungin toimintaan
Koronapandemian leviämisen hillitsemiseksi 
noudatettiin sosiaali- ja terveys- ministeriön toi-
mintasuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, joiden 
tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteis-
kunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky 
ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. 
Vapaa-aikapalvelujen yleisötapahtumat, oppilas-
näytökset ja esimerkiksi koulujen ja varhaiskas-
vatuksen sisäiset tapahtumat kuten joulujuhlat on 
peruttu, mikäli niitä ei ole kyetty järjestämään tur-
vallisesti turvaetäisyydet huomioiden. Kirjastojen, 
liikuntapaikkojen ja nuorisotilojen osalta turvalli-
suus on varmistettu asiakasmäärien rajaamisen, 
turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta, 
mutta on myös ollut ajanjaksoja, jolloin esimer-
kiksi uimahallit ovat olleet suljettuja kokonaan. 
Tartuntamääristä riippuen kirjastojen, liikunta-, 
nuoriso- ja harrastetilojen rajoitukset vaihtelivat 
osin lyhyelläkin varoitusajalla. 

Kaikilla toimialoilla henkilökuntaa, opiskelijoita, 
oppilaita ja asiakkaita on ohjeistettu noudat-
tamaan hygieniaohjeita, suositusten mukaisesti 
(esim. yli 12-vuotiaat oppilaat, opetushenkilökun 
ta) käyttämään kasvomaskeja ja jättäytymään 
kotiin pienistäkin hengitystieinfektion oireista

Eri toimialat, työyksiköt ja henkilöstö ovat jousta-
neet ja vastanneet koronapandemian asettamiin 
haasteisiin turvaten perustehtävänsä toteutumisen. 
Henkilöstön altistumistapaukset ovat edellyttä-
neet ripeää reagointia palvelujen turvaamiseksi. 
Useissa kaupungin yksiköissä tapahtui vuoden 
aikana altistumisia, myös esimerkiksi kokonaisten 
koululuokkien tai päiväkotiryhmien osalta. jolloin 
koulujen tapauksessa siirryttiin etäopetukseen ja 
päiväkotien tapauksessa järjestettiin varhaiskas-
vatus niille, jotka eivät olleet altistuneet. Esimer-
kiksi kesä- ja syyslomien aikana ei yhdistetty 
varhaiskasvatuksen ryhmiä eikä yksiköitä. kuten 
ennen pandemiaa. Talousarvion toteutumisosios-
sa on osastopäälliköiden katsauksissa tarkem-
mat kuvaukset koronapandemian vaikutuksista 
toimialoittain.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toteutta-
mat rokotukset etenivät kevään ja alkukesän 2021 
aikana kaikkien aikuisten ja riskiryhmiin kuuluvien 
lasten ja nuorten saataville ja alkuvuodesta 2022 
niitä tarjottiin myös kaikille yli 6-vuotiaille. 

Koronapandemian vaikutukset 
kaupungin valtionosuuksiin ja 
verotuloihin
Koronaepidemiaan liittyviä tukia maksettiin kun-
nille vuonna 2021 valtionosuuden yhteydessä 46 
miljoonaa euroa. Tästä 31 milj. euroa jaettiin kun-
tien välillä kunnallisverojen suhteessa ja loppuosa 
15 milj. euroa asukasta kohden tasasuuruisesti 
(2,80 €/as). Kurikan osuus oli kunnallisverojen 
suhteessa jaetusta 89 843 euroa ja asukasperus-
teisesta 57 898 euroa.

Valtionosuusmaksatukseen vaikutti myös vuoden 
2020 toisessa lisätalousarviossa (9.4.2020) 
päätetty ja 5. lisätalousarviossa (3.9.2020) 
tarkistettu koronavirusepidemiaan liittyvä veron-
maksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetys-
ten tilapäinen korvaus, joka lisäsi kuntien saamaa 
valtionosuutta 118 milj. € vuonna 2020 ja vähen-
si valtionosuutta 88 milj. € vuonna 2021. Kuri-
kan osalta verotulomenetysten korvaus vähensi 
vuoden 2021 valtionosuutta -247 986,53 euroa. 
Vuonna 2022 tullaan vähentämään loppuosa 
-76 578,23 euroa.

Vuoden 2021 valtionosuuksiin vaikutti myös 
vuonna 2020 testimäärien mukaan maksettujen 
koronatukien tarkistukset, jotka Kurikan osalta 
heikensivät valtionosuuksia -17 901 euroa.

Valtioneuvosto antoi asetuksen 8.10.2021 välittö-
mästi koronavirustilanteeseen liittyvien sosiaali- ja 
terveyskustannusten korvaamisesta kunnille ja 
kuntayhtymille valtionavustuksilla. Avustuksilla 
korvattiin erityisesti testauksesta, jäljittämisestä, 
rokottamisesta ja hoidosta aiheutuneita kustan-
nuksia. Näitä eriä ei kirjata valtionosuuksiin vaan 
avustustuloksi.

OLENNAISET MUUTOKSET KAUPUNGIN  
TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
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Osana neljännen lisätalousarvion koronapande 
mian kuntatalouden tukipakettia valtio korotti vä-
liaikaisesti vuosiksi 2020 ja 2021 kuntien yhtei-
söveron jako-osuutta 10 prosenttiyksiköllä. Tällä 
haluttiin korvata koronapandemian aiheuttamaa 
yhteisöverotulojen pienentymistä. Vaikutuksen 
arvioitiin olevan koko maan tasolla vuonna 2021 
570 milj. euroa ja Kurikassa 1 752 766 euroa.

Koronapandemian muut  
vaikutukset kaupungin talouteen
Koronapandemian vaikutus kaupungin omiin 
henkilöstömenoihin ja maksu- ja myyntituottoihin oli 
vuotta 2020 pienempi. Pandemia kuitenkin vaikeutti 
talouden ja toiminnan suunnittelua, sillä tilanne 
saattoi muuttua hyvin nopeasti yksittäisissä toiminta-
yksiköissä ja tämä edellytti nopeaa reagointia.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Kurikalta las-
kuttamat palvelumaksut kasvoivat vuoteen 2020 
verrattuna 9,5 % eli 2,9 milj. euroa ja vuoteen 
2019 verrattuna 9,6 % eli 3,3 milj. euroa. On 
hyvin vaikea eritellä, millainen osuus tästä aiheu-
tui vuoden 2020 koronasulkujen synnyttämästä 
hoitovelasta ja edelleen, paljonko hoitovelkaa on 
mahdollisesti  kertynyt lisää. Myös vuoden 2021 

aikana keskussairaala joutui koronatilanteesta 
vuoksi siirtämään kiireettömiä leikkauksia. Korona-
pandemia vaikutti myös muihin sosiaali- ja terveys-
menoihin niitä kasvattaen.

Kurikan kaupunki ja Ilmajoen kunta päättivät, että 
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (JIK ky) 
haki niiden puolesta valtion erillisellä asetuksella 
päättämiä korvauksia koronavirustilanteeseen 
liittyviin välittömiin sosiaali- ja terveyskustannuksiin. 
Avustuksilla korvattiin erityisesti testauksesta, jäljit-
tämisestä, rokottamisesta ja hoidosta aiheutuneita 
kustannuksia ja ne perustuvat laskennallisiin kor-
vausperusteisiin (esim. rokotusten osalta 16 euroa/
rokotuskerta). JIK ky on kirjannut nämä korvauk-
set tulokseen toteutuneiden menojen suhteessa 
lukuun ottamatta muihin välittömiin kustannuksiin 
tarkoitettua avustusta, joka oli 17 euroa/asukas. 
Korvaukset tulivat siten huomioiduksi vuoden 2021 
kuntalaskutuksen hintamuutoksissa korotuspainetta 
hillitsevänä tekijänä. Asukaslukuun perustuvan 
korvauksen, joka Kurikalle oli 347.752 euroa, JIK 
ky välitti omistajakuntien tuloksi.

Koronapandemian ja siihen liittyvien rajoitteiden 
aiheuttama maailmanlaajuinen taantuma lisäsi 
työttömyyttä maanlaajuisesti keväällä, myös 
Kurikassa. Tämä näyttäytyi välittömästi työmark 
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kinatuen kuntaosuuden kasvuna. Vuonna 2021 
työttömyystilanne parani, mutta tämä ei heijas-
tunut työmarkkinatuen kuntaosuutta pienentävä-
nä. Vuoden 2021 työmarkkinatuen kuntaosuus 
muodostui peräti 1.110.881euron suuruiseksi, kun 
se vuonna 2020 oli 897 421 euroa ja ennen 
pandemiaa, vuonna 2019, oli 735.410 euroa. 
Merkittävä kuntaosuutta kasvattava tekijä oli 
yrittäjien työttömyysturvaoikeus, jota jatkettiin 
useaan otteeseen.

JIK-peruspalveluliikelaitos- 
kuntayhtymän alijäämä
JIK ky:lle alijäämää kertyi ensimmäisen kerran 
tilinpäätöksessä 2018, jolloin alijäämä on oltava 
katettava viimeistään vuonna 2022. Omistaja-
kunnat kattoivat 2018 ja 2019 syntyneet alijää-
mät vuonna 2020, jolloin erä kirjattiin suoraan 
taseeseen kertyneiden yli-/alijäämien tilille. JIK 
ky:n tulos jäi kuitenkin myös vuonna 2020 alijää-
mäiseksi 1 025 876,07 euroa. Sen kattamisesta 
tehtiin pakollinen varaus kaupungin tilinpäätök-
seen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausun-
non 113/2015 mukaisesti. 

Lausunnon mukaan jäsenkunnan tulee kirjata 
kirjanpitoonsa osuus kuntayhtymään kertynees 
tä alijäämästä pakollisena varauksena, mikä-
li kuntayhtymän alijäämää ei todennäköisesti 
saada lähitulevaisuudessa katetuksi esimerkiksi 
kuntayhtymän päättämillä muilla toimenpiteillä. 
Aikataulusyistä pakollista varausta ei pystytty teh-
dä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, vaan kau-
pungin osuus arvioitiin peruspääomien suhteessa 
683.917,38 euron suuruiseksi. Vuoden 2021 ai-
kana laaditut laskelmat osoittavat, että lopullinen 

maksuosuus suoriteperusteisesti kohdennettuna 
olisi pakollista varausta pienempi. Omistajakun-
nat eivät kuitenkaan ole tehneet yhtenäisiä pää-
töksiä maksuosuuksista, eikä pakollista varausta 
pureta varovaisuuden periaatteen vuoksi.

JIK ky:n tulos muodostui positiiviseksi vuonna 
2021 226.663,32 euroa. Siten JIK ky:n tasees-
sa on kertynyttä alijäämää 31.12.2021 jäljellä 
-799.213,83 euroa. Varovaisuuden periaatteen 
mukaisesti pakollista varausta ei pureta vuoden 
2021 positiivisen tuloksen perusteella.

Sote-uudistus
Eduskunta hyväksyi keväällä 2021 lakipaketin, 
jonka myötä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 
pelastustoimi ja niihin liittyvät tukipalvelut siirtyvät 
kunnilta hyvinvointialueiden tehtäviksi 1.1.2023. 
Uudistus on merkittävä muutos kuntien tehtäviin 
ja rahoitukseen. Hyvinvointialueiden voimaanpa-
nolain 10 §:n mukainen väliaikainen valmistelu-
toimielin (Vate) johti hyvinvointialueen toiminnan 
ja hallinnon käynnistämisen valmistelua alueval-
tuuston toimikauden alkuun asti. Kaupunginjohta-
ja Anna-Kaisa Pusa on Vaten jäsen. Etelä-Pohjan-
maan Vate perusti 10 valmistelevaa jaosta, johon 
kunnat ja kuntayhtymät nimesivät edustajansa: 
Henkilöstöjaosto, Talousjaosto, Palvelujaosto, 
Hankinta- ja sopimusjaosto, ICT-jaosto, Yhdys-
pintajaosto, Viestintäjaosto, Omaisuus- ja kiinteis-
töjaosto, Tukipalvelujaosto ja Vaalijaosto. Jaostot 
ovat perustaneet tarpeen mukaan lisäksi alajaos-
toja. Työskentely on edennyt ripeästi, mutta käsi-
teltävät kokonaisuudet ovat suuria ja valmistelu-
työ jatkuu koko vuoden 2022 ajan. Aluevaltuusto 
on aloittanut toimikautensa maaliskuussa 2022.
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Henkilöstötilinpäätös 2021 laaditaan kevään 
2022 aikana siten, että se hyväksytään kau-
punginvaltuustossa viimeistään kesäkuussa. 
Henkilöstökertomuksessa annetaan keskeiset 
henkilöstöä ja henkilöstövoimavaroja kuvaavat 
tunnusluvut.

Kaupungin palkatun henkilöstön määrä 
31.12.2021 oli yhteensä 1069 henkilöä. Vaki-
tuisia henkilöstöstä oli 795. Uuden palvelussuh-
teen vakinaisena aloitti 59 henkilöä. Vakinaisen 
palvelussuhteen päätti 60 henkilöä.

Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikau-
della 2021 oli 35 111 096 euroa, mikä on  
3,4 % edellisvuotta enemmän.

Palkkojen kokonaissummaan vaikuttivat mm. 
virka- ja työehtosopimuksiin sisältyneet 1,8 %:n 
palkkojen yleiskorotukset.

Osastokohtaisessa tarkastelussa palkkamenojen 
kasvua selittävät:

•  hallinto- ja talousosasto: palkkioiden nousu, 
johon vaikutti mm. v. 2021 järjestetyt kunta-
vaalit 

•  elinvoimaosasto: lomituspalveluiden osalta 
palkkamenot edelleen laskivat lomituspäivien 
vähenemisen vuoksi. Elinvoimaosasto hallinnoi 
Welcome2EP- hanketta, joka nosti palkkakus-
tannuksia.

•  Sivistysosaston palkkamenot kasvoivat sijais-
ten palkkamenojen nousun vuoksi. Edellisenä 
vuotena koronan vuoksi vastaavasti luvut 
olivat pienentyneet.

•  Teknisellä osastolla samaten sijaiskustannukset 
kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.

KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ
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YMPÄRISTÖASIAT

Ympäristölautakunta on 8.3.2017 hyväksynyt 
Kurikan kaupungin ympäristönsuojelun valvon-
tasuunnitelman kaudelle 2017–2021. Valvonta-
suunnitelmassa on tiedot alueen ympäristöoloista 
ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnois-
ta sekä käytettävissä olevista valvonnan voima-
varoista ja keinoista. Suunnitelmallisen valvonnan 
toteuttamiseksi ympäristönsuojeluviranomaisen 
tulee laatia myös yksityiskohtainen valvontaohjel-
ma (tarkastussuunnitelma) vuosittain.

Vuoden 2020 tammikuussa aloittanut ympäristö-
tarkastaja laati valvontaohjelman vuodelle 2021 
ja määräaikaistarkastuksia suunniteltiin tehtäväksi  
54 kpl (sis. ympäristöluvallisia ja rekisteröityjä 
kohteita). Valvontatarkastuksia toteutettiin ohjel-
man mukaisesti koronarajoitukset huomioiden ja 
purettiin hieman myös aiempina vuosina synty-
nyttä tarkastusvelkaa. Ympäristönsuojelulain mu-
kaisia määräaikaistarkastuksia tehtiin yhteensä 
58 kpl ja maa-aineslain mukaisia 15 kpl. Suun-
nitelmalliseen valvontaan sisältyi vuonna 2021 
erityisen suuressa roolissa myös jätelain valvonta, 
joka keskittyi jätehuoltoon liittymättömien kiinteis-
töjen valvontaan. Ympäristölupien (sis. ilmoitus-
menettelyn ja toiminnan rekisteröinnit, yht 7 kpl) 
ja maa-aineslupien (1 kpl) määrä vuonna 2021 
oli merkittävästi pienempi aiempien vuosien kes-
kimääräiseen tasoon nähden. Ympäristönsuojelun 
muiden valvontatehtävien, lausuntojen ja ilmoi-
tusten määrät pysyivät tavanomaisella tasolla.

Kurikan kaupunginhallitus on 27.8.2018 hyväksy-
nyt yhteistyösopimuksen Pirkanmaan ELY-keskuk-
sen kanssa Jalasjärvellä sijaitsevan, toimintansa 
jo lopettaneen Rajalan sahan alueella tehtävistä 
maaperätutkimuksista. Pirkanmaan ELY-keskus on 
tutkinut saha-aluetta vuonna 2019, mikä aiheutti 
tarkentavien tutkimusten tarpeen vuodelle 2020. 
Vuoden 2020 aikana tehtyjen lisätutkimusten 
perusteella todettiin alueella olevan tarve ainakin 
pintamaan kunnostukselle. Kunnostuksesta ja sitä 
koskevasta kustannusten jaosta sovitaan vuoden 
2022 aikana. Rahoitusosuudet jakautuvat tut-
kimushankkeessa siten, että ELY-keskus vastaa 
kokonaisuudessaan tutkimushankkeen kustan-
nuksista. Hankkeen toteutusta varten tehdään 
Kurikan kaupungin vuoden 2021 tilinpäätökseen 

200.000 euron menovaraus. Hanke liittyy valta-
kunnalliseen hankekokonaisuuteen.

Jalasjärvellä sijaitsevan sähköpylväiden säily-
tysalueen ja Ikarin teollisuusalueella sijaitsevan 
vanhan kaatopaikan maaperätutkimuksissa ei ole 
havaittu toistaiseksi kunnostustoimenpiteitä ylittä-
viä haitta-ainepitoisuuksia. Tilannetta seurataan.

Nykyisin Kurikan Toimitilat Oy:n omistamassa 
ent. Panfurin kiinteistössä on tehty 2000-luvun 
alkupuolella maaperän puhdistustoimenpitei-
tä. Vuonna 2017 tehdasalueen tontin maaperä 
todettiin toimenpiteiden jälkeen edelleen saas-
tuneeksi, mistä syystä kaupunki teki 154 320,80 
euron pakollisen varauksen puhdistushankkeesta 
tilinpäätöksen yhteydessä. Vuonna 2018 havait-
tiin hankkeen ulkopuolinen päästölähde tehtaan 
raaka-ainevaraston alueella, jonka puhdistus-
hankkeeseen tehtiin 360 000 euron pakollinen 
varaus vuoden 2018 tilinpäätöksen yhteydessä. 
Puhdistushankkeen edettyä kilpailutukseen, 
havaittiin tehty varaus riittämättömäksi ja vuoden 
2019 tilinpäätöksen yhteydessä pakollista vara-
usta kasvatettiin 140 000 eurolla. Tehtaan ulko-
puolisten alueiden kokonaisuudesta on laadittu 
valtion jätehuoltosopimuksen mukainen sopimus 
Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Kaupungin 
osuus hankkeiden kustannuksista on ollut 40 %.

Vuoden 2021 aikana Maaperän huokoskaasui-
mu ja Maaperän terminen kunnostus -hankkeet 
on saatu päätökseen ja tavoitteet on saavutettu. 
Maaperän biologinen puhdistusprojekti jatkuu 
itsenäisesti edelleen. Toteutuneiden kustannusten 
mukaisesti pakollista varausta on purettu vuo-
den 2020 aikana 406 048,60 euroa ja sitä on 
31.12.2020 taseessa jäljellä 123 735,55 euroa. 
Tämän riitti hankkeen vielä laskuttamattomiin 
kustannuksiin vuonna 2021. 

Panfur:n maaperän puhdistushanke jatkuu kuiten-
kin edelleen. Pirkanmaan ELY-keskus on aloitta-
massa itse tehdashallin alapohjan alla sijaitsevan 
maaperän tutkimukset selvittääkseen hallin alla 
olevan maaperän haitta-ainepitoisuudet.

Puhdistustarpeen aiheuttamat päästöt eivät ole 
aiheutuneet kiinteistöllä viimeisenä toimineen 
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turkismuokkaustoimijan toiminnasta vaan useiden 
kiinteistössä aiemmin toimintaa harjoittaneiden 
toimineiden toimesta. Kohde on ns. isännätön 
maaperän puhdistuskohde. Viimeinen toimija 
asetettiin konkurssiin vuonna 2019. Konkurssi 
raukesi varojen puutteeseen. Lämmittämättömällä 
tehdaskiinteistöllä on ollut kuitenkin toiminnan 
jäljiltä varastoituna kemikaaleja ja jäterasvoja, 
jotka ovat ympäristö- ja paloturvallisuusriski. 
Koska yhtiö ei konkurssin vuoksi kyennyt asian-
mukaisesti siivoamaan kiinteistöä ja hävittämään 
ongelma-jätteitä, eikä alueen haltijan (kiinteistön 
omistaja Kurikan Toimitilat Oy) katsota olevan 
velvollinen siivoamaan kiinteistöä, siirtyi toissijai-
nen siivoamisvelvollisuus jätelain 74 §:n mukai-
sesti kunnalle. Tekninen lautakunta / Tilapalvelut 
kilpailutti tehdaskiinteistön sisäpuolisen purun ja 

siivouksen toteutuksen PELA:n ja ELY-keskuksen 
vaatimuksesta. Työ toteutettiin vuonna 2021 
käyttäen talousarvion purkuhankkeisiin varattua 
määrärahaa.

Vuoden 2021 aikana Kurikassa ei ole ilmennyt 
yhtään sellaista onnettomuus- tai vahinkotilan-
teessa aiheutunutta maaperän pilaantumistapa-
usta, jotka olisivat siirtyneet kunnan jälkitorjunta-
viranomaiselle.

Ympäristönsuojeluviranomaisena toimimisen 
lisäksi Kurikan kaupunkikonserni on merkittävä 
toimija alueellaan energiankulutuksella ja muil-
la ympäristötekijöillä (vesihuolto, kaukolämpö, 
jätehuolto) mitattuna. Ohessa tiivistelmä Kurikan 
energiasäästötiimin raportoinnista:
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KORRUPTION JA LAHJONNAN TORJUNTA  
JA IHMISOIKEUSASIAT

Kurikan kaupunginvaltuusto on 19.3.2018 hyväk-
synyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pe-
rusteet, joilla turvataan toiminnan lainmukaisuutta 
ja hyvän hallintotavan mukaisuutta.

Tarkastuslautakunta ylläpitää Kuntalain 
(410/2015) 85 §:n mukaista sidonnaisuusrekis-
teriä päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyy-
den edistämiseksi sekä korruption estämiseksi. 
Sidonnaisuuksien julkaiseminen ennalta ehkäisee 
mahdollisuuksia vallan ja aseman väärinkäyt-
töön. Hyvän hallinnon noudattamista ja päätök-
senteon pohjautumista yhteiseen etuun voidaan 
tarkkailla sidosten ollessa julkisia. Sidonnaisuus-
rekisteri uudistuu ja päivittyy uuden Kuntatoimis-
to-ohjelman hankinnan myötä keväällä 2022.

Henkilöstöjaosto on hyväksynyt 2.5.2017 Kurikan 
kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitel-
man, joka perustuu tasa-arvolakiin (1329/2014), 
yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014) sekä Euroop-
palaiseen peruskirjaan naisten ja miesten välisestä 
tasa-arvosta paikallishallinnossa. Suunnitelmaa 
noudattamalla edistetään yhdenvertaisuutta, 
tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia.

Lahjonnan torjumiseksi Kurikan kaupunki nou-
dattaa Kuntaliiton ohjetta vieraanvaraisuu-
desta, eduista ja lahjoista (Yleiskirje 17/2017, 
21.6.2017).
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Henkilöstö
ja resurssit

Työhyvinvointi | Henkilöstörakenne
Riittävä ja oikeanlainen resursointi
Hallinnon hajanaisuus |Tietoyhteydet 
ja tietojärjestelmät

Toiminta- ja investointi-
menojen hallinta 

Tulorahoitus | Hankinnat

Väestönmuutoksen vaikutus
Korjausvelka | Omistajaohjaus

Liiketoimintariski

Sijoitustuoton riski | Korkoriski
Maksuvalmiusriski | Osakesijoitusten 

hintariski | Takaus- ja luottoriski

Palvelujen kehittäminen
Omistajaohjaus
Digitalisaatio
Liiketoiminnan 
kehittäminen Väestönkehitys | Hyvinvointi

Liiketoimintaympäristön muutos
Työllisyys ja talous
Elinkeinoelämän kehitys
Valtion ohjaus | Lainsäädäntö

Johtamisjärjestelmä
Organisaatiorakenne
Viestintä | Arvot ja periaatteet

Päätöksenteko ja valmistelu
Hallinnon ja johtamisen selkeys
Hankehallinto |Tietoturvallisuus
Sopimus- ja yhteistyötahot
Arkistointi | TilastointiToimitilat ja  kiinteistöt 

Kuntalaisen hyvinvointi 
Prosessit |Omistajaohjaus

Tulipalot, vesivahingot, luonnonilmiöt
Rikkoutumiset |Ilkivalta | Henkilövahingot

Vastuuvahingot

Väkivalta ja uhkaavat tilanteet
Rikokset ja väärinkäytökset

Turvalliset ja soveltuvat toimitilat
Työsuojelu ja työhyvinvointi 

Tietoturvallisuus  Ympäristövahingot
Saastuminen

Onnettomuudet 
ja vahingot

Ympäristö

Talouden 
tasapaino

Palvelujen
kehittäminen

Toiminta-
ympäristö

JohtaminenRahoitus

Tulevaisuus

Työskentelyn 
ja palvelujen 
turvallisuus

Laki ja
hallinto

Toiminta

Taloudelliset
riskit

Strategiset
riskit

Vahinko-
riskit

Toiminnalliset
riskit

KAUPUNKI-
KONSERNIN
RISKIKARTTA

KAUPUNKI-
KONSERNIN
RISKIKARTTA

ARVIO KAUPUNGIN TULEVASTA KEHITYKSESTÄ, 
MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Riskit ja epävarmuustekijät  
vuonna 2021
Kurikan kaupunginhallitukselle on 23.8.2021 ra-
portoitu toiminnan riskikartoitus ja raportointiha-
vainnot niistä kaupunginvaltuuston hyväksymän 
sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti  
(KV 11 § 19.3.2018). Kaupunkikonsernin yhte-
näisessä riskiarviointilomakkeessa riskit luokitel-
laan ohjeen mukaisiin strategisiin, toiminnallisiin, 
taloudellisiin ja vahinkoriskeihin.

Raportointi pitää sisällään osasto- ja tytäryhtiö-
kohtaisen kartoituksen
1. tunnistetuista ja nimetyistä riskeistä
2. arvioitu jokainen tunnistettu riski:  

arvioimalla vaikutus 1-3 ja  
todennäköisyys asteikolla 1-9

3. määritelty riskien hallintatoimenpiteet.

Kaupunginhallitus hyväksyi tuolloin myös kaupun-
kikonsernin riskikartan. 

Koronapandemian asetti myös vuonna 2021 
haasteita kaupungin toimintaan. Joka palve-
lualalla oli toiminta suunniteltava ja järjestettävä 
siten, että riski altistumisiin ja tartuntoihin olisi 
mahdollisimman pieni ja ettei peruspalvelut vaa-
rannu mahdollisissa altistumistapauksissa. Tämä 
edellytti työntekijöiltä joustamista, epävarman 
tilanteen sietämistä ja suositusten ja ohjeiden huo-
lellista noudattamista. Henkilökunta noudatti kai-
kessa toiminnassa huolellisesti korkean hygienian 
vaatimuksia ja maski- ja kokoontumissuosituksia. 
Esim. keittiöiden toiminta pyrittiin suunnittelemaan 
siten, että toiset valmistuskeittiöt pystyisivät tarvit-
taessa tuottamaan korvaavat ateriat, mikäli jokin 
valmiskeittiö karanteenitapausten vuoksi ei pys-
tyisi toimimaan. Mm. päiväkotien henkilökunnan 
altistuttua, varhaiskasvatus kykeni järjestämään 
yhden illan aikana korvaavan henkilökunnan 
päiväkodin toiminnan jatkamiseksi. Varhaiskasva-
tuksessa ei tavalliseen tapaan yhdistelty loma-ai-
koina ryhmiä eikä päiväkoteja.
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Arvio kaupungin tulevasta  
kehityksestä
Tulevaisuudenkuvan hahmottamista hämärtää 
tällä hetkellä useat merkittävät tekijät

•  Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheutta-
nut sodan, jonka kokonaisvaikutukset tulevat 
vaikuttamaan globaalisti ja paikallisesti. 
Inhimilliset kärsimykset aiheuttavat humani-
taarisen avun tarpeen, johon Kurikan kau-
punki ja asukkaat haluavat vastata omalta 
osaltaan. Talousvaikutusten ja pakotteiden 
kautta vaikutuksia on laaja-alaisesti polttoai-
neiden hinnoista lannoitteiden saatavuuteen ja 
elintarvikkeiden hintoihin. Kurikan asukkaissa 
on paljon pienituloisia perheitä, joille ruuan 
ja liikkumisen kustannusten kasvu vaikuttaa 
välittömästi elämisen laatuun.

•  Koronapandemian vuoksi asukkaat eivät ole 
uskaltaneet tai rajoitusten vuoksi päässeet 
normaalitilannetta vastaavasti ennaltaehkäise-
vien ja terveyttä edistävien palvelujen äärelle. 
Tämä on saattanut kerryttää lisää palvelu- ja 
hoitovelkaa, joiden vaikutuksia ei pystytä vielä 
arvioimaan.

•  Sote-uudistus muuttaa kaupungin tehtäviä 
1.1.2023 alkaen, eikä vaikutuksia kaupungin 
rahoitukseen, kaupunkiin kiinteistöjen omista-
jana ja kuntalaisten palveluihin vielä pystytä 
arvioimaan. 

Samanaikaisesti kaupungilla on ratkaistavana 
väestömuutoksesta aiheutuvat paineet palvelujen 
ja tulopohjan kehityksessä. Alhainen syntyvyys, 
työikäisen väestön väheneminen ja suurten ikä-
luokkien vanhentuminen aiheuttaa huoltosuhteen 
heikkenemisen, ikääntyneiden palvelutarpeen 
kasvun ja tarpeen sopeuttaa lasten ja nuorten 
palveluverkko pienentyvään palvelutarpeeseen.

Kurikan kaupungilla on myös painetta elinvoi-
maisuuden kehittämiseen asuntorakentamisen 
avulla, että voidaan taata monipuolisen asumi-
sen ja elämisen mahdollisuudet kaikille kuntalai-
sille: opiskelijoille, perheellisille, ikäihmisille ja 
tuettua asumista tarvitseville koko maantieteel-
lisesti laajan kunnan alueella. Elämisen laatuun 
kytkeytyvät keskeisesti myös liikkumisen palvelut, 
missä kaupungin mahdollisuudet niiden tuotta-
miseen ovat rajalliset: käytännössä aktiivinen 
dialogi ELYn kanssa.

Kaupungin rahoitusasema on ollut vahva. Kaupun-
gin kassaa on kyetty hoitamaan edullisella lyhyt- 
ja pitkäaikaisella rahoituksella ja osinkotuloilla.
Talousarvion valmistelu on tarkoitus toteuttaa 
aikaistetulla aikataululla, kuten vuonna 2021. 
Tilikauden 2023 vuosisuunnittelu alkaa jo ke-
väällä 2022, mikäli käytössä on sote-uudistuksen 
huomioivat päivitetyt rahoitustiedot (muutokset 
valtionosuuksiin ja veroprosentin leikkaus).
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Kaupungin vuoden 2022 talousarvio on ylijäämäi-
nen, mutta lopullinen tulos on vahvasti riippuvainen 
sosiaali- ja terveyspalvelujen menokehityksestä.

Valtuusto on päättänyt tuleville talousarvio- ja 
suunnitelmavuosille suuria investointeja. Tuiskulan 
koulu-, Jalasjärven koulukeskus- ja Kurikan So-
te-keskus -hankkeet ovat edenneet toteutukseen. 
Investointiosan budjetoidut menot vuodelle 2022 
ovat yli 34 milj euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhen-
netään yli 11,5 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lai-
naa onkin budjetoitu yli 37,7 milj. euroa vuodelle 
2022. Lainasalkun kasvaessa korkoriskiin kiinni-
tetään erityistä huomiota. Keväällä 2022 viiteko-
rot lähtivät maltilliseen nousuun, pysyen kuitenkin 
vielä negatiivisina. Venäjän Ukrainassa aloitta-
man sodan vaikutuksia inflaatioon ja korkotasoon 
ei pystytä vielä ennakoimaan.

Vuoden 2019 lopussa kaupunki hankki kuntara-
hoitukselta Apollo-ohjelman lainasalkun hallinta- 
ohjelman koko konsernin käyttöön. Tämän avulla 
voidaan myös korkoriskiä hahmottaa ja tasapai-
nottaa paremmin. Konsernin lainanotto on ollut 
investointeihin perustuvaa. Myös vanhoja luottoja 
hinnoitellaan koko ajan uudelleen. Apollo-ohjel-
maa käytetään kaupungin osalta myös maksuval-
miuden seurannassa ja suunnittelussa.

Varallisuuspuolella kaupungin keskeiset sijoitukset 
ovat Fortum Oyj:ssa ja Neste Oyj:ssa. Kuntalain 
410/2015 4 luvun 14 § 6-kohdan mukaan kau-
punginvaltuusto päättää varallisuuden hoidon ja 
sijoitustoiminnan perusteista. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi kaupunginhallituksen esittämän sijoitus-
suunnitelman kokouksessaan 22.2.2021.

Sijoitussuunnitelman sisältö on seuraava: 
Kurikan kaupunki tiedostaa salkun arvonvaihte-
luun liittyvän markkinariskin ja hyväksyy sen, että 
laskumarkkinassa osakkeiden arvonheilahdus, 
erityisesti Neste Oyj:n osalta voi olla erittäin 
voimakas. Markkina-arvoista voi voimakkaassa 
käänteessä lähteä jopa 30-50 % ja tämä on hy-
väksyttävää. Kurikan kaupungin osakeomistukset 
taseessa ovat erittäin alhaisessa arvossa, joten 
itse myyntitappion riski on erittäin pieni, mikäli 
osakkeita myytäisiin. Arvonheilahtelu pahimmil-
laankin koskee siis vain mahdollisia kotiuttamatta 
jääviä myyntivoittoja, ei todellisia tappioita.

 Lähde: Tilastokeskus, THL ja FCG
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SISÄINEN VALVONTA

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Kaupunginhallituksen on toimintakertomukses-
sa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta 
ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa 
järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita 
kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa 
on tarkoitus kehittää voimassa olevalla talous- 
suunnittelukaudella.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, 
että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellis 
ta, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää 
ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomai- 
sohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja 
että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Kurikan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 
19.3.2018. Voimassa olevat kaupungin sisäisen 
valvonnan ohjeet sisältävät määräykset sisäi-
sen valvonnan toimivallasta ja vastuista, riskien 
hallinnasta, kontrollitoimenpiteistä ja seurannasta. 
Ohjeessa määritellään lisäksi sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan käsitteistöä ja prosesseja sekä 
kuvataan sisäisen valvonnan prosesseja.

Edellinen kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.10.2018 
kaupunkistrategian, joka luo kaupungin ja kau-
punkikonsernin toiminnalle tavoitteet ja suunta-
viivat. Uuden strategian valmistelu on alkanut 
loppuvuodesta 2021 ja jatkuu vuonna 2022.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konsernioh-
jeen 8.10.2018. Konserniohje luo kaupunki-
konsernille yhteiset pelisäännöt ja siten on osa 
kaupungin riskienhallintaa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 1.8.2021 
kaupungin hallintosäännön. Hallintosääntö luo 
kaupungin yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat. 

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
hyväksymiä kaupungin organisaatiota ja hallin-
toa ohjaavia sääntöjä on pääsääntöisesti nou-
datettu vuoden aikana. Voimassa olevan sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisesti 
osastot ja tytäryhtiöt laativat kevään 2021 aikana 
riskikartoitukset. Kaupunkikonsernin yhtenäisessä 
riskiarviointilomakkeessa riskit luokitellaan ohjeen 

mukaisiin strategisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin 
ja vahinkoriskeihin. 

Kaupunginhallitukselle raportoitiin havainnoista 
23.8.2021. Kaupunginhallitus hyväksyi tuolloin 
myös kaupunkikonsernin riskikartan.

Kaupunginhallitus on kilpailuttanut ja hankkinut si-
säisen tarkastuksen palvelut (KH § 242 20.9.2021). 
Hankinnan voitti KPMG julkisyhteisöt Oy. Edellä 
mainittu yhteisö aloittaa työskentelyn tarkastus-
suunnitelman laadinnasta ja ensimmäisen kohteen 
tarkastus on suunniteltu alkavaksi keväällä 2022.

Vuoden aikana on lisäksi laadittu talousarvion 
toteutumisesta raportti kaupunginhallitukselle ja 
-valtuustolle ajalta 1.1.–31.3. sekä 1.1.–30.6. ja 
1.1.–30.9. Raporteissa oli numeerisen seurannan 
lisäksi myös toiminnallisten tavoitteiden seuranta 
osastopäälliköiden katsauksissa. Kaupungin-
hallitukselle on lähetetty yksikkökohtaisia toteu-
matulosteita käyttötaloudesta, investoinneista 
ja tuloslaskelmasta. Hallintokuntakohtaisessa 
raportoinnissa on käytettävissä web-pohjainen 
Tane-talouden raportointijärjestelmä. Lisäksi ky- 
selytutkimusten ja kyselyiden sähköisessä teossa 
on hallintokunnilla Webropol-järjestelmä.

Määrärahaylitysten seurannasta saatuun palaut-
teeseen tarkastuslautakunnalta on reagoitu ja 
määrärahaesityset ylityksistä on tuotu pääsään-
töisesti toimielimiin heti tarpeen ilmettyä. Talous-
arvion toteutumisen seurannassa on painotettu 
hallintokunnille ennakoinnin merkitystä määrära-
haylityksissä. Kaupunginhallitus ohjeisti 4.2.2022 
§ 33 JIK ky:n johtokuntaa, että vuonna 2022 lisä-
talousarvioesitys tai -esitykset tulee laatia tarpeen 
vaatiessa viivyttelemättä siten, että lisätalousarvi-
oin on reagoitava heti, jos arvioidaan todellisten 
suoritekustannusten ylittävän suoritehinnan.

Maksuliikenteen hoidossa, laskujen hyväksy- 
misessä ym. taloudenhoidossa on noudatettu 
voimassa olevia sisäisen valvonnan ohjeita. Kau 
punginhallitus on 28.1.2019 hyväksynyt laskutus- 
ja perintäohjeen, jolla varmistetaan yhtenäiset 
toimintatavat myös tältä osin.
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Sisäinen valvonta hallinto- ja talousosastolla
Kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta ja tilaaja-
lautakunta ovat päättäneet laskujen ja tositteiden 
hyväksyjät toimikaudeksi. Maksujen hyväksyjä 
vastaa maksun oikeellisuudesta. Hallinto- ja 
talousosastolla ei ole käteiskassavaroja.

Sisäinen valvonta kohdistuu talousarvion toteutu-
misen lisäksi henkilöstöhallintoon mm. henkilöstö-
ohjeiden noudattamiseen, toimivaltaan ja tehtä-
vien jakoon. Tarkkailua ja valvontaa toteuttavat 
jatkuvana seurantana kaikki toimialan valmistelua 

ja päätöksentekoa suorittavat henkilöt. Päävastuu 
valvonnasta on kaupunginjohtajalla, talousjoh-
tajalla, hallintojohtajalla, henkilöstöpäälliköllä ja 
tilaajalautakunnan osalta controllerilla.

Talousarvion toteutumista toimielimet seuraavat 
neljännesvuosittain erillisellä talousarvion osa-
vuosiraportilla. Erityisiä puutteita ei ole tilikaudel-
la 2021 huomioitu. Kaupunginhallituksen konser-
nivalvonnasta raportoidaan konserniosassa.

Sisäinen valvonta elinvoimaosastolla 
Elinvoimalautakunta on päättänyt laskujen ja 
tositteiden hyväksyjät toimikaudeksi. Maksujen 
hyväksyjä vastaa maksun oikeellisuudesta. Elin-
voimaosastolla ei ole käteiskassavaroja.

Sisäinen valvonta kohdistuu talousarvion toteu-
tumisen lisäksi henkilöstöhallintoon mm. henki-
löstöohjeiden noudattamiseen, toimivaltaan ja 
tehtävien jakoon. 

Tarkkailua ja valvontaa toteuttavat jatkuva-
na seurantana kaikki toimialan valmistelua ja 
päätöksentekoa suorittavat henkilöt. Päävastuu 
valvonnasta on apulaiskaupunginjohtajalla, 

maaseutupäälliköllä ja lomituspalvelupäälliköllä. 
Lomituspalveluissa noudatetaan Melan edellyttä-
mää toimintokohtaista sisäisen valvonnan ohjeis-
tusta. Maaseutupalveluissa on erillinen valvonta-
mekanismi (ISO 27001 standardi) tietoturvakäy-
tänteisiin joka sisältää itsearvioinnin, raportoinnin 
ja Maaseutuviraston suorittaman evaluoinnin.

Talousarvion toteutumista lautakunnat seuraavat 
neljännesvuosittain erillisellä talousarvion osa-
vuosiraportilla. Erityisiä puutteita ei ole tilikau-
della 2021 huomattu.

Sisäinen valvonta sivistysosastolla
Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta ovat 
valinneet rahavarojen (käteiskassavarat) tarkas-
tajat ja he raportoivat tarkastuksesta lautakun-
nalle. Lisäksi lautakunnat valitsevat laskujen ja 
tositteiden hyväksyjät toimikaudeksi. Maksujen 
hyväksyjä vastaa maksun oikeellisuudesta.

Sisäinen valvonta kohdistuu talousarvion toteu-
tumisen lisäksi henkilöstöhallintoon mm. henki-
löstöohjeiden noudattamiseen, toimivaltaan ja 
tehtävien jakoon. 

Tarkkailua ja valvontaa toteuttavat jatkuva-
na seurantana kaikki toimialan valmistelua ja 
päätöksentekoa suorittavat henkilöt. Päävastuu 
valvonnasta on sivistysjohtajalla, varhaiskas-
vatuspäälliköllä, opetuspäälliköllä, kulttuuri-
päälliköllä, yksiköiden johtajilla, toimialueiden 
päälliköillä ja koulujen rehtoreilla sekä muilla eri 
päätöksillä määritellyillä tilivelvollisilla.

Talousarvion toteutumista lautakunnat seuraavat 
neljännesvuosittain erillisellä talousarvion osa-
vuosiraportilla. Erityisiä puutteita ei ole tilikau-
della 2021 huomattu.
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Vuoden 2021 toimintakatteeksi muodostui -147 
milj. euroa. Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukai-
nen toimintakate oli -138 milj. euroa.

Toimintakatteen heikentymistä selittää erityisesti 
ostopalvelumenojen nousu (lähes 7,3 milj. e) 
joissa suurin selittävä kasvutekijä on sosiaali- ja 
terveyspalvelu- ja työllisyysostopalvelujen kasvu 
(lähes 4,7 me).

Ulkoisia toimintatuottoja kertyi tilikaudella 
kaikkiaan 18,6 milj. euroa, joka on lähes 0,5 
milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Lisäänty-
minen johtui pääosin avustustulojen kasvusta, yli 
0,4 me, ja tätä selittää suurimpana kaupungille 
maksetut Covid-korvaukset.

Palvelujen ostoista aiheutui kaupungille kustan-
nuksia lähes 107 milj. euroa. 

•  Suurimpana eränä sosiaali- ja terveys- sekä 
työllisyyspalvelujen ostot, joita aiheutui yhteen-
sä 93,8 me kun vuonna 2020 tämä oli 89 me.  
Ostopalveluja vähentäväksi eräksi kirjattiin 
EPSHP:n toimittama ennakkotieto vuoden 2021 
ylijäämän palautuksesta, joka Kurikan osalta oli 
1 me. Palautus tilitetään vuonna 2022. 

•  Ostopalveluissa nousua aiheutti lisäksi kou-
lukuljetusmenojen kasvu (0,3 me), joka liittyi 
vertailuvuoden koulujen suljettuna oloon 
koronan vuoksi. 

•  Jätelain perusteella kunnalle langenneesta 
tehdaskiinteistön ongelmajätteiden siivoamisvel-
voitteen kustannuksesta aiheutui kuluja 0,5 me 
kunnalle. 

•  Asiakaspalvelujen ostot kunnilta nousivat yli 
0,2 me, syynä musiikkiopiston kuntamak-
suosuuden kasvu ja lastensuojelulain perus-
teella sijoitettujen oppilaiden kustannukset.

•  Henkilöstön terveydenhoitopalvelut nousivat n. 
0,15 milj e ja koulutus- ja vapaa-aikapalvelu-
jen ostot kasvoivat 0,12 milj. e. 

•  Vuoteen 2020 verrattuna, toimintakatetta hei-
kensivät ostopalveluimenoista myös alueiden 
rakennusten kunnossapito- ja rak. palvelut (n. 
0,5 me), jossa kustannuksia aiheutti mm. ent. 
Rajalan sahan puhdistukseen tehty pakollinen 
varaus 0,2 me sekä kaupungin talvikunnossa-
pidon kustannukset

Aineita ja tarvikkeita ostettiin v. 2021 lähes 
6,6 milj eurolla, joka on lähes 0,7 milj. eurolla 
enemmän kuin v. 2020, tähän vaikutti mm. suuret 
lämmityskustannukset. 

Avustuksia annettiin noin 4 milj. euroa, kun v. 
2020 maksettiin noin 77 te enemmän. Tähän vai-
kuttaa mm. palvelusetelikustannusten tiliöinti, joka 
on muuttunut siten, että ne on kohdistettu vuonna 
2021 palveluiden ostoihin (0,2 me v.2020). 

Sisäinen valvonta teknisellä osastolla
Tekninen lautakunta on valinnut laskujen ja 
tositteiden hyväksyjät sekä sisäisen valvonnan 
ohjeiden mukaiset tarkastajat toimikaudeksi. 
Maksujen hyväksyjä vastaa maksun oikeelli-
suudesta. Vastuualueiden päälliköt tarkastavat 
kaupungille eri urakoitsijoiden antamat työaikai-
set ja takuuajan vakuudet. 

Sisäinen valvonta kohdistuu talousarvion toteu-
tumisen lisäksi henkilöstöhallintoon mm. henki-
löstöohjeiden noudattamiseen, toimivaltaan ja 
tehtävien jakoon.

Tarkkailua ja valvontaa toteuttavat jatkuva-
na seurantana kaikki toimialan valmistelua ja 
päätöksentekoa suorittavat henkilöt. Päävastuu 
valvonnasta on teknisellä johtajalla ja vas-
tuualueiden päälliköillä. 

Talousarvion toteutumista seurattiin kuukausittain 
Tanen avulla osastopäällikön ja vastuualueiden 
päälliköiden toimesta. Lisäksi talouden toteutu-
maa raportoitiin kirjallisesti valtuustolle neljän-
nesvuosittain. 

Erityisiä puutteita ei ole tilikaudella 2021 huomattu.

TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN
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Avustuseristä suurimmat ovat: 

•  n. 1,5 milj. euroa avustuksia yhteisöille, 

•  n. 1,1 milj. euroa työmarkkinatuen kuntaosuuteen 

•  n. 0,7 milj. euroa lasten kotihoidon tukea, 

•  n. 0,5 milj. euroa itse järjestettyyn lomitukseen. 

Avustukset yhteisöille sisältävät mm. tiehoitokuntien 
avustukset, kaupunginhallituksen avustukset, va-
paa-aikapalvelujen avustukset yhdistyksille ja sivis-
tyspalvelujen avustuksen kansalaisopistolle. Lasten 
kotihoidontuki pieneni edelleen 0,2 milj. Kuitenkin 
työmarkkinatuen kuntamaksuosuus kasvoi saman 
verran ja avustukset yhteisöille 0,1 milj. euroa. 

Muita toimintakuluja aiheutui n. 0,3 me enemmän 
kuin v. 2020, suurimpana syynä kustannusten 
nousulle olivat rakennusten ja huoneistojen vuokrat 
ja siellä erityisesti Jalasjärven yläasteen väistötilas-
ta aiheutuneet kulut, sillä tila oli kuluneena vuonna 

ensimmäisen kerran käytössä koko vuoden. Ulkoi-
sia vuokramenoja maksettiinkin n. 2 milj euroa v. 
2021, ne kasvoivat edellisvuodesta n.250 te.

Verotuloja tilinpäätösvuonna kertyi yhteensä 
lähes 70,6 milj. euroa, joka on n. 2,7 milj. euroa 
edellisvuotta enemmän. Verotulojen kasvua selit-
tää useampi tekijä, joiden kuntakohtaiset vaiku-
tukset ovat arvioita:

•  Yhteisöveron kuntaosuuden väliaikainen 10 % 
korotus vaikutus Kurikassa arvioidaan olleen 
1,7 milj. euroa.

•  Kiinteistöveron kasvu 0,7 milj. euroa on aiheu-
tunut kahdesta syystä: vertailulukua heikensi 
0,5 milj. euroa kiinteistöverotuksen siirtyminen 
verovelvollisuuskohtaiseen verotuksen valmis-
tumiseen ja voimalalaitosten kiinteistöveroa 
tilitettiin lähes 0,2 milj. euroa vuonna 2021.

Verotulojen toteuma 2021 2020

Kunnan tulovero 59 826 011,14 59 870 560,79

Kiinteistövero 4 831 309,50 4 150 564,84

Osuus yhteisöveron tuotosta 5 922 661,12 3 867 578,14

Verotulot yhteensä 70 579 981,76 67 888 703,77

Verotulojen toteuma oli seuraava:

Valtionosuuksia saatiin lähes 67,7 milj. euroa, joka on lähes 1,8 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 
2020, jolloin valtio tuki kuntataloutta koronapandemian aikana suurella vos-paketilla.

Verotulojen lykkäysmenettelyn kompensaation takaisinperintä on tässä eritelty, mutta kirjanpidossa 
2021 sisällytetty ohjeiden mukaisesti verotulomenetysten korvauksen erään.

Valtionosuuksien toteuma 2021 2020

Kunnan peruspalvelujen  
valtionosuus

39 642 279,90 41 960 549,00

Verotuloihin perustuva tasaus 18 243 635,10 17 979 771,00

Verotulomenetysten korvaus 12 537 882,53 11 747 484,00

Verotulojen lykkäysmenettely (kompensaatio) -247 986,53 319 497,00

Opetus ja kulttuuritoim. muut valt.os.  -2 509 068,00 -2 574 563,00

Valtionosuudet yhteensä 67 666 743,00 69 432 738,00

Valtionosuuksien toteuma oli seuraava:
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Muita rahoitustuottoja kertyi vuonna 2021 yli 11 
milj. euroa, joka on lähes miljoonan vähemmän 
kuin edellisvuonna. Muut rahoitustuotot koostuvat 
pääasiassa Neste Oil Oyj:n ja Fortum Oyj:n osin-
kotuloista. Fortum maksoi osinkoja lähes 7 milj. 
euroa ja Neste n. 3,7 milj. euroa.

Korkotuottoja saatiin n. 650 te ja ne tippuivat 
hieman edellisvuodesta, n. 50 te, mikä pääosin 
aiheutui Kurikan Vesihuollon korkoehtojen tar-
kistuksesta syksyllä 2020. Korkokulut ja muut 
rahoituskulut jatkoivat pienentymistään. Korkoku-
lut olivat 0,36 milj. euroa eli noin 70 te vähem-
män kuin edellisvuonna. Muita rahoituskuluja 
maksettiin vain 2000 euroa joka on yli 38 000 
euroa edellisvuotta vähemmän. Muut rahoitusku-

lut sisältävät koronvaihtosopimuksen kustannukset 
siltä osin kuin tulee kirjattavaksi lisää pakollista 
varausta korkoennusteiden laskettua aiempiin 
nähden, ja vuonna 2021 lisävarausta ei kirjattu.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää 
käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan 
lyhennyksiin. Tilikauden vuosikatteeksi muodostui 
2 257 291 euroa, joka tarkoittaa n.112 euroa 
asukasta kohden. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä 
vuosikate oli n.551 euroa asukasta kohden.

Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot olivat n. 
7 milj. euroa, joka on n. 96 000 euroa edellis-
vuotta vähemmän.  Lisäksi tehtiin arvonalentumi-
sia ja kertaluontoisia poistoja 2000 eurolla.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan 
omaa pääomaa. Tilikauden tulokseksi muodostui -4 798 032 euroa ja poistoeron muutoksen jälkeen 
alijäämää kertyy -4 506 393 euroa. Tilikauden tulos heikentää taseen kertynyttä ylijäämää tämän 
verran, jolloin taseen kertynyt ylijäämä on 8,3 milj. euroa.
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Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA Tilinpäätös 2021 Tilinpäätös 2020

1000 € 1000 €

Toimintatuotot 18 641 18 183

Toimintakulut -165 952 -156 433

Toimintakate -147 311 -138 250

Verotulot 70 580 67 889

Valtionosuudet 67 667 69 433

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 656 707

Muut rahoitustuotot 11 028 11 964

Korkokulut -360 -430

Muut rahoituskulut -2 -41

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 11 321 12 200

Vuosikate 2 257 11 271

Poistot ja arvonalentumiset -7 055 -7 261

Tilikauden tulos -4 798 4 010

Poistoeron -lisäys/+vähennys 292 292

Tilikauden yli-/alijäämä -4 506 4 302

Ei sisällä sisäisiä eriä.

TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 11,2 % 11,6 %

Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset, % 32,0 % 155,2 %

Vuosikate, euroa/asukas 112 551

Asukasmäärä 20 199 20 456
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Tunnuslukujen laskentakaavat:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista  
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Kunnan toimintojen organisointi, kuten toimintojen yhtiöittäminen ja kuntien välinen yhteistoiminta vai-
kuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja.

Vuosikate / poistot, % 
= 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset

Kun tunnusluvun arvo on vähintään 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulora-hoituksen ole-
van riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat 
kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa pitkällä aikavälillä.

Vuosikate euroa/asukas 
= vuosikate / asukasmäärä

Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kuntakohtaisia eroja selittävät 
toimintojen organisointi ja palvelutoiminnan laajuus.
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TOIMINNAN RAHOITUS

Rahoituslaskelma

Vuoden 2021 vuosikatteeksi muodostui 2 257 
291 euroa. Vuosikate heikkeni yli 9 milj. euroa 
vuodentakaisesta, jolloin se oli n. 11 milj. euroa. 
Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka jää 
toimintamenojen jälkeen investointeihin ja laino-
jen lyhennyksiin. 

