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JOHDANTO

Nurmijärven kuntakonsernin talouden ja toiminnan to-
teutumisesta raportoidaan valtuustolle neljännesvuosit-
tain siten, että ensimmäinen osavuosikatsaus toteute-
taan maaliskuun lopun tilanteesta, toinen kesäkuun, ja
kolmas syyskuun lopun tilanteesta. Viimeinen koko vuo-
den kattava raportointi toteutuu osana konsernitilin-
päätöstä.

Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden toteumatietojen
lisäksi valtuustoon nähden sitovien vuositavoitteiden to-
teutumatiedot, konserniyhteisöjen talouden ja toimin-
nan raportointi sekä päivitetty tilinpäätösennuste.

Mahdolliset talousarviomuutokset käsitellään talousar-
viovuoden aikana pääsääntöisesti osavuosikatsausten
yhteydessä. Kuitenkin kiireelliset ja taloudellisilta vaiku-
tuksiltaan merkittävät muutokset tulee tuoda viipy-
mättä valtuuston käsiteltäväksi. Osavuosikatsauksen vii-
meisessä luvussa on esitetty talousarviovuoden aikana
toteutetut talousarviomuutokset sekä kunkin osavuosi-
katsauksen yhteydessä valtuustolle esitettävät mahdol-
liset uudet muutokset.

Kesäkuun lopun tilanteessa kunnan talous on toteutu-
nut talousarviota parempana, mutta tilinpäätösennuste
on heikentynyt ensimmäisen osavuosikatsauksen en-
nusteesta.

Tilinpäätösennusteessa kunnan palvelutuotannon net-
tomenojen ennustetaan asettuvan 240,0 milj. euroon,
joka on noin 4,2 milj. euroa enemmän ensimmäiseen
osavuosikatsaukseen nähden ja 22,2 milj. euroa enem-
män edellisvuoden tilinpäätökseen nähden. Nettome-
nojen huimaa kasvua selittävät sosiaali- ja terveyspalve-
lujen kustannuksien nousu, poistuvat koronatuet sekä
henkilöstömenojen kasvu.

Toimintatuottojen ennustetaan kasvavan vuoden 2021
tilinpäätöksen tasosta 2,0 milj. euroa maanmyynnin luo-
vutusvoittojen ansiosta, mutta tämäkään ei riitä tasaa-
maan toimintakulujen merkittävää kasvupainetta, joita
syntyy erityisesti soten ja sivistys- ja hyvinvointipalvelu-
jen osalta. Soten osalta tilinpäätösennuste on 6,7 milj.
euroa talousarviota heikompi ja sivistys- ja hyvinvointi-
toimialan ennuste on 1,4 milj. euroa talousarviota hei-
kompi. Käyttötalouden toteutumisesta on raportoitu
tarkemmin myöhemmin osavuosikatsauksessa.

Kunnan tulorahoitus on verotulojen ja valtionosuuksien
osalta toteutunut selvästi alkuperäistä talousarviota pa-
rempana. Kesäkuun loppuun mennessä verotuloja on ti-
litetty yhteensä 116,1 milj. euroa, kun viime vuoden vas-
taavana ajankohtana verotuloja oli kertynyt 110,1 milj.
euroa. Tilinpäätösennusteessa verotulojen ennakoidaan
nousevan 217,9 milj. euroon, jolloin kasvua edellisvuo-
den tilinpäätökseen nähden olisi 3,6 prosenttia ja 7,5

milj. euroa. Verotulojen voimakas kasvu selittyy mm. an-
siotulojen kasvulla sekä edelliseltä vuodelta tälle vuo-
delle siirtyneillä verotilityksillä. Yhteisöveron kuluvan
vuoden kehitys on ollut ennakoitua parempaa ja kiinteis-
töveron osalta on odotettavissa myös nousua talousar-
vioon nähden. Kuluvalle vuodelle osoitetut korotetut vä-
hennykset (matkakuluvähennys ja eläketulovähennys)
supistavat kunnallisveroa hieman. Valtionosuuksien en-
nakoidaan nousevan 45,7 milj. euroon, jolloin kasvua
edellisvuoden tilinpäätökseen nähden on 4,2 milj. eu-
roa.

Suotuisa verotulokehitys on kaivattua, sillä kunnan ta-
lous on useita vuosia kärsinyt verotulojen verkkaisesta
kehittymisestä, kun samanaikaisesti palvelutuotannon-
non menojen kasvu on ollut suurta ja investointimenot
korkeat. Verotulokehitys ei ole positiivisesta vireestä
huolimatta kuitenkaan riittävää, kun huomioidaan käyt-
tötalouden kasvupaineet, joka yhdessä merkittävien in-
vestointien kanssa kiihdyttää kunnan velkaantumista.

Investointeja on kesäkuun loppuun mennessä toteu-
tettu 16,0 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa investoin-
tien ennakoidaan toteutuvan noin 1,2 milj. euroa muu-
tettua talousarviota pienempänä. Osa vuoden 2022 in-
vestoinneista siirtyy ensi vuodelle.

Kesäkuun lopun tilanteessa kunnan tulos on 17,3 milj.
euroa. Tilinpäätösennusteessa tuloksen ennakoidaan
asettuvan 1,8 milj. euroon. Ennusteeseen on muutettu
alkuperäisessä talousarviossa kaavailtu 4,4 milj. euron
investointivaraus 0,5 milj. euroon. Ennuste asettuu va-
rauksen muutoksen jälkeen alkuperäistä talousarviota
0,3 milj. euroa heikommaksi. Heikentynyttä ennustetta
selittää erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen ostopal-
velujen kasvupaineet. Ilman talousarviovuodelle enna-
koituja kertaluonteisia tuottoeriä kunnan tulosennuste
olisi alijäämäinen.

Kunnan heikentynyt tulosennuste sekä korkeat inves-
tointimenot asettavat paineita lisälainanotolle tai kassa-
varojen pienentämiselle. Kunnan talouden rahoitusjää-
mää kuvaava toiminnan ja investointien rahavirran arvi-
oidaan asettuvan -17,7 milj. euroon, joka on noin 3,8
milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Lai-
nakannan ennustetaan kasvavan 10,4 milj. euroa edel-
lisvuoden tilinpäätökseen nähden, mutta pienenevän
talousarvioon nähden 4,1 milj. euroa, jolloin lainakanta
asettuisi 227,7 milj. euroon.

Valtuuston tammikuussa 2021 vahvistama NUUKA:n toi-
menpidesuunnitelma tasaa käyttötalousmenojen nou-
supaineita tulevaisuudessa, mutta ei kuitenkaan riittä-
västi. Kunnan talouden saattaminen tasapainoon tule-
vaisuudessa edellyttää investointitalouden sopeutta-
mista, että myös mahdollisesti verotulojen kasvatta-
mista veronkorotuksin.
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1 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti talouden tilanneku-
van helmikuussa eikä tilannekuva ole selkiytynyt oleelli-
sesti. Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa,
energian hinnan nousu ja siitä johtuva inflaation maail-
manlaajuinen kiihtyminen varjostavat maailmantalou-
den näkymiä. Lisäksi sodan aiheuttama viljakasvien hin-
nan nousu aiheuttaa huolta ruokapulasta erityisesti mo-
nessa kehittyvässä taloudessa. Maailmantalouden tuo-
tanto voi alkaa elpyä jo kuluvan vuoden lopulla, jos sota
Ukrainassa ei laajene ja hintojen sekä kustannusten nou-
sukierre kyetään estämään.

Suomen talouden kasvun arvioidaan hidastuvan ja in-
flaation nopeutuvan aiemmin ennakoitua enemmän.
Venäjän hyökkäyksen seurauksena energian, raaka-ai-
neiden sekä ruuan hinnat ovat nousseet hyvin nopeasti.
Ulkomaankauppa Venäjän kanssa oletetaan pysähtyvän
lähes kokonaan, tavaroiden viennin ennustetaan hidas-
tuvan ja lisääntynyt epävarmuus siirtää investointeja tu-
levaisuuteen. Suomen BKT:n arvioidaan kasvavan 1,4
prosenttia vuonna 2022, vaikka BKT:n kasvu hidastuu
selkeästi.

Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt jo 7 prosenttiin ja in-
flaatio nousee keskimäärin 5,8 prosenttiin kansallisella
kuluttajahinnalla mitattuna. BKT:n kasvu hidastuu 1,1
prosenttiin v.2023. Viennin kasvu elpyy, kun yritykset
pystyvät löytämään tuotteilleen Venäjän markkinaa kor-
vaavia markkinoita, mutta viennin määrän palautumi-
nen ajoittuu voimakkaammin vuodelle 2024, koska Ve-
näjän katoavan markkinan korvaaminen on hidas pro-
sessi. Vuonna 2024 talouskasvuksi ennustetaan 1,3 pro-
senttia. Keskipitkällä aikavälillä 2025-2026 talouskasvu
hidastuu hieman yli prosenttiin ja Suomen talouden ar-
vioidaan olevan hieman normaalikapasiteettinsa ala-
puolella.

EU on laajentanut Venäjää vastaan asettamiaan pakot-
teita, ja yritysten pako Venäjältä on ollut nopea, mutta
Venäjää ei kuitenkaan ole täysin eristetty maailmanta-
loudesta. Venäjän talous on toipumassa pahimmasta so-
kista alkukevään jälkeen, mutta talous on yhä kriisissä.
Euroalueen talous kärsii Venäjän hyökkäyssodasta ja lä-
hiaikojen näkymät ovat hyvin epävarmoja. Energian hin-
nan nopea nousu ja pitkälti siitä johtuva nopeasti kiih-
tyvä inflaatio vaimentavat talouskasvua. Yhdysvalloissa
ja Euroopassa kustannusten nousu on kiihdyttänyt in-
flaation vauhtiin, jollaista ei ole nähty vuosikymmeniin ja
tämä näky kulutuksen ja investointien kasvun hidastumi-
sena.  Kiinassa tiukka koronapolitiikka ja siitä johtuva te-
ollisen tuotannon häiriytyminen varjostavat näkymiä.

Julkinen talous jatkaa kohenemista pysähtyen kuitenkin
ensi vuoteen, jonka jälkeen alijäämä alkaa kasvamaan

talous- ja työllisyyskasvun hidastuessa. Julkisen velka-
suhteen kasvu taittui hetkellisesti viime vuonna johtuen
vahvasta BKT:n kasvusta, mutta velkasuhde alkaa kasva-
maan ennustejaksolla uudelleen ja jääden korkeam-
malle tasolle kuin ennen koronavirusepidemiaa. Velka-
suhde ja julkisen velan hoitokustannuksien nousu korko-
tason nousun myötä muodostavat riskin julkisen talou-
den velkakestävyydelle pidemmällä aikavälillä. Turvalli-
suuden ja huoltovarmuuden kohentaminen sekä Ukrai-
nasta saapuvien pakolaisten vastaanottaminen lisäävät
valtion menoja. Väestön ikääntyminen muuttaa myös
Suomen väestörakennetta julkisen taloudenpidon kan-
nalta epäedulliseen suuntaan.

Lähde: Suomen keskeisiä lukuja keskipitkällä aikavälillä, Taloudellinen
katsaus kesä 2022, VM

Kuntatalouden alijäämä on ollut vuosina 2020-2021
maltillinen, sillä valtio on tukenut kuntia yhteensä noin
5 miljardilla eurolla ja vastaanottanut koronakriisin ai-
heuttamat suurimmat iskut. Kuntatalouden rahoitus-
asema heikkenee huomattavasti määräaikaisten tukitoi-
mien, kuten yhteisöveron korotetun jako-osuuden ja
valtionosuuslisäysten päättyessä. Määräaikaiset ko-
ronatuet eivät ole ratkaisseet kuntatalouden rakenteel-
lista tulojen ja menojen epätasapainoa. joka on seu-
rausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja
terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työikäisten
määrän vähenemisestä. Kulutusmenojen kasvua ylläpi-
tää vuonna 2022 palvelutarpeen kasvun lisäksi hoito- ja
palveluvelan purkaminen sekä pääministeri Marinin hal-
litusohjelman mukaiset kuntien tehtävien laajennukset,
joiden kustannukset nousevat vuosittain. Kuntien kus-
tannuskehitykselle on myös suuri merkitys kunta-alan
sovituilla palkankorotuksilla ja viisivuotisella palkkaoh-
jelmalla, jolla kunta-alan palkat nousevat viiden vuoden
aikana yhteensä noin 5,1 prosenttia sopimuskorotusten
lisäksi.

Lähteet
VM 51/2022, Taloudellinen katsaus kesä 2022
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2 HENKILÖSTÖ

Kunnan henkilöstömäärä 30.6.2022 oli yhteensä 867
henkilötyövuotta (v. 2021: 856 HTV). Henkilöstöä oli 11
HTV:tä eli 1,3 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaa-
vana ajankohtana.  Palvelusuhteessa oli yhteensä 1720
henkilöä (v. 2021: 1650). Poissaolot huomioiden henki-
löstön työpanos oli 637 HTV:tä (v. 2021: 647 HTV) eli
henkilöstömäärän kasvusta huolimatta tehty työpanos
väheni. Koronaepidemian vuoksi henkilöstön sairaus-
poissaolot kasvoivat 23 % (v. 2022: 10,3 kalenteripäivää,
v. 2021: 8,3 kalenteripäivää).

Kunnan johtoryhmä käsittelee toukokuusta alkaen kuu-
kausittain Sarastia 365 BI HR -järjestelmään perustuvan
henkilöstöraportin, jossa raportoidaan henkilöstömää-
rän, HTV:n, maksettujen palkkojen ja sairauspoissaolo-
jen kehityksestä. Toimialat ja liikelaitokset siirtyvät vas-
taavaan käytäntöön vuoden 2022 aikana.

Valtuusto hyväksyi huhtikuussa lisämäärärahan, joka
kohdentui henkilöstön liikunta- ja kulttuuriedun eli
Epassin arvon nostamiseksi 140 euroon vuodelle 2022.

Lisämääräraha myönnettiin koronapandemian merkit-
tävän kuormittavuuden vuoksi henkilöstön työhyvin-
voinnin tueksi, kuten vuonna 2021.

Kunta-alan valtakunnallisista virka- ja työehtosopimuk-
sista päästiin sopuun kesäkuussa. Sopua edelsi työtais-
teluja ja niiden uhkia ja maaliskuusta alkaen ylityö- ja
vuoronvaihtokiellot vaikuttivat kunnan palvelujen järjes-
tämiseen. Palkkojen yleiskorotusten ja muiden sopimuk-
siin sisältyvien muutosten (esimerkiksi perhevapaa-
uudistus) toimeenpanoa alettiin valmistella kesäkuun
lopussa, jolloin toimeenpano-ohjeet saatiin KT kunta-
työnantajilta.

Kunnanhallitus päätti maaliskuussa palkanmaksupalve-
lujen ulkoistamisesta Sarastiaan vuoden 2022 aikana ja
siirron valmistelu aloitettiin yhteistyössä Sarastian ja
CGI:n kanssa. Siirto on tarkoitus toteuttaa liikkeen luo-
vutuksena nykyisine tietojärjestelmineen 1.10.2022 lu-
kien. Siirron perusteena on palvelukeskuksen kunnan
yksikköä suuremmat henkilöstö- ja tietojärjestelmien
kehittämisresurssit.

Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus II 1.1.-30.6.2022 3



3 TYÖTTÖMYYS JA VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Työttömyys

Kesäkuun 2022 lopussa Uudellamaalla oli yhteensä 87
444 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja oli 3598
henkilöä. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna il-
man työsuhdetta olevien määrä laski 13,3 % ja lo-
mautettujen määrä 77,8 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus Uudenmaan työvoi-
masta oli kesäkuun lopussa 9,9 %, mikä on täsmälleen
sama kuin koko maan keskiarvo. Pudotusta vuodenta-
kaiseen nähden Uudellamaalla oli 22,6 %. Vielä tätäkin
enemmän Uudellamaalla on laskenut alle 25-vuotiaiden
työttömien määrä, jossa pudotusta on edelliseen vuo-
teen nähden 33,4 %.

Pitkäaikaistyöttömien osuus on sekin maakunnassa las-
kussa, mutta hitaammalla tahdilla kuin muu työttömyys.
Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli kesäkuun lopussa 37

451, mikä on kuitenkin 17,2 % vähemmän kuin vuotta
aiemmin.

Nurmijärven kunnan työttömyysaste oli kesäkuun 2022
lopussa 7,0 %. Vertailulukema kesältä 2021 oli 9,7 %.
Työttömiä työnhakijoita kunnassa kesäkuun 2022 lo-
pussa oli yhteensä 1568. Vuodessa määrä on laskenut
544 henkilöllä (-25,6 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä kunnassa oli 205, kun vuotta
aiemmin heitä oli 283. Ikäluokan työttömyys on siis vuo-
den aikana laskenut 27,6 %, Uudellamaalla kokonaisuu-
tena vastaava lasku on ollut peräti 38,4 %. Pitkäaikais-
työttömien osalta lasku Nurmijärvellä on vuoden aikana
ollut 22,8 %, kun Uudenmaan maakunnan alueella lasku
on ollut 17,2 %.

Kuva 1. Työttömien työhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Uudellamaalla kesäkuussa 2022
(TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto)
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Kuva 2. Nurmijärven kunnan työttömyysasteen kehitys

Väestömäärän kehitys

Nurmijärven asukasluvun kasvu on vuoden 2022 ensim-
mäisen puolikkaan aikana palautunut rauhallisempaan
vauhtiin korona-ajan jälkeen. Tammi-kesäkuun aikana
väestö on kasvanut 160 henkilöllä, joka tarkoittaa 0,4
prosentin väestönkasvua.

Viime vuonna samaan aikaan väestö kasvoi 406 henki-
löllä, joka tarkoitti 0,9 prosentin väestönkasvua. Tästä
tulomuuttoa oli 1 460 ja vuoden 2022 vastaava luku on
1 322. Lähtömuuttoja viime vuonna samaan aikaan oli
hieman vähemmän kuin nyt kuluvana vuonna (lähtö-
muuttoja tammi-kesäkuu vuonna 2021: 1 181, vuonna
2022: 1 217). Myös syntyneiden määrä on vähentynyt
viime vuodesta. Syntyneitä viime vuoden ensimmäisellä
puolikkaalla oli 223 ja kuluvan vuoden vastaavana aikana
195.

