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KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 

 
2013 var den nya fullmäktigeperiodens första år som skuggades av osäkerhet både gällande 
kommunförvaltningen och -ekonomin. I utlåtandena om utkastet till kommunstrukturlag och om för-
utredningen om metropolområdet som fullmäktige givit konstaterade kommunen att de föreslagna 
förslagen är halvfärdiga och fragmentariska men såg det som befogat att en kommunindelningsut-
redning uppgörs tillsammans med Esbo, Grankulla och Vichtis. Utredningen ifråga inleddes också 
senare under hösten och slutsatserna i den kommer till bedömning i slutet av år 2014 tillsammans 
med bl.a. metropollagen och lagen om ordnande av social- och hälsovård. Under slutet av året tog 
fullmäktige också ställning till metropolområdets särskilda kommunindelningsutredning och ansåg 
den vara oändamålsenlig. 
 
Nationalekonomins osäkerhet reflekterades också i Kyrkslätt även om Kyrkslättsbornas syssels-
sättning förblev på en relativt god nivå. Detta tryggade skatteinkomstflödet t.o.m. mer än beräknat, 
vilket ändå tillsammans med den mer moderata utvecklingen av driftsutgifter än tidigare medförde 
ett resultat på ca 6,4 miljoner euro i underskott under bokslutsåret. Resultet var avsevärt bättre än 
de beräkningar som gjordes under slutet av år 2013 men ändå ca en miljon euro sämre än i jämfö-
relse med den ursprungliga budgeten. 
 
För investeringarnas del var bokslutsåret moderat. Av husbyggnadsprojekten födde alternativen för 
genomförande av hälsocentralen i kommuncentrum diskussion i många organ men det slutgiltiga 
beslutet framskjöts efter utredningar till innevarande år. För Masalan koulus del avhöll man sig från 
utvidgning och inledde endast de nödvändiga saneringsarbetena, som ännu fortsätter. Masalan 
päiväkoti togs däremot i bruk i augusti 2013. Också under en tid av moderat husbyggnad upptog 
byggande av kommunalteknik en betydande del av kommunens investeringsanslag. 
 
Under slutet av året genomfördes förhandlingar om samarbetsförfarande som omfattade hela per-
sonalen. På basis av dem beslutade man i januari 2014 om de sparåtgärder som inriktades på 
personalen. Inverkningarna av dessa ses först i nästa bokslut men man bör ta i beaktande att bud-
geten redan i utgångsläget uppvisar ett underskott. Därför är det utomordentligt viktigt att fortsätta 
den stränga utgiftsdisciplinen samt eftersträva balans mellan utgifter och inkomster senast i budge-
ten för år 2015. 
 
Efterfrågan på tomter avtog i jämförelse med tidigare år. För att sätta fart på efterfrågan möjlig-
gjorde kommunen också hyrning som alternativ till köp, vilket också intresserade byggare på 
Smedsede egnahemshusområde. Då de ekonomiska utsikterna klarnar förväntas byggandet också 
ta fart; kommunen bör också ha ett tillräckligt utbud både av tomter som lämpar sig för boende och 
tomter som lämpar sig för företagsverksamhet. 
 
I juni fastställde fullmäktige överföringen av kommunens ekonomi- och löneförvaltningstjänster till 
det av kommunerna och kommunförbunden ägda Kunnan Taitoa Oy fr.o.m. början av oktober 
2013. I och med utlokaliseringen övergick 12 arbetstagare i ifrågavarande företags tjänst. Man har 
regelbundet under bokslutsåret fört diskussioner om för- och nackdelar med utlokaliseringen; utö-
ver detta fördes diskussioner om inverkningarna och kostnaderna för gemensam verksamhet gäl-
lande samarbetsavtalet om miljö- och hälsoskydd samt om samarbetet kring upphandling av ett 
gemensamt patient- och klientdatasystem inom socialvården, primärvården och den specialiserade 
sjukvården (det s.k. Apotti-projektet). 
 
Bokslutsåret 2013 var med många mätare mätt utmanande. Med tanke på fortsättningen är fast-
ställande av kommunens gemensamma viljeläge centralt, vilket inte alls underlättas av vår osäkra 
verksamhetsmiljö med olika utrednings- och förnyelseprojekt. Att ro åt samma håll är en konstform; 
att hålla båten stabil är mycket mer krävande än att gunga den. 

 

 
TARMO AARNIO 
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KOMMUNENS ORGANISATION 2013 
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ALLMÄN EKONOMISK UTVECKLING 

 

År 2013 förbättrades kommunernas årsbidrag men lånestocken fortsatte att växa. 