Tulorahoitus on riittävä silloin, kun vuosikate on 
vähintään käyttöomaisuuden poistojen suurui-
nen. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vuosikate ei 
kata poistoja, jotka olivat n. 7 milj. euroa.

Käyttöomaisuusinvestointeja toteutettiin 14,8 
miljoonan euron arvosta. Toteuma on n. 4,6 
milj. euroa talousarviomäärärahaa pienempi. 
Syynä lähinnä kahden suuren rakennushank-
keen, sote-keskuksen ja Jalasjärven yläasteen, 
alkaminen aiottua myöhemmin. Investointime-
not toteutuivat n. 10 milj. euroa vertailuvuoden 
2020 käyttöomaisuusinvestointeja suurempina, 
sillä useat hankkeet eivät edenneet arvioidusti 
v.2020 tai päässeet alkamaan hallinto-oikeu-
dessa käsittelyssä olleiden valitusten tai korona-
pandemian aiheuttamien rajoitteiden vuoksi.

Lainakanta kasvoi noin 5 milj. euroa, kun se 
vuonna 2020 pieneni n. 4,8 milj. euroa. V.2020 
investointeja ei päässyt alkamaan suunnitellusti, 
joten lainanotolle ei ollut tarvetta vaan päinvas-
toin lainasalkku keveni. 

V. 2021 pääsi kunnolla vauhtiin suurempia in-
vestointeja, kuten Tuiskulan uusi kyläkoulu, johon 
investoitiin yli 5 me:lla sekä sote-keskus, johon 
investoitiin n. 1,5 me:lla.  Lisäksi osakkeissa ja 
osuuksissa näyttäytyy rahoitus kiint. Oy Kär-
rykartanolle uuteen kerrostaloon, joka toteutui 
budjetin mukaisesti yli 3 milj. e. 

Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuoden 2021 
aikana yli miljoonalla eurolla enemmän, kuin oli 
suunniteltu, lähes 9,9 milj. eurolla. Uutta pitkä-
aikaista lainaa nostettiin 16 milj. euroa, joka on 
9 milj. euroa budjetoitua 25 milj. euroa vähem-
män. Erotusta selittävät mm. paitsi investointien 

määrärahojen alittuminen 4,6 milj. eurolla, myös 
muutettua talousarviota 2 milj. euroa positiivi-
sempi vuosikate. Myös pysyvien vastaavien luo-
vutustulot olivat yli 800 te muutettua talousarvi-
ota suuremmat. Lisäksi rahavarat eli kaupungin 
kassa haluttiin pitää pankkitilien miinuskorkojen 
vuoksi maltillisella tasolla, kun taas vertailu-
vuonna 2020 kassavaroja kasvatettiin koronan 
aiheuttamaan mahdolliseen rahamarkkinakriisiin 
varautumisen vuoksi.

Verrattuna tilinpäätökseen 2020, 9 milj. e hei-
kompaan vuosikatteeseen päädyttiin n. 6,6% 
kasvaneiden nettomenojen eli toimintakatteen 
heikkenemisen vuoksi. Toimintakatteen heiken-
tymistä selittää erityisesti ostopalvelumenojen 
nousu (lähes 7,3 milj. e) joissa suurin selittävä 
kasvutekijä on sosiaali- ja terveyspalvelumenojen 
sekä työllisyysostopalvelujen kasvu (n. 4,7 me). 

Kaupungin vuosikate heikkeni suurten toiminta-
menojen vuoksi, lisäksi valtionosuuksia saatiin 
lähes 1,8 me vähemmän, kuin vertailuvuonna 
2020. Toisaalta verotuloja saatiin 2,7 me enem-
män kuin v.2020. Muita rahoitustuottoja saatiin 
lähes 900 te vähemmän kuin vertailuvuonna, 
joka vaikuttaa vuosikatteeseen. 

Lyhytaikaista lainaa oli 31.12.2021 1 milj. euroa 
edellistä vuotta vähemmän. 

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tasees-
sa 31.12.2019 olleet kertyneet alijäämät katettiin 
erillisellä päätöksellä syksyllä 2020. Kurikan osuus 
kattamisesta oli 3 012 456 euroa. Vertailuvuoden 
rahoituslaskelmassa tämä näyttäytyy oman pää-
oman muutoksissa omana eränään. Vuonna 2021 
ei vastaavia erillisiä maksuosuuksia ollut.

Rahavarat vähenivät vertailuvuodesta 2020 
vuoteen 2021 n. 6,4 milj. euroa. Pankit veloittavat 
negatiivisten korkojen vuoksi tileillä makaavasta 
rahasta. Tästä syystä kassavaroja on haluttu pie-
nentää ja pitää rahavarat maltillisella tasolla.
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RAHOITUSLASKELMA Tilinpäätös 2021 Tilinpäätös 2020

1000 euroa 1000 euroa

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 2 257 11 271

Tulorahoituksen korjauserät -82 146

Toiminnan rahavirta yhteensä 2 175 11 417

Investointien rahavirta

Investointimenot -14 844 -4 764

Rahoitusosuudet investointeihin 244 130

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 669 551

Investointien rahavirta yhteensä -13 931 -4 083

Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä -11 755 7 335

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -561 -650

Antolainasaamisten vähennykset 1 170 598
Antolainojen muutokset yhteensä 609 -52
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 16 000 7 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -9 884 -8 831

Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 000 -3 000

Lainakannan muutokset yhteensä 5 116 -4 831

Oman pääoman muutokset

JIK 31.12.2019 kertyneen alijäämän kattaminen -3 012

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 50 42

Vaihto-omaisuuden muutos 0 0

Saamisten muutos -1 550 -64

Korottomien velkojen muutos 1 086 5 106

Rahoituksen rahavirta 5 311 -2 813

Rahavarojen muutos -6 444 4 522

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12. 34 246 40 690

Rahavarat 1.1 40 690 36 168

Erotus -6 444 4 522

TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, 5 vuodelta, 
1000 € 63 785 73 637

Investointien tulorahoitus, % 15,5 243,2

Lainanhoitokate 0,23 0,95

Kassan riittävyys,pv 65 87

Asukasmäärä 20 199 20 456
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Tunnuslukujen laskentakaavat:

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta  
= tilinpäätösten 2017-2021 toiminnan ja investointien rahavirtojen summa

Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positii-
vinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen 
lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja 
joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kerty-
män avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omara-
hoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan 
ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi

Investointien tulorahoitus, % 
= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on ra-
hoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt 
rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai 
rahavarojen määrää vähentämällä. 

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähen-
netty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Lainanhoitokate 
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten 
maksuun.

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on 
alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai 
vähentämään rahavaroja. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnus-
lukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, 
tyydyttävä kun tunnusluku on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Kassan riittävyys (pv) 
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän 
kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla.
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RAHOITUSASEMA

Taseen loppusumma v.2021 on 201 716 051,44 
kun se vuonna 2020 oli 200 403 454,14 
euroa. Peruspääoma on lähes 90 milj. euroa. 
Oma pääoma on vuoden 2021 lopussa oli 
lähes 99,2 milj. euroa.

Kertynyttä ylijäämää v.2021 tilinpäätöksessä on 
8,3 milj. euroa, joka on 411 euroa per asukas. V. 
2020 oli kertynyttä ylijäämää 12,8 milj. euroa, 
joka oli 626 e/asukas. 

Vuoden 2021 alijäämä on -4,5 milj. euroa. Vuo-
den 2020 tilikauden ylijäämä oli 4,3 milj. euroa. 

Lainakanta oli vuoden 2021 lopussa 81,8 milj. 
euroa. Asukasta kohden lainaa oli 4 052 e/asu-
kas. Vuoden 2020 lopussa n.76,7 milj. euroa ja 
asukasta kohden lainaa oli 3 751 euroa. Vuoden 
2020 tilinpäätökseen verrattuna lainaa on 301 
euroa enemmän per asukas. 

Lainat ja vuokravastuut 31.12.2021 olivat lähes 
86,3 milj. euroa eli 4272 e/asukas.  31.12.2020 
lainat ja vuokravastuut olivat 82,7 milj. euroa eli 
4044 €/asukas.

Kurikan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuonna 
2021 63,7 %. Tunnusluku kertoo, kuinka paljon 
kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pää-
oman takaisinmaksuun. Tunnusluku heikkeni edel-
liseen vuoteen verrattuna hieman siitä huolimatta, 
että käyttötulot (toimintatuotot, vos ja verotulot 
yht.) nousivat, sillä kunta velkaantui suhteessa 
enemmän.  Kurikan osalta on merkillepantavaa, 
että käyttötuloihin ei tunnusluvun laskentakaavas-
sa huomioida rahoitustuottoja.

Omavaraisuusaste oli tilinpäätöksessä 49,6 %. 
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuut-
ta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä 
sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Omavarai-
suusaste heikkeni vertailuvuodesta, jolloin se oli 
52,4 %. Haasteita rahoitukseen aiheuttaa tule-
vien vuosien suuri velkaantuminen. Toimintatulot 
tulevat myös tippumaan v. 2023 sote-uudistuksen 
myötä, toisaalta sote-uudistuksen myötä käyttöta-
louden ennustettavuuden odotetaan paranevan 
ja Kurikassa osinkotuottojen merkitys korostuu 
tulorahoituksen puolella entisestään.  
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Yllä olevasta kuvaajasta näkee kaupungin lainakannan kehityksen per asukas. Kaaviossa on ainoas-
taan kaupungin omat lainat, ei koko konsernin lainat yhteensä. Jyrkkä kehitys kuvaa suurien inves-
tointien rahoittamiseen otettavia lainoja tulevaisuudessa. Kaaviossa on ennustettu väestön vähenevän 
aiempien vuosien vauhtia. 

Takausvastuiden jäljellä oleva pääoma kuvaa 31.12. tilanteen kaupungin takausvastuiden osalta. 
Takaukset muille kuin tytäryhteisöille sisältää suurimpina kaupungin osuuden Kiinteistö Oy Kurikan 
kampuksen, Suupohjan seutuverkko Oy:n, Kurikan palvelutalosäätiön ja Lakeuden jätekeskus Etapin 
takauksiin. Summa ei sisällä Kurikan väestömäärän mukaista osuutta kuntien takauskeskuksen takaus-
vastuista, joka perustuu lakiin kuntien takauskeskuksesta (487/1996).
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Kuviossa näkyy kaupungin ottolainojen korkokustannukset. Korkokustannusten trendi on aleneva, sillä 
uutta pitkäaikaista lainaa ei ole ollut tarve ottaa investointien viivästymisten takia. Toinen syy laskevalle 
kehitykselle on nykyinen ja pitkään jatkunut matala korkotaso. Sopimuksia myös neuvotellaan edulli-
semmiksi mahdollisuuksien mukaan.

Kuvio havainnollistaa sen, että uudet lainat on saatu edullisemmalla korolla kuin vanhat. Tämän mah-
dollistavat matalan koron markkinat. 
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Korkoriskin jakauma lainasalkussa 29.3.2021 mukaan lukien lyhytaikaiset kuntatodistuslainat.  
Kuvio Apollosta, kaupungin lainanhallintaohjelmasta.

Korkoriskin jakauma (ml. johdannaiset)
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KURIKAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2021 Tilinpäätös 2020

1000 euroa 1000 euroa

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 1 088 1 165

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1 088 1 165

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 17 981 18 025

Rakennukset 39 147 42 491
Kiinteät rakenteet ja laitteet 22 344 21 761
Koneet ja kalusto 633 796
 Muut aineelliset hyödykkeet 4 0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 8 417 1 865

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 88 526 84 942

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 50 779 47 459

Muut lainasaamiset 22 840 23 449

Muut saamiset 296 296

Sijoitukset yhteensä 73 915 71 204
0 0

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 163 529 157 311

Toimeksiantojen varat

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 107 116

Toimeksiantojen varat yhteensä 107 116

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 38 38

Vaihto-omaisuus yhteensä 38 38

Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 1 649 1 434

Muut saamiset 537 356

Siirtosaamiset 1 611 457

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 797 2 248

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet 24 401 24 297

Muut arvopaperit 3 635 3 478

Rahoitusarvopaperit yhteensä 28 036 27 775

Rahat ja pankkisaamiset 6 210 12 915

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 38 081 42 976

VASTAAVAA YHTEENSÄ 201 716 200 403
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KURIKAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2021 Tilinpäätös 2020

1000 euroa 1000 euroa

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Peruspääoma 89 970 89 970

Muut omat rahastot 913 913

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 12 810 8 508

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -4 506 4 302
Oma pääoma yhteensä 99 186 103 692

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoero 736 1 028

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä 736 1 028

Pakolliset varaukset

Muut pakolliset varaukset 989 1 120

Pakolliset varaukset yhteensä 989 1 120

Toimeksiantojen pääomat

Lahjoitusrahastojen pääomat 109 119

Muut toimeksiantojen pääomat 359 309

Toimeksiantojen pääomat yhteensä 468 428

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutusasiat 60 281 55 798

Lainat julkisyhteisöiltä 27 53

Pitkäaikainen yhteensä 60 307 55 852

Lyhytaikainen
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjat 10 000 11 000

Lainat rahoitus- ja vakuutuslainat 11 518 9 858

Lainat julkisyhteisöiltä 27 27

Saadut ennakot 380 513

Ostovelat 11 204 10 306

Muut velat 710 696

Siirtovelat 6 191 5 883

Lyhytaikainen yhteensä 40 029 38 283

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 100 336 94 135

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 201 716 200 403
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KURIKAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2021 Tilinpäätös 2020

1000 euroa 1000 euroa

TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 49,6 52,4

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 63,7 60,2

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 8 303 12 810

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas 411 626

Lainakanta 31.12., 1000 € 81 852 76 736
Lainakanta 31.12., €/asukas 4 052 3 751
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 € 86 293 82 718
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas 4 272 4 044

Lainasaamiset, 1000 € 22 840 23 449

Asukasmäärä 20 199 20 456
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Tunnuslukujen laskentakaavat:

Omavaraisuusaste, % 
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä täh-
täyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavarai-
suusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.  Tunnusluvun osoitta-
jaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot 
muodostuvat kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttöta-
louden valtionosuuksista.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska 
pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienem-
pi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta 
tulorahoituksella.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkuma-varana, taikka paljonko on kertynyttä 
alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas 
= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä

Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän. Asukasmääränä käytetään 
tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista kunnan asukasmäärää.

Lainakanta 31.12. 
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Lainat euroa/asukas 
Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella 
kunnan asukasmäärällä.

Lainat ja vuokravastuut 31.12. 
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokra-vastuut

Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä. Vuokravastuiden määrä huomioidaan lii-
tetiedoissa ilmoitetun mukaisena eli siinä huomioidaan määräaikaisten leasing- ja muiden vuokrasopimusten jäljellä olevan 
vuokra-ajan vuokramenot ja muiden vuokrasopimusten osalta irtisanomisajan aikaiset vuokramenot.

Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas

Asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla edellä mainittu lainojen ja vastuiden määrä tilinpäätösvuoden päättymis-
päivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Mittari on nostettu yhdeksi kriisikuntakriteeriksi tilikaudesta 2020 alkaen.

Lainasaamiset 31.12. 
= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset 

Asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla edellä mainittu lainojen ja vastuiden määrä tilinpäätösvuoden päättymis-
päivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Mittari on nostettu yhdeksi kriisikuntakriteeriksi tilikaudesta 2020 alkaen.
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KOKONAISTULOT JA -MENOT

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 
tilikauden -4.798.031,86 euron tuloksen käsitte-
lystä seuraavaa:

1. tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman 
mukaan 291.639,00 euroa ja

2.  siirretään vuoden 2021 alijäämä 
-4.506.392,86 euroa edellisen vuosien yli-/
alijäämään.

TULOT 2021 2020

1000 € 1000 €

Varsinainen toiminta

Toimintatuotot 18 641 18 183

Verotulot 70 580 67 889

Valtionosuudet 67 667 69 433

Korkotuotot 656 707

Muut rahoitustuotot 11 028 11 964

Tulorahoituksen korjauserät

- Pysyvien vastaavien myyntivoitot -137 -188

+/- Arvonalentumiset / -palau-
tumiset

Investoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin 244 130

Pysyvien vastaavien myyntitulot 669 551

Rahoitustoiminta

    Antolainasaamisten vähennykset 1 170 598

    Pitkäaikaisten lainojen lisäys 16 000 7 000

    Lyhytaikaisten lainojen muutos

Kokonaistulot yhteensä 186 519 176 267

MENOT 2021 2020

1000 € 1000 €

Varsinainen toiminta

Toimintakulut 165 952 156 433

Korkokulut 360 430

Muut rahoituskulut 2 41

 Tulorahoituksen korjauserät

+/- Pakollisten varausten muutos 131 -122

 - Pysyvien vastaavien  
hyödykkeiden luovutustappiot

-185 -213

+/- Arvonalentumiset / -palautu-
miset

Investoinnit

Investointimenot 14 844 4 764

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten lisäykset 561 650

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 9 884 8 831

Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 000 3 000

Kokonaismenot yhteensä 192 549 173 815
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KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Konsernirakenne 

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kurikan kaupungin konsernirakenne Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl)

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 7

Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 4

Muut yhteisöt 2

Osakkuusyhteisöt 5 5

Kuntayhtymät 6

Yhteensä 24 5

Vuoden 2021 aikana konsernirakenteessa ei 
tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kiinteistö Oy 
Jalasjärven Vuokratalojen Kiinteistö Oy Kärrykar-
tanoon 31.12.2020 sulautumisen yhteydessä val-
misteltiin myös Kiinteistöosakeyhtiö Teollisuussolun 
fuusioitumista, mutta tätä ei ole toteutettu vuonna 
2021 verottajan ennakkoratkaisusta tehdyn vali-
tuksen takia. Valituksen on tehnyt veronsaajien oi-
keudenvalvontayksikkö. Asian käsittely on kesken 
Vaasan hallinto-oikeudessa.

Kaupunki myi yhteensä viiden eri asunnon hallin-
taan oikeuttavat osakkeet seuraavista yhtiöistä: As 
Oy Pukkiholma, As Oy Jurvan Kauppatie sekä As 
Oy Peuranmaa.. As Oy Pukkiholma ja As Oy Peu-
ranmaa eivät olleet kaupungin tytär- eikä osak-
kuusyhteisöjä eikä niitä ole siten yhdistelty kon-
sernitilinpäätökseen aiemminkaan. As Oy Jurvan 
Kauppatie on aiemmin ollut osakkuusyhteisö, mutta 
tehdyn kaupan jälkeen kaupungin omistusosuus 
laski alle 20 %:n eikä yhtiötä ole siten yhdistelty 
konsernitilinpäätökseen.

Kaupunki on omistanut As Oy Riihivainiontieltä 
15 huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. 
Kaupunginhallitus hyväksyi 18.1.2021 § 2 As Oy 
Riihivainiontien C-taloa koskevien 11 huoneiston 
osakkeiden luovuttamisen taloyhtiölle mitätöitä-
väksi. C-talo on sittemmin purettu. Tämän joh-
dosta As Oy Riihivainiontietä ei enää yhdistellä 
konsernitilinpäätökseen.

Kurikan Jäähalli Oy:n pienosakkaiden osakkeita 
alettiin vuonna 2021 lunastaa kaupungille, jolloin 

kaupungin omistusosuus nousi 86 %:sta 92 %:iin.

Kiinteistö Oy Kärrykartanoon osakepääomaa 
korotettiin 3.075.000 eurolla uuden esteettömän 
kerrostalon rakentamisen rahoittamiseksi.

Kurikan Etelä-Pohjanmaan liiton jäsenkuntaosuus 
laski 10,7 %:iin aiemmasta 12,21 %:sta Isokyrön 
liityttyä jäsenkunnaksi. 

EPSHP:n tilinpäätös oli 14.072.748,43 euroa yli-
jäämäinen. EPSHP:n perussopimuksen mukaisesti 
kuntayhtymän ylijäämä palautetaan jäsenkunnille 
kyseisen vuoden palveluostojen suhteessa. Kuri-
kan osuus on EPSHP:n toimittaman ennakkotiedon 
mukaan 1.052.000 euroa, mikä kirjattiin vuodelle 
2021 pienentämään kaupungin erikoissairaanhoi-
don ostopalvelumenoja. Sote-uudistuksen vuoksi 
tavoitteena on, että tilastoidut sote-ostopalvelu-
menot kuvaavat mahdollisimman tarkasti kyseisen 
vuoden palvelutuotannon kustannuksia. Konser-
nitilinpäätöksessä EPSHP:n konsernitilinpäätöksen 
14.235.357,85 euroa ylijäämästä yhdistellään 
kaupungin omistusosuuden mukainen osuus. Ettei 
positiivinen tulosvaikutus kirjautuisi kahteen ker-
taan, konsernitilinpäätöksestä eliminoitiin ennakko-
tiedon mukainen ylijäämän palautus.

JIK ky:n tulos jäi vuonna 2020 alijäämäiseksi 1 
025 876,07 euroa. Sen kattamisesta tehtiin pakol-
linen varaus tilinpäätökseen 2020 kirjanpitolauta-
kunnan kuntajaoston lausunnon 113/2015 mukai-
sesti. Kurikaan osuus 683.917,38 euroa arvioitiin 
käyttämällä osuutta peruspääomista, sillä aika-
taulullisista syistä sitä ei voitu arvioida luotettavasti 
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Valmisteilla oleva sote-uudistus tulee siirtämään 
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen 
hyvinvointialueelle. Vaikutukset myös kuntien 
konsernirakenteeseen ja konsernitaseeseen ovat 
merkittävät. Ns. pakolliset sote-kuntayhtymät 
Eskoo ja EPSHP tulevat lakkaamaan 31.12.2022 
ja niiden henkilöstö, varat ja velat siirtyvät korva-
uksetta hyvinvointialueelle. 

Ns.vapaaehtoisten kuntayhtymien kuten JIK-pe-
ruspalveluliikelaitoskuntayhtymän työntekijät ja 
irtain omaisuus siirtyvät lähes kokonaan hyvin-
vointialueelle. Sote-uudistuksen lainsäädännön 
mukaan JIK ky:n tämänhetkisistä palveluista 
ympäristöterveydenhuolto ja Kurikan työllisyys-
palvelut, lukuun ottamatta sosiaalipalveluihin 
kuuluvaa kuntouttavaa työtoimintaa, eivät siirry 
hyvinvointialueelle. Kuntien tulee ratkaista, miten 
nämä palvelut tuotetaan jatkossa. Kurikassa val-
mistellaan työllisyyspalvelujen siirtämistä kaupun-
gin omaksi toiminnaksi.

Useat kaupungin tytäryhtiöt omistavat kiinteistö-
jä, joissa tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluja. 
Myös palolaitokset ovat tytäryhtiön omistuk-
sessa. Koska kiinteistöillä on olemassa olevat 
vuokrasopimukset lähinnä JIK ky:n tai Seinäjoen 
kaupungin (pelastustoimi) kanssa, tämänhetkisen 
lainsäädännön mukaan nykyiset sopimukset siir-
tyvät nykyisin ehdoin. Näin on myös kaupungin 
suoraan omistamien kiinteistöjen osalta. Valmis-
telu on kesken siltä osin, tullaanko kaikkia kuntia 
Etelä-Pohjanmaalla kohtelemaan tasavertaisesti 
siten että kaikille muodostuisi vuokra-asetusluon-
noksen mukaiset uudet 3+1 vuotta voimassa 
olevat vuokrasopimukset. Tämän siirtymäkauden 
aikana hyvinvointialue tulisi tekemään päätöksiä 
palveluverkon tulevaisuudesta. Epävarmuus lisää 
kiinteistönomistajien riskejä tilojen kehittämisessä.

Kaupunkikonsernista määrällisesti merkittävä osa 
yhtiöistä on asunto-osakeyhtiöitä tai vuokra-asu-
mista tarjoavia kiinteistöosakeyhtiöitä. Kaupungin 
väestörakenteen muutos on siten merkittävä riski 
myös konsernitasolla. Kurikan väkimäärä vähenee, 
keskittyy taajamiin ja ikääntyneiden määrä kasvaa. 
Kaupungin esteettömän ja monipuolisen asumisen 
toimikunta tarkastelee kunkin taajaman kehittämis-
tarpeita eri erityisryhmien näkökulmasta: ikäänty-
neiden, kehitysvammaisten, nuorten ja maahan-
muuttajien. Ukrainan sodan vaikutusta asumisen 
tarpeisiin pidemmällä aikavälillä ei vielä tunneta. 
Ensimmäisen kuukauden jälkeen Kurikan alueelle 
on sotaa pakoon tulleita 84, joista lapsia 38.

Vaikka ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 
siirtyvät hyvinvointialueelle, tämä ei poista kau-
pungin merkitystä asumisen kehittäjänä. Jatkossa 
tulee olemaan tarvetta laadukkaista esteettömistä 
ja monipuoliseen asumiseen soveltuvista koh-
teista. Vastatakseen tähän tarpeeseen Kiinteistö 
Oy Kärrykartano valmistelee esteettömän ker-
rostalokohteen rakentamista Kurikan keskustaan. 
Kärrykartanon vanhaa asuntokantaa on myös 
muokattu ikäihmisiä kiinnostavammaksi asuntoja 
pienentämällä, hissittömiä kerrostaloja purkamal-
la ja peruskorjaamalla Letontie 3-5 vuokratalot 
ikä- ja muistiystävälliseksi ympäristöksi.

Kaupunkikonsernin investointitarpeet tulevat nos-
tamaan lainakantaa tulevina vuosina. Suhteellisen 
velkaantuneisuuden tunnuslukua tarkasteltaessa on 
huomioitava, ettei siinä huomioida kirjanpitolau-
takunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaisesti Ku-
rikan kaupungin konsernille merkittävää tuloerää, 
muita rahoitustuottoja. Lisäksi kuntayhtymien, joista 
EPSHP:llä on ollut hyvin mittava investointiohjelma, 
siirtyminen hyvinvointialueelle varoineen ja velkoi-
neen tulee muuttamaan tunnuslukuja.

Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

todellisen aiheutumisen kautta.  Omistajakunnat 
eivät ole tehneet yhtenäisiä päätöksiä lopullisista 
alijäämän kattamisen maksuosuuksista, eikä pakol-
lista varausta pureta vuonna 2021 varovaisuuden 
periaatteen vuoksi. JIK ky:n tulos muodostui positii-

viseksi vuonna 2021 226.663,32 euroa. Siten JIK 
ky:n taseessa on kertynyttä alijäämää 31.12.2021 
jäljellä -799.213,83 euroa. Varovaisuuden peri-
aatteen mukaisesti pakollista varausta ei pureta 
vuoden 2021 positiivisen tuloksen perusteella.
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Tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutuminen
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Kiinteistö Oy Kärrykartano

Kiinteistö Oy Kärrykartano on yleishyödyllinen 
vuokrataloyhtiö, jonka toimialana on itse tai 
omistamiensa tytäryhtiöiden kautta asuntotuotan-
tolainsäädännössä tarkoitetulla tavalla omistaa, 
hankkia ja rakennuttaa vuokra- ja osaomistus-
asuntoja sekä vuokrata niitä sosiaalisin perustein 
tai tarjota niitä käytettäväksi osaomistusasuntona 
tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset 
asuin olot kohtuullisin kustannuksin. Toimintaansa 
varten yhtiö voi omistaa ja hallita vuokraoikeu-
den nojalla asuntoja, rakennuksia ja maa-alueita 
sekä omistaa ja myydä osakkeita ja osuuksia. 
Päätoimialaansa liittyvänä ja sitä tukevana 
toimintana yhtiö voi harjoittaa ja tuottaa kiinteis-
tönhoito- ja ylläpitopalveluita, isännöinti- sekä 
hallintopalveluja. Yhtiö noudattaa toiminnassaan 
yleishyödylliselle yhteisölle kulloinkin voimassa 
olevissa valtion tukemaa asuntotuotantoa koske-
vissa laeissa ja niitä alemman asteisissa säädök-
sissä ja määräyksissä asetettuja edellytyksiä.

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen 
osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa, ja varo-
ja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, 
osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita 
hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä pu-
rettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käy-
tetään yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylli-
seen käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti.

Yleiset tavoitteet

Tavoitteena on, että yhtiö
•  noudattaa sille laadittua strategiaa

•  säilyttää yleishyödylliselle yhtiölle asetetut 
kriteerit ja toimii omakustannus-periaatteella, 
ei jaa osinkoa ja noudattaa asukasvalinnoissa 
kaupungin vahvistamia asukasvalintaperusteita

•  ylläpitää vuokra-asuntoja kaupungin alueella 
ja hankkii tai rakennuttaa asuntoja kysynnän 
ja tarpeen mukaan 

•  toimii yhteistyössä omistajan eli Kurikan kau-
pungin kanssa 

•  toimii yhteistyössä myös muiden vuokra-asun-
toja Kurikassa tarjoavien tahojen kanssa

Uuden esteettömän puukerrostalon 
rakentaminen

•  Yhtiö on suunnitellut yhteistyössä Lakean ja 
ARA:n kanssa Kurikan keskustaan esteet-
tömän puukerrostalon. Rakennuspaikaksi 
on ostettu Laulajantie 3:sta noin 1330 m² 
määräala. Taloon tulee 24 kpl yksiöitä ja 
4 kpl kaksioita, taukotilat kotipalvelutiimin 
käyttöön, runsaasti yhteistilaa, talosauna ja 
pesula asukkaiden käyttöön sekä monitoimiti-
la palvelun tuottajien käyttöä varten. 

•  Puukerrostalon suunnittelu aloitettiin vuonna 
2021. Uudet asunnot on suunniteltu esteettömik-
si ja mitoitettu siten, että ne toimivat viihtyisinä 
koteina lähellä palveluja. Talo rakennettaneen 
moduuleista joissa huoneistot ovat CLT rakentei-
sia ja kosteat tilat betonirakenteisia.

•  ARA on alustavasti myöntämässä erityisryhmi-
en investointiavustusta (25% hyväksyttävistä 
kustannuksista) ikäihmiset – kohderyhmälle. 
Avustussummalla rakennetaan taloon yhteiset 
tilat, eikä niiden rakennuskustannuksia jyvitetä 
asuntojen vuokriin. Asuntojen vuokrataso on 
alustavan arvion mukaan 12 €/m²/kk

•  Hankintamenettely päätettiin keskeyttää 
Hankintalain (1397/2016) 125 § mukaisista 
todellisista ja perustelluista syistä kokonaisuu-
dessaan. Hankinta tullaan todennäköisesti kil-
pailuttamaan uudestaan vuoden 2022 aikana.

Muiden tavoitteiden toteutuminen

•  Yhtiön osakepääomaa korotettiin 3 075 000 
eurolla.

•  Yhtiön nettisivut uudistettiin ja Kurikkaa mark-
kinoitiin asumispaikkana yhteistyössä Kurikan 
kaupungin kanssa. 

•  Taloutta on seurattu kuukausittain tilikauden 
aikana. Jalasjärven vuokratalojen fuusion 
myötä asuntojen lukumäärä kasvoi 180 asun-
nolla. Kaupungin suoraan omistamia asun-
toja myytiin tilikauden aikana 9 kpl. Kaikkien 
vuokra-asuntojen yhteenlaskettu käyttöaste 
tilinpäätöshetkellä on 95,56 %.
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Kiinteistö Oy  
Kärrykartano

TP2019 TP2020 Ennuste 2021 Toteutunut 2021

Liikevaihto 3 232 091 € 3 178 089 € 4 503 801 € 4 780 681,00 € 

Henkilöstön määrä 3 3 3 3

Lainamäärä 10 525 881 € 16 762 122 € 15 849 684 € 15 846 360,00 € 

Investoinnit 569 265 € 1 192 542 € 700 000 € 607 271,00 € 

Asuntojen käyttöaste 93 % 94 % 92 % 95 %

•  Huoneistoremontteja on tehty asumistervey-
den ja –viihtyvyyden sekä houkuttelevuuden 
lisäämiseksi. Remontit on pääosin kirjattu 
kuluiksi. Isot perusparannusremontit on kirjattu 
taseeseen.

•  Yhtiön tulos on tasattu asuintalovarauksella.

•  Yhtiölle on laadittu strategia vuosille 2020 – 
2030.

Muut lähiajan tavoitteet

•  Kehitetään Kyntäjäntien rivitaloaluetta Jurvassa 
ikäihmisille sopivaksi asuinalueeksi yhteistyössä 
kuntayhtymän kotipalveluntuottajien kanssa.

•  Jatketaan Reinikanpuiston ikä- ja muistiystä-
vällisen asuinympäristön kehittämistä.

•  Markkinoidaan Kurikkaa asumispaikkana 
yhteistyössä Kurikan kaupungin kanssa.

•  Fuusioidaan Kiinteistö Oy Kurikan Teollisuussolu 
31.12.2022 Kiinteistö Oy Kärrykartanoon. 
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Kurikan Kaukolämpö Oy

Kurikan Kaukolämpö Oy tuottaa, jakelee ja myy 
lämpöenergiaa sekä tuottaa kylmää Kurikan, 
Jalasjärven ja Jurvan alueella. Lisäksi yhtiö tuottaa 
lämpöä Ilmajoen keskustaajamassa, Kosken-
korvalla sekä Rengonharjulla. Ilmajoen kunnan 
alueella lämmön jakelun ja myynnin hoitaa 
tytäryhtiömme Ilmajoen Lämpö Oy, josta emoyhtiö 
omistaa 80 %. Yhtiön liikevaihto on noin  
8,5 miljoonaa euroa. Lämpöä myydään loppuasi-
akkaille noin 100 000 MWh ja tytäryhtiölle 45 
000 MWh. Polttoainetta ostetaan noin  
180 000 MWh. Käytetyt polttoaineet ovat hake, 
metsätähdehakkeet, peltobiomassa, jyrsinturve ja 
palaturve. Biopolttoaineiden osuus on noin  
65 % koko yhtiön polttoainetaseessa. Polttoaineet 
hankitaan paikallisuusperiaatetta noudattaen 
lähilämpönä. Polttoaineet hankitaan pääosin me-
gawattitunti kaupalla, mutta yhtiöllä on myös noin 
40 000 MWh oma polttoainevaranto terminaa-
leissa Jalasjärvellä, Kurikassa ja Jurvassa. Kurikan 
Kaukolämpö Oy on nykyaikainen lämpöyhtiö, 
joka pystyy toimittamaan erilaisia digitaalisia 
palveluita asiakkaille, joko kokonaisratkaisulla tai 
räätälöitynä. Käytössä on myös valvomopalvelut, 
jotka kattavat tarvittaessa muitakin kiinteistöauto-
maatiopalveluita (LVIS) kun vain kauko lämpöä.

Yleiset tavoitteet

Kurikan Kaukolämpö Oy:n perustehtävänä on 
tuottaa ja jakaa lämpöenergiaa sekä energia-
palveluita toiminta‐alueelle. Tärkeimpiä kritee-
reitä ovat lämmöntoimitusvarmuus, paikallisuus, 
häiriöttömyys ja kilpailukyky, josta huolehdimme 
24 h vuorokaudessa. Energianhinta Kurikan Kau-
kolämmön toiminta‐alueilla on Suomen vertai-
lussa halvimmassa viidenneksessä ja tavoitteena 
on tarjota asiakkaille edullista lämpöenergiaa. 
Pyrimme ensisijaisesti polttoainevalikoimassa 
paikallisuuteen siten, että pääosa käytetystä 
polttoaineesta hankitaan maakunnan alueelta. 
Painopistettä muutetaan kohti uusiutuvia ympäris-
töystävällisiä polttoaineita.

Asiakkaille tarjotaan energia palveluita eri elin-
kaa rivaiheissa alkaen kiinteistön suunnittelusta 
aina elinkaaren päähän. Yhtiö on myös kiinnos-
tunut hyödyntämään asiakkaiden ylijäämä tai 
hukkaenergiavirtoja lämpöverkoissa.

Lähiajan tavoitteet

•  Kanta-Kurikan peltobiomassalaitoksen käyt-
töönotto kesä 2022

•  Biokaasuntuotantoselvitys kesään 2022 
mennessä

•  Polttamattomien teknologoiden teknistaloudel-
linen selvitys 2022

•  RoadMap2030 päivittäminen

•  CO2‐päästöjen puolittaminen yhtiötasolla 
vuoteen 2028 mennessä 2019 tasosta

•  Fossiilivapaa 2035 mennessä

Ympäristötavoitteet

Yhtiön hallitus on asettanut tavoitteeksi puolittaa 
fossiilisen CO2-päästöt vuoteen 2028 mennessä 
vuoden 2019 tasosta sekä olla fossiiliton vuoteen 
2035 mennessä. Uusi peltobiomassalaitos vä-
hentää merkittävästi kanta-Kurikan lämpölaitok-
sen fossiilisen polttoaineenmäärää kun palaturve 
korvataan uudella laitoksella peltobiomassalla.

BAT lämmöntalteenottolaitteistoilla yhtiö otti tal-
teen energiaa vuonna 2021 noin 11 500 MWh 
ja vuonna 2022 luvun odotetaan nousevan  
18 500 MWh, joka on 11 % tuotannosta.

Tapahtumat 2021

Kulunut vuosi oli yhtiölle varsin merkittävien in-
vestointien ja päätösten vuosi. Yhtiön ensimmäiset 
lämpöpumppusovellukset kaukolämpöverkkoon 
käynnistyivät vuoden 2021 lopulla. Uuden tek-
nologian sovelluksilla pystytään tuottamaan noin 
15 % kanta-Kurikan lämpöverkon vuotuisesta 
lämpömäärästä. Tämä vähentää yhtiön tarvitse-
man kokonaispolttoaineen määrää sekä alentaa 
merkittävästi fossiilisen CO2:n määrää. Yhtiö teki 
myös investointipäätöksen 4MW peltobiomas-
salaitoksen hankinnasta. Peltobiomassalaitos on 
määrä ottaa käyttöön vuoden 2022 kesällä. Pel-
tobiomassa korvaa yhtiön käyttämää turvetta sekä 
tuottaa uusiutuvaa energiaa. Laitoksessa voidaan 
käyttää myös puupellettiä. Kesällä 2021 yhtiö teki 
sopimuksen Kurikan Jäähalli Oy:n kanssa kylmän 
toimittamisesta jäähallin tarpeisiin. Samalla yhtiö 
ottaa talteen kylmäkompressoreiden lauhde-ener-
giaa ja johtaa sen lämpöverkkoonsa. Sovellus 
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hukkalämpöjen talteenottamisesta on ensimmäinen 
yhtiön historiassa ja antaa arvokasta tietoa, miten 
hukkalämpöjen talteenottoa voidaan suorittaa.

Polttoturpeen osalta vuodesta 2022 eteenpäin 
alle 10 000 MWh on verotonta, kun aikaisemmin 
rajana oli 5 000 MWh. Verovapauden rajan 
nostaminen ei vaikuta yhtiön polttoainestrategi-
aan. Yhtiö tavoittelee CO2-päästöjen puolitta-
mista vuoteen 2028 mennessä johdonmukaisesti, 
joka tarkoittaa polttoturpeen määrän vähene-
mistä vuosittain. Verovapaudella on yhtiölle lievä 
positiivinen vaikutus tulevina vuosina. 

Samalla kun energiatuotanto on matkalla sähköistä 
alustaa, on sähköenergiahinta ollut loppuvuodesta 
huippulukemissa. Yhtiöllä on käytössä kiinteähin-
tainen sähkösopimus, joten sähkön rajut hintapiikit 
eivät välittömästi näy yhtiön sähkökustannuksissa. 
Toki sähkön markkinahinnan kehitys on huolestutta-
va ja tulee nostamaan myös kiinteiden sopimusten 
hintoja. Lämpöpumppusovellukset tulevat myös 
nostamaan yhtiön sähkön kulutusta jo vuona 2022 
merkittävästi sekä näkymään sähkökustannuksissa. 
Suomen sähköntuotannon rakenne on muuttumas-
sa nopeasti tuuli- ja aurinkovoiman lisääntymisen 
vuoksi, mikä lisää markkinahintojen heiluntaa. 
Samaan aikaan pörssihinta on yhä voimakkaam-
min riippuvainen Pohjoismaiden vesivarannoista. 
Kesäisin saatetaan nauttia markkinoilla erittäin 
alhaisista hinnoista, kun taas kasvavan kysynnän 
aikana pohjoismainen tuontiriippuvuus nostaa 
Suomen hintoja. Sähkön hinnan ja sen ennustet-
tavuuden osalta yhtiössä tulee miettiä ratkaisuja. 
Merkittävistä investoinneista ja kohonneista raa-
ka-ainekustannuksista huolimatta yhtiö on kyennyt 
menestyksellisesti hoitamaan perustehtäväänsä. 
Toimitusvarmuus on huippuluokkaa ja hinta on 
Suomen edullisimpien joukossa. Tästä kiitos kuuluu 
osaavalle ja motivoituneelle henkilöstöllemme.

Arvio tulevasta kehityksestä

Yhtiö teki päätöksen loppuvuodesta 2021 puolit-
taa fossiilisen hiilidioksidin päästöt vuoden 2019 
tasosta vuoteen 2028 mennessä sekä olla tuo-
tannossa hiilidioksidivapaa 2035 mennessä. Tätä 
polkua on yhtiössä seurattu jo useita vuosia sekä 
investoitu laitoksiin parhaan saatavilla olevan 
tekniikan pesurilaitteistoja, jotka mahdollistavat 
biopolttoaineiden käytön lisäämisen kustannus-
tehokkaasti. Vuonna 2021 yhtiön kokonaispoltto-
ainetase kääntyikin siten, että kaikesta polttoai-

neesta 65 % on uusiutuvilla polttoaineilla tuotet-
tua. Kuluvalla toimintakaudella uusiutuvien osuus 
tulee olemaan yli 70 % kun yhtiö ottaa käyttöön 
uuden peltobiomassoja käyttävän laitoksen 
kesällä 2022. Kevyttä polttoöljyä yhtiö käyttää 
marginaalisesti noin 1-2 % vuositasolla.

Pääpolttoaineessa eli rankahakkeessa hinta on 
noussut viiden vuoden aikana noin 15 %. Hinta-
painetta lisää tulevilla kausilla energian ja varsin-
kin polttoaineiden hinnan nousu, joka näkyy suo-
raan korjuu- ja kuljetuskustannuksissa. Puunhinta 
metsänomistajalle on pysynyt hyvinkin vakaana. 
Toinen merkittävä vaikutus yhtiön kustannuksiin on 
sähkön hinnan kallistuminen merkittävästi. Sähkön 
kulutus yhtiössä tulee nousemaan käyttöönotetun 
lämpöpumpputeknologian johdosta noin 35 %. 
Tämä yhdistettynä sähkön korkeaan hintaan nos-
taa sähkökuluja hyvin merkittävästi yhtiössä tule-
vina vuosina. Näillä tekijöillä vääjäämättä, mikäli 
kehitys jatkuu samankaltaisena, tulee olemaan 
vaikutusta myös yhtiön lämpöhinnoitteluun.

Lämpöenergiamarkkina tulee siirtymään tule-
vaisuudessa sähköiselle alustalle. Polttaminen, 
vaikkakin uusiutuvien käyttämistä polttoaineena, 
tulee pienentymään tulevaisuudessa. Lämpöyhtiöt 
suunnittelevat lämmöntuotantoaan jo hyvin pitkäl-
le lämpöpumpputeknologian ja sähkökattiloiden 
pohjalta. Energiahaketta ei nähdä pitkän aikavälin 
ratkaisuna vaan siirtymävaiheena puhtaaseen 
uusiutuvaan energiaan. Näiden kehityskaarien aja-
vana moottorina on ilmaston lämpeneminen ja eri 
maiden tavoitteet CO2-vapaasta yhteiskunnasta. 

Energiamurros ja kohonneet energiahinnat Suo-
messa tuovat yhtiölle tulevina vuosina edelleen 
investointitarpeita sekä painetta lämmönhinnan 
hinnoitteluun, joka on pysytellyt erittäin vakaana 
ja edullisena aina vuodesta 2015 lähtien.  

Yhtiö on selvittänyt ja jatkaa selvityksiä biokaasu-
laitoksen teknistaloudellisesta kannattavuudesta 
kanta-Kurikkaan. Selvityksen on määrä valmis-
tua kesään 2022 mennessä. Kannattavuudelle 
tuo haasteita syötteiden kuljetusmatkat ja niistä 
aiheutuvat kustannukset. Biokaasulaitoksen kan-
nattavuus ei perustu saatavaan lämpöön vaan 
siihen miten syntyvää sähköä tai polttoainejakei-
ta voitaisiin käyttää hyödyksi mahdollisimman 
järkevästi ja tehokkaasti. Toteutuessaan saatava 
hukkalämpö on melko pieni verkon tarpeeseen 
nähden mutta alueellisesti hanke olisi merkittävä. 
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Kurikan Kaukolämpö Oy TP 2019 TP 2020 Ennuste 2021 Toteutunut 2021

Liikevaihto € 8 447 325 € 7 678 645 € 8 266 991 € 8 723 441 €

Henkilöstön määrä 12 11 11 11

Lainamäärä € 2 883 221 € 2 172 977 € 1 592 733 € 1 592 733 €

Investoinnit € 513 387 € 1 806 058 € 1 500 000 € 3 133 009 €

Maatalous on merkittävässä asemassa maaseu-
dulla ja keskitetty biokaasulaitos olisi ratkaisu 
myös alueen maatalouksille, joilla ei itsellään 
ole resursseja investoida biokaasuteknologiaan. 
Kurikan alueella on jo merkittävää biokaasutuo-
tantoa, jonka kanssa yhtiön tavoitetila ei ole olla 
kilpailemassa vaan tuoda yhteisratkaisu, mikäli 
sellaiselle on alueella kysyntää.

Euroopan tilanne ja talouspakotteet tulevat 
näkymään myös yhtiön taloudessa. Öljyn hinnan 
raju nousu tulee näkymään pääpolttoaineiden 
hinnoissa polttonesteiden kallistumisen kautta. 
Yhtiön oma polttoöljyn käyttö on vuositasolla 

noin 3 000 MWh eli noin 300m3 polttoöljyä. 
Lämmityskauden 2022-2023 hintakehitystä öljyn 
suhteen on tässä tilanteessa hankala arvioida. 
Yhtiö on kuitenkin varautunut täyttämällä öljyva-
rastot kriisin alettua. Yhtiön kokonaisvarastokapa-
siteetti on 340 m3. Hinta on kuitenkin jo melkein-
pä kaksinkertaistunut vuoden 2021 tasosta ja 
tarkoittaa satojen tuhansien muutosta nykyisellä 
kulutuksella. Onko muutos pysyvää, sitä on 
vaikea arvioida. Edelleen mikäli pakotteet tulevat 
tulevaisuudessa kohdistumaan Venäjän tuontiraa-
kaöljyyn, hintakehitys voi olla vielä karmeampaa.  
Kaasumarkkinoiden tilanne ei suoraan vaikuta 
yhtiön toimintaan.
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Kurikan Vesihuolto Oy

Kurikan Vesihuolto Oy:n perustehtävänä on 
jakaa talousvettä asiakkaille sekä kerätä ja puh-
distaa jätevedet Kurikan kaupunginvaltuuston 
yhtiölle päättämällä toiminta-alueilla. Tärkein 
tuotteemme on hyvälaatuinen talousvesi, jonka 
häiriöttömästä saatavuudesta huolehdimme 24 
h vuorokaudessa. Toinen tärkeä palvelumme on 
jätevesien keräily ja puhdistus mahdollisimman 
hyvin ennen vesistöön purkua. Näiden tehtävien 
asianmukainen hoitaminen koostuu monista 
erilaisista tehtävistä ja palveluista. 

Liittyjäpalvelut, kuten tonttijohtojen liitokset, 
neuvonta ja paikkatiedot ovat tärkeitä palveluja 
uusille asiakkaille. Asiakkaille ja osuuskunnille 
on myös erittäin tärkeää palvelua hoitaa vika-
tapaukset kuten viemäriverkostojen tukkeumat 
ja jäätymiset sekä vesijohtojen jäätymiset ja 
vuodot. Kurikan Vesihuolto Oy:llä on ympäri-
vuorokautinen päivystys.

Asiakkaitamme ovat asukkaat, yritykset, maati-
lat, kaupungin eri organisaatiot, tukkuvesiyhtiö 
sekä vesi- ja viemäriosuuskunnat. Eri asiakas-
ryhmät tarvitsevat kuitenkin erilaisia palveluita. 
Laadukkaiden palvelujen ylläpito ja jatkuva ke-
hittäminen asiakastarpeiden mukaisesti vaativat 
organisaatiolta joustavuutta, palveluhenkisyyttä 
ja ovat siten keskeinen osa Kurikan Vesihuolto 
Oy:n toiminta-ajatusta.

Yleiset tavoitteet

Kurikan Vesihuolto Oy toimii Kurikan kaupungin 
alueella. Sen toimialana on vesihuolto ja siihen 
läheisesti liittyvät ympäristöalan osat, jolla se 
pyrkii olemaan tehokas toimija. Kurikan Vesi-
huolto Oy ylläpitää ja kehittää palveluitaan 
asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti. Palvelut 
toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti niin taloudellisuuden kuin ympä-
ristönkin kannalta. Taloudellisuuteen pyritään 

tarkalla menojen seurannalla, hyödyntämällä 
monipuolisesti paikallisia ja alueellisia vesihuol-
to-alan yrityksiä sekä alueellisia ja valtakunnan 
tason yhteistyöverkostoja. Tämä vaatii laitoksel-
ta ja sen henkilöstöltä yhteistyökykyä. Kurikan 
Vesihuolto Oy pyrkii olemaan arvostettu ja luo-
tettava sopimus- ja yhteistyökumppani. Hyvän 
palvelun ja kehityksen aikaansaamiseksi Kurikan 
Vesihuolto Oy rekrytoi ja kouluttaa henkilöstön-
sä suoriutumaan tehtävistään hyvin ja sovelta-
maan alan parasta tietämystä.  

Lähiajan tavoitteet

•  Syväpohjavesihankkeen jatkaminen Vaasan 
Veden, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja 
Geologisen tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa

•  Pumppaamorakennukset syväpohjavesihank-
keen kaivopaikoille rakennetaan

•  Vesi- ja viemäriverkoston täydennysrakenta-
minen tarpeen mukaan

•  Jalasjärven toiminta-alueen talousveden riit-
tävyyden varmistamiseksi on aloitettu suun-
nittelu toisen runkovesijohdon rakentamiseksi 
Lapionevan paineenkorotusasemalle 

•  Koskuen vesilaitoksen laajennus valmistuu

•  Vesimittareiden vaihtoa etäluettaviksi mitta-
reiksi jatketaan kiihtyvällä tahdilla, pande-
mian nyt hellittäessä

•  Viisi uutta syväpohjavesikaivoa rakennetaan

•  Talousvesiverkoston saneerausohjelman 
suunnittelu aloitetaan

•  Kurikan keskuspuhdistamon lähtevän veden 
käsittelyn tehostamissuunnittelua jatketaan

•  Jalasjärven jätevedenpuhdistamon esikäsitte-
ly saneerataan
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Oleelliset tapahtumat ja tavoitteiden toteutuminen 2021

•  Syväpohjavesiprojektia Vaasan Veden, Ete-
lä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Geologisen 
tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa on jatkettu ja 
hanke etenee suunnitellusti.

•  Uusi laskutusohjelma on käyttöönotettu

•  Jurvan toiminta-alueen jätevesipumppaamot  
(5 kpl) on saneerattu

•  Jalasjärvellä Vuohiluoman jätevesipumppaa-
mo on saneerattu

•  Kurikankylän alueen betoniset jätevesikaivot 
on muovitettu

•  Kaupungin maankäyttösuunnitelmien yhtey-
dessä on toteutettu täydennysrakentamisin-
vestoinnit, mm.: Rajalanmäki, Kivistönkylän 
teollisuusalue sekä Kurikan Magneetin alue

•  Laitekaivoja talousvesiverkostoon asennettiin  
2 kpl Jalasjärven toiminta-alueella

•  Etäluettavien mittareiden asennustyötä on 
jatkettu pandemian sallimissa rajoissa 

Kurikan Vesihuolto Oy TP 2019 TP2020 Ennuste 2021 Toteutunut 2021

Liikevaihto € 4 474 692 4 510 367 4 589 600 4 727 455

Henkilöstön määrä 13 13 11 11

Lainamäärä € 17 940 000 17 875 000 17 860 000 17 860 000

Investoinnit € 1 702 241 1 425 065 1 600 000 2 402 180 
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Kurikan Toimitilat Oy TP 2019 TP 2020 Ennuste 2021 Toteutunut 2021

Liikevaihto € 2 972 293 2 874 460 2 674 135 3 004 648 

Henkilöstön määrä 1 1 1 1

Lainamäärä € * 17 476 275 16 156 825 14 837 374 14 837 374 

Investoinnit € 889 041 726 844 1 000 000 535 552 

Kurikan Toimitilat Oy

Vuosi 2021 oli yhtiön kahdeksas toimintavuosi. 
Kurikan Toimitilat Oy:n tarkoituksena on vuokrata, 
rakennuttaa ja ylläpitää toimitiloja, joita se omistaa

Yhtiön tavoitteena on taloudellisen tilanteen paran-
taminen, jossa yhtiö on onnistunut saaden kassaa 
parempaan kuntoon ja lainoja lyhennettyä mak-
suohjelman mukaisesti. Kurikan Toimitilat Oy sain 
myös vuonna 2021 AAA – Luottoluokituksen, joka 
osaltaan osoittaa taloudellisen tilanteen parantu-
misen. Toisaalta on muistettava, että yhtiön omis-
tamissa kiinteistöissä on edelleen korjausvelkaa 
ja yhtiöllä on edelleen huomattava määrä lainoja 
konsernilta ja ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta.   

Tilikauden voitto oli 140 496,37 €. 

Yhtiön liikevaihto oli tarkastelujaksolla  
3 004 647,92 €.

Talonmiespalveluita, rakentamispalveluita, ul-
koalueidenhoitoa, toimisto- ja kirjanpito palveluita 
yhtiö on ostanut Kurikan kaupungilta. 

Yhtiön omistamat tilat ovat vuokrattuna lukuun 
ottamatta Teollisuuskatu 13 osoitteessa olevaa 
1200 m2 teollisuustilaa. Kärrytie 1 ja Noksonkuja 
9 kiinteistöjen jatkosta ei ole tehty päätöksiä.     

Vuokrasopimuksia on noudatettu ja toimittu niiden 
edellyttämällä tavalla.

Yhtiön lyhensi lainoja 1 319 451 € vuonna 2021 
tavoitteen mukaisesti.