Muuttoliikehdinnän ja olemassa olevassa väestössä ta-
pahtuneiden muutosten jälkeen on Nurmijärven ja
muun Helsingin seudun väestönkasvussa näkyneet pie-
net, alle kolmevuotiaat, lapset sekä nuoret aikuiset (20–
24-vuotiaat, 30–34-vuotiaat) sekä nelikymppisten ikä-
ryhmä. Varsinkin nelikymppisten määrä on ollut kas-
vussa, joka kertonee meille siitä, miten korona-aikana
liikkeelle ovat lähteneet ne, jotka olivat jo pidemmän ai-
kaan harkinneet muuttoa. Määrällisesti eniten on kui-
tenkin kasvanut 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmä väes-
tön ikääntymisen myötä. Väestön ikääntymisen vauh-
dista kertoo se, että 75 vuotta täyttäneiden ikäluokka on
kasvanut tammi-kesäkuun 2022 aikana enemmän kuin
Helsingin seudunkehyskuntien 20–49-vuotiaiden
määrä.

Osaltaan alkuvuoden maltillista asukasluvun kehitystä
selittää myös valmistuneiden asuntojen määrä. Uusia
asuntoja on tammi-kesäkuun aikana valmistunut 110
kappaletta. Vuoden ensimmäisestä osavuosikatsauk-
sesta (tammi-maaliskuu) valmistuneiden asuntojen
määrä on kasvanut kahdellatoista.

Kahta Kirkonkylälle valmistunutta rivitalokohdetta lu-
kuun ottamatta kaikki uudet kodit ovat valmistuneet
omakotitaloihin ja paritaloihin. Noin kolmasosa uusista
asunnoista on valmistunut Rajamäelle ja uusi Kylänpään
asuinalue korostuu. Merkillepantavaa on se, miten val-
taosa, lähes 70 prosenttia, nyt Rajamäelle valmistunei-
den talojen asukkaista on kunnan sisäistä muuttoa ja tä-
män vaikutuksia väestömuutoksiin on haastava enna-
koida. Tämän lisäksi osa Kylänpäähän kotinsa rakenta-
neista uudisasukkaista on muuttanut kuntaan jo ennen
talon valmistumista. Tällöin heidän tuottama väestön-
kasvu ei tule käsikädessä asuntojen valmistumisajankoh-
dan kanssa.

Vaikka vuoden 2022 ensimmäinen puolikas on asukaslu-
vun kehityksen kannalta jäänyt korona-ajan kasvulu-
vuista, odotetaan kuluvasta vuodesta kuitenkin vilkasta.
Tätä puoltavat arviot valmistuvien uusien asuntojen
määrästä. Osaltaan valmistuvien asuntojen määrää kas-
vattaa vuosien 2020 ja 2021 aikana aloitetut ja vuoden
2022 aikana valmistuvat isot hankkeet Klaukkalassa. Esi-
merkiksi Klaukkalan Ali-Tilkan alueelle odotetaan vuo-
den toisella puolikkaalla valmistuvan useampi kohde.
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Taulukko 2. Väestömäärän kehitys Nurmijärvellä

Asukasluvun kehitys Nurmijärvellä Henkilöä Väestönmuutos Muutosprosentti
2012 40 719 370 1,1 %
2013 41 178 459 1,0 %
2014 41 577 399 1,0 %
2015 41 897 320 0,8 %
2016 42 010 113 0,3 %
2017 42 159 149 0,4 %
2018 42 665 506 1,2 %
2019 42 993 328 0,8 %
2020 43 663 670 1,6 %
2021 44 127 464 1,1 %

ennakkotieto 31.06.2022 44 290 160 0,4 %
© Tilastokeskus

Taulukko 3. Väestömäärän kehitys KUUMA-kunnissa tammi-kesäkuu 2022.
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4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

4.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2022

Toimintatuotot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun
mennessä lähes talousarvion tasaisen kertymän mukai-
sesti kertymän ollessa 35,9 milj. euroa. Tämä on noin 0,7
milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana
ajankohtana. Toimintatuottojen parempaa kertymää
edellisvuoteen nähden selittävät vuokratuottojen ker-
tymä, vesi- ja jätevesimaksut sekä Lepsämän koulun pa-
lon vakuutuskorvaus. Toimintatuottojen ennustetaan
toteutuvan noin 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota
suurempina.

Toimintakulujen toteuma on kesäkuun lopussa 148,5
milj. euroa, joka on hieman talousarvion tasaista kerty-
mää pienempi, mutta 5,8 milj. euroa enemmän kuin
viime vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakulujen
suurempaa toteumaa edellisvuoteen verrattuna selittä-
vät sote-, henkilöstö- ja koulukuljetuskulujen kasvu sekä
varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvaneet
kustannukset. Toimintakulujen toteutumisen arvioin-
nissa on huomioitava, että sosiaali- ja terveyspalvelujen
toteuma perustuu talousarvion mukaiseen ennakkolas-
kutukseen ja mahdolliset tasaukset tehdään vasta vuo-
denvaihteen jälkeen. Toimintakulujen ennustetaan to-
teutuvan 9,2 milj. euroa talousarviota suurempina.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimin-
takate oli kesäkuun lopun tilanteessa -112,6 milj. euroa,
joka on noin 5,1 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2021
vastaavaan ajankohtaan nähden. Talousarvioon nähden
toimintakate on toteutunut normaalit kausivaihtelut
huomioiden hieman talousarviota parempana. Ensim-
mäiseen osavuosikatsaukseen nähden toimintakate on
heikentynyt 4,2 milj. euroa. Toimintakatteen ennuste-
taan toteutuvan 8,3 milj. euroa talousarviota heikom-
pana.

Konsernipalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutu-
van lähes talousarvion mukaisesti. Sivistys- ja hyvinvoin-
titoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 1,4
milj. euroa muutettua talousarviota heikompana, jota
selittävät pääosin arvioitujen kustannusten ylitys hank-
keissa, henkilöstökuluissa, varhaiskasvatuspalveluiden
palvelusetelimenoissa sekä koulukuljetuksissa. Ympäris-
tötoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan
noin 250 000 euroa muutettua talousarviota parem-
pana arvioitua suuremmasta rakennuslupatuottokerty-
mästä ja henkilöstökulusäästöistä johtuen.

Kesäkuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutu-
neet noin 8,2 milj. euroa talousarvion tasaisen kertymän

toteumaa suurempana, verotulokertymän ollessa yh-
teensä 116,1 milj. euroa. Kuntaliiton elokuussa päivite-
tyn verotuloennusteen perusteella verotulojen on arvi-
oitu toteutuvan 2,0 milj. euroa talousarviota suurem-
pina, joka on 0,2 milj. euroa ensimmäisen osavuosikat-
sauksen ennustetta parempi. Positiiviseen verotuloen-
nusteeseen vaikuttavat erityisesti yhteisöveron kuluvan
vuoden arvioitua parempi kehitys sekä kiinteistöveron
osalta on myös odotettavissa nousua. Verotuloennus-
teisiin tuovat kuitenkin epävarmuutta Ukrainan sodan
jatkuminen ja sen mahdollisen talouskasvua hidastava
vaikutus, korona sekä inflaatio.

Kesäkuun loppuun mennessä valtionosuudet ovat to-
teutuneet 0,5 milj. euroa talousarvion tasaista kertymää
suurempana kertymän ollen yhteensä 22,1 milj. euroa.
Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden valtion-
osuuksia on kertynyt 1,4 milj. euroa enemmän. Tilinpää-
tösennusteessa valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan
noin 2,4 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden,
koska työmatkakulujen verovähennysoikeuden kasvat-
tamisen negatiiviset vaikutukset verotuloihin kompen-
soidaan valtionosuusjärjestelmän kautta. Vuoden 2022
valtionosuuksissa ei ole koronatukia.

Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan
vuoden loppuun mennessä lähes talousarvion mukai-
sesti.

Vuosikate on kesäkuun lopun tilanteessa 26,8 milj. eu-
roa. Vuosikatteen ennustetaan tilinpäätöksessä asettu-
van 24,7 milj. euroon, joka on 3,9 milj. euroa muutettua
talousarviota heikompi ja 11,2 milj. euroa edellisvuoden
tilinpäätöstä heikompi. Vaikka vuosikatteen ennustetta
parantaa toimintatuottojen ja verorahoituksen talousar-
viota suotuisampi kehitys, niin toimintakulujen arvioitu
kasvu painaa tilinpäätösennusteen vuosikatteen talous-
arviota heikommaksi.

Poistojen arvioidaan toteutuvan noin 0,9 milj. euroa ta-
lousarviota pienempänä, mutta tilanne voi vielä muut-
tua vuoden aikana, kun hankkeiden valmistumisajan-
kohdat tarkentuvat. Poistojen arvioidaan tilinpäätösen-
nusteessa asettuvan 22,4 milj. euron tasolle. Tammi-ke-
säkuun tilikauden ylijäämä on 17,3 milj. euroa. Tilikau-
den ylijäämän ennustetaan toteutuvan noin 1,8 milj. eu-
ron suuruisena. Ennusteeseen on muutettu talousarvi-
ossa kaavailtu 4,4 milj. euron investointivaraus 0,5 milj.
euroon. Ennuste asettuu varauksen muutoksen jälkeen
muutettua talousarviota 0,9 milj. euroa paremmaksi.
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TULOSLASKELMA, 1 000 eur
(kunta + LL)

Tot. 2022
1-6

Muutettu TA
2022

Tot - % TP 2022 Enn. Tot. 2021
1-6

TP 2021

Myyntituotot 13 242 26 042 50,8 % 26 014 12 330 25 956
Maksutuotot 2 005 3 204 62,6 % 3 312 2 148 4 020
Maankäyttösop.
ennakkomaksujen tuloutus 466 800 58,3 % 800 2 533 4 459
Tuet ja avustukset 1 362 2 011 67,8 % 2 859 1 223 3 240
Muut toimintatuotot 18 865 40 029 47,1 % 39 966 17 021 33 265

Toimintatuotot 35 940 72 086 49,9 % 72 951 35 255 70 940

Henkilöstökulut -38 141 -78 986 48,3 % -80 185 -36 997 -78 266
Palvelujen ostot -87 495 -180 020 48,6 % -187 683 -83 157 -165 486

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 773 -12 434 54,5 % -12 703 -6 817 -12 308
Avustukset -3 843 -7 942 48,4 % -7 944 -3 798 -8 634
Muut toimintakulut -12 279 -24 397 50,3 % -24 446 -11 976 -24 095

Toimintakulut -148 531 -303 779 48,9 % -312 960 -142 745 -288 789

Toimintakate -112 591 -231 693 48,6 % -240 009 -107 490 -217 849

Verotulot 116 119 215 888 53,8 % 217 850 110 086 210 366

Valtionosuudet 22 140 43 261 51,2 % 45 699 20 775 41 544

Verorahoitus yht. 138 259 259 149 53,4 % 263 549 130 861 251 910

Korkotuotot 1 0 0 0 139

Muut rahoitustuotot 1 377 2 650 52,0 % 2 650 1 246 2 691

Korkokulut 83 -740 -11,2 % -740 69 -153

Muut rahoituskulut -376 -755 49,8 % -755 -376 -836

Rahoituserät netto 1 085 1 155 93,9 % 1 155 939 1 841

Vuosikate 26 753 28 611 93,5 % 24 694 24 310 35 902

Poistot ja arvonalentumiset -9 409 -23 300 40,4 % -22 366 -9 319 -19 069

Poistoeron muutos 0 13 0,0 % 13 0 13

Varausten muutos 0 -4 400 -500 0 -13 800

Tilikauden ylij. +/alij. - 17 344 923 1878,1 % 1 841 14 992 3 045

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Tuloslaskelman tunnusluvut
Tot. 2022

1-6
Muutettu TA

2022
TP 2022 Enn. Tot. 2021

1-6
TP 2021

Toimintatuotot / Toimintakulut, % 24,2 % 23,7 % 23,3 % 24,7 % 24,6 %

Vuosikate / poistot, % 284,3 % 122,8 % 110,4 % 260,9 % 188,3 %

Vuosikate, €/asukas 604 642 554 552 813

Asukasmäärä 44 290 44 579 44 579 44 075 44 136
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Tunnuslukutaulukko,
1 000 eur

Tot. 2022
1-6

Muutettu TA
2022

TP 2022 Enn. Tot. 2021
1-6

TP 2021 Ero TP Enn./
TP 2021

Ero TP Enn./
TA 2022

Toimintakate -112 591 -231 693 -240 009 -107 490 -217 849 -22 160 -8 316

Nettomenojen kasvu, %* 4,7 % 6,4 % -4,9 % 1,9 % 10,2 % 3,6 %

Vuosikate 26 753 28 611 24 694 24 310 35 902 -11 207 -3 917

Vuosikate/poistot, % 284,3 % 122,8 % 110,4 % 260,9 % 188,3 % -77,9 % -12,4 %

Verorahoitus 138 259 259 149 263 549 130 861 251 910 11 639 4 399

Verorahoituksen kasvu, %* 5,7 % 2,9 % 10,4 % 13,7 % 4,6 % 1,7 %

Tilikauden yli-/alijäämä 17 344 923 1 841 14 992 3 045 -1 204 918

Toiminnan ja inv. rahavirta 10 733 -15 030 -17 693 13 554 11 781 -29 474 -2 663

Investointien rahavirta -12 585 -34 641 -33 387 -7 157 -17 883 -15 504 1 254

Lainat 218 238 231 800 227 670 194 402 217 265 10 405 -4 130

Lainat €/asukas 4 927 5 200 5 107 4 411 4 923 184 -93

Asukasmäärä 44 290 44 579 44 579 44 075 44 136 443 0
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4.2 Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2022

Kunnan rahavarojen muutos on kesäkuun loppuun men-
nessä ollut 9,4 milj. euroa. Kesäkuun lopussa kunnan lai-
nakanta, sisältäen liikelaitokset, on ollut 218,3 milj. eu-
roa. Kuitenkin johtuen investointimenojen painottumi-
sesta loppuvuodelle, lainakannan ennustetaan asettu-
van vuoden lopussa 227,7 miljoonaan euroon.

Pitkäaikaisia lainoja on kesäkuun loppuun mennessä ly-
hennetty 6,8 milj. euroa ja uusia pitkäaikaisia lainoja on

nostettu 28 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos
on ollut -20,2 milj. euroa. Lokakuussa kilpailutetaan 25,0
milj. euroa pitkäaikaista lainaa, joka on tarkoitus nostaa
lokakuun loppuun mennessä.

Tilinpäätösennusteessa kunnan lainakannan muutoksen
arvioidaan asettuvan 10,4 milj. euroon, joka on talous-
arviota 4,1 milj. euroa vähemmän.

Tot. 2022
1-6

Muutettu TA
2022

TP 2022
Enn.

TP 2021

Lainakanta, milj.euroa 218,3 231,8 227,7 217,3

Lainakannan muutokset 1,0 14,5 10,4 10,5

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 28,0 53,5 53,0 35,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6,8 -16,1 -17,4 -45,6

Lyhytaikaisten lainojen muutos -20,2 -22,9 -25,2 21,2

Lainat euroa/asukas 4 929 5 128 5 036 4 923

asukasluku 44 290 45 207 45 207 44 136
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RAHOITUSLASKELMA, 1 000 eur
(kunta + LL)

Tot. 2022
1-6

Muutettu TA
2022

TP 2022 Enn. Tot. 2021
1-6

TP 2021

Toiminnan rahavirta 23 318 19 611 15 694 20 711 29 664

Vuosikate 26 753 28 611 24 694 24 310 35 902

Tulorahoituksen korjauserät -3 435 -9 000 -9 000 -3 599 -6 238

Investointien rahavirta -12 585 -34 641 -33 387 -7 157 -17 883

Investointimenot -16 020 -49 525 -48 271 -8 067 -28 850

Rahoitusosuudet investointeihin 0 1 844 1 844 1 1 311
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot 3 435 13 040 13 040 909 9 657

Toiminnan ja investointien rahavirta 10 733 -15 030 -17 693 13 554 11 781

Rahoituksen rahavirta

Antolain. muutokset 0 0 0 0 52

Antolainauksen lisäykset 0 0 0 0 -14

Antolainauksen vähennykset

Lainakannan muutokset 973 14 500 10 370 -9 349 10 544

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 28 000 53 500 53 000 15 000 35 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6 810 -16 100 -17 410 -21 317 -45 634

Lyhytaikaisten lainojen muutos -20 216 -22 900 -25 220 -3 032 21 178

Oman pääoman muutokset -65 0 0 -9 -9

Muut maksuvalmiuden muutokset -2 200 500 500 -19 133 -19 546

Vesilaitoksen liitt.maksut, vpo 488 1 300 1 300 296 1 507

Maankäyttösop. enn.maks.tuloutus -466 -800 -800 2 533 -4 459

Rahoituksen rahavirta -1 292 15 000 10 870 -28 491 -8 959

Rahavarojen muutos 9 440 -30 -6 823 -14 937 2 822

Rahavarat tilikauden lopussa 40 316 30 846 24 053 13 116 30 876

Rahavarat tilikauden alussa 30 876 30 876 30 876 28 053 28 053
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4.3 Nurmijärven kuntakonsernin rahoituskatsaus

Rahamarkkinoiden tilanne

Maailmanlaajuisten rahoitusmarkkinoiden epävarma tilanne
jatkuu. Rahapolitiikka on kiristynyt tai kiristymässä monessa
kehittyneessä taloudessa, mikä on näkynyt euroalueellakin ly-
hyiden markkinakorkojen nopeana nousuna. Pitkälti tästä joh-
tuen osakekurssit ovat olleet laajalti laskusuunnassa vuoden
vaihteen jälkeen, ja suunta on kiihtynyt loppukeväästä ja ke-
sästä. Odotukset inflaation noususta laskevat joukkovelkakir-
jojen arvoa ja nostavat valtionlainojen pitkiä korkoja, vaikkakin
pitkät korot ovat tulleet selvästi alas kevään huipuista. Keskus-
pankit ovat nostaneet ohjauskorkoja odotuksia nopeammin ja

jatko riippuu oleellisesti siitä, miten nopeasti inflaatio alenee
kohti 2 %:n tavoitetasoa.
Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt maailmanlaajuisesti, erityi-
sesti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, Venäjän hyökkäysso-
dan ja siitä seuranneesta energia-alan myllerryksestä sekä tuo-
tantokapeikoista johtuen. Myös pohjainflaatio on kiihtynyt laa-
jalti, heijastaen laajempia kustannuspaineita. Tuottajahintojen
nopeaa nousua ylläpitää yhä raaka-aineiden korkeat hinnat.
Inflaation arvioidaan jo hidastavan talouskasvua, kun rahapo-
litiikka on kiristymässä useissa teollisuusmaissa. Inflaatiopai-
neiden ennustetaan kuitenkin hellittävän vuoden 2022 lopulla.