Årsbidragen i kommunerna i Fasta Finland förbättrades med 669 miljoner euro i jämförelse med 
föregående år. Detta förklaras av verksamhetsutgifterna inte längre ökar samt av den kraftigare 
ökningen i skatteintäkter och statsandelar än föregående år. Ökningen i kommunernas låne-
stock accelererade till 13,4 procent. Uppgifterna framkommer ur Statistikcentralens statistik över 
kommunernas och samkommunernas  ekonomikvartalsvis. För statistiken samlade man bok-
slutsuppgifter från 304 kommuner och 149 samkommuner i Fasta Finland. 

Statsandelar, skatteintäkter, årsbidrag och lånestock år 2002-2013 i kommuner i Fasta Fin-

land* 

 
*Bokslutsberäkningar  

Kommunernas verksamhetsutgifter utan affärsverk ökade med 3,0 % från föregående år. Löne-
utgifterna ökade med 2,2 procent och köp av tjänster med 3,4 procent. Kommunernas verksam-
hetsinkomster ökade med 1,4 procent. Ökningen i verksamhetsutgifter var långsammare än fö-
regående år. 

Kommunernas verksamhetsbidrag försvagades mindre än tidigare år, sammalagt med mindre 
än 0,9 miljarder euro. Skattefinansieringen ökade mer än föregående år. Skatteintäkterna ökade 
med 6,8 procent från föregående år och statsandelarna med 2,9 procent. Denna ökning på 1,5 
miljarder euro i skattefinansieringen räckte till för att täcka de försvagade verksamhetsbidragen, 
vilket syns som en ökning i årsbidragen. 

Kommunernas årsbidrag ökade med 0,7 miljarder euro och samtidigt uppvisade allt färre kom-
muner ett negativt årsbidrag. Årsbidraget bedömdes förbli negativt i 36 kommuner, då det före-
gående år varit negativt i 84 kommuner. Årsbidraget täckte 99,5 procent av avskrivningarna och 
värdenedgången och 51,7 procent av investeringarna. Nyckeltalen förbättrades från föregående 
år även om det förekom ökning både i avskrivningarna och investeringsutgifterna. Kommuner-
nas investeringsutgifter ökade med 3,7 procent. 

Kommunernas sammanräknade lånestock uppgick i slutet av år 2013 till 13,8 miljarder euro. 
Lånestocken växte med 13,4 procent i jämförelse med föregående år, dvs. med ca 1,6 miljarder 
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euro. Ökningen i lånestocken var större än föregående år. Kommunernas lånestock räknat per 
invånare var 2553 euro, då motsvarande siffra föregående år var 2262 euro. Ökningen i kom-
munernas lånestock accelererade mot slutet av året. Under det fjärde kvartalet ökade kommu-
nernas lånestock utan affärsverk med 7,8 procent. 

Samkommunernas verksamhetsutgifter utan affärsverk minskade med 0,3 % från föregående 
år. Löneutgifterna, samkommunernas största utgiftspost, minskade med 1,1 procent och köpen 
av tjänster ökade med 1,3 procent. Verksamhetsinkomsterna ökade med 1,5 procent. Sam-
kommunernas sammanräknade lånestock var 2,9 miljarder euro i slutet av år 2013 och ökning-
en var 5,2 procent från föregående år. 

Uppgifterna i statistiken Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är prelimi-
nära och de kan preciseras i samband med kommande publikationer. Under tidigare år har mot-
svarande uppgifter publicerats i statistiken Kommunernas och samkommunernas bokslutsbe-
räkningar samt i statistiken Kommunernas ekonomi kvartalsvis. 

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4 kvartalet 2013, Statistikcen-
tralen. 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 6 Bokslut 2013 

 

 

 

UTVECKLING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI I KYRKSLÄTTS 
KOMMUN 

 

Befolkningstillväxt 

 

Lähde:

Väestötieto-

järjestelmä lisäys kum.
muutos %

(vuoden alusta) lisäys kum.
muutos %

(vuoden alusta)

tammikuu 46 37 238 0,12 45 37 628 0,12

helmikuu 27 37 265 0,20 40 37 668 0,23

maaliskuu 59 37 324 0,35 6 37 674 0,24

huhtikuu 75 37 399 0,56 24 37 698 0,31

toukokuu 67 37 466 0,74 4 37 702 0,32

kesäkuu 40 37 506 0,84 22 37 724 0,38

heinäkuu 33 37 539 0,93 110 37 834 0,67

elokuu -38 37 501 0,83 13 37 847 0,70

syyskuu 11 37 512 0,86 14 37 861 0,74

lokakuu 5 37 517 0,87 35 37 896 0,83

marraskuu 53 37 570 1,02 -32 37 864 0,75

joulukuu 13 37 583 1,05 49 37 913 0,88

*) enn.tietoja *) enn.tietoja

20132012

 
 
Kommunens invånarantal växte under året med 330 personer, dvs. 0,88 %. År 2012 var motsva-
rande ökning 391 personer och 1,05 %. 