Investointiohjelman toteutuminen

Fortaco Ostrobotnia Oy:n vuokraamaan paula-
harjuntie 6 kiinteistöön on tehty lämpöeristämä-
töntä varastokatosta ja lämpöeristettyä korkeaa 
varastotilaa, joiden valmistuminen vuoden 2022 
maaliskuussa.

Jikkyn vuokraamaan Siltalantie 5 kiinteistöön on 
uusittu paloilmoitin ja rikosilmoitin järjestelmät ja 
loistehokompensointi. 

Teollisuuskatu 13 osoitteessa sijaitsevaan ”Ikari-
talo” kiinteistöön on asennettu kamerajärjestelmä 
häiriö käyttäytymisien estämiseksi. Loppuvuoden 
aikana on tehty kiinteistön rakennusautomaation 
uudistusta ja säätöä, jolla haetaan kustannussääs-
töjä. Työt valmistuvat vuoden 2022 maaliskuussa. 

Virastotalo keskuspuistikko 15 kiinteistön salaojien 
uusiminen, sekä patolevyjen asentaminen teh-
tiin kesällä 2021. Kiinteistön vesikate maalattiin 
kesällä 2021. Kellarikerroksen kosteusvahingon 
vuoksi pintoja on avattu, sekä kuivatettu kesän 
2021 aikana ja samassa yhteydessä ongelmallisia 
pohjaviemäreitä on uusittu syksyn 2021 aikana. 
Työt jatkuvat vuoden 2022 aikana. Kiinteistössä 
on ollut tahallaan sytytetty tulipalo polkupyöräka-
toksessa ja kaksi pienempää tahallaan sytytetyn 
palon alkua. Asioista tehty rikosilmoitukset.

Tulipalossa kärsinyt polkupyörävarasto tullaan 
saneeraamaan hammaslääkärin varastotiloiksi.  

Yhtiön uuden hallituksen toimintakauden alkami-
nen syksyllä 2021.
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Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konsernivalvonnalla tarkoitetaan konsernijohdon 
vastuulla olevaa tytäryhteisöjen toiminnan tulok-
sellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, 
analysointia ja raportointia. Konsernivalvonnalla 
tarkoitetaan myös konserniohjeen sekä sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisen seuran-
taa. Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmis-
taa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista 
ja tuloksekasta, päätösten perusteena oleva tieto 
on riittävää ja luotettavaa sekä lain säännöksiä, 
viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä nouda-
tetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan.

Hallintosäännön mukaisesti konsernijohdon 
muodostavat kaupunginhallitus, kaupunginjoh-
taja ja apulaiskaupunginjohtaja. Kaupunginhal-
litus on tarvittaessa antanut ohjeita yhtiökokouk-
sessa tai vastaavissa toimielimissä kaupunkia 
edustaville henkilöille kaupungin kannan ottami-
sesta käsiteltäviin asioihin. Kaupunginjohtaja on 
edustanut kaupunkia yhtiökokouksissa tai nimen-
nyt kaupungin edustajan niihin.

Kurikan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
konserniohjeen 8.10.2018. Konserniohjeella 
luodaan puitteet kaupunkikonserniin kuuluvien 
yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoit-
teiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin 
osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien 
omistajaohjauksessa. Konserniohjeella pyritään 
yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toimin-
nan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kaupungin 
yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen, 
tiedonkulun tehostamiseen sekä hyvän hallinto- ja 
johtamistavan edistämiseen.

Kurikan kaupunginvaltuusto määrittelee kaupun-
gin tavoitteet ja sen mukaiset kaupungin omista-
japolitiikan linjaukset ja periaatteet ja hyväksyy 
kaupungin omistamien yhteisöjen/yhtiöiden 
strategiat. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
19.3.2018 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
ohjeen, jota sovelletaan koko kaupunkikonser-
niin. Kaupunginvaltuusto on osana talousarviota 
hyväksynyt strategiset, toiminnalliset ja taloudel-
liset tavoitteet merkittävimmille tytäryhtiöilleen. 
Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupun-
gin toimintakertomuksen yhteydessä.

Kurikan kaupunginhallitus antaa ohjeet yhtiöko-
kouksessa tai vastaavissa toimielimissä kaupunkia 

edustaville henkilöille kaupungin kannan otta-
misesta käsiteltäviin asioihin. Kaupunginhallitus 
seuraa kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen 
toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdo-
tuksia havaitsemistaan epäkohdista. Kaupungin-
hallitus arvioi konserniohjeen mukaan vuosittain 
omistajaohjauksen tuloksellisuutta kaupunkikon-
sernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallin-
nan ja menettelytapojen kannalta sekä käsittelee 
arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston 
puheenjohtajiston kanssa.

Kaupunginhallitus seuraa ja arvioi yhtiöiden 
tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman 
kehitystä. Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen 
tulee raportoida kaupunginhallitukselle toimin-
nastaan 15.8. mennessä ajalta 1.1.-30.6. ja 
31.10. mennessä ajalta 1.1.-30.9. Lisäksi tytäryh-
tiöiden toimitusjohtajat raportoivat ajankohtaisista 
asioista tarvittaessa kaupunginhallitukselle.

Kaupungin konserniohjeen mukaan konserniin 
kuuluvan yhteisön hallituksen ja toimitusjohtajan 
vastuulla on että yhteisön toimintaan liittyvät riskit 
tunnistetaan, arvioidaan ja niitä seurataan. Tytä-
ryhteisön tulee raportoida vuosittain konserniti-
linpäätöksessä sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan toimintatavasta ja sen tuloksellisuudesta, 
yhteisön strategisia tavoitteita uhkaavista merkit-
tävistä riskeistä sekä strategisista mahdollisuuk-
sista. Merkittävimpien tytäryhtiöiden raportointi 
tältä osin tapahtuu kaupunginvaltuuston aset-
tamien tavoitteiden toteutumisesta raportoinnin 
yhteydessä edellä.

Omistajaohjauksen toteutuminen

Tytäryhteisöjen tavoitteiden asettaminen on ollut 
tarkoituksenmukaista. Vuonna 2021 tytäryhtiöiden 
osavuosiraportointi tapahtui kaupunginhallitukses-
sa 6.9.2021 ja 8.11.2021. Toiminnan tuloksellisuu-
den ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi 
ja raportointi ovat olleet toimivia. Konserniohjeita 
on noudatettu asianmukaisesti ja tiedonkulku on 
järjestetty asianmukaisella tavalla. Kaupunginhal-
litukselle on annettu kaupunkikonsernin ajankoh-
taiskatsaukset säännöllisesti. Kaupunkikonsernin 
merkittävissä investoinneissa kaupunki on mukana 
rahoitus- ja vakuusjärjestelyissä.
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Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

2021 2020

1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot 90 326 79 340

Toimintakulut -233 929 -213 843

Osuus osakkuusyhtiön voitosta/tappiosta -24 3

Toimintakate -143 627 -134 500

Verotulot 70 580 67 889

Valtionosuudet 75 114 76 018

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 286 209

Muut rahoitustuotot 11 403 12 352

Korkokulut -725 -926

Muut rahoituskulut -220 -116

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 10 744 11 520

Vuosikate 12 811 20 927

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -15 375 -15 583

Poistot ja arvontalentumiset yhteensä -15 375 -15 583

Tilikauden tulos -2 564 5 344

Tilinpäätössiirrot -349 0

Tilikauden verot -88 -132

Laskennalliset verot -70 -45

Vähemmistöosuudet 19 -12

Tilikauden yli-/alijäämä -3 052 5 155

2021 2020

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 38,6 % 37,1 %

Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset, % 83,3 % 134,3 %

Vuosikate, euroa/asukas 634 1 023

Asukasmäärä 20 199 20 456
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Konsernirahoituslaskelma

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirta Tilinpäätös 2021 
1000 €

Tilinpäätös 2020 
1000 €

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 12 811 20 927

 Satunnaiset erät 0
Tilikauden verot -88 -132
Tulorahoituksen korjauserät -149 -702

Toiminnan rahavirta yhteensä 12 573 20 094
Investointien rahavirta

Investointimenot -25 206 -14 990
Rahoitusosuudet investointeihin 258 134
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden  
luovutustulot

716 1 619

Investointien rahavirta yhteensä -24 231 -13 237
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä -11 658 6 856

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -217 0
Antolainasaamisten vähennykset 0 28

Antolainojen muutokset yhteensä -217 28
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 17 681 13 416
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -14 290 -15 589
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -1 271 -3 120

Lainakannan muutokset yhteensä 2 121 -5 293
Oman pääoman muutokset 3 000 -199
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien  
muutokset

57 -337

Vaihto-omaisuuden muutos 116 -140
Saamisten muutos 4 182 3 427
Korottomien velkojen muutos -2 355 -1 018

Rahoituksen rahavirta 6 904 -3 532

Rahavarojen muutos -4 754 3 324

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12. 52 972 57 815
Rahavarat 1.1. 57 726 54 491
Erotus -4 754 3 324

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut 2021 2020
Toiminnan ja inv. rahavirta 5 vuodelta, 1000€ -4 796 5 796
Investointien tulorahoitus , % 51,4 140,9
Lainahoitokate 0,9 1,3
Kassan riittävyys, pv 70 86
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Konsernitase

Lyhennetty 2021 
1000 €

2020 
1000 €

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT 215 567 211 298

Aineettomat hyödykkeet 2 560 2 603
Aineelliset hyödykkeet 208 202 202 898
Maa- ja vesialueet 23 793 22 630
Rakennukset 123 643 129 368
Kiinteät rakenteet ja laitteet 40 154 39 112
Koneet ja kalusto 8 402 8 034
Muut aineelliset hyödykkeet 959 979
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 11 251 2 774

Sijoitukset 4 805 5 797
Osakkeet ja osuudet 4 306 5 515
Muut lainasaamiset 217 0
Muut saamiset 282 282

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 651 599

VAIHTUVAT VASTAAVAT 69 760 73 049
Vaihto-omaisuus 2 303 2 419
Pitkäaikaiset saamiset 68 59
Lyhytaikaiset saamiset 14 418 12 756
Rahoitusarvopaperit 31 418 29 670
Rahat ja pankkisaamiset 21 554 28 145
VASTAAVAA YHTEENSÄ 285 978 284 947

VASTATTAVAA 2021 
1000 €

2020 
1000 €

OMA PÄÄOMA 103 644 107 626
Peruspääoma 89 970 89 970
Arvonkorotusrahasto 735 735
Muut omat rahastot 1 538 1 551
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 14 453 10 215
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 052 5 155

VÄHEMMISTÖOSUUDET 930 1 051

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 342 0

PAKOLLISET VARAUKSET 987 1 886

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 120 1 038

VIERAS PÄÄOMA 178 954 173 346
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 107 918 106 164
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 8 236 7 219
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 26 147 25 807
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 36 654 34 156
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 285 978 284 947
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Konsernitaseen tunnusluvut
2021 2020

Omavaraisuusaste, % 36,4 37,8
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 48,4 23,6
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000€ 11 401 15 371
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas 564 751
Konsernin lainakanta 31.12., 1000€ 134 065 131 972
Konsernin lainat, euroa / asukas 6 637 6 451
Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000€ 142 175 140 446
Konsernin lainat ja vuokravastuut, euroa / asukas 7 039 6 866
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€ 217 0
Asukasmäärä 20 199 20 456
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TOTEUTUMISVERTAILU
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TOTEUTUMISVERTAILU
KÄYTTÖTALOUS

TP 2020 TA 2021 Muutos TA 2021 +Muu-
tos

TP 2021 Käyttö 
%

Poikkeama

Hallinto- ja 
talousosasto
Tuotot 338 998 331 505 23 383 354 888 641 848 180,9 286 960
Kulut -97 088 911 -95 594 915 -7 582 556 -103 177 471 -102 476 546 99,3 700 925
Netto -96 749 913 -95 263 410 -7 559 173 -102 822 583 -101 834 698 99,0 987 885

Elinvoima- 
osasto
Tuotot 7 352 478 7 587 061 0 7 587 061 7 415 796 97,7 -171 265
Kulut -8 223 317 -9 140 823 3 000 -9 137 823 -8 495 306 93,0 642 517
Netto -870 839 -1 553 762 3 000 -1 550 762 -1 079 510 69,6 471 252

Sivistysosasto
Tuotot 2 795 145 2 967 382 0 2 967 382 2 866 947 96,6 -100 435
Kulut -42 077 279 -43 296 284 -650 000 -43 946 284 -43 465 880 98,9 480 404
Netto -39 282 134 -40 328 902 -650 000 -40 978 902 -40 598 933 99,1 379 969

Tekninen  
osasto
Tuotot 20 975 507 21 214 458 0 21 214 458 21 291 625 100,4 77 167
Kulut -22 322 733 -23 036 677 -639 465 -23 676 142 -25 089 180 106,0 -1 413 038
Netto -1 347 226 -1 822 219 -639 465 -2 461 684 -3 797 555 154,3 -1 335 871

Kurikan  
kaupunki
Tuotot 31 462 128 32 100 406 23 383 32 123 789 32 216 216 100,3 92 427
Kulut -169 712 240 -171 068 699 -8 869 021 -179 937 720 -179 526 912 99,8 410 808
Netto -138 250 113 -138 968 293 -8 845 638 -147 813 931 -147 310 696 99,7 503 235

Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät
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Valtuustoon nähden sitovat määrärahat (netto)

Hallinto- ja talousosasto

TP 2020 TA 2021 Muutos TA 2021 
+Muutos

TP 2021 Käyttö 
%

Poikkeama

Vaalit
Tuotot 0 0 23 383 23 383 23 383 100,0 0
Kulut -712 -61 150 -50 000 -111 150 -114 609 103,1 -3 459
Netto -712 -61 150 -26 617 -87 767 -91 226 103,9 -3 459

Tilintarkastus
Tuotot 0 0 0 0 0 0,0 0
Kulut -32 742 -49 596 0 -49 596 -42 328 85,3 7 268
Netto -32 742 -49 596 0 -49 596 -42 328 85,3 7 268

Keskushallinto
Tuotot 310 013 304 057 0 304 057 593 262 195,1 289 205
Kulut -96 982 442 -95 413 789 -7 532 556 -102 946 345 -102 257 521 99,3 688 824
Netto -96 672 429 -95 109 732 -7 532 556 -102 642 288 -101 664 259 99,1 978 029

JIK-tilaaja- 
lautakunta
Tuotot 28 985 27 448 0 27 448 25 204 91,8 -2 244
Kulut -73 016 -70 380 0 -70 380 -62 088 88,2 8 292
Netto -44 030 -42 932 0 -42 932 -36 884 85,9 6 048

Hallinto- ja 
talousosasto
Tuotot 338 998 331 505 23 383 354 888 641 848 180,9 286 960
Kulut -97 088 911 -95 594 915 -7 582 556 -103 177 471 -102 476 546 99,3 700 925
Netto -96 749 913 -95 263 410 -7 559 173 -102 822 583 -101 834 698 99,0 987 885
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Osastopäällikön katsaus

Laura Ala-Renko 
talousjohtaja 
Hallinto-ja talousosaston osastopäällikkö

Hallinto- ja talousosasto vastaa kaupunginhal-
lituksen ja -valtuuston asioiden valmistelusta ja 
täytäntöönpanosta. Lisäksi osaston vastuualuee-
seen kuuluvat kaupungin toimistopalvelut, henki-
löstö- ja talouspalvelut sekä IT-palvelut. 

Perusturvan (sote) kustannukset ovat osa hallin-
to- ja talousosaston vastuualuetta. Tavoitteena on 
hyvä hallinto, jossa tehdään yhteistyötä eri sidos-
ryhmien kanssa. Talouspalveluiden tavoitteena on 
talouden seuranta, raportointi ja koko kaupungin 
jokapäiväisten talousasioiden laadukas hoito. 
kaikki tavoitteet toteutuivat hyvin. Tukipalvelukes-
kukseen kuuluvien it-, talous- ja palkkahallinnon 
palvelujen tavoitteisiin kuuluu tuottaa palvelut 
laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Vuosi 2021 oli vuoden 2020 tavoin koko maail-
massa edelleen poikkeuksellinen. Koronapande-
mia iski Suomeen alkuvuodesta 2020 ja pakotti 
maan hallituksen ottamaan valmiuslain käyttöön. 
Etätyöstä ja maskeista tuli uusi normaali. Vuoden 
2021 alussa tilanne Etelä-Pohjanmaalla helpottui, 
mutta syksyn 2021 myötä koronaviruksen uudet 
muodot alkoivat jyllätä ja sairastuttaa ihmisiä. 
Henkilöstölle on annettu etätyösuositus viime 
vuonna ajalle 1.1.-16.5.2021, mikäli työtehtävät 
sen mahdollistavat.

Valtio auttoi kuntia koronapandemian aikana 
erilaisilla tukipaketeilla. Kurikan kaupunki sai n. 
1,7 me euroa koronatukia verotulojen muodossa 
(yhteisöveron jako-osuuden väliaikainen 10% 
korotus) ja noin 148 te tukea valtionosuuksien 
kautta. Toisaalta v.2020 maksettuja koronaan 
liittyviä valtionosuuksia tarkistettiin ja vaikutus on 
negatiivinen kaupungille -265 te. 

Koronan aiheuttamia muita menoja kertyi kirjan-
pidon mukaan ainakin -58 321 euroa. Näihin 
sisältyvät mm. henkilökunnalle hankitut kasvo-
maskit. Lisäksi on toteutumattomia tuloja, joiden 
määrää on vaikea arvioida, ja välillisiä kustan-
nuksia (esim. kiireelliset karanteenien aiheuttamat 
varahenkilöjärjestelyt ja kasvu työmarkkinatuen 
kuntamaksuosuudessa), joita ei saada näkyviin. 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen menot kasvoivat 

5,1 %, mistä osa on todennäköisesti aiheutunut 
koronapandemian vuonna 2020 synnyttämästä 
palveluvelasta ja vuonna 2021 pandemian välil-
lisistä kustannuksista palvelutuotannolle.

Erikoissairaanhoidon ostopalvelumenoja vähentää 
Kurikan osuus 1 052 000 euroa EPSHP:n vuoden 
2021 ylijäämästä sairaanhoitopiirin toimittaman 
ennakkotiedon mukaisesti. Erä on kohdistettu 
vuodelle 2021, koska sote-uudistuksen rahoitus-
laskelmien oikeellisuuden edellytyksenä on, että 
tilastot vuosien 2021 ja 2022 sote-palveluostome-
noista vastaavat mahdollisimman tarkasti kyseisen 
vuoden sote-palvelutuotannon kustannuksia. 

Valtiokonttorin ohjaama talousraportointi kun-
nissa uudistui vuoden 2021 alussa. Siirtymä on 
edellyttänyt kunnilta muutoksia mm. laskentakoh-
teisiin, kustannuslaskentaan ja raportointijärjes-
telmiin. Uudistus on työllistänyt v.2021 aikana 
taloushallintoa. Kaikkien meno- ja tuloerien vaati-
ma tiliöintityö lisääntyi merkittävästi. Muutostyötä 
valmisteltiin Kuntaliiton ja FCG:n TIJO3 (tiedolla 
johtaminen kunnissa) -verkostossa. Ohjelmistotoi-
mittajan tuotekehitys ei kuitenkaan ole vastannut 
kaikilta osin uudistuksen herättämiin tarpeisiin, 
ja järjestelmien päivitykset vastaamaan tilasto-
uudistuksen raportointivaatimuksia vievät paljon 
resursseja yhä keväällä 2022.

Vuonna 2021 on myös sisäänajettu kaupunkiin 
maksu- ja verkkokauppakokonaisuutta, Ceepos-
ta, joka on myös työllistänyt taloushallintoa.

Vuoden 2020 lokakuun alussa tapahtunut palk-
kahallinnon järjestelmämuutos kuormittavuus on 
laskenut vuoden takaisesta tilanteesta. Ohjelma 
on kuitenkin edelleen keskeneräinen ja tilanteen 
parantumisesta huolimatta ratkaisujen saamisessa 
esiintyy viivettä. Palkkatiimin aikataulutus ja töiden 
rytmittäminen on täysin sidoksissa järjestelmä-
palveluita tuottavan Monetra Pirkanmaa Oy:n 
laatimaan aikataulutukseen, joka ei ole asiakkaan 
näkökulmasta optimaalisin vaihtoehto. Lisäksi 
palkkajärjestelmän monikantaympäristö aiheut-
taa jonkin verran ongelmia mm. käyttöoikeuksien 
rajaamisessa sekä järjestelmän luotettavuuteen.
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Helmikuussa 2021 allekirjoittanut palkkasi 
palkka- ja taloustiimien tueksi määräaikaisen 
työntekijän elokuuhun 2021 saakka helpotta-
maan kuormitusta ja auttamaan töissä tilanteen 
normalisoitumiseen saakka.

Tietohallinnossa v. 2021 aikana kaupungin puhe-
linliittymät siirrettiin Telialle ja työ jatkuu laiteliitty-
mien ja tytäryhtiöiden osalta.  Valtuuston kokous-
järjestelmät uusittiin ja työ jatkuu käytön opette-
lulla ja joidenkin lisäosien asennuksilla. Erityisesti 
etäkokouksien järjestäminen on tärkeä tulossa 
oleva asia. Vapaassa käytössä oleva kuntalai-
sille ja yrityksille suunnattu WiFi4EU (langaton 
wifi) verkko on nyt käytössä. Verkkoa voi käyttää 
taajamien keskusaukioilla, Kurikan urheilukentällä 
ja lisäksi julkisissä asiointipisteissä. 

Turvatulostusjärjestelmä on otettu käyttöön ja sen 
käyttöä laajennetaan koko ajan. Sen avulla tulos-
tamisen tietoturva on lain edellyttämällä tasolla ja 
tulostaminen on helpompaa. Kurikan kaupungin 
kassajärjestelmien yhdenmukaistaminen on aloitet-
tu ja sen käyttöönotto jatkuu seuraavina vuosina. 
Se helpottaa huomattavasti eri tahoilta tulevien 
kassatapahtumien käsittelyä ja mahdollistaa 
nykyaikaiset maksutavat, verkkokaupan ja esimer-
kiksi henkilöstöruokailun. Sähköisen arkistoinnin 
käyttöönotto etenee askel kerrallaan ja M-Files 
alustaa käytetään jo mm. sähköisissä lomakkeissa. 
Tietohallinto otti käyttöön myös oman työvälineen 
kaupungin laitekannan hallintaan ja ylläpitoon. 
Käyttäjille se näkyy nopeammin päivittyvinä tieto-
koneina ja puhelinten helpompana käyttöönotto-
na. Tietohallinnon asiakasmäärä kasvoi edelleen 
vuoden 2021 aikana, kun lomituspalveluiden 
henkilöstö siirtyi Kurikan kaupungin työntekijöiksi. 
Lisäksi tietohallinnon asiakkaiksi tulivat varaval-
tuutetut ja lautakuntien jäsenet. Yhteensä yli 100 
asiakkaan lisäys. Käyttäjiä on tällä hetkellä 1300 
hallinnossa ja sivistystoimen puolella n.2500 mu-
kaan lukien opettajien opetustunnukset.

Tietohallinto toimitti v. 2021 168 kpl uusia tieto-
koneita ja puhelimia hankittiin 232 kpl. Yhteensä 
ylläpidossa on yli 1600 käyttäjätyöasemaa ja 
800 puhelinta, kirjoittimet, heittimet, dokumentti-
kamerat, älytaulut jne. Tärkein tietojärjestelmäm-
me on koko laajan kaupungin alueelle, jokaiseen 
toimipisteeseen ulottuva tietoverkkomme, jota 
parannetaan jatkuvasti.

Allekirjoittanut palasi virkavapaalta v.2021 alus-
sa. Sijaisena toimi nykyinen hallintojohtaja Petri 
Lammassaari. Hallintojohtaja Simo Kankaanpää 
irtisanoutui virastaan 1.1.2021 lukien ja oli virka- 
vapaalla 16.11.2020 alkaen. Hannu Pihlaja toimi 
vs. hallintojohtajana 1.1.2021 saakka ja palasi 
hallinnon suunnittelijan virkaansa 1.1.2021.

Kaupunginhallitus on kokoontunut kuluneena 
vuonna 20 kertaa käsitellen yhteensä 357 py-
kälää ja kaupunginvaltuusto 11 kertaa käsitellen 
yhteensä 195 pykälää.

Kaupunginhallituksessa tai -valtuustossa on vuo-
den 2021 aikana käsitelty mm. seuraavat asiat:

•  Erityisopetuksen rehtorin viran perustaminen

•  Tietoliikenteen valokuituverkon laajentaminen 
Kurikan keskustan alueelle 

•  Uuden hallintosäännön hyväksyminen

•  Maapoliittisen ohjelman hyväksyminen

•  Kurikan kaupungin brändiuudistus - Unelmien 
maaseutukaupunki

•  Uuden perhekeskuksen hankesuunnitelman 
hyväksyminen

Kaupunginhallituksen nimeämä talouden tasa-
painotustoimikunta on kokoontunut säännöllisesti 
ympäri vuoden. Kaupunginhallitus on mukana 
talouden tasapainotustoimikunnassa. Vuonna 
2021 on tarkasteltu jälleen sosiaali- ja terveys-
palvelujen kustannuksia sekä talousarvion laadin-
taa. Talousarvion laadinta-aikataulua aikaistettiin 
v.2021 ja talousosasto kuten myös muut osastot 
pysyivät hyvin uudessa aikataulussa. Talouden 
tasapainotustoimikunnassa käsiteltiin mm. maksu-
tonta varhaiskasvatusta sekä kaupungin kiinteis-
töjen tulevaisuuden näkymiä.  

Esteettömän ja monipuolisen asumisen kehittämi-
sen toimikunta aloitti työskentelynsä ja antoi loppu-
vuodesta sosiaalipalvelujen jaostolle väliraportin, 
jossa tarkasteltiin ikääntyneiden, kehitysvammais-
ten, opiskelijoiden ja maahanmuuttajien asumisen 
nykytilannetta, kehittämistarpeita ja -ratkaisuja.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta kaupunki mak-
soi vuoden 2021 aikana kaikkiaan -1 110 881 
euroa. Budjettiin oli varattu- 1 050 000 e, käyttö 
ylittyi yli 60 te. Merkittävä kuntaosuutta kasvatta-
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Keskushallinto (Kaupunginhallitus)
Strateginen tavoite 

2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 
2021 Toteutunut 2021

Asiakas

Yrittäjä-Kurikka:

Kehitetään kaupungin asuk-
kaiden ja oman toiminnan 
käyttöön parempia tietolii-
kenneyhteyksiä ja digitaali-
sia palveluja

Laajennetaan langatonta 
verkkoa Kurikan keskustojen 
alueella

Laajennetaan asukkaiden ja 
konsernin käytössä olevaa 
langatonta laajakaista

Toteutettu langaton ylei-
söverkko ja laajennettu 
edelleen konsernin käytössä 
olevaa verkkoa.

Kuntalaisille tarkoitettujen 
palvelujen käyttökerrat 
(kansalaistulostuspalvelut, 
langaton laajakaista)

WiFi4Eu: 98/pv.

Vierailija: 880/pv.

Kirjasto: 45/pv.

Kehitetään ulkoista viestin-
tää

Kurkkaa.fi –sivuston kehit-
täminen

Palaute uudistetusta Kurk-
kaa.fi-sivustosta

Kurkkaa.fi-sivusto ei ole 
käytössä, tavoitteessa on 
tarkoitettu Kurikka.fi-sivustoa.

Kurikka.fi-sivulla on otettu 
käyttöön uusi tietojenhaku-
toiminnallisuus Valu Search. 
Uusi hakutoiminto tarjoaa 
mahdollisia hakutuloksia jo 
hakusanaa kirjoitettaessa 
ja lajittelee hakutulokset 
otsikoiden alle. Lisäksi uusi 
haku kohdistuu www.kurikka.
fi-sivuston lisäksi myös tie-
tyille muille sivustoille, jotka 
sisältävät tietoa kaupungin 
julkisista palveluista, mm. 
www.visitkurikka.fi, www.
kurikankirjastot.fi sekä www.
jikky.fi  

va tekijä oli yrittäjien työttömyysturvaoikeus, jota 
jatkettiin useaan otteeseen. Vastaava toteuma 
vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli -897 421eu-
roa. Koronapandemia aiheutti talouden taantu-
man, jonka myötä pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 
maanlaajuisesti.

Hallinto- ja talousosaston talousarvion 
toteutuminen

Hallinto- ja talousosaston tulos on -102 081 795   
muutettu talousarvio alittui  -987 885 euroa 
vuonna 2021. Nettomenojen toteuma oli 99,0 % 
eli -101 834 698 euroa, kun muutettu talousarvio 
oli -102 822 583 euroa.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät  
hallinto- ja talousosastolla ovat 
•  vaalit, 

•  tilintarkastus, 

•  keskushallinto 

•  JIK-tilaajalautakunta.

Näistä keskushallinto on budjetiltaan suurin, sillä se 
sisältää myös työllistämisen ja perusturvapalvelut. 

Vuonna 2021 kaupunginvaltuustoon nähden 
sitovista eristä kaikki vaaleja lukuunottamatta py-
syivät muutetussa talousarviossa. Vaalien ylityk-
seen varauduttiin lisämäärärahalla, joka kuitenkin 
osoittautui riittämättömäksi. Vaalien kustannuksia 
nosti koronapandemian aiheuttamat toimenpiteet.
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Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Hyvinvoiva Kurikka:

Joukkoliikenteen kehittämi-
nen

Avoimen joukkoliikenteen 
edelleen kehittäminen ja 
siitä tiedottaminen

Palvelubussien ja kunta-
keskusten välisen avoimen 
joukkoliikenteen käyttö

Palvelubussien käyttöaste on 
hiljalleen noussut koronan 
jäljiltä. Yhä suurempi osa 
kuntalaisia on löytänyt 
palveluliikenteen edullisena 
kulkuvälineenä. Palvelubus-
sien käyttö painottuu yhä 
ikääntyneisiin. Kuntakeskus-
ten välisen joukkoliikenteen 
matkustajat ovat lähinnä kou-
lulaisia ja toisen asteen opis-
kelijoita. Muutoin kuntalaiset 
eivät käytä sitä juuri lainkaan 
liikkumisen muotona.

Asiointipisteiden palvelujen 
tarjonta jokaisessa keskuk-
sessa

Asiointipisteet Jalasjärvellä, 
Jurvassa ja Kurikan keskus-
tassa

Asiointipisteiden määrä Jurvan ja Jalasjärven 
palvelupisteet kirjastoilla ja 
Kurikassa Laurintie 21

Asiointipisteiden palvelujen 
tarjonta jokaisessa keskuk-
sessa

Asiointipisteet Jalasjärvellä, 
Jurvassa ja Kurikan keskus-
tassa

Asiointipisteiden määrä Tavoitteen mukaisesti 

Prosessit

Tulevaisuuden Kurikka:

Etsitään uusia tapoja toi-
mintaan käymällä ennak-
koluulottomasti ja avoimesti 
asioihin käsiksi käyttäen 
nykytekniikan suomat mah-
dollisuudet.

Sähköisen sopimushallinnan 
käyttöönotto

Millä toimialoilla käytössä, 
koulutukseen osallistuneiden 
määrä

Kuntatoimiston uusi versio 
käytössä 1.6.2022. Kun-
tatoimiston hankinta muutti 
aikataulua

Sähköisen arkistoinnin käyt-
töönotto

Millä toimialoilla käytössä, 
koulutukseen osallistuneiden 
määrä

Kick off 13.4.2022 laajem-
min m-files; osa-alueita on 
jo käytössä

Taloushallinnon automati-
soinnin kehittäminen 

Automaattitiliöintien käyt-
töönotto ostolaskuissa

Ei toteutunut, automatisoitu 
talousraportointi vei kehittä-
misresurssit

Osaaminen

Kansainvälinen  
Kurikka:

Kielitaidon kehittäminen Kielitaidon kehittäminen niil-
lä, jotka tarvitsevat työssään

Englanninkielen kurssin 
suorittaminen tarpeellisilla 
henkilöillä, osallistuneiden 
määrä ja suoritusprosentti

Ei toteutunut koronasta 
johtuen 

Yrittäjä-Kurikka:

Henkilöstöjohtaminen on 
ammattitaitoista

Esimiesten kouluttaminen Järjestetty esimieskoulutus, 
osallistuneet %

Esimiespassi-koulutus alka-
massa 1.4.22

Kehityskeskustelukäytännön 
kehittäminen

Esimies käy kehityskes-
kustelun alaistensa kanssa 
vähintään kerran vuodessa

Käydyt kehityskeskustelut, 
tavoite 100 %

Kehityskeskustelut käyty  
76 %

Hyvinvoiva Kurikka:

Kehitetään työskentelymah-
dollisuuksia työkyvyttömyy-
den uhatessa 

Työkykyjohtamisen vahvis-
taminen

Yhdessä Kevan kanssa 
tehtävä työkykyjohtamisen 
laadullinen analyysi ja sen 
tulosten perusteella tehtävät 
toimenpiteet työkykyjohtami-
sen vahvistamiseksi

Analyysi siirretty koronan 
vuoksi v. 2022
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Työllistäminen Toteutunut 2020 TA 2021 
(alkup)

Toteutunut 2021

Velvoitetyöllistettävät 38 458

TE-toimisto ei ohjaa 
uusia velvoitetyöllis-
tettäviä kaupungille 
koronapandemian 

aikana

150 000 59 340

Koronan vuoksi velvoitetyöllistettäviä aiem-
paa vähemmän

Työllisyystyöt työllistämispalve-
luissa

65 690

Koronapandemia 
vaikeuttanut työllisyys-

töiden järjestämistä

80 000 33 088

Koronapandemia vaikeuttanut.

Työmarkkinatuen kuntaosuus 897 421

Kasvu 22 % työllisyys-
tilanteen heikennyttyä 

koronapandemiasta 
johtuen, huomioitu 
lisätalousarviossa

850 000 1 110 881

Kasvu huomioitiin lisätalousarviossa, muttei 
riittävällä tasolla. Selittyy pääosin pan-

demian vuoksi käyttöön otetulla yrittäjien 
työmarkkinatuella. 

Yhteensä 1 001 569 1 080 000 1 203 309
Tyhytoiminta 43 956 40 000 46 256
Rengonharjun takaustappio 59 086 58 443 58 443

Suoritteet TP 2019 TP 2020 TA 2021
Toteutunut 

2021

Verkkosivujen istuntojen (käyntien) määrä 266 366 315 000 270 000 352 780

Tietohallinnon kirjattujen tukitehtävien määrä 1 229 824* 1400 1155

Työasemien määrä 2 042 2261 1700 2275

 Älypuhelinten määrä 750

* Todellisuudessa tietohallinnon tukitehtävien määrä kasvoi aiemmista vuosista. Vuonna 2020 koronapandemian aihe-
uttamia lukuisia VPN-, Skype-, Teams- ja muita etätyön lisääntymisen aiheuttamia tehtäviä ei ole käytännössä ehditty 
merkitä tehtäväluetteloon.

Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Talous

Yrittäjä-Kurikka:

Kustannustietoisuuden 
lisääntyminen

Kustannusseurannan kehit-
täminen

Esimiesten kouluttaminen 
kustannusseurannassa, 
tilaisuudet 

Järjestetty tarpeen mukaan 
uusille esimiehille ohjaten ja 
neuvoen, erillisiä tilaisuuksia 
ollut vain 1

Sisäisyyden yrittäjyyden 
valmentaminen

Valmennus, tiimikeskustelut, 
tiimin ja yksilön tavoitteet

Tiimin ja yksilöiden tavoittei-
den määrittely

Käyty kehityskeskustelussa 
läpi
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JIK-ostot € TP2019 TP2020 TA 2021 Toteutunut 
2021

Kaupunginhallituksen tilaamat:

Työllistäminen 820 087 794 885 850 528 1 038 058
Vammaispalvelut 10 409 732 10 794 799 9 495 337 11 306 040
Lastensuojelu ja SHL:n mukaiset lapsiperhe-
palvelut

4 425 843 4 452 545 4 779 189 4 664 809

Muut sosiaalipalvelut 2 457 001 2 545 763 2 803 002 3 329 170 *
YHTEENSÄ 18 112 663 18 587 992 17 928 056 20 338 077 *
JIK-tilaajalautakunnan tilaamat:

Perusterveydenhuolto 14 508 268 17 480 804 17 562 681 17 934 360
Vanhuspalvelut 18 808 565 20 279 526 19 527 456 21 190 619
Ympäristöterveydenhuolto 800 433 679 285 711 220 834 712 
Erikoissairaanhoito 31 947 667 31 982 128 31 268 150 33 495 964 

Sis ylij.  
palautuksen

YHTEENSÄ 66 064 933 70 421 743 69 069 507 73 455 655*
JIK-ostot yhteensä 84 177 596 89 009 735 86 997 563 93 793 731 
Covid-19 asukaskoht. korvaus 347 752
Osuus JIK-alijäämästä 3 012 456
Muut

Kaupungin velvoitteeksi jääneet perusturvan  
henkilöstösivukulut

1 368 413 1 420 412 1 492 111 1 415 568

Työmarkkinatuen kuntamaksuosuus 735 410 897 421 850 000 1 110 881
Työllistämisen muut kustannuspaikka (netto) 252 135 184 798 261 671 157 199
Perusturva  
* Tilastouudistuksen johdosta tehtyjen tiliöintimuutosten vuoksi muut sosiaalipalvelut saattavat sisältää perusterveyden-
huoltoon aiemmin tiliöityjä palveluja. Selvitys tarkentuu palveluluokittaisen tilaston laadinnan yhteydessä.

JIK-tilaajalautakunta
Strateginen tavoite 

2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 
2021 Toteutunut 2021

Hyvinvoiva Kurikka:

Edellytetään tasalaatuisia, 
laadukkaita ja vaikuttavia 
perusterveydenhuollon 
palveluja

Palvelujen oikea-aikaisuus Hoitotakuun määräaikojen 
toteutuminen terveydenhuol-
tolain mukaisesti

Toteutunut (tilasto 1/2022)

Painotetaan ennaltaehkäise-
viä palveluja ja terveyden 
edistämistä

Määräaikaistarkastukset 
toteutuvat neuvoloissa sekä 
koulu- ja opiskeluterveyden-
huollossa

Toteutunut

Tuetaan hyvinvointia edistä-
vää toimintaa, osallistumista 
ja asiakaslähtöisyyttä

Ryhmätoiminta, kyselyt Asiakastyytyväisyys hyvällä 
tasolla

Koronapandemian vuoksi 
ryhmätoiminta tauolla, 
asiakastyytyväisyyskyleyä 
ei tehty. Palautelaatikot/
laitteet käytössä

Prosessit

Hyvinvoiva Kurikka:

Kehitetään ikäihmisten pal-
velurakenteita

Lisätään ikäihmisten kotona 
asumisen mahdollisuuksia 
kuntoutusnäkökulma ja 
esteettömyys huomioiden

Maakunnalliset linjaukset 
2025, % /+75 v.
•  kotona asuvat: vähintään 

94 %
•  ympärivuorokautisen hoi-

vassa asuu enintään 6 %

Edetty kohti tavoitetta:
Joulukuussa 2021 
•  Kotona asuvat 92,7 %
•  Ymp.hoiva 7,3 %

Perusturva
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Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Vahvistetaan kaikenikäisten 
omaishoitoa

Omaishoitajuutta tukevien 
palvelujen kehittäminen

Kotikuntoutustiimin perusta-
minen

Kotihoidon nykytilanne ja 
resurssit eivät mahdollistaneet 
tiimin perustamista

Palvelujen koordinaatio Monialainen asiakasohjaus Arviointi- ja kuntoutuspaik-
kojen perustaminen

Perustettiin kuhunkin vuoro-
hoitoyksikköön. Joulukuussa 
k.m. 6 paikkaa yhteensä. 
Arviointipaikoilta kotiutui lo-
ka-joulukuussa 11 asiakasta.

Hoidon oikea porrastus

Ei sakkomaksuja Ei toteutunut, vaan sak-
komaksujen määrä lähti 
nousuun kesällä 2021

Asiakassegmentoinnin kehit-
täminen

Sairaansijojen suhteellinen 
määrä maakunnallisten 
tavoitteiden tasolla

Maakunnallista tavoitetta ei 
ole asetettu. Sairaansijoja 
JIK ky:ssä 20 / 10.000 as, 
kun EP k.a. 19 /10.000 as. 
(vaihteluväli 14-27)

Tulevaisuuden Kurikka:

Uudenlaiset tuotantotavat Sähköisen ajanvarauksen 
laajentuminen

Suun terveydenhuollon säh-
köinen ajanvaraus otetaan 
käyttöön

Otettu käyttöön vuodenvaih-
teessa alle 10-vuotiaiden 
osalta. Käyttöönotossa 
hankaluuksia ohjelmiston 
vuoksi.

Etälääkäripalvelujen tilaa-
minen

Jurvan hoitajavastaanot-
totoiminnan kehittäminen 
etälääkärikonsultaatiolla

Jurvan lääkäritilanne ollut 
hyvä -21. Etälääkäriresurssia 
ollut käytettävissä osto-
palveluna koko Kurikan 
alueella. 

Virtuaali-/ etähoivan käyt-
töönotto kotihoidossa

Etähoivapalvelu otettu 
käyttöön koko JIK-alueella 
(33 videopuhelinta ja 6 
sensorilaitteistoa. V.2022 
lääkeannostelurobotti-pilotti

Osaaminen

Hyvinvoiva Kurikka:

Palvelujen tasalaatuisuuden 
turvaaminen ja saavutetta-
vuus

Rekrytointi koko JIK ky:n 
palvelukseen ja henkilöstön 
liikkuvuus

Henkilöstömitoitus suositus-
ten mukainen ja tasapuoli-
nen huomioiden asiakasra-
kenteen

Henkilöstön saatavuudes-
sa haasteita. Tehostetun 
asumispalvelun mitoitus lain 
mukainen tai parempi.
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Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Aktiivinen yhteistyö ja 
tulevaisuuden muutoksiin 
valmistautuminen

Jatketaan yhteistyötä mui-
den toimijoiden kanssa ja 
vaikutetaan maakunnallisen 
soten valmistelussa

Henkilöstön osaamisen 
vahvistaminen

VATEn valmistelujaostojen ja 
niiden alaryhmien työssä on 
suoraan mukana yli 30 hen-
kilöä (lisäksi varahenkilöitä). 
HVA-valmistelu järjestää 
esihenkilö- ja henkilöstöin-
foja, joihin kutsut välitetään 
koko henkilöstölle. Lisäksi 
JIK ky:n intrassa koosteita 
valmistelun edistymisestä. 
Viimeksi toteutettiin kysely, 
jossa koko henkilöstö sai 
esittää muutokseen liittyviä 
kysymyksiä. Valmisteluun 
liittyviä asioita käsitellään 
usein esihenkilöinfoissa, 
millä lisätään esihenkilöiden 
valmiutta keskustella asioista 
omien ryhmiensä kanssa.

Iso haaste valmistelussa on, 
että siihen kuluu merkittä-
västi aikaa ja sitä tehdään 
kuitenkin täysin oman työn 
ohella.

Talous

Yrittäjä-Kurikka:

Vaikuttavat perusterveyden-
huollon palvelut

Strateginen ohjaus Tarvevakioidut nettomenot 
eivät yli valtakunnan tason

Terveyden- ja vanhusten-
huollon indeksiluku 2019 
Ilmajoella 101, Kurikalla 99 
(koko maa 100)
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Elinvoimaosasto 
Valtuustoon nähden sitovat määrärahat (netto)

TP 2020 TA 2021 Muutos TA 2021 
+Muutos

TP 2021 Käyttö 
%

Poikkeama

Elinvoima- 
lautakunta
Tuotot 73 275 99 940 0 99 940 235 152 235,3 135 212
Kulut -712 797 -1 260 910 0 -1 260 910 -1 051 796 83,4 209 114
Netto -639 522 -1 160 970 0 -1 160 970 -816 644 70,3 344 326

Lomituspalvelut
Tuotot 7 278 366 7 487 121 0 7 487 121 7 180 644 95,9 -306 477
Kulut -7 175 670 -7 503 806 0 -7 503 806 -7 099 388 94,6 404 418
Netto 102 696 -16 685 0 -16 685 81 257 -487,0 97 942

Maaseutu- 
lautakunta
Tuotot 837 0 0 0 0 0,0 0
Kulut -334 850 -376 107 3 000 -373 107 -344 122 92,2 28 985
Netto -334 013 -376 107 3 000 -373 107 -344 122 92,2 28 985

Elinvoimaosasto
Tuotot 7 352 478 7 587 061 0 7 587 061 7 415 796 97,7 -171 265
Kulut -8 223 317 -9 140 823 3 000 -9 137 823 -8 495 306 93,0 642 517
Netto -870 839 -1 553 762 3 000 -1 550 762 -1 079 510 69,6 471 252

Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät

Osastopäällikön katsaus

Juha Luukko 
apulaiskaupunginjohtaja 
Elivoimaosasto osastopäällikkö

Vuonna 2021 uusia yrityksiä on Kurikkaan 
rekisteröity 102 (1 avoin yhtiö, 2 kommandiit-
tiyhtiötä, 58 osakeyhtiötä ja 41 yksityistä elin-
keinonharjoittajaa. Samaan aikaan lopettaneita 
yrityksiä on ollut 75 (3 fuusiota, 2 konkurssia, 8 
selvitystilassa, 26 lakannutta ja 36 rekisteristä 
poistettua).  

Elinvoimalautakunta on kokoontunut 10 kertaa. 
Yhdeksään elinvoimalautakunnan kokoukseen 
oli mahdollista osallistua etäyhteyksin. Kau-
pungin ja yrittäjäjärjestöjen yhteinen Y-tiimi on 
kokoontunut 6 kertaa. Myös Y-tiimin kokoontu-
miset on järjestetty hybriditilaisuuksina.  

Koronarajoitteiden vuoksi Yrityspalvelupiste For-
mun yrittäjille suunnatut aamukahvit on toteutettu 
virtuaalisesti. Virtuaalisia aamukahvitilaisuuksia 
on järjestetty tammi-kesäkuussa 4 kertaa ja 
tilaisuuksiin on osallistunut yhteensä 31 henkilöä.   

Vuonna 2020 aloitettua pop up –Formu toimin-
taa on jatkettu. Pop up Formun ajatuksena on 
tarjota mahdollisuus Formun asiantuntijoiden 
tapaamiseen matalalla kynnyksellä sekä Jur-
vassa että Jalasjärvellä kerran kuukaudessa. 
Sekä Jurvassa, että Jalasjärvellä Pop Up formu 
on järjestetty viisi kertaa Jurvassa ja viisi kertaa 
Jalasjärvellä. Maaliskuun tilaisuudet peruttiin 
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koronarajoitusten vuoksi. Yrittäjiä tilaisuuksiin on 
osallistunut Jurvassa yhteensä 5 ja Jalasjärvellä 
17. Syksyn aikana Popup tilaisuuksia järjeste-
tään vielä yksi Jurvassa ja yksi Jalasjärvellä. 

Yrittäjien toiveesta kokeillaan myös yritysasi-
amiehen iltavuoro –konseptia, jossa yritysasi-
miehen palvelut on käytettävissä ilta-aikaan 
klo 17-20. Iltavuoro tilaisuuksia järjestettiin yksi 
kussakin kuntakeskuksessa. Kurikassa Formun 
tiloissa, Jalasjärvellä Jalastuulessa ja Jurvassa 
Sellassa. Jurvan tilaisuudessa oli yksi osallistuja, 
muissa kävijöitä ei olut. 

Nuorten 4H- ja NY-yrittäjien tukemiseen tar-
koitettuja leijonanluola tilaisuuksia on järjestetty 
kaksi kertaa ja näissä tilaisuuksissa on yritys-
toimintaansa ollut esittelemässä yhteensä kaksi 
4H-yrittäjä. 

Kesäkuussa elinvoimaosasto otti käyttöön Ge-
milon CRM-järjestelmän, jonka tarkoituksena on 
helpottaa tiedonjakoa osastolla yrityskontaktien 
ja yritysten kanssa tehtyjen toimien sisällöstä. 
Järjestelmä helpottaa myös aiempaa luotet-
tavampien tilastotietojen keräämisen yrityksiin 
kohdistuvista toimenpiteistä. Kesä joulukuussa 
aikana järjestelmään on kirjattu 231 yrityskon-
taktia. Osastolla haetaan vielä parasta mahdol-
lista tapaa kirjata kontakteja eikä kaikkia pieniä 
tai yksittäisiin hankkeisiin liittyviä kontakteja ole 
tässä luvussa mukana. 

Kesäkuulla toteutettiin pyöräilytempaus, jos-
sa apulaiskaupunginjohtaja ja yritysasiamies 
pyöräilivät Kurikan läpi Saarijärveltä Sarvijoelle 
112 km matkan. Matkalla vierailtiin seitsemäs-
sä yrityksessä ja matkasta ja yritysvierailuista 
kuvattiin dokumenttivideo, joka julkaistiin syksyl-
lä. Videota esitettiin myös maaseutuparlamentin 
verkkolähetyksissä.

Elokuussa järjestettiin HankintaFoorumi, jossa 
esiteltiin kaupungin, kaupungin tytäryhtiöiden ja 
JIKin tulevia hankintoja ja hankintaperiaatteita 
yrityksille. Tilaisuus toteutettiin hybriditilaisuute-
na Kurikan kampuksella. Tapahtumassa asian-
tuntijaesityksen piti Etelä-Pohjanmaan yrittäjien 
hankintaneuvoja Anne Niemi. Yrityksiä tilaisuu-
teen osallistui 10. 

24.8. Elinvoimaosasto toimi otteluisäntänä 
Koskenkorvan urheilijoiden ja Kankaanpään 
välisessä superpesisottelussa. Otteluun kutsuttiin 

vieraaksi viimeisen vuoden aikana yrityspalve-
luihin yhteydessä olleita mikro- ja pienyrittäjiä. 
Tilaisuudessa vieraana oli kuusi yrittäjää. 

Kurikkalaisille alihankintayrityksille tarjottiin 
perinteisesti mahdollisuutta osallistua syyskuussa 
Tampereella järjestetyille alihankintamessuille 
Kurikan ja Kauhajoen yhteisellä messuosastolla. 
Riittävää yritysmäärää ei kuitenkaan saatu ka-
saan koronan johdosta, eikä osasto toteutunut. 
Yritysasiamies vieraili messuilla ja kävi tapaa-
massa paikalla mm. niitä kurikkalaisyrityksiä, 
jotka osallistuivat messuille omalla osastollaan. 

Maaliskuun alussa elinvoimaosastolla aloitti han-
kekoordinaattorin tehtävässä Reetta Yli-Hynnilä. 
Hankekoordinaattorin tehtäviin kuuluu yritysten 
avustaminen hankerahoitusten löytämisessä ja 
hakemisessa sekä kaupungin omien hankkeiden 
haussa ja hallinnoinnissa avustaminen.  

Osastolla on valmisteltu vuoden 2021 aikana 
Botniaringin alueelle suuntautuvaa hanketta, 
huonekaluyrittäjien yhteistä showroom-hanketta 
sekä keskustojen elinvoimaisuutta ja kauppiaiden 
yhteistyötä kehittävää hanketta. Kehittyvä Botnia-
ring sai myönteisen päätöksen Leader Suupohjal-
ta ja hankkeeseen rekrytöidaan työntekijä 100% 
työajalla. Lisäksi  yrityksiä on avustettu Leader 
Suupohjan YritysLeader rahoituksen haussa, 
REACT-EU rahoituksen haussa sekä valmisteltu 
yritysryhmähankkeita elintarvikealalle. Myös 
yhdistyksiä on avustettu erilaisten Leader hank-
keiden haussa. Hankekoordinaattori on avustanut 
myös liikuntatoimea hankkeiden edistämisessä 
sekä ollut mukana valmistelemassa Seutukaupun-
kien yhteistyöhankkeita eri rahoituslähteisiin.  

Kurikan matkailustrategia on valmistunut vuoden 
2021 lopulla. Strategiaa valmisteltiin yhteistyös-
sä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Liiketoimin-
ta ja kulttuurin kanssa. Valmistelutyötä tehtiin 
SeAMK:n johdolla sekä elinvoima osastolla että 
virtuaalisesti järjestetyissä yleisötilaisuuksissa. 
Laadittu strategia ja siihen liittyvä toimenpide-
suunnitelma on esitelty elinvoimalautakunnalle 
syyskuun kokouksessa.  

Heinäkuun alussa julkaistiin yhteistyössä vies-
tinnän kanssa Kurkkaa-verkkosivun tilalle uudet 
matkailu- ja asukasmarkkinointiin suunnatut 
nykyaikaiset verkkosivut. Unelmienkaupunki.
fi -sivusto kokoaa yhteen Kurikan parhaimpia 
puolia ja vahvuuksia ja visitkurikka.fi esittelee 
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monipuolisesti Kurikan matkailukohteita. Sivut 
liittyvät Unelmien maaseutukaupunki -kam-
panjaan, joka kytkee yhteen markkinoinnin ja 
kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksien kehittämisen. 

Elokuussa Jalaspop - Jalasjärven markkinat ja 
Kurikan markkinat. 

Kurikan Kauppiasfoorumin kanssa on järjestetty 
vuonna 2021: Pakkaspäivät 29.-30.1.2021, 
Shoppaile turvallisesti – Tue paikallista yrittäjää 
tempaus 12.–13.3.2021 sekä Black Friday ja 
joulunavaus 26.11.2021 

Marraskuussa toteutettiin äänestys kanta-Kurikan 
alueen uusista jouluvaloista elinvoimasta, viestin-
nästä ja tekniikalta kootun työryhmän johdolla. 
Äänestykseen valikoitui kolme eläinaiheista vaih-
toehtoa. Äänestyksessä sai ottaa kantaa myös 
uusien valojen sijoituspaikkaa. Äänestäminen oli 
mahdollista Facebookissa, Instagramissa, verk-
kosivuilla, kirjastoissa sekä muutamissa päiväko-
deissa/kouluissa. Kaikkien äänestäneiden kesken 
on arvottu 3 palkintoa. Äänestyksestä innostui 
myös Jyrän päiväkoti. Äänestyksessä eniten 
ääniä sai jouluvaloryhmä ”Jänöjussi kummastelee 
ohi jolkottavaa hirviperhettä”, joka sai 47 % ää-
nistä. Hopeasijan otti ”Kettu repolainen katselee 
kapuavaa karhuperhettä”, 30 % äänistä. ”Peura-
perheen kruunupäät aterialla metsän reunassa” 
sai puolestaan 23 % äänistä. Paikkaa äänesti 
yhteensä 246 ihmistä, ja suosituin ehdotus oli 
Kurikan tori, joka sai 68 % äänistä. Wanhan 
Aseman ja K-Supermarketin välinen puisto sai 22 
% äänistä, ja jotain muuta paikkaa ehdotti 10 %. 
Äänestystulos viedään tiedoksi Kurikan elinvoi-
malautakunnalle vuoden 2022 alkupuolella.  