Kuva 1. Korkojen kehitys 6/2018 - 6/2022 ja ennuste.

Lainasalkun yleiskatsaus

Avoinna oleva lainasaldo oli kuntakonsernin osalta kesäkuun
lopun tilanteessa yhteensä 314,0 milj. euroa, joka on noin 5,0
milj. euroa enemmän kuin vuoden 2021 lopussa. Kuvassa 2 on
esitetty konsernin lainakannan jakautuminen konserniyh-
teisöittäin ja kuvassa 3 on esitetty lainojen jakautuminen eri
rahoituslaitoksille.

Lainat jakautuvat eri sopimustyyppeihin, joita ovat vakiomuo-
toinen laina, korkotukilaina (pankin tai muun rahoituslaitoksen
myöntämä laina, jonka korosta valtio maksaa osan, esim. ARA-
laina), kuntatodistus (kunnan liikkeelle laskema lyhytaikainen
joukkovelkakirjalaina, joilla rahoitetaan kunnan rahoitustar-
peita) ja erityisehtoiset lainat (pääomalaina). Kuntakonsernin
lainojen jakautuminen on esitetty kuvassa 4 ja niistä valtaosa,
64,92 %) on vakiomuotoisia lainoja.

Markkinat

Markkinakorot
30.6.2022 30.6.2021

EURIBOR3M −0,1950 % −0,5420 %
EURIBOR6M 0,2630 % −0,5150 %
EURIBOR1Y 1,0370 % −0,4830 %
EURSWAP10Y 2,2066 % 0,0976 %
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Kuva 4. Kuntakonsernin lainojen sopimustyyppi- ja viitekorkojakaumat

Kuntakonsernin lainojen edellisen 12 kuukauden keskikorko
on kesäkuun lopussa ollut 0,43 %. Vuoden 2021 lopussa 12
kuukauden keskikorko oli 0,57 % ja vuoden 2021 kesäkuussa
0,76 %. Kuntakonsernin rahoitustoimintojen aktiivisella tarkas-
telulla ja parantamisella, mm. lainojen kilpailutuksen kautta,

on ollut positiivinen vaikutus kunnan ja kuntakonsernin korko-
tulojen kehittymisessä.

Nurmijärven kunnan lainasalkun yleiskatsaus

Nurmijärven kunnan lainasalkun keskikorko on viimeisen 12
kuukauden aikana ollut 0,32 %, kun vielä vuosi sitten samaan
aikaan keskikorko oli 0,75 %. Kunnan lainasalkun rakenne on
parhaillaan edullinen, kun vanhoja isommilla koroilla olleita lai-
noja on erääntynyt ja matalassa korkosuhdanteessa kilpailu-
tettujen lainojen osuus on kasvanut.

Korkoympäristön kiristyminen tulee näkymään tulevina vuo-
sina kasvavina korkokuluina, kun kunta joutuu nostamaan vuo-
sittain uusia lainoja arviolta 12 - 50 milj. euroa sekä uudelleen-
rahoittamaan olemassa olevat erääntyvät lainat (kuva 6).

Kunnalla on tällä hetkellä kaksi koronvaihtosopimusta, joiden
nimellisarvot ovat yhteensä 35,0 milj. euroa. Toinen koron-
vaihtosopimuksista erääntyy lokakuussa 2022.

Kunnan lainasalkun suojausaste on kesäkuun lopussa ollut 74
%, mutta se tulee tippumaan syksyllä, kun kunta kilpailuttaa
uusia lainoja ja 15 milj. euron nimellispääoman koronvaihtoso-
pimus erääntyy.

KUVA 5. Nurmijärven kunnan maksetut korot vuosittain KUVA 6. Nurmijärven kunnan pääoman lyhennykset
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4.4 Investointiosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2022

Nettoinvestoinneista on kesäkuun loppuun mennessä
toteutunut noin 33,6 prosenttia. Investointien ennuste-
taan alittavan muutetun talousarvion noin 1,2 milj. eu-
rolla. Kunnallistekniikan kokonaisinvestointien määrära-
hatarve arvioidaan olevan noin 1,9 miljoonaa euroa pie-
nempi kuin muutettuun talousarvioon on esitetty. Kun-
nallistekniikan investointien toteutumisessa riskejä ovat
mm. markkinahäiriötilanteet ja kustannusten nousupai-
neet, hankkeiden aikataulumuutokset sekä vallitseva
henkilöstövajaus rakennuttamisessa. Talonrakennuksen

kokonaisinvestointien määrärahatarve arvioidaan ole-
van noin 0,6 milj. euroa suurempi kuin muutettuun ta-
lousarvioon on esitetty. Määrärahatarpeen lisäystä esi-
tetään Röykän koulun peruskorjaukseen kustannusta-
son nousun takia ja terveyskeskuksen C-osan kustannuk-
siin, jossa hanketta on kuormittanut yllättävät korjauk-
set ja projekti- ja laadunhallinnan romahtamisesta joh-
tuneet rakennuttamis- ja valvontakustannukset. Inves-
tointien toteutumisesta on tarkempi erittely ympäristö-
toimialan käyttötalousosan toteutuminen -osiossa.
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4.5 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
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4.6 Käyttötalousosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2022
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Sosiaali- ja terveyspalvelut

* Taulukossa toimintakulut (=sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntalaskutus) kirjattu tammi-kesäkuulta laskennallisen kuntalaskutuksen
mukaisesti.

Talousarvion toteutumisvertailu tietopaketeittain Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän raportoinnin mu-
kaan

* Taulukossa oma toiminta kirjattu tammi-kesäkuulta todellisen käytön mukaisesti,
erikoissairaanhoito (ESH) laskennallisen kuntalaskutuksen mukaisesti.

Toteumaennuste

Kunnan omassa raportoinnissa sosiaali- ja terveyspalve-
lujen kustannukset on kirjattu kesäkuun loppuun men-
nessä laskennallisen kuntalaskutuksen mukaisesti, ja
tämä ei kerro sosiaali- ja terveysmenojen todellista pal-
velujen käytön mukaista toteumaa.  Yllä olevassa Keski-

Uudenmaan sote-kuntayhtymän (KEU-sote) tietopaket-
tiperusteissa raportissa KEU-soten oma toiminta on ra-
portoitu todellisen käytön mukaisesti. Erikoissairaan-
hoito on sen sijaan raportoitu tammi-kesäkuulta lasken-
nallisen kuntalaskutuksen mukaisesti.
Kuluvan vuoden osalta KEU-soten oman toiminnan
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osalta ennustetaan 5,2 milj. euron ylitystä talousarvioon
nähden. Merkittävimpiä ylitystä aiheuttavia syitä ovat
korona, henkilöstön saatavuus ja hintojen korotuspaine.
Erikoissairaanhoidon osalta ennustetaan 1,5 milj. euron
ylitystä talousarvioon nähden.

IKVA ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Kotihoidon henkilöstön saatavuushaaste jatkuu edel-
leen, joka lisää tarvetta ostopalveluiden käytölle. Osto-
palvelut ylittyvät, mutta eivät samassa suhteessa resurs-
sivajeen kanssa. Kotihoidon maksutuotoissa on näky-
vissä alenemaa ja omaishoidon tuessa sekä vapaiden
määrärahoissa ylitystä. Päiväaikainen toimintakerho on
edelleen käynnissä ja toteutuu Nurmijärvellä 2 päivänä
viikossa. Kotona asumista tukevat palvelut eivät ole juu-
rikaan ylittämässä käyttösuunnitelmaa.

Ikäihmisten ympärivuorokautisissa palveluissa on haas-
teita henkilöstön saatavuudessa ja pysyvyydessä, joka li-
sää kalliimman vuokratyövoiman käyttöä. Ostopalvelu-
jen ylitysuhka on noin 5,2 milj. euroa. Tehostetun palve-
luasumisen ostopalvelupaikkojen saatavuudessa on
haasteita ja ostoasumispalvelun puitesopimuskumppa-
neiden toimintavarmuudessa on myös merkittävä hei-
kentyminen. Toreenin talosta luovuttiin huhtikuun lo-
pussa ja Nurmilinnun ateriapalvelut siirtyivät Palmia
Oy:lle kustannussyistä toukokuun alussa.

Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiden rekrytoin-
neissa on edelleen suuria haasteita ja asumispalvelujen
sekä henkilökohtaisen avun palveluntuottajilla on myös
henkilöstön rekrytointihaasteita, joka on osaltaan ai-
heuttanut hintatason nousua. Kehitysvammaisten asu-
mispalvelujen kustannukset ovat kohonneet 8 prosent-
tia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

MIELA mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä
lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa keskimääräiset jo-
notusajat ovat edelleen pitkiä. Päihde- ja mielenterveys-
potilaiden palveluihin sekä intensiiviseen perhetyöhön
ja vakavasti oireilevien nuorten palveluihin tarvitaan os-
topalveluita. Ostetuissa asumispalveluissa kilpailutus on
nostanut hintoja 15 - 18 prosenttia ja ylitysennuste on
noin 1,1 milj. euroa. Nurmijärvellä päihdeasumisen
osuus kokonaisasiakasmäärästä on 2,1 prosenttia. Avo-
perhekuntoutus, perhehoidon ostopalvelut ja ammatil-
linen tukihenkilötyö ylittyvät ja pitempien poissaolojen
vuoksi avopalveluja on jouduttu ostamaan Nurmijär-
vellä.

Maahanmuuttajapalveluissa oman sosiaaliohjauksen
myötä on saatu vähennettyä riippuvuutta ostopalvelui-

hin. Ukrainan tilanne ei vielä näy maahanmuuttajapalve-
lujen sosiaalityössä.

TEPASA terveyspalvelut ja sairaanhoito

Kliiniset tukipalvelut

Infektio- ja tartuntatautiyksikön toimintakulut tulevat
ylittymään ja valtaosa kustannuksista muodostuu ko-
ronanäytteenotosta ja koronatehtäviin palkattujen palk-
kakustannuksista. Hoitotarvikkeiden kustannuksissa ja
lääkekustannuksissa on nousua yli 20 prosenttia viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lisäkustan-
nuksia aiheutuu myös kuljetuskustannusten noususta ja
henkilöstökulujen kasvusta. Välinehuollossa henkilöstö-
kuluja tulee nostamaan suun terveydenhuollon jonon-
purku, jota tehdään iltaisin ja lisätöinä lauantaisin.

Vastanottopalvelut

Keusoten akuutti (JVUP) on aloittanut toimintansa
1.8.2022. Tähän on saatu neljä uutta hoitajavakanssia,
joiden odotetaan vaikuttavan kustannuksiin alentavasti
keskittämisellä saatavan ajansäästön vuoksi. Sairaus-
poissaoloissa on ollut kasvua ja henkilöstörekrytointi on
ollut haasteena niin hoitajissa kuin lääkäreissä. Asiakas-
lähtöinen kysyntä on kasvanut ja hoitoon päässeiden
potilaiden määrä on ollut 2 000 potilasta enemmän
edelliseen vuoteen nähden.

Kuntoutuspalvelut

Kehitysvammapoliklinikan lääkäripalveluja on saatavilla
ainoastaan ostopalveluina, pääsääntöisesti etäpalve-
luna ja näihin ostoihin kohdistuu kustannusten ylitys-
uhka. Lasten puheterapiapalveluista valtaosa toteute-
taan ostopalveluina puheterapeuttien saatavuushaas-
teen vuoksi. Kuntoutuskeskuksessa on haasteita hoito-
henkilöstön saatavuudessa johtuen osittain Nurmijär-
ven akuuttiosaston avautumista, koska Kuntoutuskes-
kuksesta siirtyi henkilökuntaa takaisin akuuttiosastolle.
Hoitohenkilöstöä on jouduttu palkkaamaan vuokratyö-
voimana sekä on myös jouduttu sulkemaan yksittäisiä
osastoja.

Sairaalapalvelut

Koronainfektion aiheuttamat haasteet ovat kuormitta-
neet sairaalapalveluita koko alkuvuoden. Työvoiman
vuokrauksen kustannukset ovat kaksinkertaistuneet
viime vuoteen verrattuna ja osastopaikkoja on ollut su-
lussa henkilöstöpulan vuoksi. Jatkohoidon järjestämi-
sessä on edelleen haasteita ja maksullisia siirtoviivepäi-
viä on Nurmijärvellä kertynyt kesäkuun loppuun men-
nessä 91. Haasteena näyttäytyy henkilöstöresurssin riit-
tävyys ja henkilöstön jaksaminen pandemian jatkuessa.
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Konsernipalvelut

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2022

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

Toteumaennuste

Konsernipalveluissa toimintatuottojen toteutuma oli ke-
säkuun lopussa 50 % ja toimintakulujen toteutuma 48 %.
Toimintakate on toteutunut hieman alle talousarvion ta-
saisen toteutuman ollen 48 %. Toiminnallisesti vuosi on
edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kesäkuun
lopun tilanteessa ainoastaan viestintä- ja markkinointi-
palvelujen talousarvio on ylittynyt, mutta muut tulosalu-
eet ovat toteutuneet alle talousarvion. Kokonaisuudes-
saan konsernipalvelujen toimintakatteen ennakoidaan
toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Hallintopalvelut -tulosalueen toimintatuottojen to-
teuma oli kesäkuun lopussa 54 % ja toimintakulujen to-
teuma 43 %. Toimintakate on 42 %. Kunnanlakimiehen
virka täytettiin kesäkuussa. Kunnanlakimies toimii myös
hallintopalvelujen tulosaluepäällikkönä. Tulosalueella
on valmistauduttu sähköisen arkistoinnin käyttöönotta-
miseen, projekti käynnistyy kesän jälkeen. Lisäksi tulos-
alueella on valmistauduttu asiakaspalvelun ja kirjaamon
tehtävämuutoksiin.  Hallintopalvelujen toimintakatteen
ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
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Henkilöstöpalvelut -tulosalueen toimintatuottojen to-
teuma oli 38 %, johtuen Työllisyysrahaston koulutuskor-
vauksen korjauksesta. Toimintakulujen toteuma oli 46
%.  Tulosalueella aloitettiin valmistelu palkanmaksupal-
velujen siirtämiseksi Sarastiaan kunnanhallituksen pää-
töksen mukaisesti. Siirto on tarkoitus toteuttaa loka-
kuun alusta lukien nykyisin tietojärjestelmin liikkeen luo-
vutuksena. Palkanmaksupalvelujen muutos on huomi-
oitu tulosalueen ennusteessa palkkakulujen vähentymi-
senä ja ostopalvelujen kasvuna. Lisäksi on huomioitu
valtuuston myöntämä lisämääräraha henkilöstön työhy-
vinvoinnin tukeen (90 000e).

Talous- ja strategiapalvelujen -tulosalueella tapahtui or-
ganisaatiomuutos vuoden 2022 alusta, jonka myötä
kunnan keskusvaraston toiminnot siirtyivät hankintapal-
velujen alaisuuteen ja sisäisten kuljetusten tuottaminen
aloitettiin omana toimintana. Alkuvuoden aikana mer-
kittävämpiä tapahtumia tulosalueella on ollut uuden
kuntastrategian valmistelu ja päätöksenteko maalis-
kuussa 2022, Kestävän kasvun NUUKA-ohjelman päivit-
tämisen valmistelu, kunnan konesali- ja palvelinuudis-
tuksen valmistuminen, talouspalvelujen avoimien va-
kanssien täyttäminen, kassajärjestelmän käyttöönotto
sekä varastonhallintajärjestelmän päivittäminen ja va-
raston keruujärjestelmän käyttöönoton valmistelu.
Talous- ja strategiapalvelujen toimintakatteen toteuma-
prosentti on kesäkuun loppuun mennessä 47 %, joka on
lähes talousarvion tasaisen kertymän mukainen. Toimin-
tatuottojen ja -kulujen toteumassa ei ole ensimmäisen
vuosipuolikkaan osalta merkittäviä poikkeamia talousar-
vioon nähden. Toimintatuottojen ennustetaan toteutu-
van talousarvion mukaisena. Toimintakulujen ennuste-
taan toteutuvan hieman talousarviota suurempina joh-
tuen lähinnä sisäisten kuljetusten ajoneuvokustannuk-
sista, joita ei talousarvion laadintavaiheessa osattu täy-
sin arvioida.