 



Bokslut 2013 7 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

 

Sysselsättningens utveckling 

 
Enligt arbets- och näringslivsförvaltningens statistik var kommunens arbetslöshetsgrad i de-
cember 2013 8,2 % (2012: 6,5 %, 2011: 5,5 %, 2010: 6,2 %) och det totala antalet arbets-
lösa 1 561 (2012: 1243, 2011: 1052, 2010:  1179).        Av dem hade i december 2013 501 
varit arbetslösa i över ett år. Arbetslöshetsgraden bland ungdomar var 10,6 %. 

 

Arbetslöshetsgraden åren 2006 – 2013 
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Kommunens näringslivsväsende 

 
Kommunens näringslivsväsende har aktivt varit med i sammanslagningsutredningarna med 
Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis (2013-2014), som inleddes på basis av utlåtanden som 
givits i metropolområdets förutredning. Kyrkslätts representant fungerar som ordförande i ar-
betsgruppen för näringslivspolitik.  
 
Kommunen deltog i utvecklandet av företagstjänsterna genom att styra YritysEspoos verksam-
het i samarbete med Esbo stad och andra intressentgrupper. YritysEspoos verksamhetsmodell 
utvecklades att bättre svara mot behoven hos företagare i Kyrkslätt genom att inleda förtags-
rådgivares regelbundna mottagningsverksamhet i kommunhuset. Servicen har i huvudsak fått 
positiv feedback av de kommuninvånare som besökt rådgivningen. 
 
Kyrkslätt har under år 2013 ökat sitt samarbete med Espoon Matkailu Oy. Utgångspunkten var 
att fördjupa samarbetet inom turismmarknadsföringen och skapa samarbetsnätverk mellan tur-
ismföretag i Kyrkslätt och Esbo bl.a. inom utveckling av produktsortiment och kvalitet samt ge-

mensam marknadsföring. Som en del av samarbetet utnyttjar Kyrkslätt marknadsföringskanalen 

www.visitespoo.fi som utvecklats av Espoon Matkailu Oy samt marknadsföringspaket riktade 

till företag inom turism.  
 
Under den nationella företagardagen 5.9.2013 förband sig kommunen att intensifiera sitt sam-
arbete med Kyrkslätts Företagare. Då beslutade man att kommunens näringslivsstrategi uppda-
teras under våren 2014 tillsammans med företagarna, man bereder ibruktagande av bedöm-
ningen av företagseffekter samt utreder möjligheterna att utnyttja servicesedlar. 
 
Kyrkslätt var med i Kuuma-kommunernas konkurrenskraftplanering samt i den gemensamma 
näringslivsgruppens arbete. Näringslivsväsendet är t.ex. representerat i ett projekt där man ut-
vecklar en hållbar matkedja i Kuuma-regionen under ledning av Helsinki Business & Science 
Park. Näringslivsväsendet är också med i en arbetsgruppsberedning där man utvecklar ekosy-
stemen hos tillväxtföretag i huvudstadsregionen (inkl. företagskuvöser) under koordinering av 
Yritys Helsinki. 
 
Kyrkslätt godkände "Länsi-Uudenmaan matkailustrategian 2013 – 2016" som strategidokument 
för kommunens turism. Avsikten är att stärka samarbetet för att utveckla turismbranschen och -
tjänsterna regionalt och öka koordineringen av åtgärderna. Kommunen har deltagit i genomfö-
randet av strategin genom verksamheten som drivs av turismarbetsgruppen i Västra Nyland.  
 
En företagarutbildningsarbetsgrupp grundades i september 2013 i Kyrkslätt. Det är fråga om en 
koordinerande arbetsgrupp som drar upp riktlinjer och som stöder lärare och skolor i deras 
praktiska företagarutbildningsarbete. Lärarnas nätverk och ökat samarbete är viktigt i inarbe-
tandet av företagarutbildningsfostran. I arbetsgruppen har man utnyttjat YES Uusimaas och 
Nuori Yrittäjyys ry:s kunnande och nätverk. Näringslivsväsendets samarbete med läroanstalter-
na (Omnia, Luksia och Laurea) fortsatt på ett aktivt sätt bl.a. genom företagarfostran. 
 