Maaseututoimi 

Maaseututoimi on hoitanut viljelijätukien maksatuk-
sia, tuottanut digitaalisia koulutussisältöjä viljelijä-
koulutuksiin ja toteuttanut kevään maataloustuki-
hakujen prosessin. Viljelijätukihakemuksia palautti 
712 tilaa ja hakemusten tarkastus, sisäinen valvonta 
ja viljelijätukien maksatusprosessi  toteutui aika-
taulussa ja ongelmitta Koulutuksia yhdessä ProA-
grian kanssa on järjestetty maatilojen sukupolven-
vaihdos- ja yhtiöittämisasioista, bioenergiasta ja 
luomutuotannosta ja 2 uutta koulutuskokonai-
suutta toteutettiin loppuvuodelle. . “Kesäeläinten” 
hankkiminen kaupungin keskustaan toteutettiin ja 

kokemukset olivat positiivisia ja palaute samoin. 
Yhdessä SeAMK:n kanssa haettuun hankkeeseen 
maatalouden ilmastotoimenpiteisiin (TIME eli tule-
vaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto EP:lla) 
saatiin rahoituspäätös ja valittiin projektinvetäjä, 
hanke aloitti toimintansa elokuussa, pilottivaiheen 
osallistujia Kurikan alueelta on yli 20 maatilaa  

Häiriötilannevarautuminen 

Valmiuspäällikkö on valmistellut häiriötilanteiden 
johtamisen tilannekorttien käyttöönottoa yhdessä 
laajan viranomais- ja sidosryhmäkokoonpanon 
kanssa, työ valmistui toukokuun lopussa ja jatkuu 
laajemmalla teemalla. Pelastusopiston kanssa 
toteutettiin koulutuspäivä keskeisille kaupungin ja 
sidosryhmien toimijoille syksyn valmiusharjoituk-
seen valmentautumista varten. Harjoitus LSS21 oli 
syyskuussa.  Vapepan ja Jikkyn sekä Pelan kans-
sa yhteistyössä on suunniteltu ja toteutettu ko-
ronarokotusten avustavien tehtävien organisointi 
ja toteutus Vapepan vapaaehtoisten kautta. 
Valmiuspäällikkö osallistui AVI:en valmiusharjoi-
tuksen valtakunnalliseen valmistelutyöryhmään. 
VAP-varausten uudistaminen on työn alla. 

Welcome2ep 

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama Ete-
lä-Pohjanmaan maahanmuuttajien arki- ja 
osaamispalvelut –hanke aloitti toimintansa 
lokakuussa 2020. Hanketta kutsutaan nimellä 
Welcome2ep, nettisivusto ja some-kanavat ovat 
olemassa. Kurikan kaupunki hallinnoi hanketta 
ja maaliskuussa jätettiin hankkeelle jatkorahoitus 
–anomus ajalle 1.9.2021-31.8.2022. Jatkora-
hoituksen avulla on tarkoitus kattaa koko Ep-
alueen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvon-
tapalvelut, pois lukien Seinäjoki. Siellä toimii 
yhteistyökumppanina Moni-info.  

Asiakastyöskentely toimii hyvin, asiakkaat ovat 
itse yhteydessä tai yhteistyökumppanit ohjaavat 
asiakkaita palvelujen piiriin. Kuntakokeilu on jo 
lyhyessä ajassa osoittautunut hyväksi yhteistyö-
kumppaniksi ja pystymme palvelemaan yhteisiä 
asiakkaita tehokkaasti. Internetpohjaisen pal-
velun ohjautumista tukevan alustan suunnittelua 
tehdään yhdessä Pohjanmaan ohjaus- ja neu-
vontapalvelujen kanssa. Myös Kurikan kaupun-
gin omien nettisivujen kääntäminen englanniksi 
on aloitettu yhteistyössä viestintätiimin kanssa. 
Alueen toimijoiden kanssa suunnitellaan kv-
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rekry tapahtumaan syksylle. Yhteneväisen 
kotouttamisohjelman teko on aloitettu. Kehittä-
mistyö jatkuu alueellisten ja valtakunnallisten 
toimijoiden kanssa, Welcome2ep –hanke on 
tullut tunnetuksi valtakunnallisella tasolla.  

Keväällä 2021 tuli jatkorahoituksesta päätös ja 
hanke onnistui sopeuttamaan budjetin niin että 
syksylle suunniteltu laajentuminen koko Ete-
lä-Pohjanmaan alueelle onnistuu (pl. Seinäjoki). 
Lisähenkilön rekrytointi järviseudulle käynnistyi. 
Uusi logo ja brändi saatiin valmiiksi. Kaupungin 
nettisivuille on saatu tuotettua englannin kielellä 
info-paketti Kurikkaan muuttaville. Asiakastyös-
kentely on kasvanut ja uusia asiakkaita ohjautuu 
viikoittain. Koronaan liittyvät asiat työllistävät, 
asiakkaat tarvitsevat omankielistä tiedotusta. 

Elokuussa 1. hankekausi päättyi ja tilastoinnit 
saatiin tehtyä. Asiakasmäärien tavoitteet ylitettiin 
ja kokonaisuudessaan kausi oli onnistunut. 1.9. 
alkoi 2. hankekausi ja Welcome2ep kattaa nyt 
koko Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajien oh-
jaus- ja neuvontapalvelut, pl. Seinäjoki. Kurikan 
kaupunki jatkaa hankkeen hallinnointia. Kurikan 
maahanmuuttokoordinaattorille tuli Kurikan lisäksi 
Ilmajoki ja Isokyrö. Elo-syyskuussa järjestettiin 
yhteistyöpalavereita uusien kuntien sidosryhmien 
kanssa. Ja asiakastyöskentely käynnistyi. Myös 
Kurikan asiakasmäärät jatkoivat kasvamistaan 
syksyn aikana. Kurikkalaisia yrityksiä on saatu 
kontaktoitua ja yhteistyö heidän kanssa käynnis-
tyi. Hankkeeseen palkattiin 5. työntekijä ja hän 
sijoittuu järviseudulle, mutta palvelee koko e-p:n 
alueella venäjän ja ukrainan kielellä. Kotoutta-
misohjelman työstäminen jatkuu ja tavoitteena on 
saada se tämän vuoden aikana valmiiksi. 

Lokakuussa oli Get Hired -tapahtuma Seamk:lla, 
yhteistyössä Moni-infon kanssa. Syksyn aikana 
pidimme myös infoillan afganistanin tilanteesta, 
jälleen yhteistyössä Moni-infon kanssa. Loppu-
vuoden aikana varsinkin Ilmajoen kanssa lähti 
asiakastyö Etelä-Pohjanmaan Opistolla alkuun, 
yhteistyötapaamisia oli monien toimijoiden 
kanssa. Sedun kototutumiskoulutuksen oppilaille 
käytiin myös kertomassa Welcome2ep –hank-
keesta. Kurikassa perustettiin maahanmuutto-
työryhmä ja sen myötä saimme valmiiksi kotout-
tamissuunnitelman. Asiakastyö on lisääntynyt 
todella paljon. Yhteydenottoja on ollut nyt myös 
työnantajien taholta. 

Seutukaupunkiverkosto

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän 
kanssa –hankeessa luotu koulutuspilotti oli tar-
koitus aloittaa 3.5.2021. Koulutukseen ei saatu 
kuitenkaan tarpeesi hakijoita. Pilottia avattiin 
hakuun kolme kertaa ja viimeisellä kerralla 
markkinoinnin näkökulmaa keskitettiin sosiaali-
seen mediaan. Kolmannella kerralla koulutuk-
seen haki 12 opiskelijaa, joista haastattelujen 
jälkeen 10 valittiin aloittamaan koulutuspilotti. 
Ensimmäisen orientaatioviikon jälkeen koulutusta 
oli kuitenkin jatkamassa enää 2 opiskelijaa. Pilotti 
keskeytettiin. Syksyllä 2021 pilottia koitetaan 
startata uudelleen. Teollisten alojen vetovoima 
näyttää olevan ennätyksellisen alhaalla ja on-
gelma ei koske pelkästään Kurikkaa. Sama ilmiö 
toistuu ympäri suomea. Kurikkalaiset yritykset 
pilotissa: Relicomp, Fortaco, Lohimet ja Beam-net. 

Omat Hoodit –kampanjan kolmas osa päät-
tyi toukokuussa -21. Kampanjan kolmannessa 
osassa keskityttiin seutukaupunkien yrityksiin ja 
esiteltiin erilaisia työnkuvia nuorille. Kampanja on 
osa seutukaupunkien veto- ja pitovoima toimia. 
Kurikasta videoilla mukana olivat Kurikan Kont-
tori, Wanha asema ja KK-sisustus Oy. Joustavat 
koulutusmallit hanke päättyy vuoden 2021 lopus-
sa. Hankkeen loppuajalla keskitytään pilottimal-
lin uuteen starttiin ja kehitetään ideoita, joilla voisi 
parantaa teollisten yritysten mielikuvien muodos-
tumista varsinkin nuorten keskuudessa.  

Kurikka on  mukana  seutukaupunkien hakemas-
sa SEUTUrekry-Kansainvälisten rekrytointien 
tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien 
kehittäminen -hankkeessa, jossa Kurikka on osa-
toteuttajan roolissa ja Ketterää osaamista -hank-
keessa verkostokumppanin roolissa. Hanketta 
rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto. Molemmille 
hankkeille on myonnetty toiminta-aikaa välille 
1.1.2022- 30.6.2023. Hankkeeseen rekrytoi-
daan työntekijä 100% työajalla.  

Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden edistä-
misen kuntakokeilu käynnistyy 1.3.2021 alkaen 
ja se jatkuu 30.6.2023 saakka. Kuntakokeilun 
tehtävänä on yhteen sovittaa valtion ja kuntien 
resursseja, osaamista ja palveluja. Kuntako-
keilun aikana kehitetään työnhakijoidenpalve-
luja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan 
nykyistä tehokkaammin tunnistaa asiakkaiden 
yksilölliset palvelutarpeet, osaamisen kehittämis-
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tarpeet sekä mahdolliset työllistymisen esteet. 
Keskeisenä tavoitteena on edistää kuntako-
keilussa mukana olevien kuntien elinvoimaa ja 
kasvua tukevia palveluja tuomalla ratkaisuja 
osaavan työvoiman saatavuuteen alueiden 
yrityksille. Kaupunki laittoi hakuun Työllisyys-
koordinaattorin määräaikaisen viran jossa aloitti 
Markus Blommendahl 1.3.2021. Kokeilu on 
päässyt hyvin vauhtiin ja siirtyneiden asiakkai-
den suunnitelmavelkaa on pystytty purkamaan 
suunnitelmallisesti. Maakunnassamme lähesty-
tään täystyöllisyyttä joten osaavan työvoiman 
tarve jatkuu alueen yrityksissä kovana. Paikal-
listen koulutuksen järjestäjien kanssa on tehty 
yhteistyötä sekä alueen yritysten kanssa tehtävä 
yhteistyö on tiivistynyt ja ollut sujuvaa. Ensi 
vuoden puolella pohjoismaisen työvoimamallin 
myötä Kurikkaan saadaan valtion kustantamaa 
lisäresurssia työllisyyden hoitoon. 

SeAMK Maakuntakorkeakoulu 

Maakuntakorkeakoulun osalta yhteistyötä on 
tehty useiden SeAMKn hankkeiden kanssa ja 
kurikkalaisia yrityksiä on lähtenyt mukaan hank-
keiden toimenpiteisiin.  

Kurikan maaseutupalveluiden ja  SeAMK Ruoka 
-yksikön kanssa haettiin Maa- ja metsätalous-
ministeriöstä hankerahoitusta ilmastoviisaaseen  
maataloustuotantoon. TIME- Tulevaisuuden 
ilmastokestävä maataloustuotanto –hanke sai 
huhtikuussa myönteisen päätöksen MMM:n Hii-
lestä kiinni- rahoituksesta. Hankkeen budjetti on 
396 823 € ja hanke kestää syksyyn 2023 asti. 
Hanketta hallinnoi Seinäjoen ammattikorkea-
koulun Ruoka-yksikkö tehden tiivistä yhteistyötä 
Kurikan maaseutupalveluiden kanssa.  

NOUSU – Osaamisella uuteen nousuun jatkoi 
syksyllä aloitettua Digimarkkinoinnin valmennus-
ta. Uusina valmennuksina yrittäjille on aloitettu 
Heitä ankkurit tulevaan –valmennus, joka on 
yrittäjän henkiseen hyvinvointiin keskittynyt 
valmennus. Toisena alkoi Tunne yrityksesi talous 
– valmennus, joka vastaavasti toi osaamista 
yrityksen mm. kannattavuuteen, budjetointiin 
ja verosuunnitteluun.  Kevään viimeisenä val-
mennuspakettina toteutettiin Palvelumuotoilulla 
timantiksi -valmennus.

NOUSU on aktivoinut ja sparrannut yrityksiä 
kaikissa kustannustukien hauissa, antanut mm. 

digimarkkinointiin opastusta ja tukea sekä innos-
tanut erilaisiin kehittämistoimiin.  

Pienmessujen sijaan, jotka oli tarkoitus pitää pai-
kan päällä Kurikassa, SeAMK Tekniikan yksikön 
kanssa järjestettiin ”Yritysasiamies virtuaaliret-
kellä SeAMK Tekniikassa” virtuaalitapahtuma. 
Yritysasiamies J-P Kurikka oli tutustumassa yksi-
kön erilaisiin kehittämishankkeisiin ja teollisen in-
ternetin laboratorioon ollen yrittäjien edustajana 
kyselemässä ja kuuntelemassa. 

NOUSUn ensimmäinen rahoituskausi loppui 
30.4.2021, mutta Etelä-Pohjanmaan liitto jatkoi 
rahoitusta siten, että rahoitusosuus on nyt 90 %, 
10 % omarahoitusosuus  jaettiin Ilmajoen kun-
nan kanssa.  NOUSU-hanke jatkuu siten 2022 
loppuun asti. 

VIEXPO  

Business Finlandin Group Explorer hanke on 
vielä käynnissä, hankkeelle saatiin jatkoaikaa 
30.6.2022 asti. Mukana yksi yritys Kurikan 
alueelta. Käynnistynyt maaseutuosaston rahoit-
tama yritysryhmähanke Pohjanmaan design- ja 
lifestyle- yritykset Japanin markkinoille. Mukana 
yksi yritys Kurikan alueelta. Lisäksi myöntei-
sen rahoituspäätöksen on saanut kaksi muuta 
yritysryhmähanketta; Kasvua digikanavista ja 
luomuelintarvikehanke. Yrityksille tarjottu mah-
dollisuutta osallistumista hankkeisiin. 

Suunniteltu yhdessä kaupungin elinvoimalauta-
kunnan kanssa Viexpon totettamana markkin-
aselvitys-matka Grüne Woche 2022 messuille 
25.–27.1.2022. Matka päätettiin siirtää vuo-
delle 2023 koska osallistujia ei saatu riittävästi 
mukaan.  

Viexpon palveluiden esittely yrittäjien aamukah-
vitilaisuudessa. Lisäksi osallistuimme Maaseutu-
parlamenttiin kumppanin roolissa.  

Viexpon henkilökunta koostuu 10 asiantunti-
jasta, ja lisäksi meillä on vuoden aikana ollut 
apunamme 4 harjoittelijaa.  

Vuonna 2021 olemme olleet yrityksiin yhteydes-
sä puhelimitse, s-postitse tai tapaamisissa reilut 
5300 kertaa lähes 1000 eri yritykseen. Yrityk-
sille on tarjottu maksutonta vientineuvontaa, 
osallistumisia Viexpon järjestämille, messuille, 
markkinaselvitysmatkoille sekä maksuttomia 
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webinaareja ja ajankohtaista tietoa infokirjeen 
muodossa. 

Vuonna 2021 järjestimme yhteensä 35 eri 
tapahtumaa, joissa oli mukana yli 1400 osallis-
tujaa. 

Vuoden 2021 liikevaihto oli 339.253 euroa. 
Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat valtiolta 
saadusta tuesta 460.000,00 euroa, kunnilta 
saaduista tuista 123.262 euroa ja muista tuloista 
2.791 euroa. 

Lomituspalvelut 

Kurikan paikallisyksikön alueella kunnallisia 
lomituspalveluja käytti 702 maatalousyrittäjää. 
Itse järjestettyä lomitusta käytti 71 maatalo-
usyrittäjää. Yhteensä lomitettiin 28 030 päivää, 
josta kunnallisen lomituksen osuus oli 25 435 
päivää ja maatalousyrittäjien itse järjestetyn 
osuus 2 596 päivää. Vuodesta 2020 lomitetut 
päivät vähentyivät 2322 päivää eli 7,65 %. 
Sijaisapupäivien määrän väheni 3,4% (236 
päivää) edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosilo-
mapäivien määrä väheni 8,5% (1641 päivää) 
edellisvuodesta. 

Vuoden aikana seitsemän vakinaista maatalous-
lomittajaa jäi eläkkeelle ja kolme irtisanottiin. 

Arvioitua suurempi henkilöstömenojen ja lomi-
tuspäivien vähentyminen aiheutti talousarvion 
käyttömenojen ja –tulojen alittumisen. Koro-
napandemia vaikeutti täydennyskoulutusten ja 
kokousten järjestämistä lomittajille.  

Melan Välitä viljelijästä-projekti on jatkunut ja 
Kurikan lomituspalvelut on mukana toiminnassa. 
Välitä viljelijästä-projektilla tuetaan varhaisen 
välittämisen mallin mukaisella toimintatavalla 
maatalousyrittäjien jaksamista ja autetaan haas-
teellisissa elämäntilanteissa olevia viljelijöitä. 

Asiakastyytyväisyyskysely oli avoinna loppuvuon-
na, mutta yrittäjien sähköpostimuistuttelusta huoli-
matta vastauksia saatiin vain 16 kappaletta, joten 
tuloksia ei voida pitää kovinkaan edustavina.

Mela suunnitteli vuoden 2020 aikana lomituk-
sen paikallisyksiköiden yhdistämistä vuoden 
2022 alusta lukien muun muassa Etelä-Pohjan-
maan alueella. 22.12.2020 Mela ilmoitti, että 
Kurikan kaupungilla on parhaat edellytykset 
toimia koko Etelä-Pohjanmaan laajuisen lomitus-

alueen vetäjänä 1.1.2022 alkaen. Mela irtisanoi 
nykyisen toimeksiantosopimuksen päättymään 
vuoden 2021 lopussa ja lähetti uuden toimek-
siantosopimuksen, joka astui voimaan 1.1.2022 
alkaen. Kurikan lomituspalvelut kattavat vuoden 
2022 alusta lukien Alajärven, Alavuden, Kristii-
nankaupungin, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, 
Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kaupungit sekä 
Evijärven, Ilmajoen, Isojoen, Isonkyrön, Kari-
joen, Kuortaneen, Laihian, Lappajärven, Soinin, 
Teuvan ja Vimpelin kunnat. 

Yhdistymistyötä tehtiin vuoden 2021 aikana. Yh-
distymisprojektin vetäjänä toimi lomituspalvelu-
päällikkö ja yhdistymisen projektiryhmä koostui 
yhdistyvien paikallisyksiköiden vastuuhenkilöis-
tä. Alkuvuonna suoritettiin luopuvien paikallis-
yksiköiden kuntien kuuleminen ja vahva tahtotila 
oli, että lähipalvelut säilytetään ennallaan ja 
näin myös tehtiin. Henkilöstön siirtoon liittyvät 
asiat valmisteltiin ja hoidettiin henkilöstöpäälli-
kön toimesta. Hallinnon henkilöstölle järjestettiin 
koulutusta yhteisistä toimintatavoista ja mietittiin 
uudelle yksikölle visio ja arvot. Hallinnon hen-
kilöiden toimenkuvaukset laadittiin, suunniteltiin 
yksikön johtamismalli, laadittiin budjetti ja kilpai-
lutettiin ostopalvelulomitukset. 

Yhdistymisestä tiedotettiin yrittäjiä sähköpostilla 
sekä postitse lähetettiin tiedotelehtinen. Yrittäjien 
tiedotustilaisuus järjestettiin teamsin välityksel-
lä joulukuussa. MTK-liittoa kuultiin lomituksen 
yhteistoimintaryhmän muodostamisesta. Lehdistö-
tiedotteet lähetettiin alueen lehtiin ja yhdistyminen 
saikin hyvin näkyvyyttä lehdistössä. Yle Pohjan-
maa teki jutun alueuutisiin televisioon ja radioon. 
Lomittajille järjestettiin viisi kokousta marras-jou-
lukuussa, jossa yhdistymistä esiteltiin. Lomittajille 
jaettiin kokouksissa perehdytysopas, johon on 
koottu uuden yksikön tärkeimmät tiedot ja ohjeet.   

Yhdistymisprosessin aikana hallinnon henkilöstö 
osallistui Melan yhdistymisen tukiryhmän kou-
lutuksiin ja kokouksiin. Lomituspalvelupäällikkö 
laati liiketoiminnan luovutussopimukset Melan 
antamien ohjeiden mukaan.  

Etelä-Pohjanmaan lomituspalveluyksikössä 
työskentelee 23 hallinnon henkilöä ja lomituk-
set hoidetaan noin 260 vakituisen lomittajan 
voimin. Lisäksi apuna käytetään määräaikaista 
työvoimaa. Vuosilomaan oikeutettuja yrittäjiä 
alueella on noin 1700 henkilöä. 
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Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Asiakas

Yrittäjä-Kurikka:

Yritysten verkostoitumi-
nen

Elinkeinotoimen järjestämät 
monipuoliset verkostoitu-
mistilaisuudet

Tilaisuuksien määrä Merkittävä osa tilaisuuksista 
peruttu koronasyistä. 
Järjestettyjä tilaisuuksia 18 
Lisäksi NOUSU- hankkeella 
useita koulutustilaisuuksia.

Yrittäjien asiakaslähtöi-
nen palvelu

Kaupungin yrityspalvelui-
den hoitaminen

Asiakaskontaktien määrä 
(arvio)

n. 500 (arvio)

Tukihallinnon tehtävien 
hoitaminen maksajaviras-
tosopimuksissa määrätyillä 
kriteereillä

Viljelijöiden asiakasläh-
töinen palvelu

Mavin –raportit ja omaval-
vonnan raportit. Tavoitetaso: 
ei huomautettavaa rapor-
teissa

Prosessit

Yrittäjä-Kurikka:

Yritystoiminnan kehittä-
minen

Tuetaan yrityksiä uusien 
liiketoimintakonseptien 
löytämisessä

Alkavien yritysten neuvontaa 
toteutettu  omana toimintana 
sekä yhteistyössä uusyritys-
keskuksen kanssa.

Uusyrityskeskuksella 35 asia-
kasta Kurikasta

Yritysasiamiehillä  10+ uuden 
yrityksen perustamista koskevaa 
asiakkuutta ja 2 starttirahalau-
suntoa

Järjestetty liiketoiminnan 
kehittämiseen liittyvää kou-
lutusta

NOUSU-hankkeella useita 
koulutustilaisuuksia neljässä 
eri koulutuskokonaisuudessa 
vuoden aikana, joissa yht. 118 
osallistujakertaa.

Palkatttu hankekoordinaat-
tori edistä- mään yritystukien 
hyödyntämistä

kyllä

Aktivoidaan hakemaan 
yritystukia yrityksen kehit-
tämiseen

Kehityshankkeiden määrä 
ELY/Leader

(lainvoimainen päätös)

Suupohja 5 kpl +

YritysLeader 5 kpl

Liiveri  1 kpl

ELY:
Kehittämispalv. 11 kpl

Maaseuturahasto 8 kpl

Osaaminen

Kansainvälinen 
Kurikka:

Yritysten kansainvälisty-
minen

Vientimahdollisuuksien 
edistäminen hankkeiden ja 
Viexpon avulla

Järjestetty vientiä edistäviä 
hankkeita  ja tapahtumia

Useita hankkeita Viexpolla.

Tulevaisuuden  
Kurikka:

Hyödynnetään tutkimus-
toimintaa

Epanet-professuurien hyö-
dyntäminen

 Mukana useiden (4) professuu-
rien ohjausryhmissä

Epanet-professoreiden 
kanssa tilaisuuksien 
järjestäminen yhteistyössä 
SeAMKin kanssa

Tilaisuuksien määrä Ei tilaisuuksia pandemiasyistä.
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Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

SeAMKin ja muiden kor-
keakoulujen tki-hankkeisiin 
osallistuminen

 Mukana useiden hankkeiden 
ohjausryhmissä.

Yritykset osallistujina muka-
na useissa hankeissa.

Digitalisaation hyödyn-
täminen

Koulutusten järjestäminen Koulutustilaisuuksien määrä  Erillisiä digitalisaatiokoulutuksia 
ei ole järjestetty. Digitalisaatio 
läpileikkaavana teemana muis-
sa koulutuksissa ja tilaisuuksissa.

Koulutustilaisuuksiin osallistu-
jien määrä

 Erillisiä digitalisaatiokoulutuksia 
ei ole järjestetty. Digitalisaatio 
läpileikkaavana teemana muis-
sa koulutuksissa ja tilaisuuksissa.

Digitaalisaatiohankkeiden 
aloittaminen

Digitaalisaatiohankkeiden 
määrä

 -

Uusien digitaalisten 
työvälineiden ja alustojen 
käyttöönotto

Uusia digitaalisia työvälineitä 
ja alusto ja käytössä

 Teams, CRM

 Yrityspalveluissa otettu CRM-
järjestelmä käyttöön

 Kesäkuussa 2021

Nopeiden kuituyhteyksien 
lisääminen

Tehty toimenpiteitä kuituverk-
ko saatavuuden parantami-
seksi.

 Kyllä. Osallistuttu useisiin 
hankkeisiin.

 Aloitettujen kuituverkkohank-
keiden määrä.

 2 valokuitusaatavuutta edistä-
vää hanketta. Useita rakennus-
hankkeita.

Tilaisuudet ja kokoukset 
järjestetään hybridi mallilla

Vähintään 75% tilaisuuksiin 
ja kokouksiin on mahdollisuus 
osallistua  etäyhteyksin

Lähes kaikki tilaisuudet ja 
kokoukset toteutettu etänä tai 
hybridinä.

Talous

Kustannustietoisuuden 
lisääntyminen 

Valmennus, tiimikeskustelut, 
tiimin ja yksilön tavoittee

Tuloksien raportointi luot-
tamushenkilöille niiden 
valmistuttua. 

Osastokatsaus toimitettu lauta-
kunnalle neljännesvuosittain.

Analysointi ja jatkotyöskente-
lyssä  hyödyntäminen 

Kokemuksia hyödynnetty vuosit-
tain budjetin laadinnassa.

Uudet yritykset ja työ-
paikat

Aktiivinen yritysten houkut-
telu ja rohkaisu kasvuun 

Kaupungin yhteisöverotuotto-
jen kehittyminen 

5,923 t€ v.2021,  
3,868t € v.2020

Uusia yrityksiä perustettu 102, 
lakanneita 74. Yritysten nettoli-
säys 28.

Omistajavaihdosten edis-
täminen 

Osallistuttu EP:n yrittäjien 
omistajavaihdospalveluiden 
toteuttamiseen 

Rahoitettu omistajavaihdospal-
veluita ja osallistuttu vastaavaan 
ohjausryhmätoimintaan.

Osallistuttu EP:n yritysmark-
kinat –tapahtuman järjestä-
miseen 

Tapahtuma järjestetty Kurikassa 
30.10.2021
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Lomituspalvelut 

Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Asiakas

Hyvinvoiva Kurikka:

Lomituspalvelujen järjestämi-
nen asiakkaille.

Vuosilomat järjestetään 
lomavuoden aikana ja tasai-
sesti ympäri vuoden

Vuosilomaa pidetään keski-
määrin 26 pv/v/käyttäjä.

Vuosilomaa on pidetty 26 
pv/yrittäjä.

Sijaisapu- ja tuetun mak-
sulliset pyynnöt pystytään 
toteuttamaan

Sijaisapu- ja tuetun maksul-
lisen pyynnöt on pääosin 
pystytty toteuttamaan.

Maakuntauudistukseen 
valmistautuminen ei vaikuta 
lomituspalveluiden saata-
vuuteen ja asiakastyytyväi-
syyteen

Asiakaspalautekyselyn 
tulokset. 
Arviointi asteikolla 1-5 
(tavoite 4,0)

Asiakaspalautekyselyn tulos 
3,45

Prosessit

Tulevaisuuden Kurikka:

Palvelujen asiakaslähtöinen 
toteuttaminen.

Palveluista tiedotetaan riittä-
västi ja oikea-aikaisesti

Asiakaspalautekyselyn 
tulokset

Asiakaspalautekyselyn tulos 
3,0

Paikallisyksikkö toimii Välitä 
viljelijästä –verkoston peri-
aatteiden mukaisesti

Paikallisyksikkö osallistuu 
Välitä viljelijästä –sidosryh-
mätoimintaan

Välitä viljelijästä –sidosryh-
mätoiminta on toteutunut 
etätapaamisin.

Osaaminen

Ammattitaitoinen ja työhön-
sä sitoutunut lomitushenki-
löstö.

Tilakohtaista perehdytystä ja 
täydennyskoulutusta järjes-
tetään lomittajan koulutus-
tarpeen mukaisesti

Lomittajien osaaminen on 
kartoitettu. Asiakaspalaute-
kyselyn tulokset

Toteutunut.

Asiakaspalautekyselyn tulos 
3,65.

Talous

Paikallisyksikkö järjestää 
lomituspalvelut tarkoituksen-
mukaisesti ja taloudellisesti

Lomitusnetissä on ajantasai-
set tiedot

Ajantasaisia tietoja käyte-
tään lomitusten suunnitte-
lussa

Toteutunut. Lomitusnetin 
tietoja päivitetän vuosittain 
tilakäynneiltä ja asiakkailta 
saatujen tietojen mukaan.

Lomituksesta perittävien 
maksujen perintä on nopeaa 
ja tehokasta

Paikallisyksikkö laskuttaa 
lomituspalveluista perittävät 
maksut kunnan normaalin 
laskutuskäytännön mukai-
sesti.

Laskutus hoidetaan kuukau-
sittain

On toimittu normaalin las-
kutuskäytännön mukaisesti. 
Maksuaikaa myönnetään 
tarpeen mukaisesti ja yrittä-
jän kanssa neuvotellen. 
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Osastopäällikön katsaus
Päivi Hernesmaa 
Sivistysjohtaja 
Osastopäällikkö 

Sivistysosaston olennaisia tapahtumia ja 
2021 tilikauden toteutuminen 

Lautakuntien kokoukset järjestettiin keväällä 
pääsääntöisesti etäkokouksina ja syksyllä lähiko-
kouksina.  Sivistyslautakunnalla oli keväällä kuusi 
kokousta, joista viisi kokousta pidettiin etäkokouk-
sina. Vapaa-aikaalautakunta kokousti keväällä 
seitsemän kertaa, joista neljä kokousta pidettiin 
hybridikokouksena.  Sivistyslautakunta käsitteli 
keväällä 66 pykälää ja vapaa-aikalautakunnas-
sa käsiteltäviä asioita oli 38.

Uudet lautakunnat aloittivat toimintansa haas-
tavassa tilanteessa koronan yhä jatkuessa. Uusi 
sivistyslautakunta kokoontui syksyllä 2021 viisi ker-
taa ja käsitteli 42 pykälää. (§ 67-109). Vapaa-ai-
kalautakunnalla oli neljä kokousta ja käsiteltäviä 
pykäliä 22. Kokoukset järjestettiin lähikokouksina.

Sivistysosastolla nettomenot ylittivät syyskuun 
loppuun mennessä huomattavasti edellisvuosiin 
verrattuna vastaavan ajankohdan toteuman. To-
teutuman perusteella näytti, että mikäli se jatkuu 
vuoden loppuun samansuuntaisesti, tulee myön-
netty talousarvio ylittymään. Sivistyslautakunta 
teki 28.9 §29 päätöksen lisämäärärahan esittä-
misestä vuoden 2021 talousarvioon. Näin lauta-
kunta ennakoi, että pystytään reagoimaan vielä 
riittävän ajoissa tilanteeseen ja sopeuttamaan 
toimintaa, mikäli lisämäärärahaa ei myönnetä.  

Loppuvuodesta toteutuman tilanne tasoittui. Talous-
arvioon vuodelle 2021 tehdyt säästöt mm. avusta-
jien määrän väheneminen alkoi näkymään vuoden 
viimeisen neljänneksen aikana ja sivistysosaston lo-
pullinen vuoden 2021 toteutuma oli 99,1 % (+380 
000 €).  Sivistyslautakunnan toteutuma oli 99,2 
% (+310 000 €).  Perusopetuksen menot ylittyivät 

Sivistysosasto

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat (netto)
TP 2020 TA 2021 Muutos TA 2021 

+Muutos
TP 2021 Käyttö 

%
Poikkeama

Sivistys- 
lautakunta
Tuotot 2 360 079 2 479 562 0 2 479 562 2 330 966 94,0 -148 596
Kulut -38 643 729 -39 653 710 -650 000 -40 303 710 -39 847 351 98,9 456 359
Netto -36 283 650 -37 174 148 -650 000 -37 824 148 -37 516 385 99,2 307 763

Vapaa-aika- 
lautakunta
Tuotot 435 067 487 820 0 487 820 535 981 109,9 48 161
Kulut -3 433 550 -3 642 574 0 -3 642 574 -3 618 528 99,3 24 046
Netto -2 998 484 -3 154 754 0 -3 154 754 -3 082 548 97,7 72 206

Sivistys- 
osasto
Tuotot 2 795 145 2 967 382 0 2 967 382 2 866 947 96,6 -100 435
Kulut -42 077 279 -43 296 284 -650 000 -43 946 284 -43 465 880 98,9 480 404
Netto -39 282 134 -40 328 902 -650 000 -40 978 902 -40 598 933 99,1 379 969

Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät
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noin 60 000 € ja muu koulutoimi noin 100 000 €. 
Vapaa-aikalautakunnan toteutuma oli 97,7 % 
 (+70 000 €). Vapaa-aikalautakunnassa toimin-
takulut alittuivat noin 20 000 € budjetoidusta ja 
tulot ylittyivät noin 50 000 €. Liikuntapalveluiden 
toimintakate ylittyi 60 000 €, mutta vastaavasti 
kulttuuri- ja nuorisopalvelut alittivat budjettinsa

Maksutuotot jäivät molempien lautakuntien ta-
lousarvion osalta alle odotusten. Osittain tulojen 
väheneminen johtui koronan aiheuttamasta poik-
keustilanteesta toisaalta lakimuutoksesta.  Esimer-
kiksi uintimaksuja ei saatu odotusten mukaisesti 
kun uimahallin asiakasmääriä oli rajoitettava. 
Elokuun alussa voimaantullut uusi varhaiskas-
vatuksen asiakasmaksulaki taas alensi varhais-
kasvatuksen asiakasmaksutuottoja merkittävästi. 
Koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusta 
tasaamiseksi saatiin valtiolta varhaiskasvatukseen 
sekä esi- ja perusopetukseen erityisavustusta 
syyskuussa yhteensä 94 000 euroa. Rahoitusta 
tuli kunnan itse hakea. 

Korona vaikutti sivistysosaston toimintoihin koko 
vuoden ajan, joko niin, että toimintoja ei voitu 
järjestää tai niitä jouduttiin rajoittamaan. Myös 
kuntalaisten osallistumisaktiivisuus epävarmassa 
tilanteessa aiheutti palvelujen käytössä laskua.

Sivistyslautakunnan ja vapaa-
aikalautakunnan alainen toiminta 2021

Sivistystoimi - Opetus

Opetustoimessa pandemiatilanne oli alkuvuodesta 
hyvin rauhallinen. Yhteistyötä koulun ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa rajoitettiin. Rajoituksissa nouda-
tettiin maakunnallisia linjauksia ja niistä tiedotettiin 
yksiköihin. Syksyllä korona-altistuneiden määrä 
lisääntyi kouluissa ja päiväkodeissa. Opetusta jär-
jestettiin sekä etäopetuksena että lähiopetuksena 
kun osalle opetusryhmistä tuli karanteenipäätös. 
Vierailuja, retkiä ja yhteisiä tapahtumia peruttiin ja 
ohjelmanmuutoksista tuli osa koulun arkea. Yliop-
pilaskirjoitukset turvattiin siten, että kaikkien lukioi-
den abiturientit olivat ennen kirjoituksia etäope-
tuksessa. Varhaiskasvatuksessa toiminta pystyttiin 
järjestämään palvelutarpeen mukaan. Toiminnassa 
huomioitiin tutuiksi tulleet korona-ohjeet. 

Tammikuussa 2022 käsiteltiin opiskelijaraha-
hakemukset ja maksettiin opiskelijaraha. Ne 
alle 30-vuotiaat opiskelijat, jotka olivat kirjoilla 

31.12.2021 Kurikassa ja asuivat päätoimisesti Ku-
rikan ulkopuolella, olivat oikeutettuja hakemaan 
opiskelijarahaa. Hyväksyttyjä oli 128. Heistä 
50 opiskeli toisella asteella, 36 ammattikorkea-
koulussa ja 42 yliopistossa.

Opetustoimen kehitysohjelma perusopetukseen 
hyväksyttiin toukokuussa.

Uusi erityisopetuksen rehtorin virka saatiin täytet-
tyä väliaikaisesti elokuussa. 

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin syyslu-
kukauden aikana Jurvan, Kirkonkylän ja Paula-
harjun toimipisteissä. Lisäksi iltapäivätoimintaa oli 
tarjolla Koskuen ja Luovan toimipisteissä.

Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. 
Oppivelvollisuuden laajennus koski kaikkia niitä 
nuoria, jotka suorittivat perusopetuksen oppi-
määrää oppivelvollisina 1.1.2021. Lakiin sisältyi 
oppivelvollisen nuoren hakeutumisvelvollisuus 
jatko-opintoihin ennen perusopetuksen 9. luokan 
päättymistä sekä perusopetuksen järjestäjän 
hakeutumisvelvollisuutta koskeva ohjaus- ja val-
vontavastuu. Toisen asteen opinnoista tuli samalla 
maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden 
piiriin kuuluville nuorille.

Vuoden teemana perusopetuksessa oli kiusaami-
sen vastainen toiminta.  Kurikan yhteiskoulussa, 
Jalasjärven yläasteella ja Jurvan yhtenäiskoulus-
sa teemaa käsiteltiin järjestämällä oppilaille eri-
laisia tapahtumia. Kurikan yhteiskoulussa aihees-
ta järjestettiin helmikuussa kiusaamisen vastainen 
Mok-päivä yhteistyössä nuorisotoimen, seurakun-
nan ja poliisin kanssa. Jalasjärven yläasteella oli 
vastaavat teemapäivät huhtikuussa. Aihetta käsi-
teltiin kahden päivän aikana välitunneilla, luokan 
omalla tunnilla ja kolmessa työpajassa. Aiheina 
olivat ennakkoluulot ja rasismi, somekiusaaminen 
sekä tunnetaitojen ohjaus. Jurvan yhtenäiskoulus-
sa teemapäivää vietettiin toukokuussa mm. työ-
pajoin ja perehtymällä kiusaamisen kokemuksiin. 

Kurikan uuden alakoulun Tuiskulan koulun raken-
taminen eteni aikataulussa Mäkisaarenkadulla. 
Nimestä järjestettiin maaliskuussa yleinen nimikil-
pailu. Ehdotuksia saatiin 145. Nimitoimikunnan 
ehdotuksesta sivistyslautakunta nimesi Kurikan 
uuden alakoulun Tuiskulan kouluksi.

Tuiskulan, Säntin ja Keskikylän koulut lakkautettiin 
1.8.2021 alkaen. Keskikylän koulun oppilaat 
siirtyivät pääosin Kirkonkylän kouluun. Tuiskulan 
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ja Säntin koulut jatkoivat kahdessa toimipisteessä, 
vaikka ne yhdistettiin yhdeksi Tuiskulan kouluk-
si 1.8.2021 alkaen. Sivistyslautakunta päätti 
vuoden aikana, että uusi Tuiskulan koulu otetaan 
käyttöön kevätlukukaudella 2023. 

Petoeläinuhasta johtuen kuljetus tai autoonnousu-
paikan muutoksia tehtiin 29 kappaletta ensimmäi-
sellä vuosineljänneksellä. Loppukeväällä myöntei-
sen kuljetuspäätöksen sai 16 oppilasta.  Syysluku-
kauden aikana petokyytianomuksia tuli yhteensä 
33. Eniten hakemuksia tuli Miedon koulun alueelta.

Sivistystoimi – Varhaiskasvatus

Kurikan kaupunki tuli valituksi mukaan alku-
vuodesta Opetus-ja kulttuuriministeriön kaksi-
vuotiseen esiopetuskokeiluun.  Esiopetuskokeilu 
edellytti oman opetussuunnitelman laatimista 
esiopetuskokeiluun osallistuville lapsille ja sen 
hyväksymistä ennen kokeilun aloitusta. Kokeiluyk-
siköiksi otannassa valikoitui Iloniemen päiväkoti 
ja Kankaan päiväkoti. Esiopetuskokeilu aloitettiin 
elokuussa. Kokeiluryhmien henkilöstöllä on toteu-
tettu aloitukseen liittyvä startti- ja koulutuspäivä. 

Kurikan keskustan alueella vapaita paikkoja 
varhaiskasvatuksessa on ollut perhepäivähoi-
dossa. Jalasjärven alueella vapaita paikkoja oli 
eniten Luopajärven päiväkodissa. Jurvan alueen 
varhaiskasvatuspaikat ovat täynnä. Syksystä 
Jurvan alueen kasvaneeseen tarpeeseen vastat-
tiin perustamalla uusi lisäryhmä Kunnannupuun. 
Varhaiskasvatuspaikat on pystytty järjestämään 
kaikille hakijoille lakisääteisessä ajassa.

Sopevan avoimen päiväkodin toimintaa korona 
rajoitti osallistujamäärien suhteen. Toimintoja yl-
läpidettiin huomioiden koronaturvallisuus. Toimin-
nassa painottui ulkoilu ja leikkikenttätreffit sekä 
erilaiset perhesuunnistukset.

Liikkuvaa varhaiskasvatusta vahvistava hanke lii-
kuntatoimen kanssa yhteistyönä toteutettuna loppui 
kesällä. Sen avulla vakiinnutettiin aiemmin tehtyä 
kehittämistyötä lasten arkisen liikkumisen lisäämi-
seksi. Hankkeen loputtua aktiivinen yhteistyö lasten 
ja lapsiperheiden liikkumisen edistämiseksi jatkui.

Yksi merkittävä päätös vuoden aikana oli marras-
kuussa valtuuston tekemä päätös ottaa käyttöön 
Kurikassa maksuton varhaiskasvatus.  Maksutto-
malla varhaiskasvatuksella toivotaan olevan suotui-
sa vaikutus mm. kunnan pito-ja vetovoimatekijänä.

Kirjasto

Koronarajoitukset vaikuttivat alkuvuodesta 
kirjastopalveluihin. Kirjastojen lainaustoiminta 
jatkui, mutta lehtilukusalit pidettiin suljettuina.  
Myöskään tapahtumia ei järjestetty. Lehtilukusalit 
avattiin yleisölle uudestaan huhtikuussa.

Omatoimikirjastot ovat olleet käytössä kaikissa 
toimipisteissä 1.1.2021 alkaen. Omatoimikirjas-
toja jouduttiin välillä sulkemaan käytössä tapah-
tuneiden väärinkäytösten vuoksi. Asia saatiin 
hoidettua päivittämällä käyttösäännöt.

Uuden monipalveluauton suunnittelu käynnistet-
tiin alkuvuodesta. Tarjouspyyntö julkaistiin kesä-
kuun alussa ja tarjouksia saatiin kaksi. Kiitokori 
voitti tarjouskilpailun. Päätös hankinnasta tehtiin 
elokuun lopulla.

Kurikan kirjastot saivat 10 000 euroa valtionavus-
tusta eRiihi-hankkeeseen. Hankerahalla hankittiin 
julistetulostin, t-paitatulostin ja laserkaiverrin. Lait-
teet on tarkoitettu kurikkalaisten yhdistysten, seuro-
jen, kuntalaisten sekä kaupungin muiden osastojen 
ja toimijoiden käyttöön. Sivistyslautakunta päätti 
laitteiden käyttömaksuista marraskuussa.

Kirjasto on striimannut livelähetyksinä alkuvuo-
den aikana mm. kirjailijavierailuja, liikuntatoimen 
etäjumppia ja digivinkkauksia ja tarjonnut näin 
erilaisia tapahtumia kuntalaisille.

Eepos-kirjastojen yhteinen hanke ”Vieläkin parempi 
Eepos 2” sai valtionavustusta 44 000 euroa. Hank-
keella on tarkoitus mm. tukea kaikkia Eepos-kirjas-
toja uusien digitaalisten palvelujen käyttöönotossa. 

Pääkirjastoon valmisteltiin vuoden aikana Kelan 
asiointipisteen perustamista. Asiointipisteessä 
tullaan tarjoamaan Kelan palveluita yhteistyöso-
pimuksen mukaisesti.

Tapahtumatuotanto alkoi elpyä kaikissa kirjasto-
jen toimipisteissä syyskuussa. Satutunnit, kirjavink-
kaukset, kirjastonkäytön opetukset, novellikoukut, 
lukupiirit ja lukukoiratoiminta palasivat osaksi 
kirjastojen toimintaa.

Korona-ajan erilaiset rajoitukset ovat vaikuttaneet 
kirjastojen kokonaislainaus- ja kävijälukuihin jon-
kin verran negatiivisesti.  Kokonaislainausmäärä 
vuonna 2021 oli 360 179 ja kävijämäärä 122 
274. KurikkaLivelle katselukertoja vuoden aikana 
kertyi 48 466 ja katselutunteja 4133.
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Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimen palkitsemistilaisuus järjestettiin 
18.2. Kurikan pääkirjastolla osittain livestriima-
uksena. Tilaisuudessa muistettiin vuonna 2020 
kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen alueilla ansioi-
tuneita kuntalaisia ja palkittiin menestyneitä urheili-
joita. Tilaisuus striimattiin KurikkaLiven toimesta.

Vapaa-aikapalvelujen seurafoorumi pidettiin 
maaliskuussa Teams-kokouksena. Seurafooru-
missa mm. tiedotettiin kevään avustushausta ja 
muista ajankohtaisista asioista sekä keskusteltiin 
koronan vaikutuksista tapahtumiin ja toimintaan. 

Vapaa-aikalautakunnan avustukset olivat haet-
tavina 16.4.2021 mennessä. Kulttuuritoimen 
talousarviossa rekisteröidyille kulttuuriyhdistyk-
sille, kulttuuritoimijoille ja yksittäisille taiteilijoille 
oli varattu avustuksiin yhteensä 150 000 euroa, 
josta kaupunginvaltuuston hyväksymän talous-
arvion 2021 mukaisesti sitovana määrärahana 
museoille 79 000 euroa. Liikuntatoimen talous-
arviossa yhteisöjen avustuksiin oli varattu 91 000 
euroa ja nuorisotoimen talousarviossa yhteensä 
15 500 euroa. Talousarvioon varattujen toimin-
ta- ja kohdeavustusten myöntämisestä päätettiin 
vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 12.5.2021.

Harrastus kaikille Kurikassa –hanke sai OKM:ltä 
205 000 € avustuksen lukuvuodelle 2021-22. 
Harrastamisen Suomen malli -konseptiin liittyvä 
hanke on jatkoa neljällä kurikkalaisella koululla 
lukuvuonna 2020-21 toteutetulle pilottihankkeel-
le. Uuden hankkeen myötä koulupäivän yhtey-
dessä tarjottava harrastustoiminta laajeni kaikille 
Kurikan ala- ja yläkouluille. Harrastuskerhot 
saatiin syyskuusta alkaen käynnistettyä kaikilla 
mukana olevilla kouluilla.

Elokuun alussa aloitti virassa uusi kulttuuripääl-
likkö, joka toimii myös koko vapaa-aikatoimen 
vastuualueen esimiehenä.

Kulttuuripalvelut

Koronaepidemia leimasi ja haastoi kulttuuritoi-
mintaa myös vuonna 2021. Perinteiset kesätorit 
jäivät toteuttamatta ja tapahtumia oli kaiken 
kaikkiaan vähemmän kuin normaalisti. Lähes 
kaikki tapahtumat striimattiin KurikkaLiven toi-
mesta. Suoria livestream-lähetyksiä oli vuoden 
aikana 31 ja ne keräsivät 13430 katselukertaa 
ja 2284,5h katseluaikaa. Striimit jäivät videoina 

katseltavaksi KurikkaLive-kanavalle. Kaikiaan 
KurikkaLivessä julkaistin vuoden 2021 aikana 
136 videota, jotka keräsivät 48466 katselukertaa 
ja 4133,3h katseluajan. 

Kansallisen Veteraanipäivän juhlallisuudet jär-
jestettiin kulttuuritoimen ja Kurikan seurakunnan 
yhteistyönä 27.4. Jalasjärven kirkossa. Lastenmu-
siikkiorkesteri Orffit esiintyi Kurikan pääkirjastossa 
7.5. Konsertista tiedotettiin varhaiskasvatusta, ja 
lapset pystyivät seuraamaan tapahtumaa etänä.

KurikkaLiven juhannuslähetys striimattiin Jalasjär-
ven Kinolta 15.6. Juhannuslähetyksen ohjelmassa 
oli henkilöhaastatteluja, mökkijumppaa, juhannus-
taikoja ja musiikkiesityksiä. Heinäkuussa kulttuu-
ritoimen kesätyöntekijät, kesähessut tekivät Kurik-
kaLiveen videoesittelyjä Kurikasta, yhdistyksistä 
ja tapahtumista. Kesän aikana julkaistiin yhteensä 
30 videota. KurikkaLive on muutenkin kuvannut ja 
striimannut aktiivisesti eri tapahtumissa. Heinäkuus-
sa julkaistiin Suomi-Areenassa Kurikassa kuvattu 
video maatalouden energiainvestoinneista. 

Lastenkulttuurikeskus Louhimon kanssa yhteis-
työssä toteutettiin keväällä Eskarifestarit-päivä-
kotikiertue ja elokuun alussa Sirkusta Kurikkaan 
-lastentapahtuma Jurvassa ja Kurikassa. Louhi-
mon sirkus oli mukana myös Jalasjärvellä 2.-8.8. 
järjestetyssä Mukula-tapahtumassa. Samalla 
julkistettiin hankkeena toteutettu Mikki Paajasen 
taideteos Wilholan pihalle. 

Jalasjärven musiikkiopisto juhli 50-vuotista toi-
mintaansa juhlakonsertin merkeissä 15.8. Juhlaan 
vietiin kaupungin onnittelut.

Kulttuurialan yhdistystoimijoita kutsuttiin 22.9. in-
fo- ja keskustelutilaisuuteen koskien Merenkurkun 
neuvosoton StoryTagging-hanketta, jossa hae-
taan kiinnostavia luonnon- ja kulttuuriympäristöä 
koskevia tarinoita koottavaksi yhteiselle alustalle 
ja hyödynnettäväksi mm. markkinoinnissa.

Maaseutuparlamentti-tapahtumassa Kampuksella 
28.-30.9. KurikkaLive oli vahvasti mukana ja teki 
haastatteluja ja videoita koko tapahtuman ajan.

Lokakuun alun vanhustenviikolla 4.-6.10. toteutettiin 
Junnu & Ilpo -duon (laulu, haitari, kitara) kahdek-
san esiintymisen kiertue vanhusten asumisyksiköissä 
Jurvassa, Kurikassa ja Jalasjärvellä. Kiertue jatkui 
vielä 18.11. kahdessa Jurvan kohteessa. Musiikkia, 
yhteislaulua, runoja ja vitsejä sisältävä esitys keräsi 
yhteensä yli 210 iloista ja tyytyväistä kuulijaa.
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Kurikan kaupunki sai syksyllä mittavan taidelah-
joituksen, kun taidemaalari Tarja Polari lahjoitti 
kaupungille yhteensä 10 taideteosta, joista viisi 
Tarja Polarin itsensä ja viisi hänen isänsä Oiva 
Polarin maalaamia. Taidelahjoitusta juhlistettiin 
Kampuksella 9.11. kutsuvierasjoukon kesken. 

Syksyn päätteeksi saatiin järjestettyä joitakin ylei-
sötapahtumia. Kirjaston ja kulttuuritoimen yhteis-
työnä tarjottiin 26.11. Kitka Kollektiivin nykytans-
siteos kirjastolla. Yhteiskoulun auditoriossa esiintyi 
10.12. ukrainalainen lauluyhtye Brevis. Esitykset 
keräsivät yhteensä muutaman kymmenen hengen 
liveyleisön, mutta ne myös striimattiin ja jäivät 
katseltavaksi KurikkaLive-kanavalle, kuten myös 
Kurikan Soittokunnan ”Suomi sävelin”-konsertti 
yhteiskoulun B-salissa 21.11. 

Itsenäisyyspäivää juhlistettiin perinteiseen tapaan 
alkaen jumalanpalveluksilla kaikissa Kurikan 
taajamissa. Juhlan järjestelyvastuu oli nyt kau-
pungilla ja juhlapaikkana toimi Kurikan Kampus. 
Ohjelma toteutettiin Kampuksella ja striimattiin 
KurikkaLive-kanavalle. 

Nuorisopalvelut

Perusnuorisotyötä ja etsivää nuorisotyötä jatket-
tiin koronarajoitukset huomioiden. Nuorisotoimen 
työntekijät suuntasivat vuoden 2021 aikana 
työpanostaan koulupäivystyksiin nuorten avun-
tarpeen lisääntyessä koronan vuoksi. Nuorten 
tapaamiset järjestettiin epidemiatilanteesta huoli-
matta pääasiassa kasvokkain.