Viestintä- ja markkinointipalvelut -tulosalueella toimin-
takatteen toteumaprosentti oli kesäkuun lopussa 63
prosenttia ja on näin ollen toteutunut etupainotteisesti.
Tulosalueen toteuttamat kuntamarkkinointia –ja vies-
tintää tukevat suuremmat toimenpiteet painottuvat
vuonna 2022 ensimmäiselle kahdelle kvartaalille. Tam-
mikuussa tulosalue tuki aluevaalien järjestämisessä.  Tu-
losalueella on alkuvuodesta toteutettu tonttimarkki-
nointia. Vanha-Klaukan asuinalueelta oli haussa 30 tont-
tia maalis-huhtikuussa, ja tontteja markkinointiin laajasti

eri kanavissa. Alkuvuodesta tulosalueella panostettiin
työnantajamielikuva- ja rekrytointiviestintää #ilmiönte-
kijät-viestintäkampanjan muodossa. Kampanja tavoitti
kesäkuuhun mennessä yli 2 miljoonaa ihmistä.  Tulos-
alue tuki kuntastrategiatyön valmistelua viestinnällisesti
mm. osallistamiseen, päätöksentekoviestintään ja kun-
tastrategian visualisointiin liittyen. Kunta julkaisi kunta-
strategian hyväksymisen jälkeen Paremman arjen ilmiö
-kampanjan, joka tuo mm. elokuvan kautta esille kunnan
vision ja kuntastrategian sisältöjä. Tulosalue toteutti ja
lanseerasi kampanjasivut (paremmanarjenilmiö.fi), joilla
esitellään uutta strategiaa sekä kuntaa asuinpaikkana.
Alkuvuoden aikana tulosalueella on myös tuettu elinkei-
nopalveluita matkailumarkkinoinnin edistämisessä. Tu-
losalue mm. kilpailutti kunnalle uudet Visit Nurmijärvi -
sivut ja uuden tapahtumakalenterin, jotka lanseerataan
toukokuussa. Tulosalue on laatinut ja allekirjoittanut
sponsorointisopimukset vuodelle 2022, ja suurin osa yh-
teistyökumppaneista laskutti kuntaa sopimuksen mukai-
sesti toisen kvartaalin aikana.

Elinvoimapalveluiden -tulosalueen talouden toteutu-
maan vaikuttavat kaikkein voimakkaimmin vaihtelut
työllisyystilanteessa ja erityisesti pidempään työttö-
mänä olleiden määrän muutokset. Vaihtelut yli 300 ja yli
1000 päivää työttömänä olleiden määrässä näkyvät suo-
raan kunnan maksamassa osuudessa KELA:n työmarkki-
natukimaksuista. Koronapandemian aikana näiden mak-
sujen määrä kasvoi voimakkaasti. Pandemian hellittä-
essä työttömyysaste on kunnassa laskenut selvästi,
mutta maksujen perusteena olevien pitkään työttömänä
olleiden määrä ei ole pudonnut samassa suhteessa. Li-
säksi on nähtävissä, että pitkäaikaistyöttömyyden yti-
men työttömyysjaksot pitenevät entisestään, mikä tar-
koittaa kunnalle korkeampia maksuosuuksia. Kunnan
osuus työmarkkinatukimaksuista onkin pysynyt korke-
alla tasolla, mutta toki maksujen kasvuvauhti näyttää
kuitenkin taittuneen.

Yhteiset toiminnot –tulosalueella toimintakatteen to-
teutuma on kesäkuun lopussa 50 %. Tulosalueen toimin-
takatteen ennakoidaan kuitenkin toteutuvan hieman ar-
vioitua paremmin johtuen arvioitua suuremmista tu-
loista ja menojen etupainotteisesta jaksotuksesta. Me-
nojen jaksotukseen vaikuttavat tammikuussa 2022 to-
teutetut hyvinvointialuevaalit sekä yhteistoiminta-
osuuksien ja Rajamäen Uimahallin avustuksen etupai-
notteinen maksuaikataulu.
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Henkilöstö

Muutosesitys määrärahoihin

Yhteisiin toimintoihin esitetään 106 000 euron lisämäärärahaa Rajamäen Uimahallin toiminta-avustukseen. Rajamäen Ui-
mahalli Oy on omassa osavuosikatsauksessaan esittänyt omistajalle toimintatuen korottamista maksuvalmiuden turvaa-
miseksi. Yhtiö joutui alkuvuonna nostamaan toimintatukea arvioitua enemmän koronarajoituksista johtuen. Mikäli yhtiön
talous toteutuu loppuvuoden aikana ennakoitua paremmin, jätetään osa myönnetystä toimintatuesta käyttämättä. Lisä-
toimintatuen perusteet arvioidaan uudelleen, kun yhtiön vuoden tilinpäätöstiedot vahvistuvat alkuvuodesta 2023.

Investoinnit

Investointien toteutuminen

Tietotekniikan konesali- ja kapasiteettipalvelujen siirto on aloitettu syksyn 2021 aikana ja työt on saatu toteutettua lop-
puun.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Konesali- ja palvelinuudistus on saatu toteutettua ja kustannukset jäivät alle talousarviossa esitetyn 150 000 euron. Mui-
hin pitkävaikutteisiin menoihin esitetään täten 38 000 euron määrärahamuutosta.

HTV1 Tot. 2022
1-6

TA 2022 TP 2022
ennuste

Hallintopalvelut 5,9 14,8 14,8

Henkilöstöpalvelut 7,4 17,0 15,6

Talous- ja strategiapalvelut 10,5 18,0 17,9

Viestintä- ja markkinointipalvelut 2,0 3,5 5,0

Elinvoimapalvelut 4,9 4,0 4,0

Yhteiset toiminnot 1,5 2,0 2,0

Tarkastuslautakunta 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 32,2 59,3 59,3

Investointihanke Muutettu TA
2022

Toteutunut Ennuste koko
vuosi 2022

Tietotekniikka 150 000 111 372 112 000
Kalusteet, kunnanvirasto 100 000 0 100 000

250 000 111 372 212 000
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Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tilinpäätösennusteessa
arvioidaan toimialan toimintakatteen ylittyvän ensim-
mäisen osavuosikatsauksen perusteella tehtyyn muu-
tettuun käyttösuunnitelmaan verrattuna noin 1 400 000
euroa.  Toimialan toimintatuotot ylittyvät 700 000 euroa
verrattuna muutettuun talousarvioon 2022. Toimintatu-
lojen kasvu johtuu hankkeiden arvioitua suuremmista
tuista ja avustuksista. Toimialan toimintakulujen ennus-
tetaan ylittyvän 2 100 000 euroa verrattuna muutet-
tuun talousarvioon. Ylitys johtuu henkilöstökulujen ja
palvelujen oston arvioitua suuremmista kustannuksista
hankkeissa ja muilla tulosalueilla.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeissa ar-
vioidaan, että toimintakate ylittyy tilinpäätösennus-
teessa 250 000 euroa. Varhaiskasvatuspalveluissa arvi-
oidaan palvelusetelimenojen ylittyvän 700 000 euroa.
Lisäksi varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstökulut ovat
ylittymässä 125 000 eurolla, johon sisältyvät alkuluokka-
toiminnan ja Nukarin ryhmäperhepäivähoidon henkilös-
tölisäyksistä aiheutuvat kulut. Koulukuljetuskulujen arvi-
oidaan ylittyvän noin 70 000 euroa. Kirjastopalvelujen

maksutuotot alittuvat 32 000 euroa, ja liikuntapalvelu-
jen 19 000 euroa.

Uusiin virka- ja työehtosopimuksiin sisältyvä, 1.6.2022
voimaan tullut yleiskorotus korottaa palkkoja 2,0 %. Ko-
rotuksen johdosta toimialan palkkakustannuksiin va-
rattu määräraha ylittyy ensimmäisen osavuosikatsauk-
sen perusteella tehtyyn muutettuun talousarvioon ver-
rattuna noin 220 000 euroa.

Mahdolliset lisämäärärahaesitykset tehdään kolman-
nessa osavuosikatsauksessa.

Röykän koulun vanhimman osan peruskorjaus valmistui
heinäkuussa 2022. Investoinnin kalustoon varatun mää-
rärahan ennustetaan ylittyvän 100 000 eurolla, jonka
kattamiseen esitetään lisämäärärahaa.

Tuloslaskelma 01.01.-30.6.2022

Tuloslaskelma Tot. 2022
1-6

Tot. % Muutettu TA
2022

TP 2022
Ennuste

Tot. 2021
1-6

TP
2021

Toimintatuotot 3 407 391 58,8 % 5 793 280 6 498 930 2 938 604 6 298 549

Myyntituotot 743 520 51,9 % 1 433 980 1 433 980 402 072 1 263 505

Maksutuotot 1 250 761 50,6 % 2 473 550 2 422 200 1 413 252 2 837 357

Tuet ja avustukset 1 248 958 82,3 % 1 516 990 2 273 990 1 049 931 1 961 910

Muut toimintatuotot 164 152 44,5 % 368 760 368 760 73 350 235 776

Toimintakulut -51 387 302 49,5 % -103 841 090 -105 952 970 -51 635 484 -101 330 293

Henkilöstökulut -28 614 536 49,0 % -58 339 815 -59 586 814 -30 291 219 -58 155 398

Palvelujen ostot -10 700 372 51,0 % -20 993 814 -21 794 194 -9 429 082 -19 502 047

Aineet, tarv. ja tavarat -1 307 746 44,3 % -2 951 888 -2 991 888 -1 408 955 -2 629 318

Avustukset -2 156 804 50,7 % -4 252 650 -4 252 650 -2 196 075 -4 226 829

Muut toimintakulut -8 607 845 49,7 % -17 302 924 -17 327 424 -8 310 154 -16 816 700

Toimintakate -47 979 912 48,9 % -98 047 810 -99 454 040 -48 696 880 -95 031 744

Poistot ja arvonal. -206 350 -585 723
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Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toimintakate oli kesäkuun lopussa 47 %.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa
49 %.

Maaliskuussa alkanut koulujen koronarajoitusten purka-
minen jatkui koulutyön päättymiseen saakka, jolloin
koulujen toiminta oli palautunut lähes normaaliksi. Kah-
den vuoden tauon jälkeen kouluissa päästiin viettämään
kevätjuhlia, joihin myös huoltajilla oli mahdollisuus osal-
listua.

Ukrainasta sotaa paenneiden perheiden lapsia ilmoit-
tautui kouluun odotettua vähemmän. Määrä näyttää
kuitenkin kasvavan syksyä kohti mentäessä ja koulutus-
palveluihin ollaan perustamassa uusia valmistavia luok-
kia. Myöskään koulutyötä useissa kaupungeissa ja kun-
nissa vaikeuttaneet opettajien lakot eivät koskeneet
Nurmijärveä.

Sivistyslautakunta hyväksyi kesäkuussa sekä Nurmijär-
ven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman 2016
että Nurmijärven kunnan lukiokoulutuksen opetussuun-
nitelman 2021 muutokset ja täydennykset 1.8.2022 al-
kaen. Tarve opetussuunnitelmien päivittämiseen perus-
tui muutoksiin, jotka on tehty perusopetuslakiin
(163/2022) ja lukiolakiin (165/2022) 11.3.2022. Nämä
muutokset liittyvät kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisyyn,
kurinpitoon ja muutoksenhakuun. Lisäksi molempiin la-
keihin on kirjattu lapsen edun ensisijaisuus, joka on huo-
mioitava opetusta ja koulutusta suunniteltaessa, järjes-
tettäessä ja siitä päätettäessä. Eduskunta hyväksyi kesä-
kuun loppupuolella myös lain oppivelvollisuuslain muut-
tamisesta, jolla korjataan nopeasti läpi runnotun oppi-
velvollisuuslain valuvikoja. Vastaisuudessa mm. 17
vuotta täyttänyt oppivelvollinen, joka ei ole suorittanut
perusopetuksen oppimäärää, voi jatkaa oppivelvollisuu-
tensa suorittamista lasten perusopetuksessa aikuisten
perusopetukseen siirtymisen sijaan.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toi-
mintakate oli kesäkuun lopussa 84 %. Toimintakatteen
ennustetaan ylittyvän 250 000 euroa. Kolmannessa osa-
vuosikatsauksessa arvioidaan ylitystä ja tehdään tarvit-
tavat määrärahamuutosesitykset.

Varhaiskasvatukseen on kirjattu 334 400 euron avustus
tasa-arvon edistämiseen, 429 800 euron avustus tuen
uudistamiseen sekä 160 000 euron avustus laadun, arvi-
oinnin ja johtamisen kehittämiseen.

Koulutuspalveluihin on kirjattu 648 000 euron avustus
tasa-arvon edistämiseen, 183 600 euron avustus maa-

hanmuuttajataustaisten oppilaiden perustaitojen vah-
vistamiseen, 22 000 euron avustus koulujen kerhotoi-
minnan kehittämiseen sekä 55 000 euron avustus kou-
lulaisten harrasteiltapäivätoiminnan toteuttamiseen.

Tarkastelujaksolla on lisäksi haettu avustusta Uudet lu-
kutaidot-kehittämistoiminnan jatkohankkeelle, jolle ei
kuitenkaan myönnetty rahoitusta. Alueellisista muiden
kuntien hallinnoimista yhteishankkeista Hämeenlinnan
koordinoima Digikilta 4 sekä Kangasalan koordinoima
Oppilasagenttitoiminnan NextStep saivat jatkorahoituk-
set.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli kesäkuun lopussa
50 %. Tämänhetkisen ennusteen mukaan toimintakate
on ylittymässä 912 500 euroa.

Palvelusetelimenojen arvioidaan ylittyvän loppuvuo-
desta noin 700 000 euroa. Palveluseteliin tulee myös in-

deksikorotus 2,3 % 1.8.2022 alkaen (sis. edelliseen sum-
maan) ja varhaiskasvatuslain muutos lasten tuesta tulee
myös lisäämään kustannuksia, mitä on vaikea arvioida.
Palvelusetelin piirissä on tällä hetkellä 530 lasta. Lapsi-
määrä on lisääntynyt vuoden 2022 alusta 120 lapsella.

Tulojen kehittymistä ei varmuudella voida arvioida. Asia-
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kasmaksujen tulorajoja nostetaan 1.8.2022 alkaen ja uu-
distus saattaa pienentää tuloja.

Nukarille perustetaan 1.8.2022 alkaen ryhmäperhepäi-
väkoti vuoden vaihteeseen saakka ukrainalaisille lapsille.
Perheet saavat hoitopaikan vanhempien työn takia. Uk-
rainalaiset lapset on hoidettu 20.6.2022 alkaen Nukarin
päiväkodissa, mutta sinne ei 1.8. alkavalle toimintakau-
delle mahdu yhtään uutta lasta. Nukarin ryhmäperhe-
päiväkodin aloittaminen lisää vuokrakustannuksia 4 500
euroa, kalustokustannuksia 10 000 euroa ja palkkaus-
kustannuksia noin 25 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstökulujen arvioidaan
lisääntyvän vuoden loppuun mennessä palkankorotuksi-
neen 208 000 euroa. Metsolan päiväkodissa aloittaa
uusi ryhmä, Länsikaaren ja Lepsämän päiväkodit tarvit-
sevat lisävahvistusta. Alkuluokkatoimintaa varten tarvi-
taan 3 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 3 lastenhoitajaa
täydentävää varhaiskasvatusta varten. Varhaiserityis-
kasvatukseen tarvitaan yksi lastenhoitaja emoluokan
ryhmään ja yksi opettaja projektityöntekijäksi.

Varhaiskasvatuksen paikkatilanne on ollut kireä koko
vuoden. Tällä hetkellä on vapaana muutamia hajapaik-
koja ympäri kuntaa. Pahin tilanne on Kirkonkylä-Raja-
mäki-alueella, jossa kaikki päiväkodit ovat täynnä. On
mahdollista, että hoitopaikkoja joudutaan ostamaan
naapurikunnista, mikäli niillä on vapaita paikkoja.

Uusi 7-ryhmäinen Pilkkeen yksityinen päiväkoti Hehku
aloitti toimintansa 10.1.2022 ja helpotti samalla Klauk-
kalan alueen hoitopaikkatilannetta.

Henkilöstöpula ja varsinkin sijaisten saaminen ovat vai-
keuttaneet päiväkotien tilannetta ja hoitopäiviä on jou-
duttu lyhentämään niiden perheiden kohdalla, joiden
vanhemmat ovat voineet lyhentää työpäiväänsä. Yhtään
päiväkotia ei ole kuitenkaan jouduttu sulkemaan henki-
lökuntapulan takia.

Korona sekä muut sairaustapaukset ovat vaikuttaneet
edelleen toimintaan ja suurentaneet poissaololukuja
sekä lisänneet sijaisten käyttöä.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate oli kesäkuun
lopussa 49 %. Toimintakatteen toteutumista arvioidaan
kolmannessa osavuosikatsauksessa, sillä tuottoja on
saatu arvioitua vähemmän. Tuotoissa on mukana ulko-
puolista hankerahaa 33 000 euroa. Kun hankeraha vä-
hennetään saaduista tuotoista, on tuottojen toteuma 70
000 euroa, mikä vastaa 32 prosenttia.

Kirjastojen toiminta on koronarajoitusten jälkeen palau-
tunut normaaliin. Rajoituksista luovuttiin maaliskuusta
alkaen. Pisimpään kävijärajoituksia oli kirjastoauto Oi-
vassa auton ahtaista tiloista johtuen. Rajoituksista huo-
limatta Oiva kiersi myös vaalibussina tammikuun alue-
vaaleissa.

Kirjastojen laina- ja kävijämäärät ovat alkuvuoden ai-
kana nousseet verrattuna edelliseen vuoteen. Pääkir-
jasto on toiminut väliaikaistilassa Mahlamäentie 1. Pää-
kirjaston peruskorjaus eteni aikataulun mukaisesti, ja
kirjasto saadaan avattua uusituissa tiloissa lokakuun ai-
kana.

Ratamo-kirjastojen yhteinen verkkokirjasto vaihdettiin
alkuvuonna Aurorasta Finnaan.

Museon toiminta on koronan jälkeen pääosin normali-
soitunut ja museokohteita on pystytty pitämään auki il-
man rajoituksia. Taaborin toimintapäivät pidettiin kah-
den vuoden tauon jälkeen ja tapahtuma oli loppuun-
myyty. Museon toimintakate näyttää toteutuvan suun-
nitellusti.

Tapahtumien osalta palautuminen koronaa edeltävään
aikaan ei ole toteutunut. Keväällä sekä maksuttomissa
että maksullisissa tapahtumissa oli huomattavasti nor-
maalia vähemmän kävijöitä, mikä vaikuttaa erityisesti
kulttuuripalveluiden tuloihin. Arvioidut tulot eivät tule
kulttuuripalveluiden osalta toteutumaan myöskään lop-
puvuoden osalta. Tuloja on budjetoitu 95 900 euroa,
joista arvion mukaan toteutuu 62 000 euroa.
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Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa
42 %. Nuorisopalveluiden tuloja kertyi keväällä ja ke-
sällä Monikon ja nuorisotilojen vuokraamisesta sekä
Sääksin ja Tiiran kahviloiden myynnistä ja nuorten työ-
pajalta. Tulot jäivät kylmän kesän takia aiempaa niu-
kemmiksi.