Kyrkslätt fungerar som basfinansiär för naturcentret Haltia som öppnade i maj 20134 och som 
turismmässigt har stor betydelse. Näringslivsväsendet deltar i styrningen via arbetet med verk-
samhetsgrupper.  
 
Under år 2013 genomfördes projektet "Förutredning för utveckling av Eriksgårds verksamhet", 
delvis med finansiering från EU Leader. Uppdragsgivare för projektet var Kyrkslätts kommun 
och det genomfördes av stiftelsen Haaga Instituutti Haaga-Perho. Med hjälp av utredningar, in-
tervjuer och utvecklingsseminarier gjordes en konkurrensfördelsanalys för gården med vilken 
man utredde gårdens lämplighet att utvecklas till ett betydande turismmål i Kyrkslätt. Enligt rap-
porten kunde konkreta åtgärder under begynnelseskedet vara bl.a. julmarknad, sportläger för 
skolelever, ett kulturstigsprojekt, konstskola, informationsrutt och matandelslag. Eventuella sälj-
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bara servicekoncept kunde vara t.ex. lantgårdsbutik, försäljning av närmat, Västra Nylands 
"Slow food" och odlingslotter. För genomförande av sakkunnigrapporten är det i fortsättningen 
möjligt att inleda ett mer omfattande utvecklingsprogram. Genomförande av åtgärdsförslagen 
inleddes redan under utredningsprojektets gång. På gårdens område hölls en julmarknad 
14.12.2013. Marknaden hade uppskattningsvis ca tusen besökare.  

 

Kommunens personalpolitik 

 
Samarbetet med Taitoa som inleddes år 2012 utmynnade i ett avtal enligt vilket 7 av löneför-
valtningens och 5 av ekonomiförvaltningens arbetstagare överfördes som gamla arbetstagare 
till Taitoa fr.o.m. 1.10.2013. Samtidigt överförde kommunen programvara i anslutning till löne-
räkning och ekonomiförvaltning till Taitoa.  
 
I oktober inleddes samarbetsförhandlingar. Målet var i början en inbesparing på 150 årsverken i 
kommunen. Samarbetsförfarandena berodde på ekonomiska orsaker, produktionsorsaker och 
orsaker som föranleddes av omorganiseringar. Kyrkslätts kommuns ekonomiska situation hade 
försvagats. Det överskott som ackumulerats i kommunens balansräkning hade använts nästan 
helt och nämnderna hade i sina budgetförslag inte uppnått den ram för uppgörande av budge-
ten som kommunstyrelsen utfärdat (underskottet jämfört med den ram för år 2014 som kom-
munstyrelsen utfärdade 3.6.2013 var ca 6,2 miljoner euro), varför 6 miljoner euro hade upp-
ställts som sparmål.  
 
På basis av samarbetsförhandlingarnas slutresultat fattade kommunstyrelsen i Kyrkslätt vid sitt 
sammanträde 13.1.2014 beslut om uppsägningar och permitteringar av personalen. Som resul-
tat av samarbetsförhandlingarna meddelades besparingseffekter om ca hundra årsverken och 
ca fyra miljoner euro under år 2014. 
 
I kommunstyrelsens beslut begränsades antalet uppsagda år 2014 till 17 anställda, som sektor-
vis fördelades enligt följande: koncernförvaltningen 5, bildningsväsendet 5, vård- och omsorgs-
väsendet 4 och samhällstekniska väsendet 3.  

 
Kommunens program för arbetshälsa genomfördes bl.a. genom att ordna inriktade hälso-
grupper: två grupper för viktnedgång och en grupp för att sluta röka. Dessutom fanns det 
möjlighet att med givna anslag på basis av ansökan skaffa redskap som förbättrar ergono-
min av gruppen för arbetshälsa. 
 
Kiva-enkäten genomfördes för första gången. Svarsprocenten förblev låg, ca 19 procent, för 
personalen i huvudsyssla. Respons från Kiva-enkäten gavs sektorvis. Man erhöll respons 
från alla sektorer utom samhällstekniken. På frågan "Hur skoj har det enligt din åsikt varit att 
komma till arbetet under de senaste veckorna?" var medelvärdet i kommunen 7,4 då skalan 
var 1 - 10. 
 