Tammikuussa saatiin rahoitusta koulunuoriso-
työ-hankkeeseen. Hankkeessa olivat mukana 
Jurvan yhtenäiskoulu, Kurikan yläkoulu ja Jalas-
järven yläaste. Koulunuorisotyöntekijän työhön 
kuului mm. mukana oleminen monissa koulun 
tilaisuuksissa ja toiminnoissa mm. oppilaskunnissa, 
tukioppilaitten ohjaamisessa jne. Hanke jatkui ke-
sän jälkeen koulujen alkaessa elokuun puolivälissä 
7-luokkalaisten ryhmäytyksillä.  Hanketyöntekijä 
sekä nuoriso-ohjaajat olivat mukana kaikkien ku-
rikkalaisten 7-luokkalaisten ryhmäyttämistilaisuuk-
sissa. Koulunuorisotyö koettiin kouluissa tarpeel-
liseksi ja hyödylliseksi ja hankkeen toimintamallit 
vakiintuivat vuoden mittaan kaikilla kouluilla. 

Nuorten työpajatoiminta Kurikassa siirtyi tou-
kokuun alusta uusiin tiloihin. Nuorten työpajalla 
kesä ja alkusyksy kuluivat ohjaustyössä sekä 

Kurikan uuden toimitilan sisustamisessa. Viimei-
senä käyttöön saatiin uusi puutyötila lokakuussa. 
Valmennettaville nuorille alkoi uutena toimintana 
taidepaja syyskuun puolivälissä.

Ohjaamotoimintaa järjestettiin alkuvuodesta lä-
hipalveluna Kurikan Kampuksella. Toiminta siirtyi 
koronarajoitusten aikana kerran viikossa annetta-
vaksi etäpalveluksi. 

Nuorisovaltuustoon kuului 12 jäsentä. Se kokoon-
tui vuoden mittaan säännöllisesti. Nuorisovaltuus-
to antoi mm. lausuntoja, osallistui etäkoulutuksiin 
ja laati vuoden 2020 toimintakertomuksen.. Syk-
syllä toteutettiin haku uuteen nuorisovaltuustoon 
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hakemuksia 
saatiin 12, joten vaaleja ei järjestetty. 

Heinäkuussa nuorisotoimi järjesti pääkirjastossa 
nuoriso-ohjaajien ja kesätyöntekijöiden ohjaa-
mana eSport-pelileiriviikon. 

Kävijämäärät Jurvan ja Jalasjärven liikennepuis-
toissa nousivat selvästi edelliskesään nähden. 
Liikennepuistot olivat avoinna kesä-heinäkuun 
sekä elokuun ensimmäisen viikon. Ohjauksesta 
vastasivat kesätyöntekijät. 

Wilholassa järjestettiin K-18 kahveja ja aloitettiin 
ryhmäohjaukset vuoden aikana yli 18-vuotiaille 
kerran viikossa. Järjestäjinä olivat etsivä nuoriso-
työntekijä ja nuoriso-ohjaaja.

Syyskuun alussa toteutettiin Camera Obscura Ja-
lasjärven yläasteella. Nuorisotoimesta tapahtumas-
sa mukana oli nuoriso-ohjaaja. Camera Obscura 
-toimintamalli on nuorten ryhmämuotoista mielen 
hyvinvoinnin edistämistä, ehkäisevää päihdetyötä 
ja sosiaalisia vahvuuksia sekä vuorovaikutustaitoja 
kehittävää toimintaa. Toimintaa varten rakennettiin 
Jalasjärven alueelle viikoksi Camera Obscuran 
mielikuvaseikkailun tekninen rakennelma.

Kaikkien nuorisotilojen aukioloaikoja laajennettiin 
syksyllä varaamalla 7-luokkalaisille oma aika 
perjantaisin klo 16-18 joulukuun loppuun saakka. 
Nuorisotilojen kävijämäärät kasvoivat syksyllä 
kevääseen verrattuna. 

Koulujen alku, yhteishaku, yhteistyöverkostojen 
aktivoituminen ja yhteiskunnan avautuminen lisä-
sivät työmäärää etsivässä nuorisotyössä. Yksilö-
ohjauksien, koulupäivystysten, mielenterveyspäi-
vien ym. järjestämisen lisäksi etsivä nuorisotyö oli 
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mukana paikkakunnan kutsunnoissa. 

Syksyllä alkoivat nuorten ohjaus- ja palveluver-
koston säännölliset kokoontumiset.

Liikuntapalvelut

Talvi oli erittäin sopiva talviliikunnalle ja Kurikan 
ladut sekä jäät olivat erinomaisessa kunnossa 
koko Kurikan alueella talvikauden ajan. Ku-
rikan Urheilupuiston retkiluistelurata ja moni-
puoliset ladut huomattiin myös maakunnassa. 
Liikunta-alueiden kunnossapitokustannuksia 
talviolosuhteet nostivat huomattavasti edelliseen 
vuoteen verrattuna. Kustannusten nousu näkyy 
kohonneina sisäisinä vuokrina.

Koronarajoitukset liikuntatiloissa jatkuivat. Uima-
hallit ja liikuntatilat olivat suljettuna 19.1.2021 
saakka. Jalasjärven uimahalli avattiin vasta 
3.3.2021 Molemmat uimahallit toimivat kevään 
avaamisen jälkeen ajanvarauksella rajoitetuin 
kävijämäärin valtaosan koko toimintavuodesta. 
Kaikkiin sisäliikuntatiloihin säädettiin rajoituksia ja 
toimintasuosituksia Avi:n ja alueellisen yhteistyö-
ryhmän Nyrkin suositusten ja Aluehallintoviraston 
määräysten ja ohjeistusten mukaisesti. 

Nuorisopassi saatiin näkyvämmäksi ja käyttö-
kohteet, käyttäjät ja käyttömäärät ovat nousseet 
merkittävästi loppuvuotta kohti. Syyslomalla jär-
jestettiin aktivoivaa ohjelmaa perheille kolmen eri 
tapahtuman muodossa niin ulkona kuin sisätilois-
sakin eri puolilla Kurikkaa.

Palvelusetelien käyttö yli 65-vuotiaiden ohjatussa 
ja tavoitteellisessa voimaharjoittelussa oli vä-
häisempää 2021 alkuvuodesta.  Käyttökertojen 
määrä nousi kesäkauden rauhallisemmasta tilan-
teesta marraskuulle saakka. Lisäksi erityisryhmien 
uinti- ja kuntosalikortteja sekä seniorikortteja haet-
tiin ja ostettiin aktiivisesti. Vuoden alussa käyttöön 
otettu sähköinen palvelusetelijärjestelmä helpotti 
käyntien seurantaa, raportointia ja laskutusta. 

Helmikuussa Avi myönsi avustuksen Omatoimisen 
liikkumisen edistäminen Kurikassa-hankkeelle.  
Hankkeella edistettiin kurikkalaisten liikunnallista 
elämäntapaa. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisoh-
jelma valmistui helmikuussa 2021 ja sitä on viety 
keväästä alkaen eteenpäin. Tämän Ohjelman 
jatkeeksi haettiin hanketukea työpaikkojen 
liikkumisen edistämiseen. Helmikuussa järjestet-
tiin Virtuaalinen kumppanuuspöytä yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa aiheena ”Onko kuntasi 
järjestöystävällinen”. Luontoreittien kehittämis-
hankkeesta saatiin Kurikan kymmenelle reitille tar-
kempi nykytilan kartoitus ja on tehty palvelutason 
ja saavutettavuuden arviointi sekä korjaussuunni-
telmat luontoreiteittäin.

Elintapaohjausta tekevä hyvinvointiohjaajan 
tehtävä vakinaistettiin alkuvuodesta. Erityisliikun-
nanohjaajan toimenkuvaa muutettiin niin, että 
jatkossa ohjaustoiminnan piiriin kuuluvat varhais-
kasvatusikäisten lisäksi sekä alakoululaiset että 
nuoret. Kussakin yksikössä on liikuntavastaavat, 
jotka toimivat kunnan liikunnanohjaajan kanssa 
verkostona. Osallistujamäärät lisääntyivät syys-
kaudella merkittävästi. 

Alkuvuodesta 2021 suunniteltiin uusia liikun-
tapaikkoja tai niiden korjaamisia. Muutamille 
hankkeille haettiin avustusta Leader Liiveriltä ja 
Leader Suupohjalta. Jyllinkosken luontoreitti ja 
Saarijärven laituri -hankkeille saatiin myönteiset 
avustuspäätökset. Hankkeet toteutettiin suunnitel-
lusti. Saarijärvelle saatiin uusi laituri lokakuussa. 
Hanketta jatketaan eteenpäin muutoshakemuk-
sella koska rahoitusta jäi jäljelle.

Jyllinkosken luontoreitin avajaiset pidettiin syksyl-
lä. Luontoreitti on saanut ansaitsemansa positiivi-
sen huomion kuntalaisilta. 
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Sivistystoimi (Sivistyslautakunta)
TP 2020 TA 2021 Muutos TA 2021 

+Muutos
TP 2021 Käyttö 

%
Poikkeama

Sivistysltk. 
hallinto
Tuotot 1 251 0 0 0 510 ***** 510
Kulut -206 435 -198 963 0 -198 963 -191 785 96,4 7 178
Netto -205 183 -198 963 0 -198 963 -191 275 96,1 7 688

Varhaiskasvatus
Tuotot 890 490 1 015 280 0 1 015 280 906 673 89,3 -108 607
Kulut -12 271 273 -13 050 472 0 -13 050 472 -12 536 274 96,1 514 198
Netto -11 380 783 -12 035 192 0 -12 035 192 -11 629 600 96,6 405 592

Perusopetus
Tuotot 1 116 889 1 070 077 0 1 070 077 1 100 282 102,8 30 205
Kulut -20 489 532 -20 624 594 -650 000 -21 274 594 -21 361 267 100,4 -86 673
Netto -19 372 643 -19 554 517 -650 000 -20 204 517 -20 260 985 100,3 -56 468

Palveluohjaus
Tuotot 126 050 140 617 0 140 617 151 418 107,7 10 801
Kulut -600 213 -601 000 0 -601 000 -573 056 95,4 27 944
Netto -474 163 -460 383 0 -460 383 -421 638 91,6 38 745

Lukiopalvelut
Tuotot 148 324 104 400 0 104 400 117 549 112,6 13 149
Kulut -3 025 279 -3 128 241 0 -3 128 241 -3 124 974 99,9 3 267
Netto -2 876 955 -3 023 841 0 -3 023 841 -3 007 425 99,5 16 416

Muu koulutoimi
Tuotot 2 589 86 388 0 86 388 2 725 3,2 -83 663
Kulut -741 352 -842 836 0 -842 836 -860 520 102,1 -17 684
Netto -738 763 -756 448 0 -756 448 -857 795 113,4 -101 347

Kirjastopalvelut
Tuotot 74 485 62 800 0 62 800 51 809 82,5 -10 991
Kulut -1 309 646 -1 207 604 0 -1 207 604 -1 199 475 99,3 8 129
Netto -1 235 161 -1 144 804 0 -1 144 804 -1 147 666 100,3 -2 862

Sivistys- 
lautakunta
Tuotot 2 360 079 2 479 562 0 2 479 562 2 330 966 94,0 -148 596
Kulut -38 643 729 -39 653 710 -650 000 -40 303 710 -39 847 351 98,9 456 359
Netto -36 283 650 -37 174 148 -650 000 -37 824 148 -37 516 385 99,2 307 763
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Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Asiakas

Hyvinvoiva Kurikka:

Laadukas, oppilaan yksilöl-
liset tarpeet huomioonottava 
opetus

Ennalta ehkäisevät toimen-
piteet ja resurssien kohden-
taminen oikea-aikaisesti ja 
yksilöllisesti

Pätevät opettajat % 212 opettajaa,  
joista 18 ei kelpoista  
=> kelpoisia 91,5 %

Päätoimiset erityisopettajat/
oppilasta

Tavoitteena lukuvuonna 
2021-22 on vähintään yksi 
erityisopettaja 120-150 
oppilasta kohden, mikäli 
koulussa ei ole pienryhmiä 
tai –luokkia.

Perusopetuksessa on 33 
erityisopettajaa ja 2061 op-
pilasta, suhdeluku siis 1:62

Tukiopetustuntien käyttö Tukiopetustunteja perusope-
tus 1981, lukio 52.

Avustajien määrä  
/oppilaiden määrä

Avustajia 82 / oppilaita 
2061

Perusopetuksen loppuun 
suorittaminen %

Kevään 9 lk oppilaista 97 % 
sai päättötodistuksen

Toisen asteen koulutukseen 
sijoittuminen %

Toisen asteen koulutukseen 
sijoittuminen 100 %. Pe-
rusopetuksen suorittamisen 
jälkeen laajennettua oppi-
velvollisuutta suoritetaan op-
pivelvollisuuslain mukaisessa 
koulutuksessa.

Tilastointipäivän 20.9. oppi-
lasmäärät

- tehostetun tuen oppimis-
suunnitelma

- erityisen tuen päätös

- tehostetun tuen oppimis-
suunnitelma 298 oppilasta

- erityisen tuen päätös 237 
oppilasta

Opetusryhmät muodos-
tetaan vuosiluokittain, 
yhdysluokittain tai muutoin 
tarkoituksenmukaisella 
tavalla niin, että oppilaiden 
tarpeet tulevat huomioiduk-
si ja opetuksen tavoitteet 
saavutetaan

Opetus on toteutunut 
pääsääntöisesti omassa 
vuosiluokassa tai kahden 
eri vuosiluokan oppilaiden 
yhdysluokissa.

Laaditaan ja hyväksytään 
erityisopetuksen strategia.

Erityisopetuksen strategia on 
laadittu ja hyväksytty.

Strategiaa laadittu, ei hy-
väksytty.

Vuoropuhelun ja yhteistyön 
lisääminen kodin ja koulun 
välillä.

Kodin ja koulun välisen yh-
teistoiminnan toteutuminen.

Covid-tilanne rajoittanut 
toimintaa

Tuetaan vanhempainyh-
distysten perustamista ja 
toimintaa kaikilla peruskou-
luilla.

Vanhempainyhdistysten 
olemassaolo ja toiminta.

Covid-tilanne rajoittanut 
toimintaa
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Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Tulevaisuuden Kurikka:

Pedagogisten tietojen päivit-
täminen ja ajantasaisuus

Maakunnallisiin koulutus-
hankkeisiin osallistuminen ja 
alueellisen koulutus- tarjon-
nan hyödyntäminen

Koulutusmenot € / opettaja Koulutusmenot yht.  
31.232 € n. 148 € / opettaja 
(sis. kurssimaksut, majoitus- ja 
matkakulut, päivärahat ja 
sijaiskustannukset). Koro-
napandemian vuoksi sekä 
etäkoulutusten yleistymisen 
johdosta pudotus lähes 60 % 
vuoteen 2019 verrattuna.

Osallistuttu Osaaja –hank-
keeseen (alueellinen koulu-
tusmalli).

Kirjatut koulutuspäivät 3,28 
pv/opettaja. 

Opettajien on OVTES 14 
§ mukaan osallistuttava 
lukuvuoden aikana kolmeen 
opettajatyöpäivään (veso).

Innovatiiviset ja uudistuvat 
oppimisympäristöt

Hankerahoitusten haku 
toimintojen kehittämiseen.

Haetut / saadut hankera-
hoitukset.

Kuusi hanketta meneillään, 
kaksi kielteistä päätöstä.

Tarkoituksenmukainen 
kouluverkko sekä terveet ja 
ajanmukaiset tilat

Oppilasmääräennusteet Varhaiskasvatuksen ja ope-
tuksen kehittämisen toimikunta 
perustettu.

Oppilasmääräennuste -tau-
lukko alempana.

Keskikylän, Säntin ja Tuisku-
lan koulujen hallittu lakkaut-
taminen.

Lakkautusten hallittu toteu-
tuminen.

Toteutunut.

Uuden alakoulun perustami-
nen. Opettajien valitseminen 
uuteen alakouluun ja opet-
tajien osallistaminen koulun 
kalustehankintoihin ja toimin-
takulttuurin suunnitteluun.

Opettajat valittu, opettajien 
osallisuus uuden koulun 
käyttöönottoon valmisautu-
misessa.

Toteutunut.

Sivistysosaston edustajien 
aktiivinen osallistuminen 
uuden alakoulun sekä 
Jalasjärven koulukeskuksen 
rakennushankkeiseen.

Sivistysosaston edustajien 
osallisuus rakennushank-
keissa.

Toteutunut.

Prosessit  

Tulevaisuuden Kurikka:

Moniammatillisen työn 
kehittäminen

Yhteistyöverkoston palvelu-
jen näkyväksi tekeminen ja 
saavutettavuuden varmista-
minen

Perhekeskuskoordinaattori-
toiminnan suunnittelu yhteis-
työssä muiden palveluntuot-
tajien kanssa

Lape-kokousten määrä

Palveluprosessien kuvaus

Lape-ryhmän toiminta 
päättynyt sote-valmistelun 
edetessä. Moniammatillista 
työtä tehty monissa ryhmissä 
monin tavoin. Osallistuttu 
maakunnallisen lasten ja 
nuorten hyvinvointi-suunni-
telman laatimiseen. Proses-
seja läpikäyty ja kuvattu

Lähiympäristön kanssa 
tehtävä yhteistyö

Koulun ulkopuolella 
tapahtuvan oppimisen tai 
yhteistyön määrä

Toteutunut huonosti covid-ti-
lanteesta johtuen.
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Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Osaaminen

Tulevaisuuden Kurikka:

Elämänhallinnan ja 
oma-aloitteisuuden tukemi-
nen

Tuetaan perusopetuksen 
opetussuunnitelman mukai-
sen yrittäjämäisen toiminta-
tavan toteutumista kouluissa.

Yrittäjämäinen toimintatapa 
näkyy koulujen arjessa.

Toteutunut.

Elämänhallinnan ja 
oma-aloitteisuuden tukemi-
nen

Toimivat oppilas-/opiskeli-
jakunnat jokaisella koululla

Oppilas-/Opiskelijakuntien 
toiminta

Toteutunut.

Kansainvälinen  
Kurikka:

Aktiivinen lapsi ja nuori toimija-
na ja vaikuttajana 

Tietotekniikan hyödyntämi-
nen kansainvälisyydessä ja 
kieltenopetuksessa

Kurikassa olevat vaihto-op-
pilasmäärät 

Ulkomaille suuntautuviin 
matkoihin osallistuvien opis-
kelijoiden määrä

Ei toteutunut covid-tilantees-
ta johtuen.

Hankerahoituksen hyödyn-
täminen lukio-opetuksessa

Hankkeiden toteuttaminen 
hankerahoituksella

Toteutuneet hankkeet Hankerahoitusta haettu 
aktiivisesti ja toteutunut neljä 
hanketta.

Talous

Yrittäjä-Kurikka

Palvelujen tuottaminen 
tehokkaasti ja tasapainoi-
sesti omana toimintana tai 
ostopalveluna

Resurssien tarpeen mukai-
nen kohdentaminen opetuk-
sen sisältöön

Tasapainoinen budjetti 

Tuntikehys/lukuvuosi

Toteutunut, ks. erillinen tau-
lukko ja suoritteet.

Kouluille turvataan riittävät 
opetusresurssit tarvittaessa 
oppilaita tai opettajia jous-
tavasti siirtäen

Kokonaistuntikehys perus-
opetukseen ja lukioille käy-
tetään ja jaetaan joustavasti 
yleis- ja erityisopetuksen 
välillä, jos opetusryhmien 
koko, oppilas-/opiskelija-
määrät tai opetuksen tar- 
koituksenmukainen järjestä-
minen tätä edellyttävät.

Toteutunut, ks. erillinen tau-
lukko ja suoritteet.

Opiskelija-avustusten mak-
saminen

Hakijoiden koulutuksiin 
sijoittuminen

Toteutunut, ks. erillinen tau-
lukko ja suoritteet.
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Oppilasmääräennuste/perusopetusryhmät

Koulu 2020–21
ennuste  

2021–22
Toteutunut 

2021

Hirvijärvi 56 / 4 65 55 / 3

Jurvan yhtenäiskoulu 1–6 lk 216 / 12 + Tuisku 209 215 / 12+Tuisku

Kangas 138 / 8 128 126 / 8

Keskikylä 25 / 3

Kirkonkylä + pienluokat 264 / 12 + 4 233 + 42 271 / 13 + 6

Koivisto 50 / 3 46 44 / 3

Koskue 56 / 3 54 53 / 3

Luopajärvi 70 / 4 72 71 / 4

Luopa 59 / 4 58 57 / 4

Metsola 58 / 3 63 57 / 3

Mieto 60 / 5 62 65 / 4

Paulaharju + pienluokat 268 / 12 + 5 249 + 30 283 / 13 + 5

Uusi alakoulu/Säntti 27 / 3 29 24 / 3

Uusi alakoulu/Tuiskula 48 / 3 43 43 / 3

Jalasjärven yläaste 227 / 15 + Valokki 227 241/ 15+Valokki

Jurvan yhtenäiskoulu 7-9 lk 122 / 7 + Tuisku 118 119 / 7 + Tuisku

Kurikan yhteiskoulu 359 / 22 346 337 / 21

- Tuntikehyksen / 
 kurssimäärän tavoitetaso: Seurantatapa: tuntikehys/kurssimäärä / lukuvuosi

TP 2019 TP 2020 TA 2021 Toteutunut 2021

Vuosiluokat 1–6 

Oppilasmäärä 1390 1390 1383 1364

Tuntikehys 2155 2 105+50=2 155 2107 2081

Tuntikehys,  
erityisopetus

475 475+66-30=511 505 496

Vuosiluokat 7–9 

Oppilasmäärä 744 713 691 697

Tuntikehys 1439 1424+15 = 1439 1409 1390,5

Tuntikehys,  
erityisopetus

207 206 + 30 = 236 236 280,5

Lastensuojeluyksiköt 6 + 24 51 + 26 51+ 26 60 + 26

Lukio

Oppilasmäärä
403 (josta kahden 

tutkinnon suor. 46 ja 
aine-opisk. 40)

392

(Josta kaks. t. 44 ja 
aineopisk. 40)

315 + 80
363  

(jostakahden tutkin-
nonsuor. 64)

Kurssimäärä 547+20+20 580 580 580
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- Koulukuljetus 1 – 4 luokalla koko 
lukuvuoden, jos matka vähintään 3 km.

Seurantatapa: kuljetusoppilaiden 
lukumäärä/vuosi

Oppilaat joiden koulumatka on 3-5 
km:

kevät
1 lk: 32 opp.
2 lk: 26 opp.
3 lk: 37opp.
4 lk: 32 opp.

syksy
1 lk: 31 opp.
2 lk: 32 opp.
3 lk: 21 opp.
4 lk: 40 opp.

- Kurikkalan Setlementille kansalaiso-
pistotoiminnan järjestämisestä avustus 
300 000 €

Avustuksen myöntäminen. 

Avustus sisältää kahden vakituisen 
musiikinopettajan palkkakustannukset 
sovittujen opetustuntien mukaisesti.

Seurantatapa: käyttö/vuosi

Avustus maksettu kokonaisuudessaan.

- Musiikkiopistotoiminnan järjestämi-
sestä avustus Alajärven musiikkiopis-
tolle 210 000 €.

Avustuksen myöntäminen  
Seurantatapa: käyttö/vuosi

Avustusta maksettu 317 000 €.

- jääajan osto Kurikan Jäähalli Oy:ltä 
35 000 €

Avustuksen myöntäminen

Seurantatapa: käyttö/vuosi

Avustus maksettu kokonaisuudessaan.

- Suupohjan koulutuskuntayhtymä 
(VUOKSI) 10 000 €  

Perussopimuksen mukaisen osuuden 
maksaminen.

Seurantatapa: käyttö/vuosi

VUOKSI:lle maksettu perussopimuksen 
mukaista maksuosuutta 

5 591 €.

- opiskelijaraha 25 000 €, jaetaan 
syksyllä hakijoiden kesken (korkein-
taan 200 €/opiskelija)

Seurantatapa: käyttö/vuosi Opiskelijaraha maksettu 128 opiskeli-
jalle yht. 24.965 €

II-aste: 50 opiskelijaa

AMK: 36 opiskelijaa

yliopisto: 42 opiskelijaa

Suoritteet TP 2019 TP 2020 TA 2021 Toteutunut 2021

Peruskoulut (Sisältää mahd. erillisrahoitushankkeet)

Menot 19 661 673 20 489 532
20 624 594 

+ 650 000
21 361 267

Oppilasmäärä 2 107 2 103 2 074 2 061

€/opp. 9 332 9 743 9 944 10 365

Opetustunnit  
(ei sis. erityistehtäviä)

168 234,7 169 119 166 000 166 893

€/opetustunti 116,87 121,15 122,04 127,99

Lukio (Sisältää mahd. erillisrahoitushankkeet)

Menot 3 087 757 3 025 279 3 128 241 3 124 974

Opiskelijamäärä + aineopisk. 403 308 + 84 = 392 315 + 80 299 + 64

€/opp. 7 662 9 822 9 931 10 452

Opetustunnit  
(ei sis. erityistehtäviä)

20 707 23 324,4 20 700 22 121

€/opetustunti 149,11 129,70 151,12 141,27
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Varhaiskasvatus
Strateginen tavoite 

2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 
2021 Toteutunut 2021

Asiakas

Hyvinvoiva Kurikka:

Varhaiskasvatuspaikan 
myöntäminen lakisääteises-
sä ajassa

Neljän kuukauden 
järjestelyaika, jos toinen 
huoltajista on kotona. 
Työn tai opiskelun 
vuoksi, tai jos tarve ei 
ole ollut ennakoitavissa, 
kahden viikon järjeste-
lyaika. Paikka tarjotaan 
jokaiselle hakijalle lain 
hengen mukaan mah-
dollisimman pian

Palvelun piirissä olevien 
lasten määrä. Täyttöasteen 
seuranta (kirjoilla olevat 
lapset)

30.4.tilanne

30.9. tilanne

Varhaiskasvatuspaikka on kyetty 
myöntämään lakisääteisessä ajassa.

Huhtikuussa 30.4.:  
lapsia palveluiden piirissä 
850 lasta (kunta+seteli), 89% var-
haiskasvatusikäisistä. 

Syyskuussa 30.9.: lapsia palvelui-
den piirissä 780 (kunta+seteli) lasta, 
88% varhaiskasvatusikäisistä.

Käyttöaste vaihtelee päivittäin ja 
yksiköittäin. Marras-joulukuussa 
vaihteluväli 36-94 %. Aikavälin 
käyttöasteen keskiarvo on 62 %

Avoimen varhaiskasva-
tusyksikön laaja-alaisen 
yhteistyön jatkaminen ja 
kehittäminen uudelleen jär-
jestellen perheiden varhai-
sen tukemisen kehittämiseksi 
yhteistyössä JIK ky:n perhe-
keskuksen sekä kolmannen 
sektorin kanssa

Avoimen varhaiskas-
vatustoiminnan kehit-
täminen koko Kurikan 
alueella huomioiden eri 
toteuttamistavat

Avoimen päiväkodin 
toiminnan monimuotoisuus 
yhteistyössä eri toimijoi-
den kanssa koko Kurikan 
alueella. Raportoidaan, 
millaisia avoimen varhais-
kasvatuksen toimintoja 
toteutuu

Korona on vaikuttanut avoimen var-
haiskasvatuksen toimintoihin siten, 
että perhekerhotoiminnoissa on huo-
mioitu yleisiä henkilömäärien rajoi-
tuksia. Käytössä on ollut etukäteen 
ilmoittautuminen perhekerhoihin. 

Kävijämääriä: 
- perhekerhot 0-36 
- vauvakahvila 0-22 
- jalkautuva avoin Sarvijoki 23-24 
(tauolla 11/20 - 9/21)

Lasten kerhotoiminta on ollut 
pääsääntöisesti toiminnassa pieniä 
taukoja lukuunottamatta silloin kun 
koronatilanne on ollut pahempi. 
Toimintoja on järjestetty normaalia 
enemmän ulkona, mm. leikkikentil-
lä, urheilukentällä sekä huoltajien 
toiveesta yhteiset vaunulenkit.

Toimintoja on muokattu ja monipuo-
listettu.

Muksuparkkitoimintaa on järjestetty 
perheiden tarpeiden mukaan eri 
ajankohtina.

Yhteistyö liikuntatoimen kanssa on 
lisääntynyt; mm. urheilukentällä 
liikuntatoimi on järjestänyt huoltajille 
ohjelmaa samalla kun Sopevan 
henkilöstö on touhunnut lasten 
kanssa. Hyödynnetty enemmän so-
siaalista mediaa jakaen sen kautta 
vinkkejä yhteisisestä tekemisestä las-
ten kanssa. Facebookin lisäksi luotu 
Sopevalle oma Instagram –tili.

Yhteistyötahoja: JIK, MLL Jalasjärvi 
ja Jurva, Sarvijoen kyläseura, yrityk-
set, oppilaitokset.
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Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Lasten luontaisen liikkumisen 
lisääminen varhaiskasva-
tuksessa Liikkuva varhais-
kasvatus –hankerahoituksen 
avulla

Liikkumisen lisäämi-
nen ja huomioiminen 
arjen pedagogiikassa 
sekä hyödynnetään 
monipuolisesti erilaisia 
ympäristöjä ja liikunta-
paikkoja.

Kehittymistä arvioidaan 
jatkuvan luontaisen pa-
lautteen ja itsearvioinnoin 
perusteella.

Liikuntatoimen kanssa yhteistyössä 
on vahvistettu varhaiskasvatuksen 
liikkumisen vuosikellon jalkaut-
tamista arjessa. Hankerahoilla 
yksiköt ovat saaneet hankkia omia 
tarpeita vastaavia välineitä, jotka 
tukevat erilaista liikkumista ja 
innostavat lapsia siihen.

Lasten luontaisen liikkumisen 
lisääminen varhaiskasva-
tuksessa Liikkuva varhais-
kasvatus –hankerahoituksen 
avulla

Liikkumisen lisäämi-
nen ja huomioiminen 
arjen pedagogiikassa. 
Lisätään seurojen ja 
yhdistysten kanssa 
yhteistyötä mahdolli-
suuksien mukaan

Kehittymistä arvioidaan 
palautekyselyn perusteel-
la. Järjestettyjen koulutus-
ten määrä ja raportointi. 
Seura- ja yhdistysyhteis-
työn seuranta

Reunamo research -kehittävän pa-
lautteen toiminnan arviointi, joka 
antaa arvioita myös liikkumisen 
toteutumisesta. Raportti valmistunut 
joulukuussa 2020. 

Itsearviointi tehty kevät/kesällä 
2020 webropolilla.  

Liikkumisen vuosikellon laatiminen 
varhaiskasvatukseen.

Monitoimijaisen yhteistyön 
ylläpitäminen ja kehittämi-
nen lapsiperhepalveluiden 
kanssa, jotta mahdolliste-
taan perheille varhainen tuki 
ja apu.

Erilaisissa työryhmissä 
mukana oleminen, yh-
teiskehittämistä lapsiper-
hepalveluiden kanssa

Raportointia prosessien 
sujuvuudesta ja toimintata-
voista ja menetelmistä

Aluetiimityön toteuttaminen yhdessä 
Jikkyn sosiaalityön, neuvolantoi-
minnan sekä perhetyön kanssa on 
toteutunut säännöllisesti joka toinen 
viikko. 

Kuukausittaiset lastenkuntoutustyö-
ryhmät ovat toteutuneet ja niissä 
mukana ovat olleet varhaiskasva-
tuksen erityisopettajat. 

Alueelliseen perhekeskustoimin-
nan kehittämiseen on osallistunut 
varhaiskasvatuspäällikkö

Aloitetaan maksuttomaan 
varhaiskasvatukseen siirty-
miseen selvittäminen

Maksuttomaan varhais-
kasvatukseen siirtymisen 
valmistelun aloittaminen

Raportointi selvittämisestä. Keväällä 2021 Kuntaliiton erityi-
sasiantuntija Jarkko Lahtinen piti 
valtuustoseminarian maksuttomasta 
varhaiskasvatuksesta. Kaupungin-
valtuuston päätöksen 29.11.2021 
mukaan Kurikassa on  maksuton 
varhaiskasvatus

1.1.2022 lukien.

Tulevaisuuden Kurikka:

Varhaiskasvatuksen pal-
veluseteli osana kunnan 
palvelutarjontaa

Varhaiskasvatuksen pal-
velusetelin mahdollisuus 
huoltajien valinnanva-
pauden lisäämiseksi

Palveluseteliä käyttävien 
asiakkaiden  määrä

59 asiakasta 31.12.2021  
(7 % kaikista varhaiskasvatusta 
käyttävistä lapsista) 

Esi- ja alkuopetuksen raken-
tava yhteistyö ja yhteisten 
käytäntöjen kehittäminen

Esiopetus ja koulu to-
teuttavat toimivia tapoja 
nivelvaiheyhteistyössä, 
prosessien kuvaamista, 
kehittäen uusia tapoja 
tarpeen mukaan

Seurataan ja raportoi-
daan siirtymävaiheen 
sujuvuutta

Päivitetty esi- ja alkuopetuk-
sen vuosikello otettu käyttöön 
1.8.2021. Yhteydenpitoa kouluun 
vahvistettu. Erityislasten kohdalla 
entistä tiiviimpi yhteistyö koulun 
kanssa ja koulun edustus mukaan 
varhaisessa vaiheessa lasten 
palaverehihin.  



Kurikan kaupungin tilinpäätös 2021          103

Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Kunnan varhaiskasvatus-
suunnitelman vahvistaminen 
perhepäivähoidossa ja 
päiväkotihoidossa huomi-
oiden vahvasti positiivinen 
pedagogiikka.

Varhaiskasvatussuun-
nitelman ja varhais-
kasvatuslain mukaisen 
toiminnan toteuttaminen 
ja noudattaminen. Kehi- 
tetään sekä jaetaan 
hyviä käytäntöjä. 
Tarpeenmukaisen kou-
lutuksen järjestäminen 
henkilöstölle

Positiivisen ja vahvuuspe-
rusteisen kasvuympäristön 
toteutumisen seuranta 
itsearvioinnin ja palaut-
teen avulla.

Keskeisten toimintojen 
raportointi.

Valtionavustus positiivisen peda-
gogiikan vahvistamiseen on ollut 
käyttettävissä 31.12.2021 asti. 
Tehtävään on ollut palkattuna 
kolme kasvattajaa ja pilottiyksiköitä 
on ollut 6, joissa kehittämistyötä on 
toteutettu. Hyviä käytäntöjä on jaet-
tu kaikkiin yksiköihin sekä perhe-
päivähoitoon. Kehittämistyöstä on 
toteutettu arvioiva Webropol-kysely 
pilottiyksiköille keväällä 2021. 

Palautekysely huoltajille toteutettu 
keväällä 2021. Lapsilta palautetta 
kysytään jatkuvasti toimintojen 
yhteydessä ja huomioidaan 
heidän kiinnostusta eri toimintoihin. 
Vuoden aikana järjestetty yhteisiä 
teemaviikkoja lasten osallisuuden 
lisäämiseksi. 

Etäkoulutuksiin osallistuminen on 
lisääntynyt; Aluehallintoviraston 
sekä Etevä –hankkeen järjestämät 
koulutukset ajankohtaisista aiheista 
pedagogiikkaan liittyen. 

Ihmeelliset vuodet ryhmänhallinta 
menetelmäkoulutukseen osallistu-
nut 6 henkilöä. 

Marraskuussa 1pv koulutus koko 
henkilöstölle vasuta valoittavasti 
–leikkipedagogiikka. 

Reunamo Research- kehittävän 
palautteen toiminnan arviointi on 
jatkunut kaikissa päiväkotiyksiköis-
sä.  Aineisto valmistunut joulukuus-
sa 2021. Analyysi tuottaa tietoa 
pedagogisen toiminnan sujuvuu-
desta ja sen pohjalta tehdään 
kehittämissuunnitelma seuraavalle 
toimintakaudelle. Viime vuoden 
kehittämissuunitelma koottiin 
pedagogiseen lautapelin muotoon 
koko henkilöstölle, joka ohjaa 
esimiehiä ja kasvattajia käymään 
tietyt kehitettävät aihealueet läpi 
kauden aikana.

Osaaminen

Kansainvälinen Kurikka

Englanninkielen kielisuih-
kutuksen lisääminen ja 
vahvistaminen, toimintaan 
juurruttaminen.

Kasvattajat ja ryhmät 
jakavat osaamista ja hy-
viä käytäntöjä. Otetaan 
käyttöön ja kokeillaan 
erilaisia tapoja kielisuih-
kutukseen. Tarpeenmu-
kaisen koulutuksen järjes-
täminen henkilöstölle

Kehittymistä arvioidaan 
itsearvioinnin avulla.

Itsearviointia tehty kevät/kesä 
2021 ryhmävasun ja tiimin toimin-
nan arvioinnin yhteydessä. 
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Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Lasten tieto-, viestintä ja 
teknologiataitojen tukemi-
nen varhaiskasvatuksessa ja 
tvt-laitteiden hyödyntäminen 
arjen pedagogiikassa

Otetaan ryhmissä olevia 
laitteita aktiiviseen 
käyttöön ja hankitaan 
tarpeenmukaisia laittei-
ta/ohjelmia ryhmiin

Kehittymistä arvioidaan 
itsearvioinnin avulla.

Itsearviointia tehty kevät/kesä 
2021 ryhmävasun ja tiimin toimin-
nan arvioinnin yhteydessä. 

Talous

Yrittäjä-Kurikka:

Lasten kotihoidon tuen kun-
talisä 150 €/lapsi/kk alle 
2-vuotiaille samoin ehdoin 
kuin lakisääteinen tuki.

Tuen maksaminen/
seuranta

Seurantatapa: käyttö / 
vuosi

Kuntalisää maksettu yht.  
158 712 €

Varhaiskasvatuksen suorite-
hinta hoitomuodoittain

Yksikkökohtaisten kus-
tannusten suoritteiden 
kuvaamisen menetelmän 
kehittäminen.

Raportoidaan suoritepe-
rusteiset kustannukset tilin-
päätöstietojen mukaan.

Päivähinnat sis. käyttötalousmenot 
toteutuneiden hoitopäivien mukai-
sesti ja asiakasmaksut huomioituna.

Perhepäivähoito 92,67  
(v. 2020; 89,67 €)

Päiväkotihoito 87,94 €  
(v. 2020; 92,50 €/pv)

12 433 €/pvhoitolapsi 
v. 2020; 12 057 € 

Kustannustietoisuuden lisää-
minen ja siihen vaikuttavien 
asioiden tiedostaminen

Tarpeen mukaisen 
koulutuksen järjestämi-
nen varhaiskasvatuksen 
esimiehille, tiimityön ja 
resurssien tehokas käyttö 
sekä sujuvat toiminta-
prosessit.

Budjetissa pysyminen ja/
tai tarvittaviin toimenpitei-
siin ryhtyminen

Asiakasmaksutuotot alenivat 
merkittävästi 1.8.2021 alkaen Var-
haiskasvatuksen asiakasmaksulain 
muutoksen seurauksena.  

Esimiehet osallistuneet erilaisiin 
koulutuksiin. 

Esimiehet ottaneet käyttöön työ-
kalun, jolla pystyvät seuraamaan 
toteututunutta käyttöastetta.

Tunnusluvut
Laskettu oletusarvona yli 3-vuotiaiden määrällä sekä uuden mitoituksen mukaisesti suhdeluvulla 1:7

TP 2019
TP 2020 

Tilanne 31.12., uusi 
suhdeluku 1:7)

TA 2021 Toteutunut 2021)

Perhepäivähoidon paikat  
(lask. 1:4)

147
124, joista 0-3 v. 33 

(1,75 paikkaa/lapsi)
180

124,  
joista 0-3 v. 33 

(1,75 paikkaa/lapsi)

Ryhmäperhepäivähoidon paikat 14
(Muutettu päiväkodik-

si 1.8.20 lukien)
0 0

Päiväkotipaikat, sisältäen esiope-
tuksen

719 658 819
671, joista 105 alle 

3-v. (kerroin 1,75)

josta vuorohoitoa käyttävien 
lasten määrä

120 109 110 98

Esiopetuspaikat
219, joista eo

+ hoito 137

193

(joista eo + hoito 149)
203

197 

(joista eo + hoito 157)
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Kirjastopalvelut
Strateginen tavoite 

2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 
2021 Toteutunut 2021

Asiakas

Hyvinvoiva Kurikka:

Kirjastopalvelujen saavutet-
tavuus on hyvä ja kirjastojen 
aukioloajat ovat riittävät

Omatoimiajan myötä kirjas-
tojen aukioloajat laajenevat 
entisestään. Kirjastoautojen 
pysäkkiverkosto on kattava.

Aukiolotunnit, kirjastoauto-
jen pysäkit, verkkopalvelut

Aukiolotunteja yhteensä 16 
493, kirjastoauton pysäkke-
jä 126, kirjastot palvelevat 
verkossa monipuolisesti 
(verkkokirjasto, chat-palve-
lu, e-aineistot, sähköposti, 
palautekanavat)

Laadukas, monipuolinen ja 
ajantasainen aineistoko-
koelma

Uutuushankinta 300-400 
kirjaa / 1000 asukasta, 
poistot 6 % kokoelmasta

Hankintojen ja poistojen 
seuranta

Uutuushankinta 422 kirjaa 
/ 1000 asukasta, poistot n. 
3% kokoelmasta

Prosessit

Tulevaisuuden Kurikka:

Kirjasto tukee kuntalais-
ten tietoyhteiskuntataitoja 
ja medialukutaitoa sekä 
järjestettyä ja omaehtoista 
oppimista

Kirjasto tarjoaa ajantasaisen 
laitteiston, järjestää käyttä-
jäkoulutuksia ja tietotekniik-
kaopastuksia huomioiden eri 
ikäryhmät

Käyttäjäkoulutusten ja opas-
tusten määrä, osallistujien 
määrä

Käyttäjäkoulutusten ja opas-
tusten lukumäärä 140, osal-
listujien lukumäärä 2006

Kirjaston verkkopalvelut 
ovat monipuoliset ja helppo-
käyttöiset

Kirjasto kehittää jatkuvasti 
verkkopalveluitaan ja palve-
lee asiakkaita monipuolisesti 
verkkoympäristössä

Verkkokäyntien määrä, e-ai-
neistojen lainausten määrä, 
chat-palvelun käyttäjien 
määrä

Verkkokäyntien lukumäärä 
80 924, e-aineistojen lai-
nausten lukumäärä 13 429, 
chat-palvelun käyttäjien 
lukumäärä 127

Osaaminen

Kansainvälinen Kurikka:

Toimivan työskentely-ympä-
ristön tarjoaminen ulkomai-
sille opiskelijoille ja maa-
hanmuuttajille

Kirjaston englanninkieli-
sestä palvelutarjonnasta ja 
tiedotuksesta huolehtiminen, 
ajantasaisen laitteiston 
tarjoaminen työskentelyyn ja 
vapaa-aikaan.

Englanninkieliset käyttä-
jäkoulutukset, tiedotteet, 
oppaat ja verkkosivut. 
Englannin- ja muunkielisen 
aineiston lisääminen, kirjas-
ton palveluiden markkinoi-
minen maahanmuuttajille ja 
ulkomaisille opiskelijoille

Englannin- ja ruotsinkielinen 
verkkokirjasto, englanninkie-
liset lomakkeet, muunkielisen 
aineiston hankintamäärä 
kasvanut 11%.

Kirjasto palvelee vieras-
kielisiä tarjoamalla tiloja, 
laitteita ja henkilökunnan 
osaamista työskentelyyn ja 
opiskeluun.

Talous

Yrittäjä-Kurikka:

Kustannustehokkuuden 
lisääminen

Volyymisäästöä Eepos-kir-
jastojen yhteishankinnoilla 
ja yhteisillä hankkeilla, 
yhteistyö tapahtumien järjes-
tämisessä yritysten, yhdis-
tysten ja kaupungin muiden 
toimijoiden kanssa

Talousarvion seuranta ja 
talousarvion raamissa 
pysyminen

Eepoksen yhteishankintoja 
toteutettu mm. e-aineistojen, 
seutukuljetusten ja kirjas-
tokorttihankintojen osalta, 
Eepoksen yhteinen digitai-
tojen edistämiseen tähtäävä 
Vieläkin parempi Eepos 2 
-hanke käynnissä, tapahtu-
mia järjestetty yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa.
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Suoritteet TP 2019 TP2020 TA2021
Toteutunut 

2021

Kirjastoaineiston lainoja 359 701 295 326 370 000 359 374

Kirjastokäyntejä 184 174 125 724 190 000 122 274

Verkkokäyntejä 68 621 71 757 70 000 80 924

Tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä 14 843 50 665 15 000 59 854

Vapaa-aikatoimi (Vapaa-aikalautakunta)
TP 2020 TA 2021 Muutos TA 2021 

+Muutos
TP 2021 Käyttö 

%
Poikkeama

Vapaa-aika- 
lautakunta
Tuotot 0 0 0 0 78 734 ***** 78 734
Kulut -53 496 -17 415 0 -17 415 -37 708 216,5 -20 293
Netto -53 496 -17 415 0 -17 415 41 026 -235,6 58 441

Liikunta- 
palvelut
Tuotot 237 674 296 700 0 296 700 221 740 74,7 -74 960
Kulut -2 335 070 -2 464 636 0 -2 464 636 -2 449 573 99,4 15 063
Netto -2 097 396 -2 167 936 0 -2 167 936 -2 227 833 102,8 -59 897

Nuoriso- 
palvelut
Tuotot 194 283 190 620 0 190 620 228 108 119,7 37 488
Kulut -763 396 -813 904 0 -813 904 -818 722 100,6 -4 818
Netto -569 113 -623 284 0 -623 284 -590 614 94,8 32 670

Kulttuuripalvelut
Tuotot 3 109 500 0 500 7 399 1 479,7 6 899
Kulut -281 588 -346 619 0 -346 619 -312 526 90,2 34 093
Netto -278 479 -346 119 0 -346 119 -305 127 88,2 40 992

Vapaa-aika- 
lautakunta
Tuotot 435 067 487 820 0 487 820 535 981 109,9 48 161
Kulut -3 433 550 -3 642 574 0 -3 642 574 -3 618 528 99,3 24 046
Netto -2 998 484 -3 154 754 0 -3 154 754 -3 082 548 97,7 72 206
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Liikuntapalvelut
Strateginen tavoite 

2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 
2021 Toteutunut 2021

Asiakas

Hyvinvoiva Kurikka:

Palvelut kohtaavat kau-
punkilaisten tarpeet

Seurojen edustajien ja 
harrastajien kanssa yhteiset 
suunnitelupalaverit liikunta-
paikkoja rakentaessa

Yhteisten suunnittelupalave-
rien määrä

Kymmenisen kappaletta eri 
paikkoihin ja teemoihin liittyen

Kuntalaisille suunnatut 
kyselyt kehittämistar-
peista

Kuntalaisille kysely liikunta-
paikkoihin  liittyen

Kyselyn toteutuminen Pyöräilykampanjaan liittyvä 
erillinen kysely

Lasten ja nuorten yksi-
lölliset tarpeet huomioi-
daan ja mahdollisuuksia 
tuetaan

Harrastamisen Suomen 
malliin hakeutuminen

Avustuksen haku ja hankkeen 
toteutuminen

Toteutuksessa pilottikauden 20-
21 jälkeen laajemmin lukukausi 
-21 syksy kaikissa Kurikan ala- 
ja yläkouluissa. Kerhojen määrä 
60 toteutunutta kerhoa ja niillä 
tavoitettu 24% kaikista koulujen 
oppilaista.

Liikuntamahdollisuuksien 
kehittäminen ja tilojen 
aktiivinen käyttö

Liikuntapaikkarakentami-
nen

Uusien ja peruskorjattujen 
liikuntapaikkojen määrä

17

Sähköisen tilavarauskalen-
terin kehittäminen parem-
maksi

Uuden sähköisen tilavaraus-
kalenterin käyttöönotto

Otettu käyttöön 9./-21, mitä 
kautta tilojen käytön reaaliaikai-
nen seuranta toimimassa

Yhtenäisen toimintakult-
tuurin luominen

Kehitetään yhteistyötä kol-
mannen sektorin, yritysten 
ja JIK-peruspalveluliikelai-
toskuntayhtymän kanssa 
mm. tapahtumien järjestä-
misessä

Liikuntatapahtumat yhteis-
työssä mm. kolmannen sek-
torin ja JIK:n kanssa 2 kertaa 
vuodessa

Varsinaisesti tapahtumia ei 
järjestetty, mutta yhteistoiminta 
toiminut hyvin erityisesti palve-
luohjauksen kautta.

Luonto houkuttelee 
liikkumaan

Luontoreittien kehittäminen Luontoreittien kehittämishanke 
toteutunut

Toteuttu suunnitelmahankkeena 
onnistuneesti

Toiminnan järjestäminen 
luontopoluilla ja pyörärei-
teille

Vertaisohjaajat mukana 
liikuttamassa luonto- ja pyö-
räreiteillä

Toteutunut eri tavoin. Vertaisoh-
jaajia aktivoitu ja koulutettu, 
minkä lisäksi on tuettu ja toteu-
tettu tapahtumia

Esteettömät liikuntamah-
dollisuudet

Uusia liikuntapaikkoja ra-
kennettaessa esteettömyys 
huomioidaan

Esteettömyys huomioitu uusia 
liikunta- paikkoja rakentaessa 
(esim. esteettömyyssuunni-
telma)

Toteutettu mahdollisimman hyvin 
nykyvaatimusten mukaisesti

Kökkätöiden tukeminen 
esim. yhdistys- avustus-
ten kautta ja tarjoamalla 
tiloja

Seurojen ja yhdistysten 
toiminnan tukeminen

Tuettujen seurojen ja yhdistys-
ten määrä

45

Avustusten kokonaismäärä 91 000€

Ilmaiset tai edulliset liikun-
tatilat

Liikuntatilojen hintoja ei 
koroteta

Ei ole korotettu

Erilaiset foorumit ja 
tapaamiset

Seurafoorumit Seurafoorumien järjestäminen 
kahdesti vuodessa

Seurafoorumit ovat siirtyneet 
koronatilanteen vuoksi tulevalle 
vuodelle.
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Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Prosessit

Tulevaisuuden  
Kurikka:

Turvalliset ja laadukkaat 
sivistyspal- velut

Liikkuva opiskelu-hanke Hankkeen jatkuminen luku-
vuonna  2021–2022

Toteutettu lukuvuoden 2021 
syksy jo kaikissa Kurikan ala- ja 
yläkouluissa saavuttaen 60 
toteutunutta kerhoa ja osallistu-
maan 24% oppilaista.

Liikkuva varhaiskasvatus 
-hanke vuonna 2021 ja 
toiminnan juurruttaminen

Hankkeen jatkuminen vuonna 
2021

Toteutuksessa kevätkauden ajan 
itse hanke ja toimintojen jalkau-
tus jatkunut

Peruskoululaisten aktivoimi-
nen liikku maan ja harras-
tamaan

Varhaiskasvatuspuolen 
liikuttaminen kuuluu yhden 
liikunnanohjaajan tehtä- vän-
kuvaan

Yksi liikunnanohjaaja koordinoi 
ja toteuttaa liikuntapainoitteista 
ja toiminnallista varhaiskasva-
tusta kunkin yksikön liikuntavas-
taavan kanssa verkostona

Yhteistyö liikkuva koulu vas-
taavan kanssa (palaverien 
määrä)

Kullakin koululla on liikunta-
vastaavat, jotka muodostavat 
liikunnanohjaajan kanssa 
verkoston. Yhteistyö jatkuvaa ja 
aktiivista.

Harrastamisen Suomen mal-
liin mukaan pääsy

Toteutunut

Vahva maakunnallinen 
sote-keskus

Ennaltaehkäisevä työ ja 
hyvinvoinnin edistäminen 
tärkeäksi osaksi liikunta- 
toimen toimintoja

Elintapaohjaus vakinaistettu 
osaksi liikuntapalveluiden 
palveluketjua

Vakinaistettu kiinteäksi osaksi 
elintapaohjaajan työnkuvaa

Palveluseteli yli 65-vuotiaiden 
ohjattuun ja tavoitteelliseen 
voimaharjoitteluun käytössä

Käytössä nousujohteisilla 
määrillä

Palvelusetelin käyttömäärät 27 875 kappaletta

Markkinointi ulkokunta-
laisille, hyödyntäminen 
matkailussa

Liikuntapalveluiden oman 
esitteen toteuttaminen

Liikuntapalveluiden oman 
esitteen teko

Tehty

Luontoreittien kehittäminen Luontoreittien kehittämishanke 
käynnissä

Käynnissä

Digitalisaation mahdolli-
suuksien hyödyntäminen 
– uuden teknologian 
hyödyntäminen

Liikkumaan aktivoivan 
luontoreittisovelluksen 
käyttöönotto

Luontoreittisovelluksen käyt-
töönotto

Otettu käyttöön Seppo-peli-
alusta

Siirtyminen sähköiseen 
avustushakuun

Sähköisen avustushaun käyt-
töönotto (uusi järjestelmä)

Ei ajankohtainen toistaiseksi

Siirtyminen sähköiseen 
palveluseteliin

Sähköisen palvelusetelin 
käyttöönotto

Siirrytty

Nuorisopassin käyttöönotto Nuorisopassin käyttäjien 
määrä

940 käyttäjää, joilla kaikkiaan 
2850 käyttökertaa

Päätöksiä tehtäessä 
arvioidaan terveysvai-
kutukset

Hyvinvointikertomuksen 
päivittäminen ja vuosittai-
nen raportointi

Hyvinvointikertomuksen päivi-
tys aloitettu ja vuosiraportti 
tehty

Siirtyi seuraavalle vuodelle. 
Alueelliseen hyvinvointikerto-
muksen valmisteluun osallistumi-
nen osin korvannut tätä.

Päätösten vaikutusten en-
nakkoarviointi (EVA) -tavan 
käyttöönotto

Tehdään päätös EVA:n käyt-
töönotosta

Ei tehtynä päätöstä
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Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Osaaminen

Kansainvälinen 
Kurikka:

Kielitaidon aktiivinen 
ylläpito

Vieraan kielen käyttö asia-
kaspalvelussa

Valmius asiakaspalveluun 
vieraalla kielellä

Rekrytoinnissa huomioitu kieli-
taito ja tarjottu mahdollisuuksia 
kouluttautumiseen.