Kesätoiminta toteutui suunnittelun mukaisesti. Tarjolla
oli leirejä, retkiä, pienryhmiä ja avointa toimintaa. Leirit
täyttyivät kahden koronakesän jälkeen ennätysnope-
asti. Kaverikerho-toiminta tavoitti kohderyhmän nuo-
ria. Kesän avoimessa toiminnassa kohdattiin erityisesti
varhaisnuoria, mutta nuorten (yli 13-vuotiaiden) määrä
oli vähäisempi. Nuorisotilojen osalta syynä olivat aiem-
mat nuorisotilojen rajoitukset, jolloin nuoria ei ole ta-
voitettu. Myös keväällä nuorisotiloilla on runsaasti alle
13-vuotiaita, mutta ei siitä vanhempia nuoria. Ilmiö on
valtakunnallinen.

Iltapäiväkerhotoiminnassa kausi päättyi lukuvuoden ta-
paan kesäkuun alussa. Maksuvapautuspäätöksiä haet-
tiin vielä kevään loppupuolella, joka saattaa kertoa per-
heiden tulotason muutoksesta. Iltapäiväkerhoihin ha-
kemuksia tuli määräpäivään mennessä 412. Viime
vuonna vastaava luku oli 404.

Koulunuorisotyöntekijöiden työsuhteita on jatkettu
vuoden loppuun.  Koulunuorisotyöntekijöiden työ on
lähtenyt liikkeelle kokeiluiden kautta. Työtehtävä tulee

laajemmin painottumaan yhteisöllisyyteen ja siltaami-
seen vapaa-ajan ja koulun välillä.

Valtaosa nuorista on nuorten työpajalla kuntouttavan
sopimuksella. Osalla nuorista on paljon luvattomia pois-
saoloja, koska eivät kykene vointinsa puolesta käymään
työpajalla. Fyysisten rajoitteiden vuoksi haasteita on
myös työtehtävien tekemisessä. Nuoret tarvitsevat tii-
vistä yksilö- ja ryhmävalmennusta.

Etsivässä nuorisotyössä on otettu yhteyttä 1.1.-
30.6.2022 mennessä 249 nuoreen.  Määrä on tavoite-
tuissa nuorissa 50 enemmän kuin vuonna 2021. Etsi-
vässä nuorisotyössä asiakkaina on ollut erityisen paljon
nuoria miehiä, joilla on päihde- ja mielenterveysongel-
mia sekä neuropsykiatrisia haasteita. Etsivässä nuoriso-
työssä on haasteena erityisesti nuorten jatko-ohjautu-
minen lääkäri-, mt- ja päihdepalveluihin. Aktiivisina ja
satunnaisina asiakkuuksissa etsivässä nuorisotyössä on
tällä hetkellä noin 140 nuorta.

Ohjaamo-toimintaa on sekä Aleksis Kiven tiellä että
Klaukkalassa. Ohjaamo on auki kaksi kertaa viikossa 3
tunnin ajan. Ohjaamo verkostoon kuuluu noin 30 eri
toimijaa kunnasta, Keusotesta ja kolmannelta sekto-
rilta. Lisäksi Ohjaamo-paku kiertää ympäri kuntaa. Toi-
veena on, että Klaukkalasta löytyisi pysyvät toimivat ti-
lat, jossa nuoria voitaisiin tavoittaa paremmin walk-in
tyyppisesti.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa
34 %. Tuloja liikuntapalveluille kertyi liikuntasalien vuok-
rista ja ohjattujen liikuntatuntien kurssimaksuista.

Koronarajoitusten vuoksi ohjattu kurssitoiminta pidet-
tiin ryhmäkooltaan normaalia pienempänä. Ohjatun toi-
minnan kausi päästiin aloittamaan myös tavallista myö-
hempään, mutta kautta jatkettiin toukokuulle, jotta saa-
tiin pidettyä täysimääräiset kurssitoiminnot.

Lasten ja nuorten liikunnassa kehitettiin perheliikunta-
kokonaisuutta ja alakouluikäisten liikuntamahdollisuuk-
sia mm. perhetemppuilun keinoin.

Lasten ja nuorten liikunnan Helppi -hankkeessa, johon
on saatu vuoden rahoitus Etelä-Suomen AVI:lta, kehitet-
tiin nuorten ja nuorten aikuisten elintapaneuvontaa yh-
teistyössä Keusoten ja Nurmijärven Ohjaamo-verkoston
kanssa. Hankkeessa kehitetään sähköisten omahoidol-
listen menetelmien käyttöä liikuntaneuvontaproses-
sissa.

Työikäisten liikunnassa yksilöllinen, maksuton liikunta-
neuvonta ja elintapaohjaus olivat vahvassa roolissa kurs-
simuotoisen toiminnan ohessa. Lisäksi kehitettiin syy-
kaudella testattavaa, kunnan ja hyvinvointialueen yh-
dyspinnalla tapahtuvaa ennaltaehkäisevää työikäisille
suunnattuja liikuntapalveluja.

Ikääntyneiden liikunnan pääpaino on toimintakyvyltään
alentuneissa, + 60-vuotisissa kuntalaisissa. Ikäihmisten
liikuntaneuvontaan kehitettiin toimintaprosessi ja pal-

velu aloitettiin kevätkaudella 2022. Voimaa Vanhuu-
teen-hankkeessa aloitettiin, yhteistyössä kunnassa toi-
mivien eläkeläisyhdistyksien kanssa, Liikunta- ja kulttuu-
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ripassin kehittäminen. Lisäksi hankkeen keinoin järjes-
tettiin viisi erilaista koulutusta yhdistystoimijoille heidän
ohjaustyönsä tueksi. Soveltavan liikunnan osalta toteu-
tettiin vesiliikuntakurssi kehitysvammaisille sekä sovel-
tavia kuntosaliryhmiä toimintakyvyltään selkeäasti alen-
tuneille aikuisille.

Keväällä toteutettiin urheiluseuratoimijoille maksuton
etä-koulutustilaisuus aiheesta: Myönteisen vuorovaiku-
tuksen voima, ulkopuolisen kouluttajan avulla. Tilaisuus
keräsi yli 30 osallistujaa.

Unelmien liikuntapäivä, 10.5.2022, toteutettiin pelkäs-
tään yhdistystoimijoiden kanssa Kirkonkylällä ja Klaukka-
lassa. Tapahtumat keräsivät pääsääntöisesti ikäihmisiä
liikuntakokeilujen pariin.

Kesäkausi toteutui suunnitellusti, mutta hieman lyhyem-
pänä, joka aiheutti hieman matalammat osallistumis-
maksut. Liikuntaleirit täyttyivät hyvin. Lisäksi järjestet-
tiin maksutonta puistojumppaa Kirkonkylällä ja Klaukka-
lassa. Puistojumpat keräsivät hienon osanoton, 600 kun-
talaista. Kuntalaisia liikutettiin kesäkaudella myös por-
rastreenikursseilla, ulkokuntosaliohjauksessa ja allasve-
sijumpissa.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen toimintakate oli kesäkuun lopussa
47 %.

Kasvun ja oppimisen tukipalveluissa toteutettiin lukuisia
ryhmämuotoisia palveluja oppilaille ja opiskelijoille ke-
vään ja kesän 2022 aikana. Yksikön esimiehen työpanok-
sesta sovittiin myytävän ajalla 1.3.-31.12.2022 40 %
Keski-Uudenmaan hyvinvointialuevalmisteluun, alueen
opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen siirty-
misen valmistelua varten.

Kotoutumispalveluun rekrytoitiin määräaikainen, toi-
nen kotoutumisohjaaja Ukrainan tilanteen vuoksi.
Kunta myös koordinoi eri toimijoista koostuvaa kotout-
tamisen kumppanuusverkostoa, perustaen mm. Help

Center-toiminnan. Kunta antoi ukrainalaisille myös
yleistä ohjaus- ja neuvontapalvelua sekä teki tiivistä yh-
teistyötä vastaanottotoiminnan ja Keusoten kanssa uk-
rainalaisiin liittyvissä kysymyksissä. Kotoutumispalvelut
vastaanotti myös 10 kiintiöpakolaista, odottaen vielä
viiden henkilön saapumista.

Hyvinvoinnin edistämisen painopisteenä on ollut tule-
van hyvinvointialueen yhdyspintatyö yhteistyössä Keus-
oten, yhdistyksien ja muiden toimijoiden kanssa. Ikään-
tyneiden kohtaamispaikan toimintamallin työryhmä on
kokoontunut säännöllisesti kevään ajan. Toiminnan
koordinaattorin palkkaamiseen syyskaudelle saatiin li-
sämääräraha ja henkilö rekrytoidaan elo-joulukuun
ajalle.

Henkilöstö
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Muutosesitys määrärahoihin

Muutosesitykset määrärahoihin tehdään kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Investoinnit

Investointien toteutuminen

Röykän koulun peruskorjauksen kalustomäärärahan en-
nustetaan ylittyvän. Lisämäärärahaa esitetään kaluston

hankintaan 100 000 euroa. Muiden investointien osalta
ennustetaan investointien toteutuvan suunnitellusti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Röykän koulu, peruskorjaus, kaluston lisämääräraha 100 000 euroa.
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Ympäristötoimiala

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vä-
hintään 250 000 euroa muutettua talousarviota parem-
pana arvioitua suuremmasta rakennuslupatuottokerty-
mästä ja henkilöstökulusäästöistä johtuen.

Ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä toimialan
tuottoarvioita laskettiin vajaalla 600 000 eurolla ja kulu-
määrärahaa lisättiin noin 250 000 eurolla.

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteu-
tuvan kesäkuun tilanteessa budjetin mukaisesti tai mah-
dollisesti parempana. Koronatilanteen vaikutuksista
joukkoliikenteen kustannuksissa ennustetaan mahdolli-
sesti saatavan merkittäviä säästöjä, jos tilanne ei lähde
normalisoitumaan loppuvuoden aikana ja palveluntuot-
taja pystyy tuottamaan joukkoliikennepalvelut sopimuk-
sen puitteissa. Riskinä on, että liikuntapaikkojen käyttö-
maksutulot eivät kerry budjetin mukaisesti, jos korona-
tilanne muuttuu loppuvuonna heikompaan suuntaan.
Riskinä on myös vallitseva kustannustason nousupaine

etenkin energian, materiaalien ja tarvikkeiden sekä os-
topalveluiden osalta. Lisäksi katukunnossapidossa kulut
ovat kehittyneet lumisen ja liukaskelisen alkuvuoden ta-
kia normitalvea suurempina.

Teknisessä keskuksessa on käynnissä merkittäviä uudel-
leenrekrytointeja, ja henkilöstövajauksesta huolimatta
työyksiköissä pyritään ylläpitämään palvelutuotanto
suunnitellulla tasolla. Syksyllä kolmannen osavuosikat-
sauksen yhteydessä arvioidaan mahdollisia määräraha-
muutostarpeita, kun mm. koronatilanteen ja keliolosuh-
teiden sekä kustannustason nousupaineiden kehittymi-
set ja vaikutukset ovat paremmin tiedossa.

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2022

Tuloslaskelma Tot. 2022
1-6

Tot. % Alkuper. TA
2022

Muutettu TA
2022

TP 2022
Ennuste

Tot. 2021
1-6

TP
2021

Toimintatuotot 20 712 167 48 43 681 714 43 101 714 43 301 714 20 942 541 40 450 339

Myyntituotot 1 131 755 51 2 233 790 2 233 790 2 233 790 981 544 2 144 316

Maksutuotot 1 220 254 80 1 530 000 1 530 000 1 730 000 3 267 594 5 611 571

Tuet ja avustukset 0 0 246 000 246 000 246 000 0 223 607

Muut toimintatuotot 18 360 158 47 39 671 924 39 091 924 39 091 924 16 693 403 32 470 845

Toimintakulut -16 509 533 48 -34 169 293 -34 434 293 -34 386 251 -16 610 393 -33 295 493

Henkilöstökulut -3 277 700 45 -7 315 650 -7 350 650 -7 300 120 -3 389 076 -7 025 432

Palvelujen ostot -7 183 553 45 -15 562 941 -15 792 941 -15 792 941 -7 142 661 -14 774 168

Aineet, tarv. ja tavarat -3 495 735 61 -5 732 470 -5 732 470 -5 733 070 -3 336 845 -5 679 536

Avustukset 70 852 -16 -440 000 -440 000 -440 000 -7 635 -350 442

Muut toimintakulut -2 623 396 51 -5 118 232 -5 118 232 -5 120 120 -2 734 176 -5 465 915

Toimintakate 4 202 634 48 9 512 421 8 667 421 8 915 463 4 332 148 7 154 846

Poistot ja arvonal. -7 795 925 41 -19 000 000 -19 000 000 -18 330 000 -7 498 418 -15 463 961

Tot. 2022
1-6

Tot. % Alkuper. TA
2022

Muutettu TA
2022

TP 2022
Ennuste

Tot. 2021
1-6

TP
2021

Tekninen keskus -4 653 758 47 -9 828 870 -9 828 870 -9 828 870 -4 475 327 -9 208 371

Tilakeskus 6 214 157 59 11 449 071 10 604 071 10 604 071 4 528 312 10 618 352

Hallinto- ja talouspalvelut -1 982 731 41 -4 785 608 -4 785 608 -4 537 566 -2 270 687 -4 501 793

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos -1 746 337 50 -3 514 400 -3 514 400 -3 514 400 -1 757 195 -3 513 938

Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus -443 889 51 -878 500 -878 500 -878 500 -426 342 -803 575

Maankäyttö ja kaavoitus -856 974 33 -2 612 172 -2 612 172 -2 612 172 -971 487 -2 242 673

Omaisuuden tuotot ja hallinta 5 481 940 36 15 290 000 15 290 000 15 290 000 7 521 337 12 489 331

Yhteensä 4 202 634 48 9 512 421 8 667 421 8 915 463 4 332 148 7 154 846
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Teknisen keskuksen yksiköt

Tilakeskuksen toimintakatteen odotetaan toteutuvan
muutetun käyttösuunnitelman mukaisesti. Energian
hinta aiheuttaa kuitenkin merkittävän kustannusriskin ja
–paineen, erityisesti sähkön kustannustoteuma on jo 70
%. Säästöjä tulee pyrkiä löytämään kvartaaleilla III ja IV.

Vakuutusyhtiö on maksanut ensimmäisen erän 800 000
Lepsämän koulun tuhopolttokorvauksesta. Vakuutusyh-
tiön on tarkentanut arviota kokonaiskorvauksesta noin
1,3 milj. euroon kiinteistön osalta. Korvausta maksetaan
lisää rakentamisen edetessä, osa korvauksien maksatuk-
sesta jaksottuu vuodelle 2023.

Toimintakulujen lisääntyminen vuositasolla johtuu kol-
mesta eri tekijästä. Rajamäen Kuntolan katto alkoi vuo-
taa ja on korjattava, arvio 20 000 euroa. Karhunkorven
koulu tarvitsee lisätilaa johtuen lähinnä esiopetusjärjes-
telyistä. Tästä syystä Palojoen koulun pihalla oleva lisä-
tila (ns. musiikkiluokka) siirretään Karhunkorven koulun

pihalle, kustannusarvio 60 000 euroa, määrärahalisäys
on huomioitu ensimmäisessä osavuosikatsauksessa.
Klaukkalan koulu tarvitsee lisätilaa ja Röykän koulun pi-
halla oleva lunastettava lisätila siirretään Klaukkalan
koulun pihalle, kustannusarvio 150 000 euroa. Lisäti-
loista aiheutuvat kulut peritään sivistys- ja hyvinvointi-
toimialalta sisäisenä lisävuokrana. Määrärahalisäys tila-
keskukselle on huomioitu ensimmäisessä osavuosikat-
sauksessa. Lisätiloista aiheutuvat sisäisten vuokrien
muutokset tehdään syksyn aikana sekä tilakeskukselle
(tuottojen lisäys) että koulutuspalveluille (kulujen li-
säys). Nukarilla toimii tukena pieni tilapäispäiväkoti ti-
lanpuutteesta johtuen elokuusta vuoden 2022 loppuun.

Talonrakennusinvestointien määrä jatkuu merkittävänä
koko tämän vuosikymmenen. Kunnan etujen valvomi-
nen edellyttää, että tilakeskuksella on käytössä riittä-
västi henkilöresursseja tilaajatehtävin. Rakennushank-
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keita on kuntatalouden kannalta vaarallista ulkoistaa ko-
konaan konsulteille aina hankevalmistelusta rakentami-
seen saakka.

Ulkoaluehoidossa on ollut edelleen haasteita. Kahden
alueen osalta vaihdetaan urakoitsijaa. Korjaavia toimen-
piteitä tehdään kvartaalilla III. Ilkivalta on aiheuttanut

merkittävästi vahinkoa ulkoalueilla. Näkyvimmät vahin-
got ovat Mäntysalon koulun pihan II vaiheessa.
Kvartaali II loppuvaiheessa tilakeskus on taas kärsinyt
merkittävästä henkilöstövajeesta. Sähköinsinöörin ja ra-
kennuttajainsinöörin puuttuminen hidastaa merkittä-
västi toimintaa koko vuoden tavoitteiden osalta.

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakatteen arvioidaan
toteutuvan noin 250 000 euroa talousarviota parem-
pana. Rakennusvalvonnan lupamaksuja ennustetaan

kertyvän noin 200 000 euroa budjetoitua enemmän.
Henkilöstökuluista säästynee noin 50 000 euroa alku-
vuodesta täyttämättä olleista vakansseista johtuen.

Maankäytön ja kaavoituksen -tulosalueen toimintakat-
teen arvioidaan toteutuvan talousarvion parempana,
tarkempi ennuste pystytään tekemään syksyn aikana.