Kansainvälisten yhteyksi-
en vahvistaminen

Kansainvälisissä hankkeissa 
mukana  oleminen

Hankkeiden määrä Koronapandemian vuoksi kan-
sainvälisissä hankkeissa ei ole 
oltu mukana vuonna 2021

Talous

Yrittäjä-Kurikka:

Tasapainoinen talous ja 
toimiva hallinto

Tehokas taloudenpito Budjetin suunnittelu ja siinä 
pysyminen

Menot toteutuivat talousarvion 
mukaisesti, mutta maksutuotot 
alittuivat koronapandemiasta 
johtuen

Yksityinen ja julkinen 
palvelutuotanto

Yhteistyö yli 65- vuotiaiden 
ohjatun ja tavoitteellisen 
voimaharjoittelun palve- lu-
seteliin liittyen

1-2 kehittämispalaveria 
yrittäjien ja käyttäjien kanssa 
mahdollisesti tulevaisuudessa 
käyttöönotettavan 10 % oma-
vastuun selvittämiseksi

Liikuntatoimi pitänyt yrittäji-
en kanssa yhteisenä ja myös 
yksittäisinä

Ulkopuolisen rahoituksen 
hyödyntäminen

Avustusten hakeminen 
toiminnan kehittämiseen ja 
liikuntapaikkarakentami-
seen

Haetut avustukset Haettuja avustuksia liikunta-
toimella viiteen uuteen hanke-
kokonaisuuteen. Lisäksi tukea 
on annettu eri yhdistyksille, 
jotka ovat lähteneet rahoitusten 
hakijoiksi

Määrätavoitteet TA2021 Toteutunut 2021

Liikuntatoiminnan (ohjaukset) toimintatunnit 1 300 900

Liikuntatoiminnan (ohjaukset) käynnit 13 000 9000

Uimahallien toimintatunnit 5 500 4350

Uimahallien kävijämäärä 98 000 59 000

Avustettavien seurojen määrä (liikuntatoimi) 45 45

Avustukset, euroa (liikuntatoimi) 91 000 € 91 000 €
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Nuorisopalvelut

Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Asiakas

Hyvinvoiva Kurikka:

Kaikille nuorille mahdol-
lisuus osallistua  nuoriso-
toimen palveluihin.

Nuorisotalojen monipuo-
linen käyttö

Nuorten osallistumis- ja 
vaikuttamis- mahdolli-
suudet

Ohjaamotoiminnan 
juurruttaminen palvelu-
verkostoon

Etsivä nuorisotyö 
Nuorten työpajatoiminta 
Liikennepuistotoiminta

Nuorisotyötä tekevien 
yhdistysten tukeminen

Lapsille ja nuorille 
suunnatut tapahtu mat, 
kerhot, retket ja leirit

Perusnuorisotyö

Koulunuorisotyö ja kou-
luissa tehtävä nuorisotyö

Kaupungin järjestämää 
ohjattua nuo risotila-toi-
mintaa tarjotaan Kuri-
kassa, Jalasjärvellä sekä 
Jurvassa.

Monialaisen Ohjaa-
mo-toiminnan kehittämi-
nen

Nuorisotoimen palvelut 
nuorten saatavilla

Nuorisovaltuusto

Asiakasraadit

Työntekijöiden kuuluminen 
verkoston työryhmiin

Digitaalinen nuorisotyö 
Nuorisotyön jalkautu-
minen Koulunuorisotyön 
hanke Etsivä nuorisotyö

Nuorten työpaja. Työ-
pajatoiminnalle etsitään 
asianmukaiset tilat välit-
tömästi.

Lasten ja nuorten paikal-
lisen harrastus- toiminnan 
tukeminen

Nuorisotilojen lukumäärä: 

Kävijämäärä vuosi: 

Aukiolokerrat vuosi:

Jurva, Kurikka, Jalasjärvi (3)

Kävijämäärä:11 822

Aukiolokerrat: 447 

Ohjaamotoimintaa tarjolla 
koko Kurikan alueella.

Ohjaamo etäpalveluna rajoituk-
sista johtuen

Etsivän nuorisotyön kustan-
nukset: Etsivän nuorisotyön 
asiakkaat:

Erilaisissa tapahtumissa kohdatut 
nuoret: 2903

Asiakkaat:188 nuorta

t.94.220€, 114,2%

k.117.858€, 95.9%

Nuorisovaltuuston    toiminta 
ja lauta- kuntapaikat

Nuvalla läsnäolo- ja puheoikeus 
tekninen-,sivistys-,vapaa-aika- 
ja elinvoimalautakunnissa sekä 
valtuustossa.

Kokoukset noin kerran kuukau-
dessa

Nuorten työpajan asiakkaat: 
Työpajapäivät:

37 valmentautujaa

1497 (eri käyntikertaa)

Liikennepuistotoimintaan 
osallistuneet:

Kurikka 2357

Jurva 1223

Jalasjärvi 1335

Avustettavien järjestöjen 
määrä: Maksetut avustukset:

9 järjestöä

15.500€ (määräraha 15.500€)

Koulunuorisotyö, hankkeen 
toimenpiteet ja asiakasmäärät:

Hankkeen toiminnassa mukana 
olleet: 2945 nuorta

Harrastustoiminta, hankkeen 
toimenpiteet ja asiakasmäärät:

Kerhoja vuoden aikana 2-3, 
osallistujia kerroilla yht.150

Prosessit

Tulevaisuuden  
Kurikka:

Etsitään uusia tapoja 
toimintaan käymällä 
ennakkoluulottomasti ja 
avoimesti asioihin käsiksi 
käyttäen nykytekniikan 
suomat mahdollisuudet.

Sähköinen avustushaku

Sähköinen ilmoittautumi-
nen tapahtumiin.

Somen hyödyntäminen 
Aktiivinen hankehaku

Sähköisen avustushaku Säh-
köinen ilmoittautuminen 

Vapaa-aikapalveluissa käytös-
sä sähköinen avustushaku sekä 
sähköinen ilmoittautuminen

Markkinointi somessa

Nuorisotoimen eri työmuo-
doissa kaikissa käytössä 
sosiaalinen media

Haetut hankeavustukset

Nuorisotoimi   hyödyntää 
tehokkaasti sosiaalista mediaa 
markkinoinnissa.

Etsivä nuorisotyö 90.000€

Nuorten työpajatoiminta 
80.000€

Lasten nuorten paikallisen harras-
tustoiminnan tukeminen 4.200€
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Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Osaaminen

Kansainvälinen 
Kurikka:

Kansainvälisyyteen kas-
vattaminen Kielitaidon 
ylläpito

Perehdytys työhön

KV- illat nuorille ja ohjaus

Tehostetaan henkilökun-
nan osaamista asia-
kaspalvelussa vieraalla 
kielellä

Perehdytys käytännössä

KV- ohjauksen toteutuminen 

Koulutukset henkilökunnalle 

Perehdytyskansioiden päi-
vitys

Korona rajoittanut toiminnan 
toteuttamista. 

Nuorisopalveluilla mahdolli-
suus asiakaspalveluun vieraalla 
kielellä.

Toiminta on kaikille avointa riip-
pumatta kielitaidosta.

Käytössä perehdytys.

Talous

Yrittäjä-Kurikka:

Kustannustietoisuuden 
lisääntyminen

Työ- ja harjoittelupaikko-
jen tarjoaminen

Osallistava budjetointi ja 
toimintojen järkeistäminen

Nuorisotoimen kehittä-
misiltapäivät, yhteiset 
tavoitteet ja talousarvion 
läpikäynti

Kesätyöpaikat 

Työharjoittelupaikat

Määräaikaiset työt ker-
hoissa ja nuorisotiloilla

Talousarvion suunnittelu, kä-
sittelyn vaiheet ja budjetissa 
pysyminen

Kustannustehokas budjetointi, 
talousarvion läpikäyminen työyh-
teisössä.

Suoritteiden raportointi Suoritteiden raportinti ajallaan

Harjoittelu,-kesä- ja määrä-
aikaiset työt

Nuorisopalveluissa on ollut mah-
dollista suorittaa ympäri vuoden 
opiskeluihin liittyviä harjoitteluja. 

Palkattu määräaikaisesti  tunti – 
ja kesätyöntekijöitä.
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Kulttuuripalvelut
 Strateginen tavoite 

2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 2021 Toteutunut 2021

Asiakas

Hyvinvoiva Kurikka:

KOPS eli Kurikan kulttuu-
rikasvatussuunnitelma, 
Kulttuuriharppaus

- jokaiselle kurikkalai-
selle lapselle ja nuorelle 
taataan kulttuuriminimi: 
se vähimmäismäärä 
kulttuuria, jonka jokaisen 
lapsen tulisi saada kokea 
varhaiskasvatuksessa ja 
koulupolkunsa aikana.

Käytössä oleva Kulttuu-
rikasvatussuunnitelma 
tarjoaa työkaluja myös 
opetussuunnitelman 
mukaisten monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien, 
ilmiöpohjaisen opetuksen 
ja laaja-alaisen osaami-
sen tavoitteiden toteutta-
miseen

Kaikki lapset ja nuoret saa-
vat kosketuksen taiteeseen ja 
kulttuuriin.

Miten toteutunut?

Raportointilomakkeet, mitä 
tehtiin, koska, missä, osallistuja-
määrät vuosittain.

Tavoite on toteutunut.

Kulttuurikasvatussuunnitelmaa 
on toteutettu perusopetuksessa. 
Sen kautta lapsille ja nuorille 
on tarjottu mahdollisuuksia tai-
teen ja kulttuurin kokemiseen.

Toteuttamisessa on tehty yhteis-
työtä mm. Lastenkulttuurikeskus 
Louhimon kanssa.

Taidetestaajat-toiminnan puit-
teissa 8-luokkalaiset kävivät 
syksyllä Seinäjoen kaupungin-
teatterissa.

Kaikille kohderyhmille tar-
jotaan kulttuuria monipuo-
lisesti ja tasapuolisesti.

Kulttuuritoimen toimintape-
riaatteena on  

”Yhdessä tehden”. Kunta 
luo edellytyksiä kulttuuri-
työlle, koordinoi ja toimii 
yhteyshenkilönä. Kulttuurin 
kivijalkana ovat toimivat 
kulttuurijärjestöt ja eri 
taidelajien toteuttajina 
kulttuuritoimijat.

Kulttuuri saataville kaikille 
kohderyhmille monipuolisena 
ja tasapuolisesti.

Miten toteutunut?

Tavoite on toteutunut.

Kulttuuria on koronaepidemian 
asettamissa rajoissa tarjottu 
monipuolisesti eri kohderyhmil-
le (lapset, aikuiset, ikäihmiset).

Syksyllä järjestettiin Junnu&Il-
po-kiertue Jurvan, Kurikan ja 
Jalasjärven vanhusten asumis-
yksiköissä.

Hyvinvoiva Kurikka yhtei-
söllisyyden keinoin.

Yhdessä tehden syntyy kunta-
laisten hyvinvointia lisäävää 
yhteisöllisyyttä, onnistumisen 
kokemuksia ja hyvää mieltä. 
Tavoitetasona ovat hyvinvoi-
vat, tyytyväiset ja osallistuvat 
kuntalaiset.

Miten toteutunut?

Tavoite on toteutunut.

Kulttuuritoimintaa on korona-
epidemian asettamissa rajoissa 
toteutettu sekä kaupungin että 
yhdistysten ja kulttuuritoimijoi-
den toimesta.

Kulttuuritoimi toimii tiiviissä 
yhteistyössä E-P-liiton 
sekä lastenkulttuurikeskus 
Louhimon kanssa.

Kulttuuritoimi tukee ja 
vahvistaa paikallisten seu-
ratoimijoiden keskinäistä 
verkostoitumista ja opas-
taa heitä eri aihealueiden 
parissa. Kulttuurifoorumi 
järjestetään viime vuoti-
seen tapaan.

Tapahtumat tilaisuudet/osallis-
tujat/kävijämäärät

Toiminta-avustusten saajat kpl/ 
x€/asukasluku 

Kulttuuritoimen määräraha x€ 
/asukasluku.

Lastenkulttuurikeskus Louhimon 
kautta toteutettiin keväällä 
eskarifestarit päiväkotikier-
tueena ja elokuussa Sirkusta 
Kurikkaan –tapahtuma Kuri-
kassa, Jurvassa ja Jalasjärven 
Mukula-tapahtumassa.

Kulttuuuritoimen avustuksia 
jaettiin yhteensä 71 000€ 
jakautuen seuraavasti: 
-Toiminta-avustukset yhdistyk-
sille 25 500€ (15kpl) 
-Kohdeavustukset yhdistyksille 
35 400€ (19 kpl) 
-Avustukset yksittäisille taiteen-
harjoittajille/työryhmille 10 
100€ (9 kpl)

Keväällä järjestettiin vapaa-ai-
katoimen yhteinen yhdistysfoo-
rumi.
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 Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 2021 Toteutunut 2021

Prosessit

Tulevaisuuden Kurik-
ka:

Tulevaisuuden Kurikan ra-
kentamiseen kulttuuritoimi 
osallistuu digitalisaation 
ja kestävän kehityksen 
menetelmin.

Digitaalisten kulttuuripal-
veluiden aktiivista käyttöä 
jatketaan ja osaamista 
ylläpidetään määräraho-
jen puitteissa.

Montako streamattua tapah-
tumaa?

Millaista kanavasisältöä on 
tuotettu?

Miten osaamista on ylläpidetty 
ja  kehitetty?

Koronarajoitukset vaikuttivat 
edelleen voimakkaasti kulttuu-
ritapahtumiin.

Striimaus otettiin vakituiseksi 
toimintamalliksi tapahtumien 
toteutuksessa.

Vuoden aikana KurikkaLiven 
toimesta striimattiin 31 tapah-
tumaa, joiden livelähetykset 
keräsivät 13430 katselukertaa 
ja 2285,5h katseluajan.

Kaikkiaan KurikkaLiveen 
lisättiin vuoden aikana 136 vi-
deoita, jotka keräsivät 48466 
katselukertaa ja 4133,3h 
katseluajan.

Osaamista ylläpidettiin ja 
kehitettiin striimaukseen sekä 
laitteiden ja ohjelmistojen käyt-
töön liittyvillä koulutuksilla.

Tilaisuuksista/tapahtu-
mista toimitetaan suoria 
lähetyksiä ja streamaus 
otetaan vakituiseksi osaksi 
tapahtumajärjes- tämis-
tä myös normaaleissa 
yleisöta- pahtumissa vielä 
koronarajoitteiden pois-
tuttuakin. Valmius toimia 
myös poikkeusaikana 
säilytetään.

Montako streamattua tapah-
tumaa?

Millaista kanavasisältöä on 
tuotettu?

Miten osaamista on ylläpidetty 
ja kehitetty?

31 striimattua tapahtumaa.

Kulttuuritoimen kesätyöntekijät 
tuottivat videosisältöä YouTu-
been.

Pelitapahtumia ei toteutet-
tu, mutta Harrastus Kaikille 
Kurikassa –hankkeen puitteis-
sa tarjottiin koululaisille mm. 
mediakerhoa.

Osana nuorten media-
kasvatusta jär- jeste-
tään pelitapahtumia ja 
kesätyön- tekijät tuottavat 
sisältöä kulttuuritoimen 
YouTube-kanavalle seura-
yhteistyössä viime kesän 
mallia mukaillen
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 Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 2021 Toteutunut 2021

Osaaminen

Kansainvälinen  
Kurikka

Kansainvälisyyteen 
kasvattaminen kulttuuritoi-
messa.

Pohjoismaiset lasten ja 
nuorten kulttuuripäivät 
joka toinen vuosi vuo-
rotellen Norjan Melhus, 
Ruotsin Ockelbo, Suomi 
Kurikka. Mahdollisesti 
Viron Sauga ja Audru. 
Kansainväliset esiintymis-
matkat, Saksa, Italia jne.

Montako kulttuurivierailua tehty 
vuoden aikana?

Mitä muita toimia on tehty kan-
sainvälisyyden edistämiseksi/
ylläpitämiseksi?

Osallistujamäärät?

Pohjoismaiset lasten ja nuorten 
kulttuuripäivät siirrettiin koro-
nan takia eteenpäin vuoteen 
2022.

Yhteydenpitoa Ockelbon ja 
Melhusin kanssa jatkettiin.

Syksyllä Kurikan kaupunki 
liittyi mukaan EU:n komission 
rahoittamaan Network of 
Towns –hankeyhteistyöhön. Sen 
tiimoilta on kenties mahdollisuus 
tulevaisuudessa luoda uusia 
kansainvälisen yhteistyön muo-
toja myös kulttuurisektorille.

Kansainvälinen toiminta 
kulttuuritoimessa.

Tutustumismatkat. Etäyhte-
yksien ja digitaalisen kehi-
tyksen hyödyntäminen.

Pärnu-yhteistyön konkre-
tisointi.

Talous

Kulttuuritoimen hallinnossa 
on toiminta-avustuksia 
yhteensä 141.000 euroa, 
josta museoavustukset 
70.000 euroa;

Jalasjärvi-Seura 25.000

Kurikka-Seura 25.000

Jurva-Seura 12.500

Puuseppämuseo 12.500

Informaatiotekniikan Mu-
seoyhdistys( Jyllinkosken 
sähkölaitosmuseo 4.000.

Toiminta-avustuksen 
jakamisessa huomioidaan 
museotoiminnan koko- 
naisuus, mm. jäsenmäärä, 
talousarvio, toiminta ja 
aukioloajat.

Sitovat museoavustukset 
takaavat Kurikan strategian 
mukaisesti jokaisen kunnan 
keskuksen vahvuuksien ja 
yhteisen kotiseutuidentiteetin 
edistämisen. Hyvinvoivassa 
Kurikassa yhdistysavustuk-
set lisäävät yhteisöllisyyttä, 
aktivoivat kuntalaisia ja luovat 
hyvinvointia.

Museoavustuksia jaettiin viidel-
le museotoimintaa ylläpitävälle 
yhdistykselle yhteensä 79 000 
euroa.

Yrittäjä-Kurikka

Luovien alojen yrittäjät

Käsityö-taide- ja kera-
miikkaliikkeet, yrittäjät

- Sisäisen yrittäjyyden 
valmentaminen

Avustusten saajat kpl/X € / 
asukas

Elinvoimalautakunta on myön-
tänyt kahdelle luovan alan 
yrittäjälle yhteensä 2000€ 
avustukset.
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Tekninen osasto

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat (netto)

TP 2020 TA 2021 Muutos TA 2021  
+Muutos

TP 2021 Käyttö 
%

Poikkeama

Tekninentoimi
Tuotot 20 287 122 20 535 958 0 20 535 958 20 580 478 100,2 44 520
Kulut -21 292 203 -21 873 068 -639 465 -22 512 533 -23 977 904 106,5 -1 465 371
Netto -1 005 081 -1 337 110 -639 465 -1 976 575 -3 397 425 171,9 -1 420 850

Ympäristötoimi
Tuotot 688 384 678 500 0 678 500 711 147 104,8 32 647
Kulut -1 030 530 -1 163 609 0 -1 163 609 -1 111 276 95,5 52 333
Netto -342 146 -485 109 0 -485 109 -400 129 82,5 84 980

Tekninen osasto
Tuotot 20 975 507 21 214 458 0 21 214 458 21 291 625 100,4 77 167
Kulut -22 322 733 -23 036 677 -639 465 -23 676 142 -25 089 180 106,0 -1 413 038
Netto -1 347 226 -1 822 219 -639 465 -2 461 684 -3 797 555 154,3 -1 335 871

Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät

Osastopäällikön katsaus
Jari Akkanen 
tekninen johtaja 
osastopäällikkö

Uuden Jalasjärven yläasteen KVR-urakan toteutta-
jaksi on valittu tarjouskilpailun perusteella Lujatalo 
Oy.  Purettavien rakennusten purkutyöt, louhinta-
työt ja kohteen maatyöt ovat alkaneet. Yläkoulun 
ja kädentaitojen talon sopimuksen mukainen 
valmistumisajankohta on 16.6.2023. Koko urakan, 
mukaan lukien uusi liikuntahalli, sopimuksen mu-
kainen valmistumisajankohta on 13.10.2023. 

Kurikan keskustan uuden alakoulun rakennustyöt 
ovat käynnissä. Kohteen toteuttaa urakkakilpailun 
perusteella Lujatalo Oy KVR-hankkeena. Kohteen 
ennakoidaan olevan valmis urakkasopimukseen 
nähden etuajassa joulukuussa 2022.

Kurikan Sote-keskuksen valitus Vaasan hallinto-oi-
keuteen hylättiin ja hankkeelle ei haettu valitus-
lupaa Korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Hanke 
toteutetaan jaettuna urakkana. Hanke kilpailutettiin 
kesällä 2021. Pääurakoitsijaksi on valittu Rakennus 
K.Karhu Oy, LVV ja IV-urakoitsijaksi Nevera Oy, 
sähköurakoitsijaksi Caverion ja automaatiourakoit-

sijaksi Ouman Oy. Uudisrakennuksen odotetaan 
valmistuvan 1.12.2022 mennessä. Koko kohde 
mukaan lukien saneerattava osa valmistuvat urak-
kasopimuksen mukaan 1.9.2023.

Jalasjärven Kiuaskallio-hanke ei saanut valitus-
lupaa Korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Koh-
teen toteutus voidaan aloittaa ja hanke voidaan 
toteuttaa osissa. Kurikan kaupunginhallitus on 
hyväksynyt kohteen luonnospiirustukset. Hankkeen 
kilpailutusasiakirjojen laadinta on menossa. 

Kurikan kaupunginhallitus on hyväksynyt Kurikan 
uuden perhekeskuksen hankesuunnitelman. Hank-
keen luonnossuunnittelu on käynnistetty. Kurikan tu-
levan kaupungintalon sijainti on päätetty. Kohdetta 
suunnitellaan Laurintien ja Paulaharjuntien kulma-
tontille. Kohteen hankesuunnittelu on käynnistetty.

Jalasjärvellä sijaitsevan teollisuushallin mahdolli-
sen laajennuksen toteuttaa Kurikan Toimitilat Oy, 
jos yritys päätyy tiloja laajentamaan. Laajennusta 
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suunnitellaan Kivistönkyläntien itäpuolen, korttelin 
604 tonteille. Nykyisen teollisuushallin sisällä laa-
jennettiin sosiaalitiloja yrityksen pyynnöstä. Koh-
teeseen ei saatu urakkatarjouksia, jonka johdosta 
työ toteutettiin yrityksen omana työnä.

Jurvan Vanhan sairaalan ja Jalasjärven ”Possukou-
lun” purkuhankkeiden lupakäsittely on aloitettu. 
Molemmat rakennukset ovat käyttöikänsä päässä 
ja sisäilmaongelmakohteita. Museovirasto on 
edellyttänyt molempien kohteiden osalta raken-
nushistoriallista inventointia ja dokumentointia. 
Jurvan Vanhan sairaalan rakennushistoriallinen 
inventointi on valmistunut. Kohteen purkamiselle on 
myönnetty poikkeuslupa. Riihivainiontien purettava 
rivitalokohde siirrettiin asunto-osakeyhtiöltä kau-
pungin omistukseen. Kohde on purettu.

Modifur:n maaperän kolmesta puhdistushankkees-
ta varastoalueen terminen kunnostus ja tehdasalu-
een huokosimu on saatu päätökseen. Maaperän 
biologisen puhdistuksen seurannan arvioidaan 
kestävän vielä kevätkauden 2023. ELY-keskuksen 
aloitteesta Modifur:n tehdashallin maanvaraisen 
lattian alla olevan perusmaan haitta-ainepitoisuu-
det tutkitaan vuosina 2023 – 2024.

ELY-keskus ja PELA edellyttivät Modifur:n kiinteis-
tön vaarallisten jätteiden käsittelyä ja hävittämistä. 
Työ kilpailutettiin alkuvuoden aikana. Vaarallisten 
jätteiden hävittämisen, tuotevaraston hävittämisen 
ja tuotantolaitteiston sisäpurun suoritti Fortum Ym-
päristöpalvelut Oy. Kiinteistöstä löytyi vaarallisia 
jätteitä ennakoitua enemmän. Lisätyönä joudut-
tiin teettämään tuotantohallien lattiakanaalien ja 
tehtaan jätevedenpuhdistamon käsittelyaltaiden 
puhdistus vesipiikkaustyönä.

Pienistä investoinneista Kurnun nuorisotalon 
KVV-saneeraus on vastaanotettu. Työn suoritti 
Putki- ja Hitsauspalvelu Markku Rantamäki Oy. 
Kurikan kirjaston valaisinsaneeraus on vastaan-
otettu. Työn suoritti Green Connect Oy. Vuorohoi-
toyksikkö Toiskan IV- ja lämmönvaihdinsaneeraus 
on vastaanotettu. Työn suoritti LVI-Talo Kannosto 
Oy. Jurvan terveysaseman valaisinsaneeraus on 
vastaanotettu. Työn suoritti Green Connect Oy.  
Kurikan yhteiskoulun kellarin LVIAS- työt ovat 
valmiit. Lamminjärven avantosaunan lämmitysjär-
jestelmän saneeraus on vastaanotettu. Työn suoritti 
LVI-Kannonlahti Oy. 

Palveluportin julkisivukorjauksista ei saatu urak-
katarjouksia määräaikaan mennessä. Työ on 

tehty osittain omana työnä. Jurvan liikuntahallin 
lattiamateriaalin vaihtotyö on vastaanotettu. Työn 
suoritti Lakeuden Lattia OY. Kurikan kirjaston 
painumavaurion selvitystyö on valmistunut. Työn 
suoritti Insinööritoimisto Sweco Oy.  Painumavau-
riot ovat oletettua vähäisempiä eivätkä edellytä 
seurannan lisäksi muita välittömiä toimenpiteitä. 

Aurinkoenergiajärjestelmä on valmistunut Luovan 
päiväkodille kesän aikana. Työn suoritti Green 
Connect Oy.

Jalasjärven hammashoitolan sisäilmakorjausten 
suunnittelu on valmis. Työ toteutetaan, kun vastaan-
ottohuoneita voidaan vapauttaa työn toteuttamisel-
le. Kurikan uimahalli Molskiksen kuntotutkimus on 
valmistunut. Työn suoritti Insinööritoimisto Vahanen 
Oy. Magneetin mainospylonin suunnittelu valmistui. 
Pylonin perustukset toteutti Rakmecon Oy.

Kokonaisuutena Tilapalveluiden investointimenot 
ovat alittuneet. Tilapalveluiden käyttömenot ovat 
n. 11 % budjetoitua suuremmat ennakoitua suurem-
pien lämmitys- ja talvikunnossapitokustannusten 
sekä Rajalan Sahan maaperäkunnostushankkeen 
200.000 euron menovarauksen seurauksena. 
Lisäksi myytyjen kiinteistöjen siirtyminen uusille 
omistajille viivästyi, vaikuttaen budjetoimattomien 
kiinteistöjen käyttökustannusten syntymiseen.

Puhtaus- ja ruokapalveluissa korona-aalto näkyy 
jonkin verran: erityisesti kahvila-, tilaustarjoilu- ja 
henkilöstöruokailupalveluissa on pudotusta nor-
maaliaikaan verrattuna, samoin koronakarantee-
niin määrätyt koululaiset ja päiväkotilapset vähen-
tävät koulupuolen tuloja ruokapalveluissa.  Kuiten-
kin viime vuoteen verrattuna tilanne on parempi.

Puhtaus- ja ruokapalveluitten menoja on lisännyt 
elintarvikkeiden hintakehitys, koronaan liittyvä 
suojaimien hankinta, käsipaperin ja käsidesien suuri 
menekki sekä sairauslomat ja karanteenit sijaisineen. 

Puhtaus- ja ruokapalveluihin on ollut vaikea löytää 
henkilöstöä: alan koulutuksiin ei hakeuduta ja alojen 
ammattilaisia valmistuu erittäin vähän. Työntekijöi-
den keski-ikä on korkea ja eläköitymisiä on tulossa. 
Tilanteen korjaamiseksi laitoshuoltajien ja kokkien 
palkkoja korotettiin ns. rekrytointilisällä, joka näkyy 
talouden luvuissa menojen lisääntymisenä. 

Kunnallistekniikassa työohjelmaan sisältyneiden 
liikenneväylien, keskustan liikennejärjestelyjen ja 
Magneetin alueen Kruunuhaan kunnallistekniikan 
rakentaminen on suoritettu. Hakunin- ja Mietaan-
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tien kevyenliikenteenväylien suunnittelu on käyn-
nissä. Rajalanmäen asuntoalueen ja Kivistönkylän 
teollisuusalueen katujen rakentaminen on tehty ja 
toteutus jatkuu vuonna 2022. Mallunojan alueen 
toteutus jatkuu vuonna 2022. Asfaltointityöt on 
tehty Kurikantien, Asematien, Puskantien ja Oiko-
tien ajoradan osalta. Sepän- ja Sysipolun ka-
dunrakennustyöt on tehty. Katu- ja tievalaistuksen 
saneerauksen osalta Sarvijoen, Niemenkylän ja 
Närvijoen saneeraukset on tehty. 

Katuvalaistuksen uudisrakentamiskohteiden 
rakentaminen Paulaharjun teollisuusalueella ja Le-
heläntiellä on tehty. Ikkeläjärventien perusparan-
nustyöt on aloitettu ja työt jatkuvat vuonna 2022. 
Ely-keskus vastaa hankkeen toteutuksesta. Jurvan 
katuverkon saneerauksen ja Jalasjärven asuntoka-
tujen Rinne-, Talan-, Einon-, Myllytie, Toinilan- ja 
Savelankujan rakennekerrosten maatutkaukset 
on tehty teiden tulevien rakentamissuunnitelmien 
tukimateriaaliksi. Savelankujan, Rinne- ja Myllytien 
parantaminen on tehty. Hakunin palstoitusalueen 
kunnallistekniikan suunnittelu on käynnissä.

Sadevesiviemärin rakentaminen on toteutettu Kuri-
kan keskustassa uudelle Tuiskulan koululle. Vanhan 
kaupungintalon tontin leikkivälineiden asennus on 
valmis. Liikunta-alueiden investoinneista Pukkionie-
men kentän päädyn ja Jurvan lähiliikuntapaikan 
aidat ovat valmiit. Kiuaskallion uusien lumitykkien 
hankinta on tehty. Jyllinkosken luontoportaat ovat 
valmistuneet. Saarijärven laiturin rakentaminen on 
tehty. Jurvan urheilukentän saneerauksen suunnit-
telu on käynnissä. Valaistussaneeraussuunnittelu on 
tehty Hominrinteen kuntoradalle. Urheilupuistolta 
Huovintielle johtavan kävelyreitin portaat on tehty 
Huovintien sillan viereen. Miedon koulun kentän 
pinnan saneeraus on tehty. Kuntoradan saneeraus 
vesitorni -  Saumantie – Mäkitie on tehty.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset on käsitelty. 
Kunnallistekniikan töistä mm. Jurvan viheralueiden 
hoito, hiekoitushiekan poisto, konepalvelut, kivi-
aineksien toimitus ja maansiirrot on kilpailutettu. 
Runsasluminen talvi kerrytti talvikunnossapidossa 
budjetoitua enemmän kuluja ja tämä aiheuttaa 
määrärahapainetta kunnallistekniikassa.

Kurikan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 
30.8.2021 hyväksynyt Riuhdankallion Saumantien 
jatkeen asemakaavan. Asemakaava on lainvoi-
mainen. Kärjenmäentie asemakaavaehdotus on 
edennyt kohti valtuuston käsittelyä.

Vireillä olevia kaavamuutosasioita on seuraavasti: 
Kurikka taajamassa Paloaseman kortteli (asema-
kaavan päivitys), Saaren alue (Huovitie - Sopu-
tie alue), Kampusalue (Asemakaavan päivitys), 
Nummi (Reinikantien ja Mäkitien vierusalueita, 
Asemakaavalla päivitetään vanhentunutta asema-
kaavaa asuinrakentamisen suhteen), Kurikan ter-
veyskeskuksen alue, Tiilitie-Muurimäentien välinen 
alue, Kiven alue (asuinrakentamisen aluetta Kiskon 
alueelle), Vanhan aseman alue; Jurvan kirkon-
kylässä Sellan alue ja Koskimäessä Hernesluh-
dan-Mäkeläntien alue. Jalasjärven kirkonkylässä 
Kojan alue (sidoksissa maanhankintaan), Trikoo-
kujan ja ent. kurssikeskuksen alue, Jalasjärven 
terveyskeskuksen lähialueen kaavapäivitys, Lakan 
Betonin alue (puistoalueen muutos) sekä Paulamä-
entien alue (sidoksissa vt 3 ohituskaistajärjestelyi-
hin). Lisäksi Jalasjärven taajamassa on pienialaisia 
asemakaavan päivityksiä koskien Kurikan Vesi-
huollon hankkimia yhdyskuntateknisiä alueita.

Tuulivoimaa koskeva osayleiskaava on vireillä 
Jalasjärven eteläosassa. Osayleiskaava on osa 
Lylyharjun tuulivoimapuiston hanketta, joka sijoittuu 
Kihniön, Parkanon Kurikan alueille.

Vuoden 2021 aikana on myyty kahdeksan (8) 
kappaletta AO-tontteja, kaksi (2) kappaletta 
AP-tontteja, yksi (1) K-tontti padel-hallia var-
ten, yhdeksän (9) kappaletta määräaloja tontin 
lisämaaksi, suoritettu yksi (1) tilusvaihto ja viisi (5) 
kappaletta muita maakauppoja. Lisäksi kaupunki 
on ostanut yhden (1) liiketontin takaisin omistuk-
seensa Kurikan keskustasta. Maanmittaustoimi-
tuksia on tehty kaupungin toimesta 12 kappaletta. 
Yhteensä määräala-, tila- ja tonttikauppoja sekä 
tilusvaihtoja on ollut 27 kappaletta.

Teknisen lautakunnan aloitteesta Luopajärven ja 
Sarvijoen omakotitalotonttien hinnaksi on asetettu 
1 euro ja tonttien markkinointi on käynnissä. Tois-
taiseksi Luopajärveltä ja Sarvijoelta ei ole myyty 
omakotitalotontteja.

Vuodenvaihteesta 2020-21 on käytetty sähköistä 
lupahakupalvelua Lupapiste.fi - rakennusvalvon-
nan lupien käsittelyjärjestelmänä. Vuonna 2021 on 
lupapäätöksiä tehty 331 kappaletta, joista suunnit-
telutarveratkaisuja tai poikkeamislupapäätöksiä on 
yhteensä 15 kappaletta.

Ympäristönsuojelulain perusteella ympäristöluvan- 
tai ilmoituksenvaraisten toimintojen hakemuksia 
käsiteltiin vuoden 2021 aikana yhteensä seitsemän 
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kappaletta. Maa-aineslain mukaisia maa-aines-
tenottamislupia myönnettiin yksi: vuoden lopulla 
vireillä oli kuitenkin useampi lupahakemus. Ym-
päristönsuojelulain 65 §:n mukaisia päätöksiä 
tarkkailumääräysten muuttamisesta tehtiin yksi. Ym-
päristönsuojelulain 116 §:n mukaisia toiminnan re-
kisteröintejä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 
ei ole tehty yhtään, eikä niitä koskevia ilmoituksia 
ole tullut tänä aikana vireille. Jätelain 100 §:n 
mukaisia jätteen ammattimaisen keräystoiminnan 
rekisteröintejä jätehuoltorekisteriin tehtiin yksi.

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisia meluilmoi-
tuspäätöksiä koskien melua tai tärinää aiheuttavaa 
tilapäistä toimintaa tai tapahtumaa tehtiin yhteensä 
seitsemän kappaletta. Päätöksiä Kurikan ympäris-
tönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta (öljysäiliön 
maahan jättäminen) tehtiin neljä. Ympäristönsuoje-
lulain 156 d §:n mukaisia talousjätevesien käsitte-

lyvaatimuksista poikkeamista koskevia päätöksiä 
tehtiin viisi kappaletta.

Ympäristöluvallisten, ilmoitusvelvollisten ja rekiste-
röityjen toimintojen määräaikaistarkastuksia tehtiin 
vuoden aikana 58 kappaletta. Enemmistö tarkas-
tuksista koski eläinsuojia. Lupaehtojen mukaisia 
vuosiraportointeja tarkastettiin 16 kpl. Maa-ai-
nesluvallisten kohteiden säännöllinen valvonta 
keskittyi heinä-elokuulle, jolloin varsinaisia 
tarkastuksia tehtiin 15 kohteella, minkä lisäksi 
valvontaan sisältyi kaksi aloituskatselmusta ja 
yksi loppukatselmus.

Ei-laskutettaviin valvonta-asioihin kuului vuoden 
aikana erityisesti jätelain noudattamisen valvon-
taa, minkä lisäksi käsittelyssä oli myös vesilain, 
nitraattiasetuksen ja vesihuoltolain mukaisia 
asioita.

Tekninen toimi (Tekninen lautakunta)
TP 2020 TA 2021 Muutos TA 2021 

+Muutos TP 2021 Käyttö 
% Poikkeama

Teknisen os 
hallintopalvelut
Tuotot 4 047 0 0 0 2 719 ***** 2 719
Kulut -293 935 -316 173 0 -316 173 -295 436 93,4 20 737
Netto -289 888 -316 173 0 -316 173 -292 717 92,6 23 456

Tilapalvelut
Tuotot 12 783 740 12 669 554 0 12 669 554 12 681 874 100,1 12 320
Kulut -9 507 490 -9 259 601 -619 422 -9 879 023 -10 955 065 110,9 -1 076 042
Netto 3 276 250 3 409 953 -619 422 2 790 531 1 726 809 61,9 -1 063 722

Puuhtaus ja 
ruokapalvelut
Tuotot 6 912 866 7 336 969 0 7 336 969 7 177 470 97,8 -159 499
Kulut -6 752 928 -7 438 197 0 -7 438 197 -7 258 603 97,6 179 594
Netto 159 938 -101 228 0 -101 228 -81 133 80,1 20 095

Kunnallis- 
tekniikka
Tuotot 586 470 529 435 0 529 435 718 415 135,7 188 980
Kulut -2 700 311 -2 810 923 -20 043 -2 830 966 -3 412 367 120,5 -581 401
Netto -2 113 841 -2 281 488 -20 043 -2 301 531 -2 693 952 117,1 -392 421

Pelastustoimi
Tuotot 0 0 0 0 0 0,0 0
Kulut -2 037 540 -2 048 174 0 -2 048 174 -2 056 433 100,4 -8 259
Netto -2 037 540 -2 048 174 0 -2 048 174 -2 056 433 100,4 -8 259

Tekninen toimi
Tuotot 20 287 122 20 535 958 0 20 535 958 20 580 478 100,2 44 520
Kulut -21 292 203 -21 873 068 -639 465 -22 512 533 -23 977 904 106,5 -1 465 371
Netto -1 005 081 -1 337 110 -639 465 -1 976 575 -3 397 425 171,9 -1 420 850
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Tilapalvelut
Strateginen tavoite 

2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 
2021 Toteutunut 2021

Asiakas

Hyvinvoiva Kurikka:

Kiitettävän tasoinen kiinteis-
tönhoito ja kunnossapito.

Toiminnan seurannan kehit-
täminen

Asiakastyytyväisyyskysely.

Tavoitetaso: parannusta 
vuoteen 2020 nähden.

Seuraava asiakastyytyväi-
syyskysely on vuonna 2022.

Laadukas rakennuttaminen 
ja korjausrakentaminen.

Tutkimuksiin, suunnitteluun ja 
valvontaan panostaminen

Rakennusurakoiden sekä 
suunnittelun kriteereiden tar-
kentaminen kilpailutukseen.

Tavoitetaso: Lisätöiden 
väheneminen.

Isot urakat toteutetaan pää-
osin KVR-hankkeina. Isoissa 
hankkeissa ulkopuoliset tate- 
ja rakennustyövalvojat

Alustavien tutkimusten selvi-
tys tilapalveluiden henkilös-
tön toimesta. Hyödynnetään 
oman talon ammattitaitoa.

Tavoitetaso: Säästetään 
ostopalveluissa.

Alustavia tutkimuksia on 
tehty resurssien puitteissa.

Prosessit

Yrittäjä-Kurikka:

Kunnossapidon suunni-
telmallinen toteuttaminen 
tehtyjen kuntokatselmus-
ten ja kuntokatselmusten 
pohjalta.

Kiinteistökohtaisten korja-
ussuunnitelmien laadinta ja 
resurssien puitteissa korjaus-
toimien tekeminen

Korjaustarpeet on kartoitettu 
kaikista tilapalvelun alla 
olevista kiinteistöistä

Tavoitetaso: Otetaan käyt-
töön Granlund Managerin 
PTS-ominaisuus, josta näh-
dään suunnitellut korjaustoi-
menpiteet.

Maakuntien Tilakeskuksen 
Skenarios-palveluun on syö-
tetty kaupungin rakennusten 
PTS-tietoja. Työ on käynnissä.

Siirretään Skenarioksen 
PTS-tiedot Granlund Mana-
geriin. 

PTS laadinta käynnissä

Tulevaisuuden Kurikka:

Kiinteistönhoidon sähköis-
ten järjestelmien täysipai-
noinen hyödyntäminen 

Asiakkaiden koulutus ja 
rohkaiseminen sähköisen 
ilmoitusjärjestelmän käyttä-
miseen. Kiinteistönhoidon  
järjestelmän aktiivisempi 
käyttö/seuranta

Asiakastyytyväisyyskysely, 
käytönopastus henkilöstölle. 
Tarkistetaan, onko kaikille 
kiinteistöille oma huolto- 
pyyntö osoitteensa.

Tavoitetaso: Kiireettömät 
huoltopyynnöt kulkevat 
Granlund Managerin kautta 
kiinteistönhoitajalle.

Seuraava asiakastyytyväi-
syyskysely on vuonna 2022

90 % kiireettömistä huolto-
pyynnöistä tulee huoltokirjan 
kautta.

Osaaminen

Yrittäjä-Kurikka:

Ylemmän johdon, työnjoh-
don, kiinteistönhoitajien ja 
rakennusammattimiesten 
täydennys kouluttautumi-
nen.

Rakennus- ja kiinteistöhoito-
alan täydennyskoulutuksiin 
osallistuminen. Työnjohdolle 
tarjolla useita etäkoulutuksia / 
tilaisuuksia, joihin voi työajal-
laan osallistua. Koronaviruse-
pidemian jälkeen myös fyysisiin 
koulutuksiin osallistuminen.

Henkilöstön osaamisen 
parantaminen ja kannusta-
minen kehittymiseen.

Tavoitetaso: 80% tilapalve-
lun vakinaisesta henkilökun-
nasta on osallistunut 1-3pv 
kestävään täydennyskou-
lutukseen. Koko henkilös-
töllä on työturvakortti sekä 
tulityökortti.

Täydennyskoulutuksia on 
suoritettu tarpeen mukaisesti.

Tavoitetaso jäi hieman alle 
suunnitellun.

Kehityskeskusteluissa osaami-
sesta puhuminen ja henkilö-
kohtaisista tavoitteista sopimi-
nen. Mahdollinen ”porkkana” 
tavoitteiden saavuttamisesta.

Koulutustarpeet selvitetään 
kehityskeskusteluissa ja 
viikottaisissa työnjohtopala-
vereissa



120          Kurikan kaupungin tilinpäätös  2021

Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Talous

Tulevaisuuden Kurikka:

Kustannustietoisuuden 
lisääminen

Kiinteistöjen energian-
kulutuksen/kustannusten 
pienentäminen

Aktiivinen kustannusten 
seuranta.

Käyttäjien valistaminen ener-
gian säästämisessä

Automaation hyödyntäminen.

Budjetissa pysyminen, osto-
palvelujen ja materiaalihan-
kintojen vähentäminen.

Vuonna 2020: 283,72 
kWh/ brm2 Tavoitetaso: 
265 kWh / brm2. Ener- 
giatehokkaiden ratkaisujen 
avulla.

Tilapalveluiden käyttömenot 
kasvoivat n. 11 % noussei-
den energia kustannusten 
seurauksena

Energian kulutus nousi noin 
20 %. Syynä aiempaa 
kovempi talvi

Yrittäjä-Kurikka:

Kiinteistömenojen pienen-
täminen €/m2 (henkilöstö-
kulut + kiinteistönhuolto ja 
-kunnossapito + käyttökus-
tannukset)

Kilpailutukset, sopimustarkas-
telut.

Vuonna 2020: 37,64 € / 
m2 Tavoitetaso: 36,79 € 
/ m2, säästötoi menpiteet 
materiaalihankinnoissa ja 
ostopalveluissa.

Tavoitetasoa ei ole saavutettu 
energiakustannusten nousun 
takia.

Tilojen tehokas käyttäminen Tilatietojen kokoaminen, tila 
infon laadinta

Käyttöasteen seuranta 
otetaan käyttöön uudis-
kohteissa ja mahdollisten 
peruskorjausten yhteydessä, 
mikäli peruskorjattavat tilat 
ovat soveltuvia myös muulle 
käytölle. Vanhemmissa 
kohteissa selvitetään tapaus-
kohtaisesti tilojen käyttöaste 
ja mahdollisuus toisil le 
toiminnoille.

Vapaa-ajantoimi on hank-
kinut TIMLE-ajanvarausjär-
jestelmän, josta saadaan 
selville tilojen käyttöaste. 
Varausjärjestelmää hallinnoi 
Vapaa-aikatoimi

Tavoitteet
Toteutunut Tavoitetaso

TP 2019 TP 2020 TA 2021 Toteutunut 2021

Rakennusten pin-
ta-ala,  tilapalvelu m2

( Ei sisällä teollisuus-
halleja)

133 300 132 000 130 000 Tavoitetaso on  
saavutettu.

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja  

tavoitetaso 2021 Toteutunut 2021

Asiakas

Hyvinvoiva Kurikka:

Laadukkaat puhtaus- ja 
ruokapalvelut kaikille asi-
akkaille

Tehokkaalla esimiestyöllä 
tuetaan palveluiden laadun 
ylläpitoa ja kehittämistä 
käytännön työssä

Asiakastyytyväisyyskyselyt 
eri asiakasryhmille. 

Mittari: Tavoitetaso:  
keskiarvo >3,5

Asiakaskysely 5-luokkalai-
sille, keskiarvo 3,8
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Tavoitteet
Toteutunut Tavoitetaso

TP 2019 TP 2020 TA 2021 Toteutunut 2021

Siivouspinta-ala m² 102 190 97 263 97 263 96640

Siivouskustannukset €/m² ka 22,28-23,06 22,28-23,06 22,28-23,06 22,28-23,06

JIK:lle myytävän lounaan hinta 
€/kpl (hajautettu-keskitetty 
lounas)

5,36–7,88 5,41-8,67 5,41-8,67 5,41-8,67

Koululounaan hinta €/kpl 2,70 2,70 2,70 2,70

Asiakastyytyväisyyskyselyt 
kpl/v

3 2 3 2

Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja  

tavoitetaso 2021 Toteutunut 2021

Prosessit

Tulevaisuuden Kurikka:

Uusien toimintatapojen 
aktiivinen etsintä tekniikkaa 
hyödyntäen

Valmistusprosessien järkeis-
täminen ja uusien toimintata-
pojen etsiminen.

Mittari: Ateriahinnat Ateriahinnat pysyneet en-
nallaan toiminnan jatkuvan 
tehostamisen ansiosta. Mm. 
valmistuskeittiöiden määrä 
putosi kahdella (Koskue ja 
Luopajärvi palvelukeittiöiksi 
8/2021), toimintaverkon 
tiivistyminen (Keskikylän 
loppuminen) vaikuttavat 
kustannuksiin.

Puhtauspalvelun mitoitus 
tarpeita vastaavaksi

Mittari: Siivoustyön mitoitus 
v.2020 vs. nykytilanne

Kaikki siivouskohteet mitoi-
tettu vuoden 2021 aikana

Osaaminen

Kansainvälinen  
Kurikka

Kielitaidon aktiivinen käyttö 
omalla osaamisalueella: 
puhtaus/ruokapalvelut

Kohdennetut kieliopinnot, 
vieraan kielen käyttö

Mittari: Kanssakäymisten 
sujuminen kansainvälisten 
asiakkaiden kanssa.

Kanssakäymiset ovat su-
juneet hyvin, myös työnte-
kijöissä useita muuta kuin 
suomea äidinkielenään 
puhuvia. 

Talous

Yrittäjä-Kurikka:

Talouden lukujen seuranta

Ajattelutavan kehittämi-
nen sisäisen yrittäjyyden 
suuntaan

Tanen raporttien hyödyntä-
minen toiminnassa

Mittari: Tulosalueiden budje-
tissa pysyminen

Nettobudjetissa on pysytty 
huolimatta korona epide-
miasta (korona aiheutti 
tulojen vähenemistä ja  
lisääntyneitä menoja)

Henkilöstömitoituksen 
jatkuva tarkastelu ja mitoitus, 
toiminnan tehostaminen 
eläköitymiset huomioiden

Mittari: henkilöstömäärä 
2021 lopussa  vs. 2020 
lopussa

Vakituinen henkilöstömäärä 
vähentynyt noin kolmella 
henkilöllä. edellisvuoteen 
verrattuna.
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Kunnallistekniikka

Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Asiakas

Hyvinvoiva Kurikka:

Viihtyisän ja turvallisen 
kaupunkikeskustan, liiken-
neympäristön, puistojen, 
leikki- ja liikuntapaikkojen 
kehittäminen, rakentaminen 
ja ylläpitäminen

Laadittujen- ja laadittavien 
suunnitelmien laadukas ja 
kustannustehokas toteutus

Suunnitelmissa asetettujen 
tavoitteiden savuttaminen

Toteutunut

Prosessit

Hyvinvoiva Kurikka

Liikenneturvallisuussuunnitel-
mien toimenpiteiden toteutus

Liikenneturvallisuussuunnitel-
missa esitettyjen toimenpitei-
den toteutus turvallisempaan 
liikenneympäristöön

Suunnitelmien toteutus 
suunnitelmien mukaisessa 
kiireellisyysjärjestyksessä

Näkemiä tarkastettu ja ra-
kennettu hidasteita Puskan-
tielle

Katujen ja puistojen kunnos-
sapito 

Katujen ja puistojen kunnos-
sapidon ohjaus kunnossapi-
toluokituksien mukaisesti. 

Hoitolukitusten tavoitetasot 
saavutetaan

Toteutunut

Leikkipaikkojen rakentami-
nen, ylläpito ja tarkastustoi-
minta

Suoritetaan leikkipaikoista 
annetun standardien mukai-
sesti

Leikkipaikat turvallisessa 
kunnossa

Standardin edellyttämät 
tarkastukset on suoritettu

Liikunta-alueiden hoito ja 
ylläpito

Suoritetaan vapaa-aikalau-
takunnan ylläpitosuunnitel-
mien mukaisesti

Liikuntapaikat käyttökun-
nossa

Toteutunut

Yksityistiet Avustukset haettavissa avus-
tussääntöjen mukaisesti.

Perusparannusavustukset 
haettavissa ympärivuoden. 
Määräraha varaus on 
120.000€

Avustuksia on jaettu  
108 000 euroa

Kunnossapitoavustukset 
myönnetään hyväksyttyjen 
kustannusten mukaisesti

Määrärahavaraus on  
533 000€

Avustusta on jaettu 502 000 
euroa

Kaatopaikkojen jälkitark-
kailu.

Jälkitarkkailu suoritetaan 
yhteistarkkailuohjelman 
mukaisesti. Kurikka kuluu 
Seinäjoen seudun suljettujen 
kaatopaikkojen yhteistark-
kailuohjelmaan

Ely -keskuksen hyväksymän 
tarkkailuohjelman mukainen 
tarkkailutoteutus

Valvontaohjelman mukaista 
tarkkailua suoriteaan

Osaaminen

Hyvinvoiva Kurikka:

Työnjohdon ja työnte-
kijöiden perehtyminen 
kunnossapitoluokituksiin ja 
ylläpitosuunnitelmiin.

Saavutetaan kunnossapito-
luokitusten ja ylläpitosuunni-
telmien laatutaso

Laatutasojen seuranta ja 
olosuhdemuutoksiin rea-
gointi

Toteutunut. 

Kuluttajapalvelujen turval-
lisuus.

Ei aiheudu vaaraa kenen-
kään terveydelle ja omai-
suudelle

Tarkastustoiminta ja turvalli-
suusasiakirjat ajan tasalla

Suoritettu
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Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Talous

Yrittäjä-Kurikka:

Kustannustietoisuuden 
lisääminen

Aktiivinen kustannusten 
seuranta ja kilpailutuksella 
saatava kustannustehokkain 
toteutus

Budjetissa pysyminen. Sähkön hinnan nousu ja 
talven sääolosuhteet (runsas 
lumisuus ja talvikauden 
poikkeuksellinen pituus) ovat 
syynä ettei budjetti tavoitetta 
ole saavutettu

Tulevaisuuden Kurikka:

Katuvalaistussaneeraus. Katuvalaistuksen saneerauk-
sen jatkaminen mahdollisim-
man tarkoituksenmukaisilla 
ratkaisuilla ja pienin elinkaa-
rikustannuksin

Energiaa säästävillä tuot-
teilla

Tievalaistussaneerauksia 
toteutettu Sarvijoki, Niemen-
kylä, Närvijoki

E-P:n pelastuslaitos TP 2019 TP 2020 TA 2021 Toteutunut 2021

Kurikan kuntaosuus 1 910 831 2 037 504 2 048 174 2 003 016

Pelastustoimi

Tavoitteet
Toteutunut Tavoitetaso

TP 2019 TP 2020 TA 2021 Toteutunut 2021

Kadut km 135,6

(920 600 m²)

137,8

(932 900 m²)

138,3

(937 700m²)

139,60

(942 300 m²)

Yksityistiet km  
(avustettavat)

899 750,66 899 774,40

Katuvalaisimet kpl 6 200 6200 6235 6235

Katujen kunnossapito €/km 8 343

(1,22 €/ m²)

8 793

(1,29 €/m²)

7 615 

(1,12 €/m²)

10 300

(1,53 €/m²)

Katuvalaisimet €/kpl 39.05 48,46 42,50 57,57
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Ympäristötoimi (Ympäristölautakunta)
TP 2020 TA 2021 Muutos TA 2021 

+Muutos
TP 2021 Käyttö 

%
Poikkeama

Ympäristötoi-
men hallinto
Tuotot 0 0 0 0 0 0,0 0
Kulut                            -122 208 -124 208 0 -124 208 -131 712 106,0 -7 504
Netto                         -122 208 -124 208 0 -124 208 -131 712 106,0 -7 504

Rakennus- ja 
ympäristö- 
valvonta
Tuotot 139 450 156 000 0 156 000 154 265 98,9 -1 735
Kulut -424 245 -522 938 0 -522 938 -470 243 89,9 52 695
Netto -284 795 -366 938 0 -366 938 -315 978 86,1 50 960

Maankäyttö
Tuotot 548 934 522 500 0 522 500 556 882 106,6 34 382
Kulut -484 077 -516 463 0 -516 463 -509 321 98,6 7 142
Netto 64 857 6 037 0 6 037 47 560 787,8 41 523

Ympäristötoimi
Tuotot 688 384 678 500 0 678 500 711 147 104,8 32 647
Kulut -1 030 530 -1 163 609 0 -1 163 609 -1 111 276 95,5 52 333
Netto -342 146 -485 109 0 -485 109 -400 129 82,5 84 980
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Rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta

Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Asiakas

Toimiva asiakaspalvelu Rakennus- ja ympäristö-
valvonnan lomakkeiden 
ajantasaistaminen

Voimassa olevaa lainsää-
däntöä vastaavat lomakkeet 
käytössä rakennus- ja ympä-
ristövalvonnassa

Ympäristövalvonnan lomak-
keita on osin päivitetty, ja osin 
odotellaan valtion lomak-
keita. Rakennusvalvonnan 
lomakkeet on ajan tasalla.

Rakennus- ja ympäristö-
valvonnan lupa-asioiden 
käsittely ilman aiheettomia 
viivytyksiä

Rakennusvalvonnan viran-
haltijapäätöksen tavoiteaika 
2 viikkoa, lausuntoja vaati-
vissa 4 viikkoa

Toteutunut

Asiakkaille selkeät ohjeet 
milloin täytyy olla yhteydes-
sä rakennus- tai ympäris-
tövalvontaan, mistä löytää 
oikeat lomakkeet ja miten ne 
asianmukaisesti täytetään

Ympäristö- ja maa-aines-
lupien tavoiteaika 3 kk, 
päättyvien maa-aineslupien 
katselmukset lupa-ajan 
päättyessä, ympäristö-
viranomaisen viranhalti-
japäätöksen tavoiteaika 
eläinsuojailmoituksissa sekä 
jätevesipoikkeamisissa 2 
kuukautta ja muissa päätök-
sissä 2 viikkoa.

Toteutunut ympäristövalvon-
nan osalta, viivytykset johtu-
neet hakijasta, asianosaisis-
ta tai muista viranomaisista.

Ympäristölautakunnan 
käsittelyyn asiat otetaan 
siinä aikataulussa, minkä 
lausuntokierrokset, kuulemi-
set yms. sekä valmistelutyö 
mahdollistavat

Toteutunut. 

Nettisivut ovat ajantasaiset 
ja selkeät

Nettisivuilla on vielä 
täydennettävää, mutta 
niitä päivitetään jatkuvasti. 
Rakennusvalvonnan sähköi-
seen asiointiin siirtymisen 
yhteydessä nettisivut päivit-
tyivät laajemmin.

Prosessit

Rakennusvalvonnan katsel-
mukset rakentamisaikana

Asiakas tilaa -> hoidetaan. Tilatut katselmukset hoidettu 
asiakkaan kanssa sovittuna 
ajankohtana ja pöytäkirjat 
tehty ja lähetetty

Toteutunut

Rakennusjärjestyksen pitämi-
nen ajan tasalla

Selvitetään päivitystarpeet Mikäli huomattavaa päivi-
tystarvetta, päivitysprosessi 
on käynnistetty

Rakennusjärjestyksen päi-
vitystä ei ole ollut tarpeen 
käynnistää.

Vuosittaiset ympäristökatsel-
mukset

Otetaan vastaan yleisön 
vihjeet

Laadukkaamman ja 
viihtyisämmän ympäristön 
muodostuminen

Yleisövihjeitä on otettu vas-
taan. Käsitellään ympäristö-
katselmuksissa.

Ympäristönsuojelulain 
(527/2014) ja ympäristön-
suojelusta annetun asetuk-
sen (713/2014) mukaisen 
valvonnan toteuttaminen

Suunnitelmallisen valvonnan 
toteuttaminen täysimääräi-
sesti.

Suoritettu valvontaohjelman 
mukaiset valvontatarkastuk-
set ja muuta valvontaa.

Toteutunut



126          Kurikan kaupungin tilinpäätös  2021

Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Osaaminen

Lainsäädännön muutosten 
seuraaminen ja opiskele-
minen

Henkilökunta käyttää oman 
alansa koulutuspalveluita 
tarpeen mukaan

Henkilökunnan tieto lainsää-
dännöstä on ajantasaista

Henkilöstö on kouluttautunut.

Avoin keskustelu muutoksista 
ja yhteisten toimintatapojen 
hiominen

Toteutunut

Talous

Viranomaistaksojen pitämi-
nen ajan tasalla

Rakennusvalvonnan taksojen 
tarkastus

Rakennusvalvonnassa päivi-
tetyt taksat käytössä

Taksojen ajanmukaisuutta 
seurataan.

Valvonnan taksoittaminen Suunnitelmallinen valvonta 
tuottaa taksan mukaista 
tuloa

Toteutunut

Rakennuskannan selvitystyö Jatketaan tehokasta työs-
kentelyä rakennuskannan 
verotuksen ajan tasalle 
saamiseksi

Kiinteistöverotulojen muutos. Uusista löytyneistä raken-
nuksista lähetetään tiedot 
vuosittain koostetusti väestö-
rekisterikeskukselle.

Tavoitteet
Toteutunut Tavoitetaso

TP 2019 TP 2020 TA 2021 Toteutunut 2021

Määrätavoite

Rakennuslupia/ilmoituksia kpl 305 309 380 331

Maa-aineslupia kpl 4 3 8 1

Ympäristölupia/ilmoituksia/
rekisteröintejä kpl

7 20 15 7

Suunnitelmallisen valvonnan 
tarkastuksia kpl

- - 40 58

Kaavoitus ja maankäyttö
Strateginen tavoite 

2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 
2021 Toteutunut 2021

Asiakas

Tarjotaan hinnaltaan edul-
lisia ja rakentamiskelpoisia 
asunto- ja teollisuustontteja

Hankitaan maata asun-
to- ja teollisuustonttien 
kaavoittamista varten sekä 
vaihtomaareserviksi

Tonttitarjonta on moni-
puolista, laadukasta ja 
hinnaltaan edullista

Kaupungilla on tarjolla kokonai-
suudessa lähes kaksisataa asuin-
tonttia asemakaava- ja haja-asu-
tusalueella. Tarjolla monipuolisesti 
myös teollisuus- ja muita tontteja. 

Tonttimyynnin parantamiseksi on 
aloitettu kampanjan suunnittelu 
vuodelle 2022.

Asiakkaan palveleminen 
mahdollisimman nopeasti 
kiinteistönmuodostamistoi-
mitusten osalta

Suoritetaan kiinteistön-
muodostamistoimitukset 
rekisterinpitoalueella siten, 
että asianosaisille ei tule 
turhia odotusaikoja muiden 
viranomaisten suhteen

Lohkomisen edellytykset 
täyttävät toimitukset suo-
ritetaan 6 kk: kuluessa 
hakemuksesta tai mää-
rä-alan lainhuudosta

Toteutunut.

Asiakkaan palveleminen 
mahdollisimman nopeasti 
rakennuspaikkojen merkin-
nän osalta

Suoritetaan rakennuspai-
kan merkinnät siten, että 
asianosaisille ei tule turhia 
odotusaikoja

Rakennuspaikan merkin-
nät keskimäärin 3 päi-
vän kuluessa merkinnän 
tilauksesta

Toteutunut.
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Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Vuorovaikutus ja kaavoituk-
sesta tiedottaminen.

Tiedotetaan meneillä 
olevista kaavoitushankkeis-
ta sähköisesti kaupungin 
kotisivuilla ja muissa sovel-
tuvissa sosiaalisen median 
kanavissa

Ajantasainen kaavoi-
tuksen aineisto vuoro-
vaikutteisesti nähtävillä 
paikkatietojärjestelmässä

Paikkatietojärjestelmää kehitetään.

Prosessit

Kaavoituskatsauksen ja 
-ohjelman laadinta

Laaditaan kaavoituskatsaus 
ja -ohjelma meneillään 
olevista sekä tulevista 
maankäyttöön liittyvistä 
suunnitelmista (asema, 
yleis- ja maakuntakaava)

Laaditaan vuosittain Laadittu kaavoituskatsaus.

Maankäytön suunnittelu Selvitetään yhdyskuntara-
kenteen ajantasaistamisen 
sekä tulevaisuudentarpeita.

Tavoitteena luoda 
maankäytön suunnittelun 
keinoin monipuolinen, 
viihtyisä, asumista ja 
elinkeinoja tukeva, sosi-
aalinen ja toimiva kestä-
vän kehityksen mukainen 
kulttuuriympäristö.

Laadittu ja päivitetty asemakaavo-
ja, tehty suunnittelutarveratkaisuja.

Laaditaan ja päivitetään 
asema- ja yleiskaavoja.

Tehdään tarvittavia suun-
nittelutarveratkaisuja ja 
poikkeamispäätöksiä.

Selvitykset ja inventoinnit Pidetään ajan tasalla 
kaavoitukseen tarvittavaa 
lähtökohta-aineistoa ja 
aineistolähteitä

Käyttökelpoinen 
kaavoituksen aineisto 
olemassa, aineistolähteet 
saavutettavissa

Käyttökelpoista aineistoa on luet-
tavissa paikkatietojärjestelmään.

Maapoliittisen ohjelman 
laadinta

Jatketaan maapoliittisen 
ohjelman laadintaa.

Maapoliittinen ohjelma 
valmis 2021.

Maapoliittinen ohjelma on hyväk-
sytty kesäkuussa kaupunginval-
tuustossa.

Pohjakarttojen ylläpitämi-
nen

Ylläpidetään asemakaavoi-
tuksen ja kiinteistötoimitus-
ten vaatimusten perusteella

Pohjakartta-aineisto on 
ajan tasalla tarvittavilta 
osin

Kanta-Kurikan kaava-alueiden 
pohjakartat ovat päivitetty 2021 
vuonna toteutetun ilmakuvaus-
hankkeen avulla. 

Myös muihin asutuskeskuksiin 
tullaan soveltamaan ilmakuvausta 
tulevina vuosina.

Paikkatietojärjestelmän 
kehittäminen

Kehitetään edelleen palve-
lemaan päätöksentekoa

Paikkatietojärjestelmä on 
nykyaikainen ja soveltuu 
nykyiseen käyttötarkoi-
tukseensa

Kaupungin hankkiman pilvipoh-
jaisen Esri Finland Oy:n dmCity 
ohjelmiston käyttöönotto pysyi 
palveluntarjoajan kohtaamien 
haasteiden vuoksi käyttöönotto-
vaiheessa vuoden 2021 ajan.

Käyttöönoton aikataulu on suunni-
teltu toteutettavaksi vuoden 2022 
alkupuoliskolla. 

CGI:n vastaavien palveluiden 
tilauksen on päätetty päällykkäi-
syyden välttämiseksi

Käyttöön otetaan uusi 
dmCity-paikkatieto-oh-
jelmisto.

Tonttitarjonnan näkyvyys Sekä kaupungin että 
yksityisten tonttitarjonta on 
esillä kotisivuilla (kaava- ja 
haja-asutusalueet)

Tonttitarjonta on nä-
kyvästi esillä ja tietoa 
tonteista on helposti 
saatavilla.

Kaupungin oma tonttitarjonta on 
esillä kaupungin nettisivuilla. Netti-
sivuja ja karttojen toiminnallisuuksia 
päivitetään.

Vuonna 2022 suoritetaan tontti-
kamppanjointia laajasti.

Tonttitarjonta näkyvästi 
esillä osana kuntamarkki-
nointia
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Tavoitteet
Toteutunut Tavoitetaso

TP 2019 TP 2020 TA 2021 Toteutunut 2021

Määrätavoite

Myydyt asuntotontit kpl 2 16 15 10

Myydyt teollisuus- /  
liikerakennustontit kpl

1 2 5 1

Kiinteistönmuodostus kpl 11 6 20 12

Uudet ja muutetut  
asemakaavat ha

20 22,27 30 35

Puuston myynti k-m³ 3 730 4 000 10 000 8 650

Maa-alueiden vuokratulot € 192 343 201 490,25 200 000 195 525

Strateginen tavoite 
2020-2023 Toimenpiteet 2021 Mittari ja tavoitetaso 

2021 Toteutunut 2021

Talousmetsien hoito ja 
puuston myynti

Toteutetaan metsätalous-
suunnitelman mukaan

Hoito- ja hakkuutyöt 
tehdään metsä- suunni-
telmia noudattaen.

Toteutunut. 

Jalasjärven leimikkohakkuut olivat 
lautakunnassa lokakuussa. Kurikan 
ja Jurvan käsitellään alkuvuodesta 
2022.

Tehdään leimikkohakkuun 
esitykset

Osaaminen

Ammattitaitoinen henkilö-
kunta

Henkilökunta käyttää oman 
alansa koulutuspalveluita 
tarpeen mukaan 

Henkilökunnan ammatti-
tietämys on ajantasaista

Henkilöstö on käynyt oman alansa 
koulutuksissa. Käyttäjät osallistu-
vat uuden paikkatietosovelluksen 
käyttökoulutukseen.

Talous

Toiminta mitoitetaan 
talousarviossa annettujen 
määrärahojen puitteissa.

Käyttötalouden seuranta 
suoritetaan kuukausittain.

Käyttötalouden määrä-
rahaa ei ylitetä.

Käyttötalouden määrärahaa ei ole 
ylitetty
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TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa sisältää ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot. Sinisellä pohjalla olevat luvut ovat talousarvion sitovuustasoja.

TP 2020 Alkup. TA2021 TA-muutokset TA 2021 
+Muutos

TP 2021 Käyttö 
%, vrt 

muutettu 
TA

Poikkeama, vrt 
muutettu TA

Toimintatuotot                                                                                                            

Myyntituotot                              14 856 989 15 782 748 0 15 782 748 15 216 481 96,4 -566 267

Maksutuotot                               1 906 807 1 975 800 0 1 975 800 1 807 138 91,5 -168 662

Tuet ja avustukset                        1 058 041 942 509 23 383 965 892 1 502 218 155,5 536 326

Muut toimintatuotot                       13 640 290 13 399 349 0 13 399 349 13 690 378 102,2 291 029

Toimintatuotot 
yhteensä                        

31 462 128 32 100 406 23 383 32 123 789 32 216 216 100,3 92 427

Toimintakulut                                                                                               

Henkilöstökulut                           -43 819 915 -45 602 405 -700 000 -46 302 405 -45 145 868 97,5 1 156 537

  Palkat ja palkkiot -33 958 415 -35 352 681 -700 000 -36 052 681 -35 111 096 97,4 941 585

  Henkilösivukulut -9 861 500 -10 249 724 0 -10 249 724 -10 034 772 97,9 214 952

 Palvelujen ostot -103 382 136 -103 361 863 -7 331 592 -110 693 455 -110 938 497 100,2 -245 042

Aineet, tarvikkeet ja  
tavarat

-5 893 984 -5 729 266 -153 465 -5 882 731 -6 586 759 112,0 -704 028

 Avustukset -4 135 947 -4 125 242 -200 000 -4 325 242 -4 059 314 93,9 265 928

 Muut toimintakulut -12 480 259 -12 249 923 -483 964 -12 733 887 -12 796 474 100,5 -62 587

Toimintakulut 
yhteensä                          

-169 712 240 -171 068 699 -8 869 021 -179 937 720 -179 526 912 99,8 410 808

Toimintakate                    -138 250 113 -138 968 293 -8 845 638 -147 813 931 -147 310 696 99,7 503 235

Verotulot                                  67 888 704 67 698 650 1 933 899 69 632 549 70 579 982 101,4 947 433

Valtionosuudet                             69 432 738 67 475 390 111 233 67 586 623 67 666 743 100,1 80 120

Rahoitustuotot ja 
-kulut                   

                                                                                   

Korkotuotot                               706 611 653 000 0 653 000 656 246 100,5 3 246

Muut rahoitustuotot                       11 964 430 6 640 000 4 030 020 10 670 020 11 027 673 103,4 357 653

Korkokulut                                -430 411 -500 000 0 -500 000 -360 346 72,1 139 654

Muut rahoituskulut                        -40 862 -10 000 0 -10 000 -2 311 23,1 7 689

Rahoitustuotot ja 
-kulut                   

12 199 768 6 783 000 4 030 020 10 813 020 11 321 262 104,7 508 242

VUOSIKATE                                  11 271 097 2 988 747 -2 770 486 218 261 2 257 291 1034,2 2 039 030

Poistot ja 
arvonalentumiset                

                                                                                   

Suunnitelman 
mukaiset poistot             

-7 149 532 -7 058 604 0 -7 058 604 -7 053 100 99,9 5 504

Arvonalentumiset 
ja kertaluonteiset 
poisto

-111 337 0 0 0 -2 223 ***** -2 223

Poistot ja 
arvonalentumiset                

-7 260 869 -7 058 604 0 -7 058 604 -7 055 323 100,0 3 281

TILIKAUDEN 
TULOS                           

4 010 229 -4 069 857 -2 770 486 -6 840 343 -4 798 032 70,1 2 042 311

Varausten ja 
rahastojen muutokset          

                                                                                   

Poistoeron muutos                         291 639 291 639 0 291 639 291 639 100,0 0

TILIKAUDEN YLI-/
ALIJÄÄMÄ                   

4 301 868 -3 778 218 -2 770 486 -6 548 704 -4 506 393 68,8 2 042 311
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Verotulojen erittely 2021

Alkuperäi-
nen  

talousarvio

TA 
muu- 
tokset

Talousarvio  
muutosten  

jälkeen

Toteutuma 
2021

TP 2020 Poikkeama 
2021

Kunnan tulovero 58 156 560 1 933 899 60 090 459 59 826 011,14 59 870 560,79 264 447,86

Kiinteistövero 4 982 190 0 4 982 190 4 831 309,50 4 150 564,84 150 880,50

Osuus yhteisöverojen tuotosta 4 559 900 0 4 559 900 5 922 661,12 3 867 578,14 -1 362 761,12

Verotulot yhteensä 67 698 650 1 933 899 69 632 549 70 579 981,76 67 888 703,77 -947 432,76

Veroprosentti 2021 2020

Tuloveroprosentti 21 21

Kiinteistö- 
veroprosentit

2021 2020

Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 0,93

Vakituisten asuinrakennusten 
kiinteistöveroprosentti 

0,60 0,60

Muiden asuinrakennusten 
kiinteistöveroprosentti

1,20 1,20

Rakentamattoman 
rakennuspaikan 
kiinteistöveroprosentti

4,00 4,00

Yleishyödyllisten yhteisöjen 
kiinteistöveroprosentti

0,00 0,00

Voimalaitosten 
kiinteistöveroprosentti

3,10 3,10

Valtionosuuksien erittely

Alkuperäi-
nen  

talousarvio

TA 
muu- 
tokset

Talousarvio  
muutosten  

jälkeen

Toteutuma 
2021

TP 2020 Poikkeama 
2021

Kunnan peruspalvelujen  
valtionosuus, ml.tasaukset*

57 879 440 111 233 57 990 673 57 885 915,00 59 940 320,00 104 758,00

  Siitä:Verotuloihin perustuva 
valt.os.tasaus

 18 243 635,00 17 979 771,00 -18 243 
635,00

Opetus ja kulttuuritoim. muut 
valt.os.  

-2 626 490 0 -2 626 490 -2 509 068,00 -2 574 563,00 -117 422,00

Verotulomenetysten korvaus ** 12 564 920 0 12 564 920 12 289 896,00 11 747 484,00 275 024,00

Verotulojen lykkäysmenettely 
(kompensaatio) **

-342 480 0 -342 480 0,00 319 497,00 -342 480,00

Muut valtionosuudet 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Valtionosuudet yhteensä 67 475 390 111 233 67 586 623 67 666 743,00 69 432 738,00 -80 120,00

* sis.VM:n oikaisupäätös 31.3.2021 (koronatuki -17.904 €) 
** Vuonna 2020 ja talousarviossa 2021 verotulojen lykkäysmenettelyn kompensaatio on eritelty omaksi eräkseen. 
Vuonna 2021 erä on tiliöity sisällyttäen se kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 123, 19.5.2020 mukaisesti verotulomenetys-
ten kompensaation erään.
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INVESTOINTIOSA

Investoinnit

KH-INVESTOINNIT TA 2021 Muutokset 
budjettiin

TA 2021 
+Muutos Käyttö 2021 Poikkeama Käyttö 

%

913711 Tietohallinnon investoinnit -150 000 -60 000 -210 000 -200 449 9 551 95,5

959120 Osakkeet ja osuudet

              Tulot

-4 300 000

0

708 176

0

-3 591 824

0

-3 427 993

103 914

163 831

103 914

95,4

959116 Asunto-osakkeet, tulot 0 0 1 984 1 984

959114 Maa- ja metsäalueet

             Tuloarvio

-500 000

100 000

60 000

0

-440 000

100 000

-130 914

248 205

309 086

148 205

29,8

248,2

959115 Maapankki -20 000 -20 000 20 000 0

922120 Matkailun edistäminen -190 000 -190 000 -108 859 81 141 57,3

913711 Tietohallinnon investoinnit

Ohjelmistojen käyttöönottoinvestointeja, kuten Tek-
niikan dm-city käyttöönotto, M-Files arkistointi ja 
asianhallinta, Office365 käyttöönotto sisältöineen. 
Laitteiden osalta normaaleja laiteinvestointeja, ku-
ten verkon aktiivilaitteita, työasemia, puhelimia jne. 
Lisäksi hankittiin valtuuston kokousjärjestelmiä.

959120 Osakkeet ja osuudet

• Uuden kerrostalon rahoitus 3.075.000 euroa 
Kiinteistö Oy Kärrykartanolle toteutui

• Kurikan Jäähalli Oy on valmistellut palloilu-
hallin rakentamista ja kylmälaitteiden uusimis-
ta sekä jäähallin peruskorjausta. Kaupunki on 
ostanut osakkeita pienosakkailta ja tästä on 
aiheutunut 27 877,82 euron investointimeno.

• Suupohjan Seutuverkko (SUNET) osakkeiden 
osto 317 035 euroa

• Suupohjan koulutuskuntayhtymän peruspää-
oman korotus 8 080 euroa perussopimuksen 
22 § mukaisesti

• Investointitulona näyttäytyy myös Loihde-yhti-
ön (ent.Viria) listautumisen edellyttämä kirja-
us, jossa yhtiön osakkeet siirrettiin taseessa 
pysyvien vastaavien osakkeista ja osuuksista 
vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereihin.

959116 Asunto-osakkeet

• Asunto-osakkeita on myyty yhteensä 5 seu-
raavista yhtiöistä: As Oy Pukkiholma,  
As Oy Jurvan Kauppatie sekä As Oy Peuran-
maa. Investointituloksi kirjataan asunto-osak-
keen tasearvo, lisäksi kaupoista muodostui 
tuloslaskelmaan kirjattavaa myyntivoittoa 
yhteensä 49 915,65 euroa.

959114 Maa- ja metsäalueet

• Investointitulot koostuvat myytyjen tonttien 
ja maa-alueiden (sis. myös Kurssikeskuksen 
maapohjan) tasearvoista. Kauppahinnan ylit-
täessä tasearvon kirjataan erotus tuloslaskel-
maan luovutusvoitoksi, vastaavasti kauppa-
hinnan alittaessa tasearvon kirjataan erotus 
tuloslaskelmaan luovutustappioksi. Maa- ja 
vesialueiden luovutusvoittoja muodostui 
vuonna 2021 yhteensä 86 676,27 euroa ja 
luovutustappioita 35 977,51 euroa.

• Maa-alueiden ostot koostuvat yhdestä tilus-
vaihdosta ja yhden rakentamattoman maa-
alueen ostosta. 

Kaupunginhallituksen investoinnit
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TERVEYSTOIMI TA 2021 Muutokset 
budjettiin

TA 2021 
+Muutos Käyttö 2021 Poikkeama Käyttö 

%

SOTE-keskus -1 200 000 -1 200 000 -1 448 727 -248 727 120,7

952130 Terveystoimen rakennuk-
set (tun.1)

-80 000 -80 000 -59 528 20 472 74,4

HALLINNON RAKENNUKSET TA 2021 Muutokset 
budjettiin

TA 2021 
+Muutos Käyttö 2021 Poikkeama Käyttö 

%

952124 Kaupungintalo (uusi) -120 000 -120 000 -24 319 95 681 20,3

SOSIAALITOIMI TA 2021 Muutokset 
budjettiin

TA 2021 
+Muutos Käyttö 2021 Poikkeama Käyttö 

%

952150 Muut sosiaalitoimen 
rakennukset

-160 000 -160 000 -210 855 -50 855 131,8

Terveystoimen rakennusinvestoinnit

Hallinnon rakennukset

Sosiaalitoimen rakennusinvestoinnit

959115 Maapankki

• Toteutusta ei ole aloitettu. Vuoden 2022 
talousarviossa määräraha on kohdistettu 
kunnallistekniikkaan.

922120 Matkailun edistäminen

• Mainospyloni Magneetin alueel le, jonka 
pystytyksestä vastaa tekninen osasto. Perus-
tukset rakennettu 2021, hanke jatkuu vuonna 
2022.

• Led-mainostaulun hankintaa ei toteutettu 
kaupungin toimesta. 

952130 Terveystoimen rakennukset

• Kurikan sote-keskus -hankkeen toteutus etenee 
jaettuna urakkana. Arvioitu valmistumisaika 
uudisrakennukselle 1.12.2022 ja saneeratta-
valle osalle 1.9.2023

•  Jurvan terveysaseman valaisinsaneeraus 
valmistui. Tiilikaton pinnoituskorjaus valmistui 
reklamaation jälkeen. 

• Jalasjärven hammashoitolan  sisäilmakorjaus-
ten suunnittelu valmis 

952124 Kaupungintalo (uusi)

• Suunnittelu on aloitettu. Hanketta suunnitellaan 
alustavasti KVR-hankkeena

952150 Sosiaalitoimen rakennukset

• Perhekeskuksen suunnittelu ja rakentaminen 
vuodesta 2022 alkaen

• Palveluportin julkisivukorjaus 2021valmistui 
osittain. Vuodelle 2022 jäi vielä räystään alus-
laudoituksen uusiminen.

• Dementiakoti Toiska pienet tilamuutokset, 
ilman- ja lämmönvaihdon saneeraus toteutui. 
Lukituksen yhdentäminen siirtyy vuodelle 2022 
kohteen määrärahaylityksen vuoksi. 
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VARHAISKASVATUS TA 2021 Muutokset 
budjettiin

TA 2021 
+Muutos Käyttö 2021 Poikkeama Käyttö 

%

952310 Varhaiskasvatuksen 
rakennukset

-77 000 -77 000 -86 979 -9 979 113

SIVISTYSPALVELUT TA 2021 Muutokset 
budjettiin

TA 2021 
+Muutos Käyttö 2021 Poikkeama Käyttö 

%

933176 Sivistyspalvelujen irtain

937140 Monipalveluauto  
              Tulot 
              Menot

175 000

-430 000

-57 500 117 500

-430 000

117 500

0

0

430 000

100

0

Varhaiskasvatuksen rakennusinvestoinnit

Sivistyspalvelujen irtain

952310 Varhaiskasvatuksen rakennukset

• Nummen päiväkoti salaojien ja patolevyjen 
asennus toteutunut

• SoPeVan viemärin sukitus toteutunut

• Kunnannupun päiväkodin kattoremontti toteu-
tunut

933176 Sivistyspalvelujen irtain

• Kurikan keskustan alueen uuden alakoulun 
kalusteet 2022 ja Jalasjärven yläkoulun ka-
lusteet 2023. Määrärahat tarkentuvat suun-
nittelun edettyä.

937140 Monipalveluauto 

• Palveluauto: Kaupunginvaltuuston 2.3.2020 
hyväksymä monipalveluauton hankinta, johon  
Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo myöntänyt 

valtionavustusta. Autolla korvataan kaksi van-
haa, käytöstä poistuvaa kirjastoautoa. Lisäksi 
siihen on  mahdollista liittää esimerkiksi kulttuu-
ri-, nuoriso-, terveys- ja kansalaisopiston palve-
luja sekä yhdistysten ja järjestöjen toimintaa.

• Hankintapäätös tehty, sj 25.8.2021 § 11,  
hankintahinta 450 700 €. 

• Auton luovutus ja maksu v. 2022.
• OKM:n myöntämä avustus 117 500 €  

maksettu kokonaisuudessaan

KOULUTOIMI TA 2021 Muutokset 
budjettiin

TA 2021 
+Muutos Käyttö 2021 Poikkeama Käyttö 

%

952215 Jalasjärven yläaste -5 108 000 2 282 185 -2 825 815 -183 398 2 642 417 6,5

952235 Tuiskulan uusi koulu -3 000 000 -2 100 000 -5 100 000 -5 079 658 20 342 99,6

952210 Muut koulutoimen raken-
nukset

-177 500 -177 500 -176 524 976 99,4

Koulutoimen rakennusinvestoinnit

952210 Koulutoimen rakennukset

• Jalasjärven koulukeskus -hanke suunnitelma ja 
urakkakilpailutus valmistui, toteutus käynnisty-
nyt 2022

• Kurikan keskustan uuden alakoulun uudisra-
kennuksen suunnittelu ja rakentaminen eteni 
suunnitellusti ja valmistumisarvio joulukuussa 
2022.

• Kurikan yhteiskoulun kellarin LVIAS-työt val-
mistuivat suunnitellusti. Keittiölaitteille tehtyä 
varausta ei ollut tarpeen käyttää. 

• Kirkonkylän alakoulun 2 luokkatilan lattiama-
teriaali vaihdettu diffuusiovapaaksi. Toimenpi-
teitä jatketaan tulevina vuosina.  
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952424 Kiuaskalliohanke

Kiuaskallion urheiluhallin saneerauksen 
suunnittelu on käynnissä ja hanke etenee 
kilpailutukseen keväälllä 2022 

952410 Vapaa-aikatoimen rakennukset

• Kurikan kirjasto valaisinsaneeraus valmis
• Jurvan liikuntahallin lattiamateriaalin vaihto 

valmis

• Avantosaunan maalämpö valmis, hankkee-
seen saatiin avustusta 7 328 euroa

• Molskis-uimahallin kuntotutkimus 2021 valmis.
• Tuloista 28 554 euroa on innovaatiorahoitus-

keskuksen avustus vuonna 2020 toteutettuun 
Molskiksen energiahankkeeseen; maksatus 
toteutui vuonna 2021. 

• Kurnun nuorisotila KVV-saneeraus valmis
• Wilholan nuorisotila katto valmis. Julkisivun 

korjaukset siirtyvät vuodelle 2022.

MUUT RAKENNUKSET TA 2021 Muutokset 
budjettiin

TA 2021 
+Muutos Käyttö 2021 Poikkeama Käyttö 

%

952632 Teollisuushalli JVI -20 000 -182 185 -202 185 -201 187 998 99,5

952635 Toiska D, toimisto- ja 
hallitila

48 205 48 205

952643 Kartano D 296 574 296 574

952656 Werstas, L, JVI 18 775 18 775

952510 Muut rakennusinvestoinnit 
Tulot 
Menot

0

-195 000

0

-195 000

2 274

-102 301

2 274

92 699
52,5

Muut rakennusten investoinnit

952632 Teollisuushalli

• Sosiaalitilojen laajennus

952635, 952643, 952656

• Entisen kurssikeskuksen myynti näyttäytyy 
investointitulona myytyjen kiinteistöjen (raken-
nusten ja maa-alueen) tasearvojen verran. 
Kauppahinta oli tasearvoja pienempi ja siten 
tuloslaskelmaan on kirjattu myyntitappiota  
167 105,38 euroa

VAPAA-AIKATOIMI TA 2021 Muutokset 
budjettiin

TA 2021 
+Muutos Käyttö 2021 Poikkeama Käyttö 

%

952431 Kiuaskallion urheiluhalli -420 000 -420 000 -21 471 398 529 5,1

952410 Muut vapaa-aikapalvelu-
jen rakennukset 
Tulot 
Menot

0

-359 000

0

-359 000

35 792

-391 204

35 792

-32 204
109

Vapaa-aikatoimen rakennuksien investoinnit
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KUNNALLISTEKNIIKKA TA 2021 Muutokset 
budjettiin

TA 2021 
+Muutos Käyttö 2021 Poikkeama Käyttö 

%

956800 Kadut, tiet -2 554 000 -2 554 000 -2 183 343 370 657 85,5

956211 Torit ja puistot -127 000 -127 000 -116 387 10 613 91,6

956313 Jakamaton liikunta-alueet

              Tulot

-572 000

0

-572 000

0

-348 054

88 379

223 946

88 379
60,8

956314 Liikennepuisto -3 000 -3 000 0 3 000 0

956315 Lintuharjun moottoriurh.
rata

-150 000 -150 000 -98 087 51 913 65,4

Kunnallistekniikan investoinnit

956800 Kadut, tiet

Asuntoalueet
• Rajalanmäen asuntoalue, Ojamutkantien ja 

Yli-Rajalantien kuivatukset ja rakennekerrokset 
tehty

• Mallunojan asuntoalue, Mallunojantien pl väli 
0-340 kuivatukset ja rekennekerrokset tehty

• Kiskon asuntoalue, Leheläntien ja Kakaan-
päänkujan valaistus tehty

• Panttila keskustan täydennysrakentaminen, 
Sakarintien asfaltointi tehty

Teollisuusalueet
• Paulaharjun teollisuusalue, Siltalantie + pp/

jk valaistus tehty ja Sepän- ja Sysipolun kui-
vatukset ja rakentaminen tehty

• Magneetin alue, Markkihaan valaistus ja 
asfaltointi tehty ja Kruunu- ja Koivuhaan kui-
vatukset, rakennekerrokset ja valaistus tehty

Katujen täydennysrak. ja saneeraus
• Jurvan katuverkon saneeraus, Auneentien sil-

tarummun saneeraus tehty. Maamiehenraitin 
siltarummun rakentamisen urakkatarjousky-
selyyn ei saatu yhtään urakkatarjousta

• Oikotien asfaltointi tehty
• Mylly-, Rinnetien ja Savelankujan paranta-

minen ja asfaltointi tehty
• Keskustan alueen katutilojen ja kevyenlii-

kenteen järjestelyt, Keskuspuistikko, väli 
Saumantie - Laulajantie, Laulajantie väli 
Keskuspuistikko - Laurintie ja Laurintie väli 
Saumantie – Asematie tehty

 Asfaltointi 
Ajoratojen pintaus, Kurikantie väli Keskuspuis-
tikko – Paulaharjuntie, Asematien risteysalue 
Laulajantiehen saakka ja Puskantie tehty
• asfaltointi ja kantavuuden parantaminen 

Verstastie 300 m, Pajatie 125 m ja Yhteislai-
duntie 285 m

Katuvalaistus
• Sarvijoki, Niemenkylä ja Närvijoki tievalais-

tussaneerauksia tehty 
• Jurvan asemakaava-alueella saneerattu 

valaistuksen jalustoja
Liikenneturvallisuuden parantaminen
• risteysalueiden näkemiä parannettu
• Puskantielle rakennettu hidasteet

952510 Muut rakennusinvestoinnit 

Sisältää vuosittaisen määrärahan sisäilmakorjauk-
siin, varautumisen suunnitteluun sekä aurinkoener-
giajärjestelmien hankintaan ja asennukseen.
Toteutuneet kohteet:
• Kurikan terveyskeskus ruumiskylmiön uusiminen
• Jurvan yläaste ja lukio ruokalan patojen sekä 

rikkoutuneiden ulko-ovien hankintaa. 
• Kurikan yhteiskoulu Kiintokalusteiden uusintaa, 

osa kellariremonttia. 

• Kankaan koulu sisäilmakorjauksia. 
• Kirkonkylän koulu, Jalasj. Lattiamateriaalin 

muutos diffuusiovapaaksi. 
• Luovan päiväkoti Aurinkosähköjärjestelmä. 

Tähän saatiin tukea Business Finlandilta 2.274 
euroa.

• Jalasjärven kirjasto Sisäilmakorjauksia
• Nuorten työpaja Sisäilmakorjauksia
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• Mietaan- ja Hakuninteiden kevyenliiken-
teenväylien tiesuunnitelmien laadinta käyn-
nissä

Kehittämiskohteet
• Ikkeläjärventien saneeraus käynnissä. 

Ely-keskus rakennuttaa, kaupunki osallistuu 
kustannuksiin

• Kivistönkylän risteys (vt3 / vt 19 risteysalue), 
Kivistön teollisuusalue, Sepänkadun pl väli 
0 – 170 ja Lekakuja kuivatukset ja rakenne-
kerrokset tehty

Hakunin palstoitusalue
• Alueen kunnallistekniikan suunnittelu käyn-

nissä
KÄPY, kävelyn- ja pyöräilyn edistämisohjelma
• Kulman- ja Lempilaaksonteiden kevyenlii-

kenteenväylien suunnittelu käynnissä
Sadevesiviemärit
• Tuiskulan uuden koulun hulevesilinja tehty

956211 Torit ja puistot

• Magneetin viheralueiden suunnittelu käyn-
nissä

• vieraslajien poistamisia tehty, mm. Kurikantie
• “kaupngintalon” tontti, leikkivälineet asen-

nettu
• leikkipuistojen välineitä saneerattu, mm. 

Poronkäälyn leikkipuisto

956313 Jakamaton liikunta-alueet

Kuntoratojen valaistussaneeraus
• Hominrinteen valaistussaneerauksen suunni-

telma tehty
Kuntoradat
• keskusta – Paavali kuntorata Paavalinsillan  

kierto ei toteutunut vuonna 2021
• vesitorni – Saumantie ja haara Mäkitielle 

kuntoradan pohjan saneeraus tehty
• Säläisjärven kuntoradan laavu tehty
Kurikan urheilupuisto
• kävelyreitistön portaat tehty Tykkipuistolle
Urheilukenttä Jurva
• saneeraussuunnittelu käynnissä
Ulkopelikenttien kunnostus
• Miedon koulu: pinnoitesaneeraus tehty
• Pukkioniemen kenttä: päätyaita tehty
Skeittiparkki, Jurva
• ympärysaita tehty
Lumitykit, Kiuaskallion rinne
• lumitykit 3 kpl hankittu
Saarijärven laituri 
• laituri hankittu ja asennettu
Siirrettävät pukukoppivaunut
• hankinta ei toteutunut

956314 Liikennepuisto

Jalasjärven liikennepuisto
• • suunnittelu käynissä

956315 Lintuharjun moottoriurheilurata

• rakennustyöt käynnissä

TEKNIIKKA IRTAIN TA 2021 Muutokset 
budjettiin

TA 2021 
+Muutos Käyttö 2021 Poikkeama Käyttö 

%

956800 Tekniikan irtain omaisuus -277 000 -277 000 -243 273 33 727 87,8

Tekniikan irtain

954800 Tekniikan irtain omaisuus

Suunnittellut hankinnat toteutettu:
• ruohonleikkuri (liikunta-alueet, Jurva)
• ruohonleikkuri (puistot, Jalasjärvi ja Kurikka)
• ulkojäänhoitokone (Jurva)

• tielana (yksityistiet)
• pakettiauto (Jalasjärvi)
• hiekkatekonurmien hoitokoneet (Kurikka, 

Jurva, Jalasjärvi)
• maastomallin laadinta (Kurikka keskusta 

taajama)
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TA 2021 Muutokset 
budjettiin

TA 2021 
+Muutos Käyttö 2021 Poikkeama Käyttö %

Tuotot 275 000 -57 500 217 500 961 603 744 103 442,1

Kulut -20 189 500 708 176 -19 481 324 -14 843 510 4 637 814 76,2

Netto -19 914 500 650 676 -19 263 824 -13 881 907 5 381 917 72,1

Yhteenveto investoinneista
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RAHOITUSLASKELMAOSA

TP 2020 TA 2021 Muutos TA 2021 
+Muutos TP 2021

Käyttö %, 
vrt muutet-

tu TA

Poikkeama, 
vrt muutet-

tu TA

RAHOITUSLASKELMA                                                                                                 

Toiminnan ja investointien  
rahavirta                                                                                     

Toiminnan rahavirta                                                                                                      

Vuosikate                            11 271 097 2 988 747 -2 770 486 218 261 2 257 291 1 034,2 2 039 030

Tulorahoituksen korjauserät          146 355 -18 000 276 000 258 000 -82 182 -31,9 -340 182

Toiminnan rahavirta                   11 417 452 2 970 747 -2 494 486 476 261 2 175 109 456,7 1 698 848

Investointien rahavirta                                                                                                  

Investointimenot                     -4 763 599 -20 189 500 708 176 -19 481 324 -14 843 510 76,2 4 637 814

Rahoitusosuudet 
investointeihin      

130 000 175 000 -57 500 117 500 243 945 207,6 126 445

Pysyvien vastaavien 
hyödyk.luovutustu

551 003 118 000 -276 000 -158 000 669 047 -423,4 827 047

Investointien rahavirta               -4 082 596 -19 896 500 374 676 -19 521 824 -13 930 518 71,4 5 591 306

Toiminnan ja 
investointien  rahavirta 
yhteensä

7 334 857 -16 925 753 -2 119 810 -19 045 563 -11 755 408 61,7 7 290 155

Rahoituksen rahavirta                                                                                                     

Antolainauksen muutokset                                                                                                 

Antolainasaamisten lisäys            -650 000 -50 000 -620 000 -670 000 -561 100 83,7 108 900

Antolainasaamisten 
vähennys          

597 697 1 170 195               1 170 195 1 170 194 100,0 -1

Antolainauksen 
muutokset              -52 303 1 120 195 -620 000 500 195 609 094 121,8 108 899

Lainakannan muutokset                                                                                                    

Pitkäaikaisten lainojen 
lisäys       

7 000 000 25 000 000               25 000 000 16 000 000 64,0 -9 000 000

Pitkäaikaisten lainojen 
vähennys     

-8 831 475 -8 832 000               -8 832 000 -9 884 287 111,9 -1 052 287

Lyhytaikaisten lainojen 
muutos       

-3 000 000                                 -1 000 000 -1 000 000

Lainakannan muutokset                 -4 831 475 16 168 000               16 168 000 5 115 713 31,6 -11 052 287

Oman pääoman 
muutokset

JIK 31.12.2019 kertyneen        
alijäämän kattaminen

-3 012 456

Muut maksuvalmiuden 
muutokset         

                                                                                   

Toimeksiantojen varojen ja 
pääom.muut

41 560                   50 048 50 048

Vaihto-omaisuuden muutos             86                   355 355

Saamisten muutos                     -63 771                   -1 549 504 -1 549 504

Korottomien velkojen 
muutos          

5 105 610                   1 085 528 1 085 528

Rahoituksen rahavirta                  -2 812 748 17 288 195 -620 000 16 668 195 5 311 235 31,9 -11 356 960

Rahavarojen muutos                     4 522 109 362 442 -2 739 810 -2 377 368 -6 444 173 271,1 -4 066 805

Sinisellä pohjalla olevat luvut ovat talousarvion sitovuustasoja.



TILINPÄÄTÖSLASKELMAT



140          Kurikan kaupungin tilinpäätös  2021

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA
Tilinpäätös 2021 Tilinpäätös 2020

  Toimintatuotot                                                                                     

   Myyntituotot                              11 212 701,07 11 120 493,34

   Maksutuotot                               1 788 006,27 1 892 867,32

   Tuet ja avustukset                        1 502 218,41 1 058 041,20

   Muut toimintatuotot                       4 137 943,22 4 111 113,83

  Toimintatuotot yhteensä                       18 640 868,97 18 182 515,69

  Toimintakulut                                                                                       

   Henkilöstökulut                                                                                       

    Palkat ja palkkiot                       -35 111 095,71 -33 958 414,84

    Henkilösivukulut                                                                                     

     Eläkekulut                              -8 564 590,31 -8 609 612,23

     Muut henkilösivukulut                   -1 470 181,96 -1 251 888,03

    Henkilösivukulut                         -10 034 772,27 -9 861 500,26

   Henkilöstökulut                           -45 145 867,98 -43 819 915,10

   Palvelujen ostot                          -106 918 824,38 -99 634 015,33

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat             -6 583 520,00 -5 891 748,91

   Avustukset                                -4 059 313,99 -4 135 946,59

   Muut toimintakulut                        -3 244 038,45 -2 951 002,52

  Toimintakulut yhteensä                      -165 951 564,80 -156 432 628,45

  Toimintakate                   -147 310 695,83 -138 250 112,76

  Verotulot                                  70 579 981,76 67 888 703,77

  Valtionosuudet                             67 666 743,00 69 432 738,00

  Rahoitustuotot ja -kulut                                                                               

   Korkotuotot                               656 245,88 706 611,35

   Muut rahoitustuotot                       11 027 673,43 11 964 429,96

   Korkokulut                                -360 346,11 -430 410,58

   Muut rahoituskulut                        -2 311,04 -40 862,41

  Rahoitustuotot ja -kulut                   11 321 262,16 12 199 768,32

  Vuosikate                         2 257 291,09 11 271 097,33

  Poistot ja arvonalentumiset                                                                            

   Suunnitelman mukaiset poistot             -7 053 099,75 -7 149 531,57

   Arvonalentumiset ja kertaluonteiset poistot -2 223,20 -111 337,24

  Poistot ja arvonalentumiset                -7 055 322,95 -7 260 868,81

  Tilikauden tulos                       -4 798 031,86 4 010 228,52

  Poistoeron –lisäys/+vähennys 291 639,00 291 639,00

  Tilikauden yli- /alijäämä          -4 506 392,86 4 301 867,52
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RAHOITUSLASKELMA

 Tilinpäätös 2021  Tilinpäätös 2020

Toiminnan ja investointien rahavirta                                                             

Toiminnan rahavirta                                                             

   Vuosikate 2 257 291,09 11 271 097,33

   Tulorahoituksen korjauserät -82 181,91 146 355,02

Toiminnan rahavirta yhteensä 2 175 109,18 11 417 452,35

Investointien rahavirta

   Investointimenot -14 843 510,16 -4 763 599,10

   Rahoitusosuudet investointeihin 243 945,43 130 000,00

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 669 047,11 551 003,47

Investointien rahavirta yhteensä -13 930 517,62 -4 082 595,63

Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä -11 755 408,44 7 334 856,72

Rahoituksen rahavirta                                                             

Antolainauksen muutokset                                                             

   Antolainasaamisten lisäykset -561 100,00 -650 000,00

   Antolainasaamisten vähennykset 1 170 193,60 597 696,84

Antolainojen muutokset yhteensä 609 093,60 -52 303,16

Lainakannan muutokset

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 16 000 000,00 7 000 000,00

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -9 884 286,60 -8 831 474,60

  Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 000 000,00 -3 000 000,00

Lainakannan muutokset yhteensä 5 115 713,40 -4 831 474,60

  JIK 31.12.2019 kertyneen alijäämän kattaminen -3 012 456

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 50 048,29 41 560,40

   Vaihto-omaisuuden muutos 355,30 85,68

   Saamisten muutos -1 549 503,69 -63 770,64

   Korottomien velkojen muutos       1 085 528,40 5 105 610,36

Rahoituksen rahavirta 5 311 235,30 -2 812 747,96

Rahavarojen muutos -6 444 173,14 4 522 108,76

Rahavarojen muutos

   Rahavarat 31.12 34 246 063,95 40 690 237,09

   Rahavarat 1.1. 40 690 237,09 36 168 128,33

   Erotus -6 444 173,14 4 522 108,76
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TASE
KURIKAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2021 Tilinpäätös 2020

euroa euroa

 VASTAAVAA                                     

 PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 1 088 262,84 1 164 732,10
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1 088 262,84 1 164 732,10

Aineelliset hyödykkeet                                     
Maa- ja vesialueet 17 980 591,67 18 024 753,36
Rakennukset 39 146 861,84 42 491 233,42
Kiinteät rakenteet ja laitteet 22 343 510,84 21 760 783,40
Koneet ja kalusto 632 934,69 796 302,21
Muut aineelliset hyödykkeet 4 486,89 4 486,89
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 8 417 208,34 1 864 852,74
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 88 525 594,27 84 942 412,02

Sijoitukset                                     
Osakkeet ja osuudet 50 778 842,10 47 458 971,06
Muut lainasaamiset 22 839 846,05 23 448 939,65
Muut saamiset 296 258,85 296 258,85
Sijoitukset yhteensä 73 914 947,00 71 204 169,56

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 163 528 804,11 157 311 313,68

Toimeksiantojen varat                                     
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 106 564,88 116 433,26

Toimeksiantojen varat yhteensä 106 564,88 116 433,26

VAIHTUVAT VASTAAVAT                                     

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 37 528,63 37 883,93
Vaihto-omaisuus yhteensä 37 528,63 37 883,93

Saamiset                                     
Lyhytaikaiset saamiset                                     

Myyntisaamiset                1 648 888,28 1 434 277,34
Muut saamiset                 537 208,19 355 977,65
Siirtosaamiset                1 610 993,40 457 331,19

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 797 089,87 2 247 586,18
Rahoitusarvopaperit                                                 

Osakkeet ja osuudet            24 400 913,76 24 296 999,53
Muut arvopaperit               3 634 817,08 3 478 375,91

Rahoitusarvopaperit yhteensä         28 035 730,84 27 775 375,44
Rahat ja pankkisaamiset 6 210 333,11 12 914 861,65

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 38 080 682,45 42 975 707,20

VASTAAVAA YHTEENSÄ 201 716 051,44 200 403 454,14



Kurikan kaupungin tilinpäätös 2021          143

 VASTATTAVAA

Tilinpäätös 2021 Tilinpäätös 2020

euroa euroa
Oma pääoma                                     
Peruspääoma 89 969 548,66 89 969 548,66
Muut omat rahastot 913 146,80 913 146,80
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) yhteensä 12 809 528,87 8 507 661,35
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -4 506 392,86 4 301 867,52
Oma pääoma yhteensä 99 185 831,47 103 692 224,33

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset                                     
Poistoero                       736 442,83 1 028 081,83

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä 736 442,83 1 028 081,83

Pakolliset varaukset                                     
Muut pakolliset varaukset                      989 090,38 1 119 882,93

Pakolliset varaukset yhteensä 989 090,38 1 119 882,93

Toimeksiantojen pääomat                                     
Lahjoitusrahastojen pääomat     109 257,27 119 125,65
Muut toimeksiantojen pääomat    359 201,83 309 153,54

Toimeksiantojen pääomat yhteensä 468 459,10 428 279,19

VIERAS PÄÄOMA                                     

Pitkäaikainen                                     
Lainat rahoitus- ja vakuutuslai 60 280 748,10 55 798 412,70
Lainat julkisyhteisöiltä       26 648,00 53 316,00

Pitkäaikainen yhteensä 60 307 396,10 55 851 728,70

Lyhytaikainen                                     
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjal 10 000 000,00 11 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslai 11 517 664,60 9 857 618,60
Lainat julkisyhteisöiltä       26 668,00 26 668,00
Saadut ennakot                 379 773,01 513 422,00
Ostovelat                      11 203 541,36 10 306 496,70
Muut velat                     709 847,94 695 761,57
Siirtovelat                    6 191 336,65 5 883 290,29

Lyhytaikainen yhteensä 40 028 831,56 38 283 257,16

VIERAS PÄÄOMA  YHTEENSÄ 100 336 227,66 94 134 985,86

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 201 716 051,44 200 403 454,14

KURIKAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2021 Tilinpäätös 2020
euroa euroa

 VASTAAVAA                                     

 PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 1 088 262,84 1 164 732,10
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1 088 262,84 1 164 732,10

Aineelliset hyödykkeet                                     
Maa- ja vesialueet 17 980 591,67 18 024 753,36
Rakennukset 39 146 861,84 42 491 233,42
Kiinteät rakenteet ja laitteet 22 343 510,84 21 760 783,40
Koneet ja kalusto 632 934,69 796 302,21
Muut aineelliset hyödykkeet 4 486,89 4 486,89
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 8 417 208,34 1 864 852,74
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 88 525 594,27 84 942 412,02

Sijoitukset                                     
Osakkeet ja osuudet 50 778 842,10 47 458 971,06
Muut lainasaamiset 22 839 846,05 23 448 939,65
Muut saamiset 296 258,85 296 258,85
Sijoitukset yhteensä 73 914 947,00 71 204 169,56

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 163 528 804,11 157 311 313,68

Toimeksiantojen varat                                     
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 106 564,88 116 433,26

Toimeksiantojen varat yhteensä 106 564,88 116 433,26

VAIHTUVAT VASTAAVAT                                     

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 37 528,63 37 883,93
Vaihto-omaisuus yhteensä 37 528,63 37 883,93

Saamiset                                     
Lyhytaikaiset saamiset                                     

Myyntisaamiset                1 648 888,28 1 434 277,34
Muut saamiset                 537 208,19 355 977,65
Siirtosaamiset                1 610 993,40 457 331,19

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 797 089,87 2 247 586,18
Rahoitusarvopaperit                                                 

Osakkeet ja osuudet            24 400 913,76 24 296 999,53
Muut arvopaperit               3 634 817,08 3 478 375,91

Rahoitusarvopaperit yhteensä         28 035 730,84 27 775 375,44
Rahat ja pankkisaamiset 6 210 333,11 12 914 861,65

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 38 080 682,45 42 975 707,20

VASTAAVAA YHTEENSÄ 201 716 051,44 200 403 454,14
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KONSERNITULOSLASKELMA

2021 2020

euroa euroa

Toimintatuotot 90 326 103,74 79 339 833,18

Toimintakulut -233 929 193,21 -213 842 996,74

Osuus osakkuusyht. voitosta/tappiosta -24 040,91 3 496,15

Toimintakate -143 627 130,38 -134 499 667,41

  Verotulot 70 579 981,76 67 888 703,77

  Valtionosuudet 75 113 805,16 76 017 802,67

Rahoitustuotot ja -kulut

  Korkotuotot 285 957,43 209 447,12

  Muut rahoitustuotot 11 403 214,52 12 352 324,35

  Korkokulut -725 423,08 -925 674,36

  Muut rahoituskulut -219 617,65 -115 911,47

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 10 744 131,22 11 520 185,64

Vuosikate 12 810 787,76 20 927 024,67

Suunnitelman mukaiset poistot -15 374 824,50 -15 582 880,29

Tilikauden tulos -2 564 036,74 5 344 144,38

Tilinpäätössiirrot -348 650,21 230,81

Tilikauden verot -88 361,33 -131 970,08

Laskennalliset verot -70 475,08 -45 239,75

Vähemmistöosuudet 19 493,16 -12 071,09

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -3 052 030,20 5 155 094,27
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KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

2021 2020

euroa euroa

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

   Vuosikate 12 810 787,76 20 927 024,67

Satunnaiset erät

 Tilikauden verot -88 361,33 -131 970,08

   Tulorahoituksen korjauserät -149 360,73 -701 525,53

Toiminnan rahavirta yhteensä 12 573 065,70 20 093 529,06

Investointien rahavirta

   Investointimenot -25 205 613,44 -14 989 843,91

   Rahoitusosuudet investointeihin 258 405,43 133 835,00

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 715 989,46 1 618 843,06

Investointien rahavirta yhteensä -24 231 218,55 -13 237 165,85

Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä -11 658 152,85 6 856 363,21

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

   Antolainasaamisten lisäykset -217 388,36 0,00

   Antolainasaamisten vähennykset 0,00 27 686,21

Antolainojen muutokset yhteensä -217 388,36 27 686,21

Lainakannan muutokset

   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 17 681 225,11 13 415 832,88

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -14 289 875,52 -15 588 899,83

   Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 270 647,60 -3 120 396,15

Lainakannan muutokset yhteensä 2 120 701,99 -5 293 463,10

Oman pääoman muutokset 3 000 471,41 -199 051,25

Muut maksuvalmiuden muutokset

   Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 57 100,03 -336 616,38

   Vaihto-omaisuuden muutos 116 052,27 -139 683,33

   Saamisten muutos 4 182 146,90 3 427 269,02

   Korottomien velkojen muutos       -2 355 066,13 -1 018 272,92

Rahoituksen rahavirta 6 904 018,11 -3 532 131,75

Rahavarojen muutos -4 754 134,74 3 324 231,46

Rahavarojen muutos

   Rahavarat 31.12 52 972 015,96 57 815 077,79

   Rahavarat 1.1. 57 726 150,70 54 490 846,33

   Erotus -4 754 134,74 3 324 231,46
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KONSERNITASE

KURIKAN KAUPUNKI 2021 2020

euroa euroa

 VASTAAVAA

 PYSYVÄT VASTAAVAT

 Aineettomat hyödykkeet

 Aineettomat oikeudet 2 405 025,32 2 449 129,03

 Muut pitkävaikutteiset menot 155 015,63 153 893,06

 Ennakkomaksut

 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 2 560 040,95 2 603 022,09

 Aineelliset hyödykkeet

 Maa- ja vesialueet 23 792 516,10 22 629 910,97

 Rakennukset 123 643 314,34 129 368 125,24

 Kiinteät rakenteet ja laitteet 40 153 664,22 39 111 838,07

 Koneet ja kalusto 8 402 162,45 8 034 341,73

 Muut aineelliset hyödykkeet 959 015,03 979 259,58

 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 11 250 945,02 2 774 278,97

 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 208 201 617,16 202 897 754,56

 Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 4 305 828,94 5 515 316,27

 Muut lainasaamiset 217 388,36 0,00

 Muut saamiset 282 176,66 282 176,66

 Sijoitukset yhteensä 4 805 393,96 5 797 492,93

 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 215 567 052,07 211 298 269,58

 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 650 539,56 599 295,72

 VAIHTUVAT VASTAAVAT

 Vaihto-omaisuus 2 302 950,82 2 419 026,11

 Pitkäaikaiset saamiset 67 750,20 58 878,39

 Lyhytaikaiset saamiset 14 417 727,00 12 756 331,79

 Rahoitusarvopaperit 31 417 994,45 29 670 206,47

 Rahat ja pankkisaamiset 21 554 021,51 28 144 871,32

 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 69 760 443,98 73 049 314,08

 VASTAAVAA YHTEENSÄ 285 978 035,61 284 946 879,38



Kurikan kaupungin tilinpäätös 2021          147

KURIKAN KAUPUNKI 2021 2020

euroa euroa

 VASTATTAVAA

 OMA PÄÄOMA

 Peruspääoma 89 969 548,66 89 969 548,66

 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 14 453 208,19 10 215 438,86

 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 052 030,20 5 155 094,27

 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 103 644 017,95 107 626 353,45

 VÄHEMMISTÖOSUUDET 930 402,65 1 050 858,94

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 342 000,01

 PAKOLLISET VARAUKSET

 Muut pakolliset varaukset 987 367,76 1 885 772,18

 Pakolliset varaukset yhteensä 987 367,76 1 885 772,18

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 119 776,91 1 037 805,12

 VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen korollinen viraspääoma 107 917 769,04 106 164 472,21

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 8 236 023,73 7 218 712,56

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 26 146 830,44 25 807 336,68

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 36 653 847,12 34 155 568,24

VIERAS PÄÄOMA  YHTEENSÄ 178 954 470,33 173 346 089,69

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 285 978 035,61 284 946 879,38
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LIITETIEDOT

KUNNAN LIITETIEDOT

Kunnan liitetiedot

1. tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut 
arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä 
jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen 
mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu 
niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 
on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä 
suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin 
saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset 
poistot on laskettu ennalta laaditun ja 28.9.2009 
tarkistetun poistosuunnitelman mukaisesti niistä 
hyödykkeistä, jotka on hankittu tai ovat valmistuneet 
ennen 31.12.2012. Kaupunginvaltuusto on 11.11.2019 
hyväksynyt poistosuunnitelman muuttamisen siten, että 
31.12.2012 mennessä tehtyjen asuin- sekä hallinto- ja 
laitosrakennusinvestointien suunnitelmanmukaisena 
poistoaikana käytetään 30 vuotta. Tämä 
poistosuunnitelman muutos tuli voimaan 1.1.2020 alkaen 
tehtävissä suunnitelman mukaisissa poistoissa.