Asemakaavoituksen resurssitilanne on parantunut lop-
pukeväällä 2022 siten, että kaikki vakanssit on täytetty.
Syksyn aikana jatketaan uusien henkilöiden perehdy-
tystä.

Alkuvuoden 2022 aikana Ilvesvuori pohjoisen asemakaa-
vamuutos on ollut ehdotuksena nähtävillä ja asemakaa-
vamuutoksen hyväksymiskäsittely on aloitettu asema-
kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa tavoitteena käsi-
tellä hyväksyminen valtuustossa elokuun 2022 lopulla.

Yksityistieavustusten myöntämisestä päätetään syksyllä.

Keskon ja kunnan välisen esisopimuksen muuttaminen
on hyväksytty valtuustossa helmikuussa 2022.

Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt
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Omaisuuden tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu
noin 3,43 milj. euroa ja vuokratuottoja noin 1,6 milj. eu-
roa. Maankäyttökorvausten tuloutusten jaksotusta noin
0,5 milj.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-kesäkuun
aikana 44 kpl, josta 22 tonttia on vuokrattu ja loput 22
on myyty. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seu-
raavasti; Rajamäki 27 kpl, Kirkonkylä 0 kpl, Klaukkala 13
kpl ja Lepsämä 4 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista
tonteista on noin 60 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu
2 kpl Klaukkalasta. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten
tonttien osalta on 4 kpl. Yritystontteja on luovutettu 5
kpl alkuvuodesta. Koko vuoden arvio yritystonttien
osalta on 8 kpl.

Vuokratuotot toteutuvat budjetoitua parempana. Kol-
manteen osavuosikatsaukseen pystytään tekemään
tarkka arvio. Myyntivoittojen arvioidaan toteutuvan ta-
lousarvion mukaisesti, mikäli Ilvesvuoren asemakaava
saa lainvoiman ja Keskon tonttikauppa toteutuu vuoden
2022 puolella. Maankäyttökorvausten arvioidaan toteu-
tuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö

HTV1 Tot. 1-6 / 2022 TA2022 TPE2022
Maankäyttö ja kaavoitus 27,0 66,0 63,0
Tekninen keskus 20,5 39,1 39,0
Tilakeskus 7,9 17,2 16,5
Hallinto ja talouspalvelut 14,1 36,4 32,0
Kaikki yhteensä 69,5 158,7 150,5

Toimialan kaikilla tulosaluille on ollut useampi vakanssi
täyttämättä ja rekrytoinnit jatkuvat edelleen. Henkilös-
tövajetta on osin korvattu asiantuntijapalveluiden os-
toilla.

Tilakeskuksen henkilöstövaje saattaa pysäyttää Aleksian
keittiöt toteutuksen kuluvana vuonna ja muiden hank-
keiden valmistelu hidastuu merkittävästi

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesitystä tässä vaiheessa.

Investoinnit
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Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä vuoden
2022 aikana edistettäviä ja toteutettavia hankkeita ovat
mm. Vanha-Klaukan alue (ml. Lepsämäntie), Heinojan
alue, Kylänpään alue, Metsä-Tuomelan alue, Altian ja Il-
vesvuori pohjoisen työpaikka-alue, Rajamäentien-Raa-
lantien risteysalue sekä kevyenliikenteenväylä Klaukka-

lantien pohjoisosalla ja Perttulaan saakka. Kesäkuun ti-
lanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestointien mää-
rärahatarve arvioidaan olevan noin vajaat 1 900 000 eu-
roa pienempiä kuin muutetussa talousarviossa. Ensim-
mäisessä osavuosikatsauksessa vähennettiin kunnallis-
tekniikan investointimäärärahaa vajaa 800 000 euroa.

Kesäkuun tilanteessa (OVK2) on tarpeena tehdä muutoksia valtuustoon nähden sitoviin tasoihin sekä kevät - kesäkauden
aikana täsmentyneisiin hankekohtaisiin määrärahatarpeisiin vuoden 2022 osalta. Näitä ovat mm.
- Kylänpään alueen hanke, jonka toteuttamisjärjestys ja laajuus vuoden 2022 osalta on muuttunut kaavamuutoksen

johdosta. Alkuperäinen työjärjestys oli Astrakanintieltä Tillikujalle. Astrakanintien alueelle oli tarpeen tehdä asema-
kaavamuutos ja tällöin työjärjestykseksi muutettiin Kylänpään voimassa olevan asemakaava-alueen länsilaita - Pelto-
purontien liittymä

- Hankkeet, joiden osalta toteutuminen siirtyy ainakin osin vuodelle 2023:
o Toreenin-Raalantien ja Rajamäentien risteyksien parantaminen. Keväällä ei saatu yhtään urakkatarjousta,

joten tämän jälkeen hanketta on viety eteenpäin omalla työnjohdolla ja puitesopimusurakoitsijan kanssa.
Melusuojausta ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana ja näiltä osin määrärahat siirtyvät vuodelle 2023.

o Lepsämäntien parantamisen urakka on saatu kilpailutettua ja aikataulu on täsmentynyt. Urakka-aika on
1.9.2022 – 30.9.2023 jolloin osa maksueristä siirtyy vuodelle 2023.

o Saunatien alueen melusuojaushankkeen suunnittelun aikana on ilmennyt haasteita ja lisäaikatarvetta maa-
peräolosuhteiden osalta, ja rakentamisvaihe ei pääse alkamaan vuoden 2022 aikana.

o Altian työpaikka-alueen osalta kunnan ja yrityksen sopimusneuvottelut ovat kesken. Rakentaminen voidaan
käynnistään sopimuksen syntymisen jälkeen ja tässä tilanteessa rakentamista ei ehditä käynnistämään vuo-
den 2022 aikana.

o Metsä-Tuomelan työpaikka-alueella vuonna 2022 viedään suunnittelua eteenpäin ja mahdollisesti tehdään
uuden soihtupolttimen laitehankinta. Muilta osin toteutus siirtyy vuodelle 2023.

Heinoja 1:n hankkeen osalta ylijäämämaiden käsittely
sekä maksuerien toteutuminen kuluvana vuonna täs-
mentyy syksyn aikana, ja näiltä osin hankkeen mahdolli-
set määrärahatäsmennykset voidaan tehdä kolmannen
osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kunnallistekniikan rakentamisen hankekohtaiset täs-
mennykset määrärahatarpeisiin on esitetty erillisessä
taulukossa.

Kunnallistekniikan investointien toteutumisessa riskejä
ovat mm. markkinahäiriötilanteet ja kustannusten nou-
supaineet, hankkeiden aikataulumuutokset sekä vallit-
seva henkilöstövajaus rakennuttamisessa. Rakentamis-
ohjelman mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja
määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen loppuvuoden
aikana, ja mahdolliset määrärahamuutostarpeet käsitel-
lään syksyllä kolmannen osavuosikatsauksen yhtey-
dessä. Kalustoinvestoinnit arvioidaan toteutuvan budje-
tin mukaisesti.

Talonrakennusinvestoinnit

Investointien määrärahojen käytön ennustetaan toteu-
tuvan pääpiirteittäin ennustetusti. Ensimmäisessä osa-
vuosikatsauksessa talonrakennuksen investointimäärä-
rahoja lisättiin noin 2 milj. eurolla.

Rajamäen kampus on tarjouspyynnön laadintavaiheessa
ja luonnossuunnitelmat ovat hyväksymiskäsittelyssä.

Merkittävistä hankkeista terveyskeskuksen C-osan pe-
ruskorjaus otettiin vastaan 7.4.2022 Jälkityöt ovat käyn-
nissä ja käyttäjä on ottanut tilat käyttöön. Terveyskes-
kuksen C-osan kustannuksia siirtyi vuodelle 2022 joh-
tuen työmaan hitaasta alusta vuonna 2021. Määräraha-
muutosarvio 1 300 000 eurosta 1 650 000 euroon. Put-
kiurakkaa ei ole voitu ottaa vastaan
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kvartaali II:n aikana johtuen laatuvirheiden korjauksista.
Hanketta ovat kuormittaneet yllättävät korjaukset sekä
putkiurakoitsijan projekti- ja laadunhallinnan romahta-
misesta johtuneet rakennuttamis- ja valvontakustan-
nukset. Hanke pysyy kuitenkin alle kokonaismäärärahan
6,5 Me.
Röykän koulun peruskorjaus ja pääkirjasto ovat raken-
nusvaiheessa. Pääkirjaston peruskorjaus toteutuu bud-
jetoidun mukaisesti. Röykän koulun määrärahojen en-
nustetaan ylittyvän edelleen noin 250 000 eurolla muu-
tetusta talousarviosta kustannustason noususta joh-
tuen. Toisaalta vuoden 2021 kustannukset alittuivat

noin 550 000 e. Hanke pysyy kuitenkin kokonaiskustan-
nusarviossa. Röykän koulun pääurakka on projektinjoh-
tourakka, jonka kustannustoteumassa näkyy kustannus-
ten nousu. Hanke valmistuu kaikilta osin syksyllä 2022.

Lepsämän koulu on rakennusvaiheessa. Lepsämän kou-
lun määrärahat kohdistuvat pääosin vuodelle 2022.
Hankkeessa oli aluksi tarkoitus peruskorjata 1928 val-
mistunut puukoulu ja määrärahat oli jaettu vuosille
2022 ja 2023. Vuodelle 2022 määrärahaa on varattu 2,7
milj. euroa. Lepsämän koulun uudisrakennus valmistuu
16.1.2023 ja käyttöönotto on helmikuun alussa 2023.

Pääosa pienistä talohankkeista on vielä valmistelussa, joko suunnittelu- tai hankintavaiheessa.
- Kunnanviraston vesikaton korjaustyöt jatkuvat ns. itäsiiven alueella. Pääosa vesikatosta korjataan vuoden 2022

aikana. Määrärahasyistä IV-konehuoneiden katot jää tuonnemmaksi.
- Palojoen koulun jätevedenpuhdistamosta ainoastaan suunnittelu ehditään tekemään vuonna 2022.
- Kivenpuiston koulun piha ja ovien lukitus tehdään vuoden 2022 aikana.
- Klaukkalan ja Rajamäen koulun turvallisuusinvestointien määräraha kuluu pääosin lukituksen uudistamiseen eikä

määrärahaa juuri jää kameravalvontaan.
- Klaukkalan kirjaston tilatarpeiden investoinnin toteutus on syksyllä 2022.
- Länsikaaren päiväkodin pihan työt ovat käynnissä ja valmistuvat elokuussa.
- Etenkin pieninvestointien pyritään siirtymään enemmän kohti rullaavaa investointiohjelmaa, jolloin osan inves-

toinneista valmistelu voitaisiin aloittaa jo syyskaudella.

Kiinteä omaisuus
Alkuvuodesta on ostettu rakennettuja kiinteistöjä kaa-
voitettavaa työpaikka-aluetta varten sekä raakamaata
tulevaa asuntoaluetta varten. Maata rakennuksineen on

hankittu 30,3 hehtaaria kauppahintaan 1,3 milj. euroa.
Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukai-
sesti.

Irtaimisto
Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin
Ympäristötoimialan investointeihin esitetään tehtäväksi
kunnallistekniikan rakentamisen osalta 1 870 000 euron

määrärahavähennys ja talonrakennuksen investointei-
hin 600 000 euron määrärahalisäys seuraaviin valtuus-
totasoisiin määrärahoihin.

Kunnallistekniikan rakentamisen määrärahamuutokset TA 2022 Muutos TA 22+ muutos
Kunnallistekniikan rakentaminen 18 885 000 -1 870 000 17 015 000
Klaukkalan tieverkko 600 000 0 600 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet 3 445 000 0 3 445 000
Muutos yhteensä -1 870 000

Kunnallistekniikan rakentamisen osalta tekniselle lautakunnalle esitetään tehtäväksi hankkeiden väliset määrärahamuu-
tokset erillisessä taulukossa esitetyn ennusteen mukaisesti.

Talonrakennuksen määrärahamuutokset TA 2022 Muutos TA 22+ muutos
Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C 1 300 000 350 000 1 650 000
Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus 2 250 000 250 000 2 500 000
Muutos yhteensä 600 000
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Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-31.06.2022

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilinpäätöksen ennustetaan toteu-
tuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisesti. Veden-
käyttö on pysynyt hieman normaalia runsaampana to-
dennäköisesti johtuen etätöiden tekemisen jatkumi-
sesta. Vedenkäytön kasvu on kuitenkin tasaantunut ver-
rattuna edellisiin vuosiin. Ukrainan sodan aiheuttama
hintojen nousu esim. polttoaineisiin, sähköön ja osaan
prosessikemikaaleista liittyen tulee vaikuttamaan mate-

riaalien ja palvelujen kustannuksiin. Vaikutusta kokonai-
suuteen on haastavaa vielä arvioida ja siihen palataan
seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Liittymismaksuja on kertynyt kesäkuun 2022 loppuun
mennessä noin 859 000 € eli 66 % koko vuoden liittymis-
maksukertymäennusteesta (1 300 000 €). Liittymismak-
sutulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukai-
sesti.

Henkilöstö

HTV1 Tot. 1-6 / 2022 TA2022 TPE2022
Yhteensä 11,9 23,0 22,8

Nurmijärven Veden rekrytointiprosessien takia joitain
vakansseja tulee olemaan täyttämättä osan vuotta.

Esim. sähköasentaja on saatu rekrytoitua, mutta henkilö
aloittaa vasta lokakuun 2022 alussa.
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Rahoituslaskelma
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Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia tässä vaiheessa.

Investoinnit

Investoinnin nimi Tot. 1-6 / 2022 TA2022 TPE2022
Vesihuollon rakentaminen -3 172 429 -9 685 000 -9 715 000
Irtaimisto -28 -30 000 0
Yhteensä -3 172 457 -9 715 000 -9 715 000

Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen
Kylänpään alueen vesihuollon rakentamisen määrära-
haa nostetaan 350 000 euroa, jonka jälkeen määräraha
on 755 000 euroa. Määrärahan nostotarve johtuu pää-
osin rakennettavan alueen laajentumisesta alkuperäi-
seen nähden, mutta myös korkealla oleva pohjaveden-
pinta on aiheuttanut haastetta ja hidastanut työtä vesi-
huoltokaivantoja rakennettaessa. Vanha Klaukan mää-
räraha nostetaan 755 000 euroon, mikä tarkoittaa

255 000 euron lisäystä. Altian alueen (Patruunantie)
määräraha poistetaan vuodelta 2022. Patruunantien ra-
kentaminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2023.

Muiden verkoston uudisrakennushankkeiden osalta ar-
vioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusen-
nusteissa.

Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot
Palstakujan vesihuollon saneerauksen määräraha laske-
taan vuoden 2022 osalta 200 000 euroon. Kohdetta ei
ole vielä saatu tarjouskyselyyn, koska hankeen geosuun-
nitelmien teko on viivästynyt. Hankkeen rakentaminen
tulee jatkumaan vuodelle 2023. Rakentamisohjelmaan
on lisätty uusi hanke Kuonomäentien vesihuollon sanee-

raus. Kuonomäentien vesijohdon on todettu olevan erit-
täin huonokuntoinen. Kohde rahoitetaan Palstakujan
kohteen rakentamisen viivästyksen takia vapautuneilla
määrärahoilla.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyt-
tösuunnitelman kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset
Teilinummen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen on
alkamassa ja urakoitsija on valittu. Tekopohjavesilaitos
rakennetaan vuosina 2022–2023. Tarkempaa rakenta-
misaikataulua ei ole vielä saatu. Vuodelle 2022 varattua
määrärahaa lasketaan tässä vaiheessa 300 000 euroa,
jonka jälkeen vuoden 2022 ennuste on 1 200 000 euroa.

Ennustetta tarkennetaan seuraavassa osavuosikatsauk-
sessa, kun urakoitsijalta on saatu rakentamisaikataulu.

Muiden laitoshankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän
käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahaan ei esitetä muutok-
sia tässä vaiheessa. Osavuosikatsauksessa esitetyt yksit-
täisten investointien määrärahamuutokset pystytään

rahoittamaan rakentamisohjelman välisillä määräraha-
siirroilla.
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Vesilaitoksen rakentamisohjelman toteutuminen 1.1.-31.6.2022
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Aleksia liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2022

Liikevaihto on toteutunut lähes suunnitellusti mitä kes-
kimäärin OVK II:n ajankohtaan. Tuotoista puuttuu noin
60 000 euroa, jotka kirjautuvat heinäkuulle. Alitusta on
tapahtunut pääasiassa ruokapalvelujen ulkoisessa
myynnissä (henkilöstöateriat, välipalaliput, tilaustar-
joilu).

Toimintakulujen toteuma oli 49,48 %. Merkittävimmät
ylitykset ovat elintarvikkeissa (toteuma 53 %), pakkaus-
materiaalissa (toteuma 68 %) ja kuljetuspalveluissa to-
teuma (56 %). Näiden hinnat ovat nousseet alkuvuoden
aikana. Toimintakate on 23 655 euroa ja poistot ovat
61 651 euroa.
Tulos on 38 000 euroa alijäämäinen.

Toteumaennuste

Aleksian tulot tulevat alittumaan tämän hetken arvion
mukaan noin 78 000 eurolla verrattuna muutettuun ta-
lousarvioon. Alitusta ennustetaan kertyvän henkilöstö-
aterioiden ja tilaustarjoilun myynnistä.

Kulujen ennustetaan ylittyvän n. 246 000 eurolla. Kulje-
tuskulujen ennustetaan ylittyvän 16 500 eurolla hinto-
jen nousun vuoksi, mutta tiliryhmän sisällä ennustetaan

säästöjä muilla tileillä. Elintarvikkeiden ennustetaan ylit-
tyvän 187 000 eurolla ja ruoan pakkausmateriaalikulu-
jen ennustetaan ylittyvän 50 000 eurolla hintojen nou-
sun vuoksi. KeuSoten hinnoissa perityt osuudet sisäisten
palvelujen ostoista ja Aleksian yhteisistä kuluista jäävät
Aleksian kuluiksi. Poistojen ennustetaan alittuvan
44 000 eurolla. Tuloksen ennustetaan olevan tällä het-
kellä noin 370 200 euroa alijäämäinen.
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Hintojen todellista nousua ei pystytä ennustamaan ja
vaikutukset tulevat näkymään loppuvuoden vuoden ai-
kana. Aleksia-liikelaitoksen talouden tilanne tulee ole-
maan huolestuttava.  Talouden tasapainoon saattami-

seen vaihtoehtoina on hintojen korotus. Tilannetta tar-
kastellaan tilinpäätöksen yhteydessä. Ruokapalvelun
osalta aloitetaan asiakkaan kanssa keskustelut toimen-
pide-ehdotuksista elintarvikekulujen vähentämiseksi.

Henkilöstö

HTV1 Tot. 1–6 / 2022 TA2022 TPE2022
Yhteensä 82,6 180,8 173,8

KeuSoten ostamien ruokapalvelujen myynnin päättymisen vuoksi htv määrä tulee olemaan pienempi mitä talousarviossa
on arvioitu.

Muutosesitys määrärahoihin
Ei muutosesityksiä. Mahdolliset muutosesitykset tehdään OVK III:ssa.

Investoinnit

Investoinnin nimi Tot. 1–6 / 2022 TA2022 TPE2022

Yhteensä 38 538 200 000 200 000

Investointien toteutuminen

Tämän hetken ennusteen mukaan investointimäärärahat tulevat käytetyiksi.

Tavoitteiden toteuma

Tavoite Tavoitteen mittari Mittarin tavoitetaso

TA 2022 Toimenpiteet toteuma 1–6 2022

TALOUS: Ruoan valmis-
tus keskitetään Aleksian
Pataan

henkilötyövuosien piene-
neminen 7 henkilötyövuo-
den verran (v.2020–2023)

180,8 uuden organisaation käyttöön-
otto vaiheittain niissä koh-
teissa, joissa ruoanvalmistus on
siirtynyt Aleksian Pataan, palve-
lutarpeenmuutokset vaikutta-
vat henkilötyövuosiin

ruokapalvelun myynnin päät-
tyminen KeuSotelle vähentää
htv-lukua 82,6 (v.21: 91,8),
todennetaan tilinpäätöksen
yhteydessä

TALOUS: Yhdistelmätyö
otetaan käyttöön

aterian hinta e/ateria 3,11 ennustetaan ylittyvän, toden-
netaan tilinpäätöksen yhtey-
dessä

siivouksen hinta e/m2 25,73 todennetaan tilinpäätöksen
yhteydessä

tuottavuustavoite 2 %
(vuodet 2020–2023)

tuottavuudelle
määritellään ta-
voite myöhemmin
omistaja kanssa

tavoitetta ei ole määritelty

TALOUS: Ruokahävikin
pienentäminen

biojätettä mitataan ja seu-
rataan

mittaus hävikki-
viikolla

ruokahävikin vähentämiseksi on
löydetty oikeat seurantakoh-
teet, mittarit ja tehty toimenpi-
deohjeet

mittausta ei toteutettu tar-
kastelujakson aikana

HENKILÖSTÖ: Työtyyty-
väisyys kohtuullinen

Henkilöstökyselyn tulos 2,5
(asteikko 1–4)

3 Henkilöstökyselyn kautta esille
tulevien kehittämistarpeiden
toteuttaminen

kysely toteutetaan myöhem-
min vuoden aikana

Terveysprosentti (ei sai-
rauspoissaoloja)

22,50 % erilaiset työhyvinvointia edistä-
vät toimet

todennetaan tilinpäätöksen
yhteydessä

ASIAKAS: Asiakastyyty-
väisyys kohtuullinen

Asiakastyytyväisyyskyselyn
arvosana 3 (asteikko 1–5)

3,5 asiakastyytyväisyyskyselyn te-
keminen eri asiakkaille

päiväkodit:4,28 koulut: 4,04
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Rahoituslaskelma
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Tase

30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat 151 432,33 186 968,78 174 546,17

Aineelliset hyödykkeet 151 432,33 186 968,78 174 546,17

Koneet ja kalusto 112 894,25 186 968,78 174 546,17

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 38 538,08

Vaihtuvat vastaavat 737 820,57 266 982,42 748 335,74

Saamiset

   Lyhytaikaiset saamiset 414 762,30 19 641,59 748 335,74

Myyntisaamiset 2 335,60 3 398,55 149 987,90

Saamiset kunnalta 0,00 0,00 249 512,63

Muut saamiset 24 397,22 16 243,04 169,94

Siirtosaamiset 388 029,48 0,00 348 665,27

   Rahat ja pankkisaamiset 323 058,27 247 340,83 0,00

Vastaavaa yhteensä 889 252,90 453 951,20 922 881,91

Vastattavaa

Oma pääoma -275 970,21 -905 702,90 -238 040,45

Peruspääoma 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Edellisten tilikausien ylijäämä -246 040,45 -243 919,45 -243 919,45

Tilikauden ylijäämä -37 929,76 -669 783,45 -2 121,00

Vieras pääoma 1 165 223,11 1 359 654,10 1 160 922,36

Lyhytaikainen vieras pääoma 1 165 223,11 1 359 654,10 1 160 922,36

Saadut ennakot 9987,77 0,00 50,00

Korottomat velat kunnalta 0,00 265 658,26

Ostovelat 107 485,75 150 729,44 212 821,74

Muut velat 154 541,43 99 816,66 71 493,64

Siirtovelat 893 208,16 843 449,74 876 556,98

Vastattavaa yhteensä 889 252,90 453 951,20 922 881,91
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5 ULKOISET OSAVUOSIKATSAUSLASKELMAT

Tuloslaskelma, €
Kunta ja liikelaitokset, ulkoinen 01.01.-30.6.2022 01.01.-30.6.2021
Toimintatuotot

Myyntituotot 6 841 425,45 6 458 556,53
Maksutuotot 2 468 117,42 4 679 515,98
Tuet ja avustukset 1 362 383,78 1 223 394,10
Muut toimintatuotot 9 140 942,83 7 562 495,91

19 812 869,48 19 923 962,52
Toimintakulut

Henkilöstökulut -38 141 457,53 -36 997 235,00
Palkat ja palkkiot -30 412 014,91 -29 588 127,00
Henkilösivukulut -7 729 442,62 -7 409 108,00

Eläkekulut -6 559 333,89 -6 326 343,00
Muut henkilösivukulut -1 170 108,73 -1 082 765,00

Palvelujen ostot -81 171 139,82 -77 361 247,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 628 531,42 -6 683 987,46
Avustukset -3 842 517,91 -3 797 725,28
Muut toimintakulut -2 620 109,90 -2 573 591,62

-132 403 756,58 -127 413 786,58

Toimintakate -112 590 887,10 -107 489 824,06

Verotulot 116 118 888,53 110 086 128,79
Valtionosuudet 22 140 327,00 20 775 324,00
Rahoitustuotot ja -kulut 1 084 695,22 938 712,82

Korkotuotot 500,84 0,00
Muut rahoitustuotot 1 214 841,05 1 083 921,88
Korkokulut 82 981,96 68 888,34
Muut rahoituskulut -213 628,63 -214 097,40

139 343 910,75 131 800 165,61

Vuosikate 26 753 023,65 24 310 341,55

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -9 408 738,26 -9 318 539,00
Arvonalentumiset 0,00 0,00

-9 408 738,26 -9 318 539,00

Tilikauden tulos 17 344 285,39 14 991 802,55

Poistoeron muutos 0,00 0,00
Varausten muutos 0,00 0,00

0,00 0,00

Tilikauden yli-/alijäämä 17 344 285,39 14 991 802,55
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Tase, €
Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen) 30.6.2022 30.6.2021

Tase, €
Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen) 31.6.2022 31.6.2021

VASTAAVAA VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 371 264 466,44 358 154 952,00 OMA PÄÄOMA 144 583 090,69 139 250 942,06
Aineettomat hyödykkeet 1 900 894,54 2 123 945,84 Peruspääoma 84 194 875,98 84 194 875,98

Tietokoneohjelmistot 0,00 21 862,30 Ed. tilikausien yli-/alijäämä 43 043 929,32 40 064 263,92
Muut pitkävaikutteiset menot 1 900 894,54 2 102 083,54 Tilikauden yli-/alijäämä 17 344 285,39 14 991 802,16

Aineelliset hyödykkeet 319 768 989,25 306 384 239,56 POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET 20 081 249,97 6 293 749,97
Maa- ja vesialueet 65 916 974,37 68 473 859,09 Poistoero 281 249,97 293 749,97
Rakennukset 103 550 093,47 109 107 695,75 Vapaaehtoiset varaukset 19 800 000,00 6 000 000,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet 90 226 223,56 91 280 710,65
Koneet ja kalusto 1 646 953,17 2 116 554,47 PAKOLLISET VARAUKSET 3 972 657,27 3 972 657,27
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat 58 428 744,68 35 405 419,60 Muut pakolliset varaukset 3 972 657,27 3 972 657,27

Sijoitukset 49 594 582,65 49 646 766,60 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 265 108,41 2 381 081,42
Osakkeet ja osuudet 32 351 876,89 32 351 876,89 Valtion toimeksiannot 908 410,05 1 008 891,44
Muut lainasaamiset 16 598 226,68 16 598 226,68 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 110 826,02 1 045 550,48
Muut saamiset 644 479,08 696 663,03 Muut toimeksiantojen pääomat 245 872,34 326 639,50

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 866 292,40 2 101 641,11
Valtion toimeksiannot 751 091,89 851 573,28 VIERAS PÄÄOMA 262 853 504,04 243 710 723,87
Lahjoitusrahastojen varat 1 110 826,02 1 045 850,48 Pitkäaikainen 170 074 981,06 137 642 228,74
Muut toimeksiannot 4 374,49 204 217,35 Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 147 641 284,92 116 512 082,10

Lainat julkisyhteisöltä 30 135,69 43 502,81
VAIHTUVAT VASTAAVAT 60 624 851,54 35 352 561,48 Saadut ennakot 526 411,21 817 010,30

Vaihto-omaisuus 443 112,20 496 041,40 Liittymismaksut ja muut velat 21 877 149,24 20 269 633,53
Aineet ja tarvikkeet 443 112,20 496 041,40 Siirtovelat

Saamiset 19 862 220,80 18 800 116,40 Lyhytaikainen 92 778 522,98 106 068 495,13
Pitkäaikaiset saamiset 691 389,42 691 389,42 Joukkovelkakirjalainat 60 000 000,00 41 000 000,00

Muut saamiset 665 572,62 665 572,62 Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 10 560 398,59 39 810 398,59
Siirtosaamiset 25 816,80 25 816,80 Lainat julkisyhteisöltä 6 093,57 5 833,48

Lainat muilta luotonantajilta 0,00
Lyhytaikaiset saamiset 19 170 831,38 18 108 726,98 Saadut ennakot 1 657 184,56 7 416 405,85

Myyntisaamiset 3 197 360,87 3 426 470,76 Ostovelat 4 784 117,80 3 191 396,78
Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut velat 2 855 513,08 2 984 305,26
Muut saamiset 617 301,20 686 575,22 Siirtovelat 12 915 215,38 11 660 155,17
Siirtosaamiset 15 356 169,31 13 995 681,00

VASTATTAVAA 433 755 610,38 395 609 154,59
Rahoitusarvopaperit 170 784,85 170 784,85

    Osakkeet ja osuudet 170 784,85 170 784,85

Rahat ja pankkisaamiset 40 148 733,69 15 885 618,83

VASTAAVAA YHTEENSÄ 433 755 610,38 395 609 154,59
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Tytäryhteisöt
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Nurmijärven Kodit Oy

Toteumaennuste

Liikevaihto ja tulos toteutuivat ennustetun mukaisesti.
Käyttöaste parani 98,2 %:iin. Ukrainan sota vaikutti alku-
vuonna mm. korjausten ja tarvikkeiden saatavuuteen ja
nosti hintoja. Energia- ja korjauskulujen lisäksi korkoku-
lut ovat nousussa. Kustannustason nousu tulee näky-
mään yhtiön taloudessa loppuvuonna ja vielä vahvem-
min ensi vuonna.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin myytyä Sau-
natie 7:n kiinteistö sekä kaksi osakehuoneistoa. Näistä
kirjattiin liiketoiminnan muihin tuottoihin 40 t€ ja liike-
toiminnan muihin kuluihin 76 t€.
Rahoituskulut kirjataan tilikauden aikana maksuperus-
teisesti, eikä niitä ole jaksotettu. Suurin osa toteutuu jäl-
kimmäisellä vuosipuoliskolla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Investoinnit

Investointien toteutuminen

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin myytyä Sau-
natie 7:n kiinteistö sekä kaksi osakehuoneistoa. Kaikki
myynnit liittyivät hallituksen vuonna 2020 tekemään

strategiseen päätökseen luopua tietyistä kohteista. Uu-
sia investointikohteita ei ole suunnitteilla vuodelle 2022.

Tuloslaskelma (euroa) Tot. 2022
1-6

Tot. % Muutettu TA
2022

TP 2022
Ennuste

Tot. 2021
1-6

TP
2021

Liikevaihto 7 393 980 50 % 14 664 000 14 664 000 7 247 532 14 518 914
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2021,
% 0 0

Liiketoiminnan muut tuotot 112 216 0 120 000 58 965 556 281

Liiketoiminnan kulut -4 921 323 53 % -9 344 000 -9 344 000 -5 182 429 -11 154 754

Suunnitelman mukaiset poistot -1 184 789 -2 550 000 -2 369 578 -1 746 143 -3 238 512

Liiketoiminnan muut kulut -181 402 422 % -43 000 -251 402 -346 356 -972 348

Liikevoitto/ -tappio 1 218 682 45 % 2 727 000 2 819 020 31 569 -290 418

Rahoitustuotot- ja kulut -120 859 12 % -1 023 000 -1 023 000 -180 664 -782 777

Tilinpäätössiirrot -1 097 823 -1 704 000 -1 796 020 149 185 1 070 533

Välittömät verot 0 0 0 -90 0

Tilikauden tulos 0 0 0 0 -2 663

Tunnusluvut (euroa) Tot. 2022
1-6

Tot. % Muutettu TA
2022

TP 2022
Ennuste

Tot. 2021
1-6

TP
2021

Investoinnit -366 938 -366 938 -856 077 -2 068 534

Investointien tulorahoitus, %

Lainakanta 91 936 520 99,42 % 92 470 000 89 509 000 97 100 353 93 822 968

Taseen loppusumma 95 117 616 99 710 000 96 500 000 100 161 026 96 580 917

Sijoitetun pääoman tuotto, % 1 1 0 0

Omavaraisuusaste, % 1 1 1 0

Henkilöstömäärä 13 11 13 12 12

Tavoite Tavoitteen mittari TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 Tavoitteiden toteuma 1-6/2022 Toimenpiteet
Olemme alueen halutuin vuokranantaja Asukkaiden

suositteluindeksi
-9 -3 66 65 64 Asukaspalautteen jatkuva seuranta,

järjestelmäprojekti ja sitä kautta
tavoitettavuuden parantaminen

Olemme haluttu työnantaja Henkilöstön
suositteluindeksi

20,0 34,8 72,0 50,0 57,5 Kehittämiseen, tiedonkulkuun ja
yhteisöllisyyteen panostetaan

Vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta % liikevaihdosta 2,2 2,4 1,2 1,1 1,2 Maksuvaikeusasiakkaita kontaktoidaan
järjestelmällisesti. Lisäksi on tehty ohjeita ja
tehostettu viestintää.

Asunnot ovat haluttuja Käyttöaste 96,8 93,0 97,0 98,0 98,2 Kehitetään markkinointia ja
vuokraustoimintaa. Kunnostetaan kohteita ja
asuntoja järjestelmällisesti.

Investointihanke Muutettu TA
2022

Toteutunut Ennuste koko
vuosi 2022

Myydyt osakehuoneistot ja
kiinteistö -366 938 -366 938
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Kiinteistö Oy Aitohelmi

Toteumaennuste

Liikevaihto toteutuu suunnitellusti.
Kulujen osuus suhteessa alkuvuoteen kasvaa päiväkodin remontin johdosta, josta kulut kirjautuvat heinä-elokuulle.
Tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tuloslaskelma (euroa) Tot. 2022
1-6

Tot. % Muutettu TA
2022

TP 2022
Ennuste

Tot. 2021
1-6

TP
2021

Liikevaihto 60 285 50 % 120 570 120 570 60 285 120 414
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2021,
% 0

Liiketoiminnan muut tuotot 0

Liiketoiminnan kulut -58 340 44 % -133 351 -133 351 -52 296 -123 383

Suunnitelman mukaiset poistot 0

Liiketoiminnan muut kulut 0 0

Liikevoitto/ -tappio 1 945 -15 % -12 781 -12 781 7 989 -2 968

Rahoitustuotot- ja kulut 615 292 292

Tilikauden tulos 2 560 -20 % -12 781 -12 781 8 281 -2 677

Tunnusluvut (euroa) Tot. 2022
1-6

Tot. % Muutettu TA
2022

TP 2022
Ennuste

Tot. 2021
1-6

TP
2021

Investoinnit 0 30 000 30 000

Investointien tulorahoitus, % 0 100 100

Lainakanta 0 0 0

Taseen loppusumma 1 282 163 1 279 000 1 279 000 1 281 546 1 277 647

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Omavaraisuusaste, %

Henkilöstömäärä 0 0

Tavoite Tavoitteen mittari TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022
Tavoitteiden toteuma

1-6/2022 Toimenpiteet

kiinteistö on käyttökelpoinen
toimitiloina

Käyttöaste % 100 100 95 95 95 95
Huolehditaan tilojen korjauksista
ajallaan ja kehitetään tiloja
käyttäjälähtöisesti ja
proaktiivisesti
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Kiinteistö Oy Aleksis Kiventie 14

Toteumaennuste

Liikevaihto toteutuu suunnitellusti. Kulujen osuus suhteessa alkuvuoteen kasvanee nousevien energia- ja jätekustannus-
ten vuoksi. Tuloksen ennustetaan pienenevän kustannusten nousun vuoksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tuloslaskelma (euroa) Tot. 2022
1-6

Tot. % Muutettu TA
2022

TP 2022
Ennuste

Tot. 2021
1-6

TP
2021

Liikevaihto 25 011 50 % 50 023 50 023 25 011 50 023
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2021,
% 0

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan kulut -20 417 49 % -41 935 -45 000 -22 157 -47 853

Suunnitelman mukaiset poistot

Liiketoiminnan muut kulut

Liikevoitto/ -tappio 4 594 57 % 8 088 5 023 2 854 2 170

Rahoitustuotot- ja kulut -45 7

Tilinpäätössiirrot

Välittömät verot

Tilikauden tulos 4 549 56 % 8 088 5 023 2 854 2 177

Tunnusluvut (euroa) Tot. 2022
1-6

Tot. % Muutettu TA
2022

TP 2022
Ennuste

Tot. 2021
1-6

TP
2021

Investoinnit 28 226 0

Investointien tulorahoitus, % 28 0

Lainakanta 0 0 0

Taseen loppusumma 874 889 875 000 875 000 869 303 870 229

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Omavaraisuusaste, %

Henkilöstömäärä 0

Tavoite Tavoitteen mittari TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 Toimenpiteet

Kiinteistö on käyttökelpoinen
toimitiloina

Käyttöaste yli 95 100

Tavoitteiden toteuma
1-6/2022

Huolehditaan tilojen korjauksista
ajallaan ja kehitetään tiloja

käyttäjälähtöisesti ja
proaktiivisesti
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Kiinteistö Oy Klaukkalan säästökeskus

Toteumaennuste

Liikevaihto toteutuu suunnitellusti.
Kulujen osuus suhteessa alkuvuoteen kasvanee nouse-
vien energia- ja jätekustannusten vuoksi.