31.12.2012 jälkeen toteutuneista hankkeista poistot 
on tehty kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymän 
poistosuunnitelman mukaisesti. Molemmat 
poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskenta-
perusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa 
suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Kaupunginhallituksen päätöksellä 7.2.2022 § 34 
alaskirjattiin kolmen osakkeet tasearvot, yhteensä 2 223 
euroa yhtiöiden toiminnan lakattua. Lisäksi kaupunginhallitus 
hyväksyi kolmelle vuonna 2021 valmistuneelle hyödykkeelle 
poistosuunnitelmaa lyhyemmän poistoajan teknisen johtajan 
perustellusta selvityksestä.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien erät on merkitty taseessa 
hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. 

Vaihto-omaisuuden arvostus

Varastot on merkitty taseeseen hankintahintaan.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon 
tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.
Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen 
hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon.  

Johdannaisten käsittely

Tilinpäätökseen sisältyy koronvaihtosopimus, joka on alun 
perin tehty suojaustarkoituksessa, mutta joka on muuttunut 
ei-suojaavaksi. Koronvaihtosopimus on oikaistu vuoden 
2017 taseeseen pakolliseksi varaukseksi ja edellisten 
tilikausien ylijäämätilille. Vuosina 2018 – 2020 pakollista 
varausta on purettu maksettuja korkoja vastaavalla 
määrällä sekä 31.12. tilanteen laskennallisen saldon erotus 
kirjattu pakolliseksi varaukseksi. 

Liitetiedot

Liitetiedot on numeroitu vastaamaan Kirjanpitolautakunnan 
kuntajaoston Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän 
tilinpäätöksen liitetiedoista antamaa ohjeen numerointia. 

Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus

Vuosien 2020 ja 2021 tilikaudet ovat vertailukelpoisia 
huomioiden valtionosuuksiin vuonna 2020 tehdyt 
väliaikaiset, koronapandemiasta aiheutuneet korotukset. 
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Liitetieto 6. Toimintatuotot

KUNTA 2021 2020

Vaalit 23 382,80 0,00

Tilintarkastus 0,00 0,00

Keskushallinto 593 261,62 310 012,58

JIK-tilaajalautakunta 25 203,65 28 985,48

Elinvoimalautakunta 235 151,86 72 807,48

Lomituspalvelut 7 180 644,33 7 278 366,50

Maaseutupalvelut 0,00 836,65

Sivistyslautakunta 2 330 966,26 2 360 078,73

Vapaa-aikalautakunta 519 974,61 421 105,78

Tekninen toimi 7 025 066,71 7 022 098,22

Ympäristötoimi 707 217,13 688 224,27

Toimintatuotot yhteensä kunta 18 640 868,97 18 182 515,69

Konsernin toimintatuotot 174 455 371,18 161 548 059,72

- Eliminointi toimintatuotoista -84 129 267,44 -82 208 226,54

Toimintatuotot yhteensä 90 326 103,74 79 339 833,18

Tuloslaskelman liitetiedot



152          Kurikan kaupungin tilinpäätös  2021

Liitetieto 9. Palveluiden ostojen erittely

2021 2020

Asiakaspalveluiden ostot 95 452 215,87 90 092 706,71

Muiden palveluiden ostot 15 486 281,07 13 289 429,30

Kunnan palveluiden ostot yhteensä 110 938 496,94 103 382 136,01

Liitetieto 7. Verotulojen erittely

2021 2020

Kunnan tulovero 59 826 011,14 59 870 560,79

Kiinteistövero 4 831 309,50 4 150 564,84

Osuus yhteisöverojen tuotosta 5 922 661,12 3 867 578,14

Verotulot yhteensä 70 579 981,76 67 888 703,77

Liitetieto 8. Valtionosuuksien erittely

2021 2020

Kunnan peruspalvelujen valt.os.* 39 642 280,00 41 960 549,00

Verotuloihin perustuva tasaus 18 243 635,00 17 979 771,00

Opetus ja kulttuuritoim. muut valt.os.  -2 509 068,00 -2 574 563,00

Muut valtionosuudet 0,00 0,00

Verotulomenetysten korvaus ** 12 289 896,00 11 747 484,00

Verotulojen lykkäysmenettely (kompensaatio)** 0,00 319 497,00

Valtionosuudet yhteensä 67 666 743,00 69 432 738,00

 * sis.VM:n oikaisupäätös 31.3.2021 (koronatuki -17.904,00 €)

**Vuonna 2020 ja talousarviossa 2021 verotulojen lykkäysmenettelyn kompensaatio on eritelty omaksi eräkseen. 
Vuonna 2021 erä on tiliöity sisällyttäen se kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 123 19.5.2020 mukaisesti                              
verotulomenetysten kompensaation erään.
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Liitetieto 11. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet kohteissa, jotka ovat valmistuneet 31.12.2012 mennessä

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman 
mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän 
mukaan. Poistomenetelmänä on käytetty tasapoistoa. Pienet hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kir-
jattu vuosikuluiksi. Poistosuunnitelma on yhdenmukaistettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 28.9.2009. Kaupunginvaltuusto 
on päättänyt 11.11.2019 muuttaa poistosuunnitelmaa 31.12.2012 mennessä tehtyjen asuin- sekä hallinto- ja laitosrakennus-
investointien osalta 30 vuoteen. Tämä poistosuunnitelman muutos tuli voimaan 1.1.2020 alkaen tehtävissä suunnitelman 
mukaisissa poistoissa. Tilinpäätöksen 2019 valmistelun yhteydessä kirjattiin kertapoistona rakennusten tasearvoa siltä osin 
kuin se ylitti arvon joka olisi muodostunut 30 vuoden poistosuunnitelmaa käyttämällä.

Aineettomat hyödykkeet

 Aineettomat oikeudet    5 vuotta

 Muut pitkävaikutteiset menot

 Perustamis- ja järjestelymenot   4 vuotta

 Tutkimus- ja kehittämismenot   4 vuotta

 Konserniliikearvo     5 vuotta

 Liikearvo      5 vuotta

 Atk-ohjelmat     4 vuotta

 Muut      5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

 Maa- ja vesialueet    ei poistoaikaa

 Rakennukset:

 Asuinrakennukset     40 vuotta

 Asuinrakennukset 1.1.2020 alkaen   30 vuotta

 Hallinto- ja laitosrakennukset   40 vuotta

 Hallinto- ja laitosrakennukset 1.1.2020 alkaen  30 vuotta

 Tehdas- ja tuotantorakennukset   25 vuotta

 Vapaa-ajan rakennukset    25 vuotta

 Talousrakennukset     18 vuotta

 Kiinteät rakenteet ja laitteet:

 Kadut, tiet ja tontit     18 vuotta

 Puistot ja muut yleiset alueet    18 vuotta

 Muut maa- ja vesirakenteet    20 vuotta

 Vedenjakeluverkosto    40 vuotta

 Viemäriverkosto     40 vuotta

 Ulkovalaistuslaitteet    18 vuotta

 Muut putki- ja kaapeliverkot   18 vuotta

 Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet   15 vuotta

 Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet   18 vuotta
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 Liikenteen ohjauslaitteet    13 vuotta

 Muut kiint. koneet, laitteet ja rakenteet  13 vuotta

 Koneet ja kalusto:

 Puiset alukset ja muut uivat työkoneet   10 vuotta

 Muut kuljetusvälineet     8 vuotta

 Muut liikkuvat työkoneet     8 vuotta

 Muut raskaat koneet    13 vuotta

 Muut kevyet koneet      8 vuotta

 Sairaala, terveydenhuolto- yms. laitteet  10 vuotta

 Atk-laitteet       4 vuotta

 Muut laitteet ja kalusteet      4 vuotta

 Ensikertainen kalustaminen      4 vuotta

 Muut aineelliset hyödykkeet:

 Luonnonvarat     käytön mukainen poisto

 Arvo- ja taide-esineet    ei poistoa

 Keskeneräiset hankinnat    ei poistoa



Kurikan kaupungin tilinpäätös 2021          155

Suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet kohteissa, jotka ovat valmistuneet 1.1.2013 alkaen

Kaupunginvaltuuston kokouksessaan 21.1.2013 hyväksymä poistosuunnitelma, jota käytetään niiden hankkeiden osalla, 
jotka valmistuvat 1.1.2013 jälkeen

Aineettomat hyödykkeet Tasapoisto 1.1.2013 alkaen
Poistoaikaväli Yksilöity poisto-

aika
Kehittämismenot 2-5 vuotta 2
Aineettomat oikeudet 5-20 vuotta 5
Liikearvo 2-5 vuotta 2

Muut pitkävaikutteiset menot
Atk-ohjelmistot 2-5 vuotta 2
Muut 2-5 vuotta 2

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa

Rakennukset ja rakennelmat
Hallinto- ja laitosrakennukset 20-50 vuotta 20
Tehdas- ja tuotantorakennukset 20-30 vuotta 20
Talousrakennukset 10-20 vuotta 10
Vapaa-ajan rakennukset 20-30 vuotta 20
Asuinrakennukset 30-50 vuotta 30

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, tiet, torit ja puistot 15-20 vuotta 15
Sillat, laiturit ja uimalat 10-30 vuotta 10
Muut maa- ja vesirakenteet 15-30 vuotta 15
Vedenjakeluverkosto 30-40 vuotta 30
Viemäriverkko 30-40 vuotta 30
Kaukolämpöverkko 20-30 vuotta 20
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet 15-20 vuotta 15
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset 10-12 vuotta 10

Putki- ja kaapeliverkot 15-20 vuotta 15
Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet 10-20 vuotta 10
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 15-20 vuotta 15

Kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10-15 vuotta 10

Koneet ja kalusto
Kuljetusvälineet 4-7 vuotta 4
Muut liikkuvat työkoneet 5-10 vuotta 5
Muut raskaat koneet 10-15 vuotta 10
Muut kevyet koneet 5-10 vuotta 5
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet 5-15 vuotta 5
Atk-laitteet 3-5 vuotta 3
Muut laitteet ja kalusto 3-5 vuotta 3

Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat käytön mukainen 

poisto
käytön mukainen 

poisto
Arvo- ja taide-esineet ei poistoa ei poistoa

Keskeneräiset hankinnat ei poistoa ei poistoa
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Osakkeet ja osuudet ei poistoa ei poistoa
Hyödykkeet, joiden poistamatta oleva arvo on alle 10.000 € kertapoisto
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Liitetieto 15. Rahoitustuotot

2021 2020

Osinkotuotot ja osuuspääomien korot 10 907 336,69 11 845 083,34

Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 50 398,91 50 398,91

Muut rahoitustuotot 69 934,59 68 953,29

Yhteensä 11 027 670,19 11 964 435,54

Liitetieto 13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

Muut toimintatuotot 2021 2020

Maa-ja vesialueiden luovutusvoitot 86 676,27 163 851,02

Osakkeet ja osuudet luovutusvoitot 49 915,65 24 132,85

Rakennukset luovutusvoitot 0,00 0,00

Luovutusvoitot yhteensä 136 591,92 187 983,87

Muut toimintakulut

Maa-alueiden luovutustappio 35 977,51 22 418,34

Osakkeet ja osuudet luovutustappiot 0,00 11 993,26

Kiinteistön luovutustappio 149 225,05 178 253,51

Luovutustappiot yhteensä 185 202,56 212 665,11

Liitetieto 16. Erittely poistoeron muutoksista

2021 2020

Poistoero 1.1. 1 028 081,83 1 319 720,80

Vähennykset -291 639,00 -291 639,00

Poistoero 31.12. 736 442,83 1 028 081,80
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Taseen liitetiedot

Vastaavien liitetiedot

Liitetieto 19. Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

Aineettomat hyödykkeet

Tietokone- 
ohjelmistot

Muut pitkä- 
vaikutteiset  

menot
Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 140 210,12 1 024 521,98 1 164 732,10

Lisäykset tilikauden aikana 78 783,60 60 398,36 139 181,96

Siirrot erien välillä 63 172,60 63 172,60

Tilikauden poisto 89 466,23 189 357,59 278 823,82

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 129 527,49 958 735,35 1 088 262,84

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja  
vesialueet Rakennukset Kiinteät raken-

teet ja laitteet
Koneet ja  

kalusto
Muut 

 aineelliset

Kesken- 
eräiset 

 hankinnat
Yhteensä

Poistamaton han-
kintameno 1.1.

18 024 753,36 42 491 233,42 21 760 783,40 796 302,21 4486,89 1 864 852,74 84 942 412,02

Lisäykset tilikauden 
aikana

204 043,03 752 962,00 2 992 267,76 312 097,13 7 014 965,46 11 276 335,38

Siirrot erien välillä 22 141,25 259 796,01 345 109,86 0,00

Rahoitusosuudet 
tilikaudella

126 445,43 117 500,00 243 945,43

Vähennykset tili-
kauden aikana

248 204,72 363 554,45 611 759,17

Tilikauden poisto 3 755 920,38 2 542 890,90 475 464,65 6 774 275,93

Arvonalennus 0,00

Kirjanpitoarvo 
31.12.2021

17 980 591,67 39 146 861,84 22 343 510,84 632 934,69 4486,89 8 417 208,34 88 525 594,27

Sijoitukset

Osakkeet 
konserniyhtiöt

Osakkeet 
 omistusyht. 

yhteisöt

Kuntayhtymä 
-osuudet

Muut  
osakkeet  

ja osuudet

Muut laina- 
ja muut  

saamiset  
konserniyhtiöt

Muut laina- 
ja muut 

saamiset 
muut yhtiöt 

Yhteensä

Poistamaton hankinta-
meno 1.1.

32 645 835,73 1 939 763,08 10 702 327,51 2 171 044,74 23 448 939,65 296 258,85 71 204 169,56

Lisäykset tilikauden 
aikana

3 102 877,82 8 080,00 317 035,00 561 100,00 3 989 092,82

Vähennykset tilikauden 
aikana*

897,70 105 000,88 1 170 193,60 1 276 092,18

siirto erien välillä

Arvonalennus tilikau-
den aikana

2 223,20 2 223,20

Kirjanpitoarvo 
31.12.2021

35 748 713,55 1 938 865,38 10 710 407,51 2 380 855,66 22 839 846,05 296 258,85 73 914 947,00

*sis. Muut osakkeet ja osuudet vähennykset > siirto rahoitusarvopaperit tase tilille 1849, Loihde Oyj (Viria) osakkeet.
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Liitetieto 23. Saamisten erittely

2021 2020

Pitkä- 
aikaiset

Lyhyt- 
aikaiset

Pitkä- 
aikaiset

Lyhyt- 
aikaiset

Saaamiset tytäryhteisöiltä

Myyntisaamiset 194 476,55 167 100,61

Lainasaamiset 21 913 572,60 883 173,45 22 278 748,05 1 170 191,6

Yhteensä 22 207 940,37 1 077 650,00 22 278 748,05 1 337 292,21

Saamiset Kuntayhtymiltä, jossa kunta jäsenenä

Myyntisaamiset 628 530,59 217 947,57

Yhteensä 0,00 2 073 681,50 0,00 217 947,57

Saamiset osakkussyhteisöiltä

Myyntisaamiset 26 277,78 26 210,98

Yhteensä 0,00 26 277,78 0,00 26 210,98

Liitetieto 24.  Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät

2021 2020

Pelastustoimen ennakko 45 156,00 118 195,00

Ep sairaanhoitopiirin ennakko 1 052 000,00

Ep sairaanhoitop peruspääoman korko 50 398,91

Jik Covid korvaus 347 752,00

Hanketuet 113 881,53 87 985,38

Kela työterveyshuollon korvaus 187 253,43

Työllistämistuet 14 707,29 35 077,97

Muut siirtosaamiset 15 346,23 20 952,81

Siirtosaamiset yhteensä: 1 639 241,96 449 464,59

Taseen ulkopuoliset erät

2021 2020

Takausvastuun perusteella maksetut suoritukset pankeille Rengon-
harju-säätiön lainoista, joita on kirjattu säätiön kirjanpidossa velaksi 
takaajille, tilanne 31.12.

390 587,15 332 144,11
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Oman pääoman muutokset 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Peruspääoma 1.1. 89 969 548,66 89 969 548,66
Peruspääoma 31.12. 89 969 548,66 89 969 548,66

Muut omat rahastot 1.1.
Vahinkorahaston pääoma 1.1. 913 146,80 913 146,80
Vahinkorahaston pääoma 31.12. 913 146,80 913 146,80

Muut omat rahastot yhteensä 31.12. 913 146,80 913 146,80

Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 1.1. 8 507 661,35 22 515 976,04
Edellisen tilikauden ali-/ylijäämä 31.12. 4 301 867,52 -10 995 858,69
JIK alijäämän kattaminen -3 012 456,00

Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 31.12. 12 809 528,87 8 507 661,35

Tilikauden ali-/ylijäämä -4 506 392,86 4 301 867,52

Oma pääoma yhteensä 31.12. 99 185 831,47 103 692 224,33

Liitetieto 25. Oman pääoman muutokset
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Liitetieto 26. Erittely poistoeron muutoksista

2021 2020

Poistoero 1.1. 1 028 081,83 1 319 720,83

Vähennykset -291 639,00 -291 639,00

Poistoero 31.12. 736 442,83 1 028 081,83

Liitetieto 27. Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluttua

2021 2020

Ne lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31.12., 
 joista erääntyviä osuuksia vielä 5 v. kuluttua. 41 827 273,00 49 216 179,00

Velkojen osat, jotka erääntyvät myöhemmin  
kuin viiden vuoden kuluttua 20 782 339,00 22 622 144,00

Liitetieto 12, 29 Pakolliset varaukset

Muut pakolliset varaukset 2021 2020

Ympäristövastuut 1.1. 123 735,55 529 784,15

Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00

Vähennykset tilikaudella -123 735,55 -406 048,60

Ympäristövastuut 31.12 0,00 123 735,55

Ympäristövastuut 1.1. 0,00

    Lisäykset tilikaudella 200 000,00

    Vähjennykset tilikaudella 0,00

Ympäristövastuut 31.12 200 000,00

Koronvaihtosopimus  1.1. 312 230,00 468 425,00

   Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00

   Vähennykset tilikaudella -207 057,00 -156 195,00

Koronvaihtosopimus  31.12. 105 173,00 312 230,00

JIK alijäämän kattaminen  1.1. 683 917,38 0,00

   Lisäykset tilikaudella 0,00 683 917,38

   Vähennykset tilikaudella 0,00

Koronvaihtosopimus  31.12. 683 917,38 683 917,38

Muut pakolliset varaukset yhteensä 989 090,38 1 119 882,93

Ympäristövastuu:

Yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa on toteutettu entisen Panfur-alueen maaperän kunnostushanke, johon tehtiin pakol-
linen varaus 154 320,80 euroa 31.12.2017. Kaupungin osuus maaperän kunnostushankkeen kustannuksista on 40%. Vuoden 
2018 aikana havaittiin hakkeeseen tutkimussuunnitelmavaiheessa sisältymätön päästölähde, jonka puhdistaminen ei sisältynyt 
aiemmin tehtyyn pakolliseen varaukseen ja siksi vuoden 2018 tilinpäätöksen tehtiin lisävaraus 360 000 euroa. Vuonna 2019 
päätettiin kaupunginvaltuustossa 16.9.2019 §70 edelleen lisätä varausta 140.000,00 euroa ELY-keskuksen tekemien puhdistusta-
paselvitysten jälkeen. Varausta purettiin kertyneiden menojen perusteella vuonna 2019 yht. 13.858,40 euroa, vuonna 2020 yht. 
406.048,60 euroa ja vuonna 2021 123.735,55 euroa. Hanke on päättynyt ja pakollinen varaus kokonaan purettu taseesta.

Yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa on suunnitteilla toimintansa jo lopettaneen Rajalan sahan alueella tehtävä 
pintamaan kunnostus. Kunnostuksesta ja sitä koskevasta kustannusten jaosta sovitaan vuoden 2022 aikana. Hankkeen 
kuntaosuutta varten vuoden 2021 tilinpäätökseen tehtiin 200.000 euron pakollinen varaus.

Koronvaihtosopimus 1367397/2431005

Johdannaisista koronvaihtosopimus kirjattiin 1.1.2018 tilinpäätökseen pakolliseksi varaukseksi tositelajilla Avaavan 
taseen korjaus. Kirjauksessa käytettiin koronvaihtosopimuksen 31.12.2017 markkina-arvoa 612 043,00. Kirjauksella 
oikaistiin vuoden 2017 tilinpäätöstä siten, että kirjaus ei ole tulosvaikutteinen, vaan vaikutus kohdistettiin suoraan edellis 
ten tilikausien ylijäämää vähentäväksi. Myös tasetta ja tunnuslukuja oikaistaan tältä osin vuoden 2017 vertailutiedoissa. 
Vuonna 2019 koronvaihtosopimusta purettiin 91.996,00 euroa, jonka jälkeen kokonaismarkkina-arvo 31.12.2019 oli 
-468.425,00 euroa Vuonna 2020 koronvaihtosopimusta purettiin 156.195,00 euroa, jolloin kokonaismarkkina-arvo oli  
31.12.2020 tilanteessa -312.230,00 euroa. Vuonna 2021 purettiin 207.057,00 euroa, jolloin kokonaismarkkina-arvo oli 
31.12.2021 tilanteessa -105 173,00 euroa. Sopimus päättyy 22.6.2022.
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Liitetieto 30. Vieras pääoma

2021 2020

Pitkä- 
aikaiset

Lyhyt- 
aikaiset

Pitkä- 
aikaiset

Lyhyt- 
aikaiset

Velat tytäryhteisöille

Ostovelat 289 918,74 257 203,71

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on 
jäsenenä

Ostovelat 7 482 968,70 7 505 558,68

Velat osakkuusyhtiöille

Ostovelat 15 678,32 37 925,29

Liitetieto 38. Vuokravastuut

2021 2020

Vuokra- ja leasingvastuut yhteensä, 4 441 663,87 5 982 237,66

- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 2 025 842,78 1 784 899,74

Liitetieto 33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

2021 2020

Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 4 774 628,78 4 456 099,30

Korkojaksotukset 126 671,61 144 817,75

Eäkevakuutusmaksuja 918 697,50 733 200,68

Lomituspalvelut, palautukset Melalle 142 781,76 410 428,23

Opetus- ja kult.t. valt.os. 82 843,00 0,00

Koja 144 685,00 0,00

Muut siirtovelat 0,00 1 184,81

Yhteensä 6 190 307,65 5 745 730,77

JIK alijäämän kattaminen

JIK ky:n tulos jäi vuonna 2020 alijäämäiseksi 1 025 876,07 euroa. Sen kattamisesta tehtiin pakollinen varaus tilinpäätök-
seen 2020 kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 113/2015 mukaisesti. Lausunnon mukaan jäsenkunnan tulee 
kirjata kirjanpitoonsa osuus kuntayhtymään kertyneestä alijäämästä pakollisena varauksena, mikäli kuntayhtymän alijää-
mää ei todennäköisesti saada lähitulevaisuudessa katetuksi esimerkiksi kuntayhtymän päättämillä muilla toimenpiteillä. 
Kurikan osuus 683.917,38 euroa arvioitiin käyttämällä osuutta peruspääomista, sillä aikataulullisista syistä sitä ei voitu 
arvioida luotettavasti todellisen aiheutumisen kautta.  Omistajakunnat eivät ole tehneet yhtenäisiä päätöksiä lopullisista 
alijäämän kattamisen maksuosuuksista, eikä pakollista varausta pureta varovaisuuden periaatteen vuoksi.

JIK ky:n tulos muodostui positiiviseksi vuonna 2021 226.663,32 euroa. Siten JIK ky:n taseessa on kertynyttä alijäämää 
31.12.2021 jäljellä -799.213,83 euroa. Varovaisuuden periaatteen mukaisesti pakollista varausta ei pureta vuoden 2021 
positiivisen tuloksen perusteella.
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Liitetieto 40. Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista

2021 2020

Osuus takauskeskuksen takausvastuista 144 628 408,00 137 935 053,00

Mahdollista vastuuta kattava osuus 

Takauskeskuksen rahastosta 94 739,00 85 946,00

Yhteensä 144 723 147,00 138 020 999,00

Liitetieto   41. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

2021 2020

Erillisten pankkiitilien hoitovastuut 486,21 515,71

Valaistusremontti peuran koulusta 21 780,00 29 040,00

22 266,21 29 555,71

Arvonlisäveron palautusvastuu 2021 2020

Rakennusten investointien kustannuksista   2 738 513,29 3 193 114,25

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Peuran koulun valaistusremontti on maksamatta. Green Connect Oy:n tekemän Peuran koulun valaistusremontin maksue-
riä 31.12.2021 on jäljellä 21.780 euroa (sis.alvin).

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa vireillä ollut vahingonkorvauskanne (dnro L 17/794) JAKK-asiassa tilintarkastaja 
Tuula Ylikangasta ja tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:tä vastaan on aiemmin peruutettu, mutta asia on edelleen 
ratkaisematta oikeudenkäyntikulujen osalta. Ylikangas ja BDO Audiator Oy ovat vaatineet 242.770 euron (alv 0 %) kor-
vausta oikeudenkäyntikuluistaan, ja Kurikka on vastustanut vaatimusta määrältään. Käräjäoikeuden ratkaisua kuluasiaan 
voidaan odottaa vuoden 2022 aikana

Liitetieto 39. Vastuusitoumukset

2021 2020

Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

    Alkuperäinen pääoma 40 224 822,00 45 334 822,00

    Jäljellä oleva pääoma 28 431 614,16 30 409 016,02

Takaukset muiden puolesta

    Alkuperäinen pääoma 4 998 780,57 6 648 780,57

    Jäljellä oleva pääoma 2 449 632,18 3 072 083,12

Koskenkorvan Pato Oy:n ja Altia Oyj:n yhteistyösopimuksen mukaiset velvoitteet KV 13.9.2004 53§. 
Yhteistyösopimus v.2005.
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Liitetieto 43. Henkilöstökulut

2021 2020

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 45 145 867,98 43 819 915,10

Henkilöstökorvaukset -659 507,75 -537 709,68

44 488 381,23 43 282 205,42

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin 

ja aineellisiin hyödykkeisiin 224 320,79 329 685,00

Henkilöstökulut yhteensä 44 712 702,02 43 611 890,42

Liitetieto 42. Henkilöstön lukumäärä

2021 2020

Hallinto- ja talousosasto

•  vakinaiset 45 42

•  määräaikaiset 10 3

•  työllistetyt 3 6

Yhteensä 58 51

Elinvoimaosasto

•  vakinaiset 113 123

•  määräaikaiset 73 10

•  työllistetyt 0 0

Yhteensä 186 133

Sivistysosasto

•  vakinaiset 451 468

•  määräaikaiset 158 153

•  työllistetyt 2 3

Yhteensä 611 624

Tekninen osasto

•  vakinaiset 186 188

•  määräaikaiset 26 11

•  työllistetyt 2 1

Yhteensä 214 200

vakinaiset yhteensä 795 821

määräaikaiset yhteensä 267 177

työllistetyt yhteensä 7 10

Kaikki yhteensä 1069 1008
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Liitetieto 44. Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

2021 2020

SDP, Jvi 572,00 422,50

E-P:n Vihreä ry 1 434,00 1 725,00

Perussuomalaiset, Jvi 0,00 648,50

Keskusta Kurikka 15 309,30 12 218,50

Kokoomus Kurikka 12 406,07 9 255,38

SKL, Kurikan paikallisosasto 1 506,75 922,50

Perussuomalaiset Kurikka 1 576,00 543,50

SDP, Kurikka 2 487,00 1 818,00

Vasemmistoliitto, Kurikka 108,50 4,00

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 35 399,62 27 557,88

Liitetieto 45. Palkkiot tilintarkastusyhteisöille

2021 2020

KPMG Julkistarkastus Oy/PwC Julkistarkastus Oy

Tilintarkastuspalkkiot 12 120,00 8 343,00

Tilintarkastajan lausunnot 0,00 0,00

Muut palkkiot 580,00 1 946,00

Yhteensä 12 700,00 10 289,00

Liitetieto 46. Intressitahojen kanssa poikkeavat liiketoimet

Konsernin lähipiirin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.
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KONSERNIN LIITETIEDOT

Laskentaperiaatteet:

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kaupungin omistamat tytäryhteisöt ja kuntayhtymät.

Keskinäisen omistuksen eliminointi:

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet

Sisäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähäisiä tapahtumia lukuun ottamatta eliminoitu. Käyttöomaisuushyödykkei-
den sisäiset Vesiosakeyhtiöiden yhtiöittämisessä syntyneet sisäiset katteet on eliminoitu. Tytäryhtiöiden kaupungille maksa-
mia kiinteistöveroja ei ole eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja vapaaehtoisista varauksista kohtaan Vähemmistöosuudet. 
Vastaavasti tuloslaskelmaan on eroteltu vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Mikäli yhtiö tekee nykyisin suunnitelman mukaiset poistot, ei menneiden vuosien poistoja ole oikaistu. Muuten kiinteistö- ja 
asunto-osakeyhtiöiden rakennusten poistot on pääosin oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero tilikauden 
edeltäviltä vuosilta on kirjattu taseeseen tytäryhteisöjen oman pääoman erää Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) vas-
taan ja tilikaudelta kertynyt oikaisu Tilikauden ylijäämä (alijäämä) tiliä vastaan. Tuloslaskelmassa poistojen oikaisu on tehty 
poistotilille sekä tilikauden ylijäämää/alijäämää vastaan. Vähemmistön osuus poisto-oikaisusta sisältyy tuloslaskelman 
vähemmistöosuuksiin. Kaupunkikonsernin sisällä käytettyjä erilaisia poistosuunnitelmia ei ole muilta osin yhdenmukaistettu.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on konsernitilinpäätöksessä oikaistu omaan pääomaan jaettuna edellisten tilikausien 
yli-/alijäämiin ja tilikauden yli-/alijäämiin ja niiden muutos konsernituloslaskelmassa tilikauden tulokseen ylijäämätileille ja 
tytäryhteisöissä huomioitu myös laskennallinen verovelka.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymien taseet on yhdistelty lukuarvoltaan omistusosuuden mukaisesti. 

Osakkuusyhtiöt 

Osakkuusyhtiöt, jotka tekevät suunnitelman mukaiset poistot tilinpäätöksessään, on yhdistelty omistusosuutta vastaava 
määrä osakkuusyhtiön voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. Osakkuusyhtiöistä yhdistelemättä on kuusi 
asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, koska suunnitelman mukaisten poistojen laskemista varten tarvittavia tietoja ei ole käytet-
tävissä. Nämä yhtiöt on ilmoitettu ainoastaan konsernirakenteessa seuraavalla sivulla ( merkitty *).

Muuta huomioitavaa

Vuonna 2021 As Oy Riihivainiontietä ei yhdistelty konsernitilinpäätökseen, As Oy Kauppatietä ei käsitelty osakkuusyhtiönä 
konsernissa. Ki Oy Kärrykartanon osakepääomaa korotettiin ja kaupunki lisäsi omistusosuuttaan Kurikan Jäähalli Oy:ssä. 
Etelä-Pohjanmaan liiton jäsenkuntaosuus peruspääomasta nousi. Em. kerrotaan tarkemmin alkaen s. 50 Olennaiset konser-
nia koskevat tapahtumat.  

Vuonna 2020 tehty Jikkyn alijäämän kattamisen pakollinen varaus 683,917,38 euroa aiheutti negatiivisen tulosvaikutuksen 
kahteen kertaan ja se on oikaistu vuoden 2021 konsernitilinpäätöksessä aiempien tilikausien yli-/alijäämään.

EPSHP:n tilinpäätös vuonna 2021 oli 14.072.748,43 euroa ylijäämäinen. EPSHP:n perussopimuksen mukaisesti kuntayhty-
män ylijäämä palautetaan jäsenkunnille kyseisen vuoden palveluostojen suhteessa. Kurikan osuus on EPSHP:n toimittaman 
ennakkotiedon mukaan 1.052.000 euroa, mikä kirjattiin vuodelle 2021 pienentämään kaupungin erikoissairaanhoidon 
ostopalvelumenoja. Sote-uudistuksen vuoksi tavoitteena on, että tilastoidut sote-ostopalvelumenot kuvaavat mahdollisim-
man tarkasti kyseisen vuoden palvelutuotannon kustannuksia. Konsernitilinpäätöksessä EPSHP:n konsernitilinpäätöksen 
14.235.357,85 euroa ylijäämästä yhdistellään kaupungin omistusosuuden mukainen osuus. Ettei positiivinen tulosvaikutus 
kirjautuisi kahteen kertaan, konsernitilinpäätöksestä eliminoitiin ennakkotiedon mukainen ylijäämän palautus.
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Konsernin liitetiedot 20,21,22

Konsernin rakenne ja sisältö, Kurikan kaupungin omistukset muissa yhteisöissä
Emo Kurikan kaupunki Kotipaikka Kunnan omistus-

osuus-%
Konsernin omis-

tusosuus %
Kuntakonsernin 

osuus omasta 
pääomasta 

ennen eliminoin-
teja €

Kuntakonsernin 
osuus vieraasta 

pääomasta 
ennen eliminoin-

teja €

Kuntakonsernin 
osuus tilikauden 

voitosta/ 
tappiosta ennen 

eliminointeja €

Tytäryhteisöt:
As Oy Kurikan Koulukatu 55 Kurikka 79,0 79,0 24 415 7 849 0

Ilmajoen Lämpö Oy Ilmajoki - 80,0 1 467 667 2 277 434 56 020

Jalasjärven Urheiluhalli Oy Kurikka 100,0 100,0 137 533 9 606 -2 222

Jurvan Liikekeskus Oy Kurikka - 65,4 362 641 170 233 0

KOy Jalasjärven Virastotalo Kurikka - 100,0 760 160 15 522 -22 393

KOy Jalaspisnes Kurikka 100,0 100,0 221 011 6 544 -3 408

KOy Liikerati Kurikka 81,0 81,0 471 654 590 972 -3 470

KOy Kurikan Teollisuussolu Kurikka 100,0 100,0 35 845 73 554 7 766

KOy Kärrykartano Kurikka 100,0 100,0 7 987 702 16 951 284 1

Kurikan Jäähalli Kurikka 92,33 92,33 441 695 232 965 -19 427

Kurikan Kaukolämpö Oy Kurikka 100,0 100,0 7 956 536 7 913 793 277 074

Kurikan Toimitilat Oy Kurikka 100,0 100,0 10 582 318 15 253 063 150 736

Kurikan Vesihuolto Oy Kurikka 100,0 100,0 14 864 818 21 254 094 12 129

Kuntayhtymät:
E-P:n  Sairaanhoitopiirin ky, kons. Seinäjoki 8,96 8,96 6 668 765 23 236 915 1 275 488

Eskoon sosiaalipalvelujen ky Seinäjoki 10,34 10,34 886 815 2 922 902 233 468

Etelä-Pohjanmaan Liitto Seinäjoki 10,70 10,70 173 835 59 473 -58 154

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayht. Kurikka 66,67 66,67 1 467 264 11 627 300 151 116

Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä Seinäjoki 14,46 14,46 8 827 735 5 264 813 -60 741

Suupohjan koulutuskuntayhtymä Kauhajoki 4,04 4,04 213 887 290 563 4 172

Osakkuusyhteisöt:
As Oy Laurintie 21* Kurikka 14,3 31,1 320 148 1 887 -6 143

As Oy Rivi-Jurva* Kurikka 22,4 22,4 9 820 3 472 0

As Oy Jurvan Järvenpää Viitapuisto* Kurikka 33,2 33,2 58 124 488 263

Jalasjärven Pankkitalo Oy* Kurikka 38,8 38,8 107 345 8 596 -13 573

Lintuharjun Moottoriurheilualue Oy Kurikka 30,9 30,9 130 786 40 941 -12 861

Kiinteistö Oy Jurvan Kelankulma* Kurikka - 25,5 237 160 321 4 833

Kiinteistö Oy Kurikan Kampus Kurikka 22 33,3 2 364 920 7 709 459 0

Koskenkorvan Pato Oy Kurikka 40 40 83 455 629 0

Miedon Teollisuuskiinteistöt Oy Kurikka - 25 190 097 1 553 13 233

Siipihöylä Oy Kurikka 40 40 9 103 14 -304

Yhteisöt, joissa konsernilla merkittävä omistusosuus, mutta ei osakkuusyhteisöön vaadittavaa vaikutusvaltaa:
Kurikan Tenniskeskus Oy** Kurikka 54,1 54,1

* Ei yhdistelty

** Tietoja ei ole toimitettu
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Konsernin liitetieto 25.

Konsernin oma pääoma 2021 2020

Peruspääoma 1.1. 89 969 548,66 89 969 548,66

Muutokset 0,00 0,00

Peruspääoma 31.12. 89 969 548,66 89 969 548,66

Arvonkorotusrahasto 1.1. 734 886,21 1 048 127,47

Arvonkorotusrahaston vähennys 0,00 -313 241,26

Arvonkorotusrahasto 31.12 734 886,21 734 886,21

Muut omat rahastot:

Rahaston pääoma 1.1. 1 551 385,45 1 551 385,45

Rahaston vähennys 12 980,36 0,00

Rahaston pääoma 31.12. 1 538 405,09 1 551 385,45

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 10 215 438,86 22 580 095,62

Edellisen tilikauden ylijäämä 31.12. 5 155 094,27 -12 253 130,12

Konsernimuutokset -917 324,94 -111 526,64

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 14 453 208,19 10 215 438,86

Tilikauden ylijäämä / Alijäämä -3 052 030,20 5 155 094,27

Oma pääoma 31.12. 103 644 017,95 107 626 353,45

38. Leasing- ja vuokravastuut 2021 2020

Vuokravastuut yhteensä, 8 110 063,31 8 474 345,56

- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 3 685 804,23 3 248 147,72

39-40. Vastuusitoumukset ja muut vastuut 2021 
euroa

2020 
euroa

Palautuskelpoiset liittymismaksuvelat

Liittymismaksuvelat 8 847 960 7 140 329

Annetut pantit ja vastuusitoumukset

Omavelkaiset takaukset konsernin sisällä 31 024 814 40 726 878

Takaukset konsernin ulkopuolelle 2 449 632 3 072 083

Vakuudeksi annetut kiinnitykset 32 128 646 28 507 248

Jäljellä oleva pääoma 29 159 355 26 296 989

Panttikirjat omassa hallussa 19 788 928 21 924 772

42. Kuntakonsernin henkilöstö 2021 2020

Kuntakonsernin henkilöstön lukumäärä 31.12

ilman kuntayhtymiä 1034 1035





ERIYTETYT  
TULOSLASKELMAT
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KILPAILULAIN EDELLYTTÄMÄ KIRJANPIDON ERIYTTÄMINEN 

Kilpailulain 30 d § (7.6.2019/721) mukaan 1.1.2020 alkaen tulee kunnan pitää erillistä kirjanpitoa 
harjoittamastaan kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvasta taloudellisesta toiminnasta. Toiminnan 
tuotot ja kulut tulee esittää tilikausikohtaisena tuloslaskelmana, jossa tulee olla johdonmukaisesti so-
vellettujen ja objektiivisesti perusteltavien kustannuslaskennan periaatteiden mukaisesti eriteltynä ja 
kohdistettuna kaikki toimintokohtaiset tulot ja menot. Lisäksi tulee esittää selkeä kuvaus käytetyn kustan-
nuslaskennan periaatteista. Lain kohtaa ei sovelleta, mikäli kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan 
taloudellisen toiminnan liikevaihto on alle 40 000 euroa vuodessa.

Ruokapalvelut
Ruokapalveluja on myyty markkinaehtoisesti seuraavilla 
keittiöillä: Kurikan Kampus, Palveluportti, Kurikan keskuskeit-
tiö. Vuonna 2020 koronapandemian aiheuttamat rajoitukset 
aiheuttivat sen, ettei edellä mainittujen keittiöiden palveluja 
voineet käyttää kuin rajoitetut asiakasryhmät, kuten Kurikan 
Kampuksella opiskelijat. Vuonna 2021 rajoituksia purettiin. 
Kurikan Kampuksella on mahdollista koulujen lukuvuosien 
aikana aterioida tai ostaa kahviotuotteita ja kokoustiloihin on 
mahdollista tilata kokoustarjoiluja. Palveluportin keittiöllä voi 
aterioida, pääasiassa kävijät ovat ikääntyneitä. Keskuskeitti-
öltä myydään ruokapalveluja yksityiselle toimijalle.

Eriytetty tuloslaskelma laaditaan edellä mainittujen kolmen 
keittiön osalta. Tulot on kohdistettu aiheutumisperiaatteen 
mukaisesti. Menot on kohdistettu suoritemäärien suhtees-
sa (peruslounas = 1 suorite) huomioiden väli-, aamu- ja 
iltapalojen pienemmät elintarvikekustannukset kertoimilla 
0,25-0,5 ja yksittäispakattujen kotiaterioiden työllistävyy-
den ja kalliimmat elintarvikekustannukset (huomattavan 
paljon erityisruokavalioita) kertoimella 2. Ravintopäivien 
osalta on käytetty kerrointa 4. Kampuksen tilaustarjoilujen 
suoritteena on käytetty ulkopuolisten kävijöiden määrää ja 
kahviomyynnin suoritemäärä on arvioitu keskimääräisen 
ostoksen perusteella. Tilaustarjoilujen ja kahviomyynnin 
elintarvikekustannukset ovat keskimäärin korkeammat kuin 
yhden lounaan elintarvikekustannukset ja ne ovat työllis-
tävämpiä, siksi menojen kohdistamisessa on niiden osalta 
käytetyt kerrointa 3. Kuljetusmenot on kohdistettu aiheutta-
misperiaatteen mukaisesti. Palveluportin ja keskuskeittiön 
vähäinen (0,1-0,6 % myynnistä) kokoustarjoilu- ja kahvio-
myynti on kohdistettu myynnin osuuden mukaan.

Henkilöstön oma ruokailu valvojaruokailua lukuun ottamatta 
on järjestelmäongelmien vuoksi kohdistettu vuonna 2021 
ruokapalvelujen yhteiselle kustannuspaikalle, mutta menot on 
kirjattu kyseisen keittiön kustannuspaikalle. Eriytettyyn tuloslas-
kelmaan on arvioitu kyseisten keittiöiden henkilöstön lounas-
ruokailun määrä vuoden 2020 toteutuneiden suhteessa. 

Laskelma on tehty kustannuslaskennallisin menetelmin eikä 
sitä ole kirjattu kirjanpitoon.

ERIYTETYT TULOSLASKELMAT

Puhtauspalvelut
Puhtauspalveluja myydään vain vähäisissä määrin markkina-
ehtoisesti. Vuositulot vuodessa eivät ylitä 40.000 euron rajaa. 
Siten puhtauspalveluista ei laadita eriytettyä tuloslaskelmaa.

Tukipalvelut
Kaupunki myy tukipalveluja tytäryhtiöilleen Kurikan Vesihuolto 
Oy:lle, Kurikan Toimitilat Oy:lle ja Kiinteistö Oy Kärrykartanol-
le.  Vuonna 2021 vuositulot markkinaehtoisesta toiminnasta 
eivät ylitä 40.000 euron rajaa. Siten tukipalveluista ei laadita 
eriytettyä tuloslaskelmaa.

RUOKAPALVELUT  2021

Toimintatuotot 416 370

 Myyntituotot 416 370

Toimintakulut -370 868

 Henkilöstökulut -189 944

  Palkat ja palkkiot -156 873

  Henkilösivukulut -33 071

 Palvelujen ostot -5 814

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -134 635

 Muut toimintakulut -40 475

Toimintakate 45 501

Vuosikate 45 501

Poistot ja arvonalentumiset 

 Suunnitelman muk. poistot -380

Tilikauden tulos 45 122

Tilikauden ylijäämä (alij.) 45 122
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Tilapalvelut
Eriytetty tuloslaskelma sisältää kaikki muille kuin julkisen 
sektorin palvelutuotantoon tai yleishyödyllisille yhdistyksille 
vuokratut toimitilat ja asunnot tai tuotetut talonmiespalvelut. 
Kullekin kiinteistölle on kirjanpidossa oma laskentatunnis-
teensa (kustannuspaikka), johon kohdistetaan tulot ja menot 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Henkilöstömenot on 
kohdistettu mitoituksen mukaisesti.

Laskelmaan ei ole otettu mukaan kiinteistöjä, joiden toimin-
noista pääosa on julkisen sektorin toimintaa. Esim. Jurvan 
kirjaston yhteydessä on yksi asunto, jonka kustannuksia eri 
eritellä kirjanpidossa kirjaston kustannuksista. Kustannuspai-
kat, joissa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa on 
yhtä paljon tai enemmän kuin julkista palvelutuotantoa, on 
otettu mukaan laskelmaan kokonaisuudessaan. Myös julki-
sen palvelutuotannon toimijat maksavat vuokraa. Tällaisia 
on esimerkiksi vanhat koulujen yhteyteen rakennetut rivitalot, 
joissa vuonna 2021 on ollut kaupungin omaa ja JIK-pe-
ruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimintaa ja vuokrattuja 
asuntoja.

Yksittäisen kohteen vuokraus tai talonmiespalvelu hinnoitel-
laan markkinaehtoisesti käyvällä vuokralla. Tuloslaskelman 
tappiota selittää laskelmaan mukaan otetut tyhjillään olevat 
tilat ja purkukustannukset. Toimintamenoissa on myös entisen 
kurssikeskuksen kaupasta syntynyt myyntitappio 149 225 
euroa ja jätelain 74 §:n perusteella kaupungin velvoitteeksi 
tullut Modifur Oy:n tehdaskiinteistön tuotantolaitteiden, muun 
metallijätteen, poltettavan jätteen, arkistojätteen ja vaarallis-
ten aineiden hävittäminen 512.718 euroa. Lisäksi on joitain 
kiinteistöjä, joiden vuokratulot eivät kata menoja, mutta joita 
kaupunki ylläpitää muista syistä (esim. leirintäalueiden ylläpi-
to matkailun edistämiseksi).

Tilapalveluiden tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2021

Kustannuspaikka: 052615, 052616, 052617, 052618, 052619, 052621, 052624, 052625, 052631, 052632, 052633, 
052634, 052635, 052643, 052646, 052652, 052653, 052656, 052662, 052664, 052671, 052672, 052673, 
052711, 052712, 052713, 052714, 052715, 052716, 052717, 052718, 052719, 052721, 052723, 052912, 052913, 
052914, 052915, 052921

TILAPALVELUT TP 2020 TP 2021

Toimintatuotot 818 395 678 932

 Myyntituotot 27 181 28 120

 Muut toimintatuotot 791 214 650 811

Toimintakulut -727 066 -1 321 956

 Henkilöstökulut -88 738 -95 808

  Palkat ja palkkiot -74 726 -81 689

  Henkilösivukulut -14 012 -14 120

 Palvelujen ostot -116 971 -705 322

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -197 381 -155 420

 Muut toimintakulut -323 975 -365 405

Toimintakate 91 329 -643 024

Vuosikate 91 329 -643 024

Poistot ja arvonalentumiset -498 789 -437 730

 Suunnitelman muk. poistot -498 789 -437 730

Tilikauden tulos -407 460 -1 080 754

Tilikauden ylijäämä (alij.) -407 460 -1 080 754
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LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Käytetyt kirjanpitokirjat:
Tiinpäätös
Tase-erittelyt
Päiväkirjat ja pääkirjat
Toteumavertailut
Käyttöomaisuusluettelot

Tositelajit:
001 Alkusaldot
002 Kirjanpidon muistiotositteet
003 Pysyvien vastaavien viennit
005 Pysyvien vastaavien luovutukset/myynnit
110 Ceepos kassatositteet
201 Tiliotetositteet
210 Myyntireskontra, viitesuoritukset
380 Palkkatositteet
390  Populus -matkalaskut
400 Ostolaskut, käsinkirjattavat
440 Ostolaskut, sähköiset
500 Ostoreskontra, suoritukset
610  Yleislaskutus
611 Lomatoimen laskutus
612  Päivähoitolaskutus
613 Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerholaskutus
614 Sivistysosaston laskutus
615  Kirjastolaskutus
616 Rakennuslupamaksut
617 Teknisen osaston laskutus
618 Vuokralaskutus
619 Iloniemen palveluasuminen, vuokralaskutus
620  Teknisen osaston muu laskutus

Selvitys kirjanpidon säilytyksestä

Tilinpäätös     Säilytetään pysyvästi sidottuna kirjana
Tase-erittelyt     10 vuotta
Päiväkirjat     10 vuotta atk-listoina
Pääkirjat     ”-”
Toteumavertailut    ”-”
Käyttöomaisuusluettelot   ”-”
Tositeaineisto     10 vuotta, osa sähköisessä muodossa
Palkkalistat     50 vuotta/ 75 vuotta
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TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Kurikassa 4. päivänä huhtikuuta 2022.

Olavi Kandolin
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Harri Salonen
kaupunginhallituksen
II varapuheenjohtaja

Kaija Nyysti
kaupunginhallituksen jäsen

Mikko Säntti
kaupunginhallituksen jäsen

Heidi Pihlaja
kaupunginhallituksen jäsen

Voitto Parkkonen
kaupunginhallituksen jäsen

Jarmo Alajoki
kaupunginhallituksen
I varapuheenjohtaja

Mervi Kujanpää-Mannila
kaupunginhallituksen jäsen

Arja Kananoja
kaupunginhallituksen jäsen

Anna-Liisa Myllymäki
kaupunginhallituksen jäsen

Jari Haapamäki
kaupunginhallituksen jäsen

Anna-Kaisa Pusa
kaupunginjohtaja
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TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.