Kulujen osuus nousee kolmannella kvartaalilla pysäköin-
tialueen perusparannusurakan kustannusten osalta. As-
faltointi aktivoidaan tilinpäätöksessä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tuloslaskelma (euroa)
Tot. 2022

1-6
Tot. % Muutettu TA

2022
TP 2022
Ennuste

Tot. 2021
1-6

TP
2021

Liikevaihto 119 150 51 % 235 295 235 295 117 123 235 019
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2021,
% 0

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan kulut -127 366 54 % -233 744 -235 000 -107 714 -247 604

Suunnitelman mukaiset poistot

Liiketoiminnan muut kulut

Liikevoitto/ -tappio -8 216 -530 % 1 551 295 9 409 -12 585

Rahoitustuotot- ja kulut 9 935 9 935 18 550

Tilinpäätössiirrot

Välittömät verot

Tilikauden tulos 1 719 111 % 1 551 10 230 27 959 -12 585

Tunnusluvut (euroa) Tot. 2022
1-6

Tot. % Muutettu TA
2022

TP 2022
Ennuste

Tot. 2021
1-6

TP
2021

Investoinnit 60 000 60 000 0

Investointien tulorahoitus, % 100 100

Lainakanta 16 000 0 32 000 32 000

Taseen loppusumma 4 425 000 4 425 000 4 410 221 4 444 345

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Omavaraisuusaste, %

Henkilöstömäärä

Tavoite TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 Tavoitteiden toteuma 1-6/2022 Toimenpiteet

Kiinteistö on
käyttökelpoinen
toimitiloina

Käyttöaste 100 95 95 95 95 Huolehditaan tilojen korjauksista
ajallaan ja kehitetään tiloja
käyttäjälähtöisesti ja
proaktiivisesti
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Kiinteistö Oy Nurmijärven virastotalo

Toteumaennuste

Liikevaihto toteutuu suunnitellusti.
Kulujen toteutumassa nähdään talvikunnossapidon
tuplaantuneet kustannukset alkuvuodesta rajun talven

vuoksi. Kiinteistöhuollon kulut edelliseen vuoteen ver-
rattuna nousevat noin 50%.
Energiakustannusten yksikköhintojen nousu näkyy jo
kahden ensimmäisen kvartaalin tuloksessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tuloslaskelma (euroa) Tot. 2022
1-6

Tot. % Muutettu TA
2022

TP 2022
Ennuste

Tot. 2021
1-6

TP
2021

Liikevaihto 103 535 50 % 205 988 205 988 102 009 203 808
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2021,
% 0

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan kulut -116 506 55 % -211 235 -211 235 -129 250 -200 661

Suunnitelman mukaiset poistot 0 0

Liiketoiminnan muut kulut 0

Liikevoitto/ -tappio -12 971 247 % -5 247 -5 247 -27 241 3 147

Rahoitustuotot- ja kulut 146 684 57 % 258 000 258 000 258 942

Tilinpäätössiirrot

Välittömät verot

Tilikauden tulos 133 713 53 % 252 753 252 753 -27 241 262 089

Tunnusluvut (euroa) Tot. 2022
1-6

Tot. % Muutettu TA
2022

TP 2022
Ennuste

Tot. 2021
1-6

TP
2021

Investoinnit

Investointien tulorahoitus, %

Lainakanta 4 323 874 103,07 % 4 195 000 4 195 000 4 834 744 4 451 491

Taseen loppusumma 8 546 953 8 300 000 8 300 000 8 579 280 3 793 876

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Omavaraisuusaste, %

Henkilöstömäärä

Tavoite TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022
Tavoitteiden toteuma

1-6/2022 Toimenpiteet

Kiinteistö on
käyttökelpoinen
toimitiloina

Käyttöaste 100 100 95 95 95 95 Pidetään tilat teknisesti ja
turvallisesti
vuokrattavassa kunnossa
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Nurmijärven Sähkö –konserni

Toteumaennuste

Alkuvuoden liikevaihto oli budjetoitua korkeampi säh-
könmyynnin asiakashintojen noususta sekä sähkön siir-
ron arvioitua korkeammasta volyymista johtuen.  Kor-
keat sähkön hankintahinnat laskivat katteita, mutta lii-
kevoitto säilyi hyvällä tasolla. Kauden nettotulos sen si-
jaan oli huono, koska Fennovoima-hankkeen pääoma

7,2 M€ kirjattiin kokonaisuudessaan alas laitostoimitus-
sopimuksen purkauduttua toukokuussa. Sekä nousussa
olevat lämpöliiketoiminnan polttoaineiden hinnat että
urakoinnin kallistuminen, mutta etenkin poikkeukselli-
sen korkealle nousseet sähkön markkinahinnat laskevat
koko vuoden kate- ja liikevoittoennusteet selvästi alle
budjetin.

Investoinnit

Tuloslaskelma (euroa)
Tot. 2022

1-6
Tot. % Muutettu TA

2022
TP 2022
Ennuste

Tot. 2021
1-6

TP
2021

Liikevaihto 18 429 490 58 % 31 910 463 37 085 851 17 671 931 33 291 785

Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/LY, % 4 %

Liiketoiminnan muut tuotot 1 100 369 75 % 1 475 600 1 495 715 1 037 615 1 302 547

Liiketoiminnan kulut -12 924 661 58 % -22 411 810 -32 499 014 -11 402 972 -24 987 284

Suunnitelman mukaiset poistot -1 523 986 50 % -3 071 345 -3 059 659 -1 422 365 -2 885 130

Liiketoiminnan muut kulut -1 621 122 54 % -3 025 886 -3 164 311 -1 270 726 -3 105 662

Liikevoitto/ -tappio 3 460 090 71 % 4 877 022 -141 418 4 613 482 3 616 256

Rahoitustuotot- ja kulut -7 529 981 30120 % -25 000 -7 542 481 543 638 1 541 000

Tilinpäätössiirrot

Tuloverot ja muut välittömät verot -735 308 89 % -830 678 -1 013 392 -1 038 021 -1 044 208

Tilikauden tulos -4 805 199 -119 % 4 021 344 -8 697 290 4 119 100 4 113 048

Tunnusluvut (euroa)
Tot. 2022

1-6
Tot. % Muutettu TA

2022
TP 2022
Ennuste

Tot. 2021
1-6

TP
2021

Investoinnit 4 300 000 9 492 000 9 500 000 4 396 486 9 350 042

Investointien tulorahoitus, % 95 % 75 % 18 % 129 % 75 %

Lainakanta 6 789 474 96,99 % 7 000 000 7 000 000 5 000 000 7 000 000

Taseen loppusumma 108 834 273 119 014 779 111 650 000 113 636 601 117 926 646

Sijoitetun pääoman tuotto, % -5 % 6 % -3 % 7 % 7 %

Omavaraisuusaste, % 65 % 68 % 65 % 64 % 62 %

Henkilöstömäärä 39 39 40 39 39

Investointihanke, M€ Muutettu TA
2022

Toteutunut Ennuste koko
vuosi 2022

sähkönmyynti, tuotanto 2,1 0,1 0,9

sähkönsiirto 6,1 2,7 6,1

lämmöntuotanto 0,9 0,1 0,9
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Investointien toteutuminen

Sähkönmyyntiliiketoiminnan osalta Fennovoima-hank-
keen pääomitukset on poistettu koko vuoden ennus-
teesta laitostoimitussopimuksen purkauduttua 05 /
2022. Muilta osin tuotantoinvestoinnit (tuulivoima)
ovat toteutumassa budjetoidun mukaisina. Sähkönsiir-
ron alkuvuoden investoinnit ovat tasoittuneet lähes

budjetoidun mukaiseksi ja ennusteen mukaan myös
koko vuoden investoinnit päätyvät budjetin mukaiselle
tasolle. Lämmön investointitaso puolestaan on ollut
budjetoitua pienempi alkuvuonna, mutta tulee tasoit-
tumaan budjetin mukaiseksi vuoden kuluessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite Tavoitteen mittari TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 Tavoitteiden toteuma 1-6/2022 Toimenpiteet
Bioenergian osuus
kaukolämmön
tuotannosta vähintään
95%

Biopolttoaineiden käyttö
suhteessa
polttoaineiden
kokonasikäyttöön

Toteutunut Toteutunut
(98%)

Toteutunut 96 % Toteutuu Ylläpidetään
ympäristötavoitteen mukaista
tasoa lämpöverkon ja
lämpöasemien osalta.

Sähkön siirtohinta alle
valtakunnan keskiarvon

Yhtiön siirtohinta
verrattuna
Energiaviraston
julkaiseman
siirtohintataulukon
mukaiseen
keskiarvohintaan

Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutuu

Seurataan markkinatilannetta
hintakeskiarvojen osalta ja
pidetään oma hinnoittelu
kilpailukykyisenä verrattuna
vastaavankaltaisiin yrityksiin.

Konsernin pitkänajan
liikevoitto kestävällä
tasolla, joka mahdollistaa
nykytasoisen osinkojen
maksun kunnalle

Liikevoitto (%) Toteutunut Toteutunut
(24,4 %) Toteutunut 10,90 % Toteutuu

Seurataan yhtiön
kannattavuutta ja reagoidaan
muutoksiin.
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Rajamäen Uimahalli Oy

Toteumaennuste

Koronarajoitusten takia uimahalli oli suljettuna tammi-
kuun ajan, henkilökuntaa ei lomautettu. Tämän joh-
dosta yhtiö joutui alkuvuoden aikana nostamaan ko.
ajanjaksolle suunniteltua toimintatukea 106 000 euroa
enemmän kuin ensimmäiselle kolmelle kuukaudelle oli
budjetoitu. Uimahalliyhtiö esittää nyt 106 000 euron

suuruista lisätoimintatukea, jolla turvataan yhtiön mak-
suvalmius loppuvuodelle. Mikäli uimahalliyhtiön talous
toteutuu loppuvuoden aikana nyt ennakoitua parem-
min, käy yhtiö asiasta keskustelua omistajan kanssa ja
osa toimintatuesta jätetään käyttämättä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tuloslaskelma Tot. 2022
1-6

Tot. % Muutettu TA
2022

TP 2022
Ennuste

Tot. 2021
1-6

TP
2021

Liikevaihto 593 439 37 % 1 583 810 1 393 439 204 333 965 956

Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2021, % 2
Liiketoiminnan muut tuotot 451 668 65 % 700 000 806 000 477 665 971 016
Liiketoiminnan kulut (henkiöstö+palvelut) -671 659 49 % -1 359 653 -1 359 653 -295 993 -1 080 941
Suunnitelman mukaiset poistot -333 748 51 % -660 000 -660 000 -334 831 -669 662
Liiketoiminnan muut kulut -455 584 52 % -873 156 -873 156 -273 260 -671 698
Liikevoitto/ -tappio -415 884 68 % -608 999 -693 370 -222 086 -485 328
Rahoitustuotot- ja kulut 1 300 993 1 405
Tilikauden tulos -414 584 68 % -608 999 -693 370 -221 093 -483 923

Tunnusluvut Tot. 2022
1-6

Tot. % Muutettu TA
2022

TP 2022
Ennuste

Tot. 2021
1-6

TP
2021

Investoinnit 0 0 0

Investointien tulorahoitus, %

Lainakanta 12 007 000 100,00 % 12 007 000 12 007 000 12 007 000

Taseen loppusumma 8 933 717

Sijoitetun pääoman tuotto, % Negativinen Negatiivinen Negatiivinen

Omavaraisuusaste, % Negativinen Negatiivinen Negatiivinen

Henkilöstömäärä 20 20 20

Tavoite Tavoitteen mittari TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 Tavoitteiden toteuma 1-6/2022 Toimenpiteet
1. Osaavien työntekijöiden
hyvin johdettu työpaikka

Henkilöstö kokee työ-
ilmapiirin hyväksi asteikolla 8-
10 (1-10)

90 % 100%* 92% (asteikko
9-10)

76 % (9-10) ja 94%
(8-10)

100 %
94 %

Koulutus, terveystapaamiset,
hyvä dialogi

2. Tuottavuus ja
taloudellisuus

toimintatuki/asiakaskäynnit/vu
osi

2,76 2,69 3,88
€/koronasta

johtuen +120k

5,97 €/koronasta
johtuen +303 k

2,45 3,96 €, 1/22 + 106 koronan vuoksi Tuottavuuden  parantaminen -
oheismyynti&kulut&liikevaihto

3. Laatu ja vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys yli 90 % 87 % 85 %
Ei ole voitu

mitata koronan
vuoksi

koko vuotta ei ole
voitu mitata 92 % 94 %

Onnistuttuaan tuottamaan eri
asiakkuuksille personoituja

palveluita ja tuotteita

Asiakaskäyntikerrat/pv/vuosi
794 /

262 303
803 /

265 000
820 /

211 307 162251/vuosi 285 000 114 163
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6 TALOUSARVIOMUUTOKSET

Käyttötalouden määrärahamuutokset

Oheiseen taulukkoon on kerätty koonti Nurmijärven
kunnan käyttötalouden määrärahamuutoksista toimi-
aloittain ja osavuosikatsauksittain. Tarkemmat tiedot
muutosesityksistä löytyvät toimialojen käyttötalousosan

toteutuminen -osiosta. Vuoden 2022 toisessa osavuosi-
katsauksessa esitetään Rajamäen Uimahallille 106 000
euron lisämäärärahaa toimintatukeen konsernipalvelu-
jen toimialalle.

Sosiaali- ja terveyspalvelut OVK I OVK II OVK III Muut
Tulot 0 0 0
Menot 0 0 0
Toimintakate 0 0 0

Konsernipalvelut OVK I OVK II OVK III Muut
Tulot 0 0 0 0
Menot 0 106 000 0 90 000
Toimintakate 0 -106 000 0 -90 000

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala OVK I OVK II OVK III Muut
Tulot 0 0 0
Menot 78 000 0 0
Toimintakate -78 000 0 0 0

Ympäristötoimiala OVK I OVK II OVK III Muut
Tulot -580 000 0 0
Menot 265 000 0 0
Toimintakate -845 000 0 0 0

Aleksia -liikelaitos OVK I OVK II OVK III Muut
Tulot -467 234 0 0
Menot 312 922 0 0
Toimintakate -154 312 0 0 0

Nurmijärven vesi -liikelaitos OVK I OVK II OVK III Muut
Tulot 0 0 0
Menot 0 0 0
Toimintakate 0 0 0 0

Vaikutus toimintakatteeseen -1 077 312 -106 000 0 -90 000
Tulot -1 047 234 0 0 0
Menot 655 922 106 000 0 90 000
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Investointien määrärahamuutokset

Taulukossa on esitetty muutokset Nurmijärven kunnan
investointien määrärahoihin investointilajeittain ja osa-
vuosikatsauksittain. Tarkemmat erittelyt löytyvät toi-

mialojen käyttötalousosan toteutuminen -osiosta. Toi-
sessa osavuosikatsauksessa esitettyjen muutosten vai-
kutus on yhteensä - 1,2 milj. euroa.

Tulorahoituksen määrärahamuutokset

Tulorahoitukseen esitetään seuraavat talousarviomuutokset, jotka on huomioitu myös tilinpäätösennusteessa. Tarkem-
pia syitä muutoksille on avattu luvussa 4 ”Talousarvion toteutuminen”.

Investointien määrärahamuutokset

Investointien määrärahamuutokset OVK I OVK II OVK III Muut
Kiinteä omaisuus 0 0 0 0
Muut pitkävaikutteiset menot 0 -38 000 0 0
Osakkeet ja osuudet 0 0 0 0
Talonrakennus 2 235 000 600 000 0 0
Kunnallistekniikka -781 000 -1 870 000 0 0
Irtain omaisuus 0 100 000 0 0
Aleksia 0 0 0 0
Vesilaitos 0 0 0 0
Yhteensä 1 454 000 -1 208 000 0 0
Kunta ilman liikelaitoksia 1 454 000 -1 208 000 0 0
Liikelaitokset 0 0 0 0

Tuloslaskelmaosan määrärahamuutokset

Tulorahoituksen määrärahamuutokset OVK I OVK II OVK III Muut

Kunnallisvero 0 0
Yhteisövero 0 0
Kiinteistövero 0 0
Valtionosuudet 0 2 458 777

Verorahoitus yhteensä 0 2 458 777 0 0
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Nurmijärven kunta
PL 37, 01901 Nurmijärvi
Katuosoite: Kunnanvirasto, Keskustie 2 b
Puhelin: (09) 250 021
kunta@nurmijarvi.fi
www.nurmijarvi.fi
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