Tyngdpunkten för utvecklingen av kunnandet var i slutet av år 2012 inarbetning av de ibruk-
tagna verksamhetsmodellerna. Vattenskadan som skedde i Kyrkslättsalen i januari-februari 
avbröt i sin helhet ordnandet av HR-infotillfällen ända till maj.  
 
För första gången ordnades ett eget utbildningstillfälle för sommarjobbare. Övriga bety-
dande utbildningar var: 
- Dekonta Oy:s säkerhetsutbildning för personer som arbetar i läroinrättningar.   
- Totti Karpela höll två utbildningar med samma innehåll om taljudo.  
- Utbildning inom arbetshälsa: För cheferna ordnades ledarskapsutbildning inom arbets-
hälsa som läroavtalsutbildning  i samarbete med Omnia.  
- Utbildningsdagen Hyvinvoivana työyhteisössä ordnades under våren för hela personalen i 
samarbete med Omnia. 
- Företagshälsovårdens ledande företagshälsovårdare Jaan Nyholm höll en föresläsning om 
skiftesarbetets inverkningar på välmåendet för personalen. 
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- Specialyrkesexamen i ledarskap JEAT: Utbildningsstyrelsen skärpte grunderna för exa-
mensarbetet inom specialyrkesexamen i ledarskap. För att deltagarantalet skulle bli tillräck-
ligtbeslutade man inleda utbildningen i samarbete med Grankulla stad.   
 
Valet av arbetarskyddsfullmäktige ordnades i slutet av hösten. För första gången prövade 
man på poströstningsförfarande och för första gången fanns två valkretsar inom vilka man 
röstade på egna kandidater. Valdeltagandet steg från ca 13 procent till 44 procent. Arbetar-
skyddsvalet som hölls år 2009 var ett s.k. sämjoval. Arbetarskyddsfullmäktiges mandatpe-
riod omfattar åren 2014-2017. 
 

 

Kommunens personalstruktur 31.12.2013 

 
Sektorernas personalantal och procentandelar (heltids- och deltidsanställd personal) 

 

 

 

Verk HEL- OCH DELTIDSANSTÄLLDA   I bi- Totalt utan Anställda 

31.12.2013 

Fast an-

ställda Vikarier Visstidsanställda Totalt syssla 

anställda med 

sysselsättningsmedel 

med sysselsätt-

ningsmedel 

Koncernförvaltningen 37 2 2 41   41 3 

Grundskolor och 

gymnasier, lärare 365 45 79 489 24 513   

Dagvård 504 61 39 604   604   

Bildningsväsendet 

övriga 224 17 22 263 90 353   

Bildningsväsendet to-

talt 1093 123 140 1356 114 1470 1 

Samhällstekniska vä-

sendet 236 4 12 252   252 1 

Vård- och omsorgs-

väsendet 485 77 47 609   609 15 

Totalt 31.12.2013 1851 206 201 2258 114 2372 20 
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ORDNANDE AV KOMMUNENS INTERNA KONTROLL 

 
Syftet med den interna kontrollen och riskhanteringen i anslutning till den är att försäkra att 
Kyrkslätts kommuns verksamhet är ekonomisk och resultatgivande. Med hjälp av den inter-
na kontrollen och riskhanteringen försäkras förverkligande av de uppställda målen, tillräck-
ligheten och pålitligheten av informationen som används som grund för besluten samt iakt-
tagande av lagar och förordningar, myndighetsanvisningarna och organens och ledningar-
nas beslut samt att kommunens egendom och resurser tryggas. 
 
Den interna kontrollen och riskhanteringen är en del av kommunens lednings- och förvalt-
ningssystem, planering av den strategiska och operativa verksamheten, uppföljningen, re-
aktionen på undantag samt en del av prestationers utvärdering. 
 
Kommunens ledningssystem och stadgade kontrollmiljö skapar förutsättningar för kontroll-
processerna och befrämjar uppnående av målsättningarna samt personalens kontrollmed-
vetenhet. Kontrollomgivningens komponenter är bl.a. 
 
 kommun- och servicestrategin 
 sektorspecifika och verksamhetsspecifika strategier 
 en organisationsstruktur som baserar sig på en klar uppgiftsindelning 
 uppdelning av uppgifter och ansvar med hjälp av regler och delegeringsbeslut. 
 
Ordnande av tillräcklig intern kontroll ligger i sektorerna på organens (nämnderna, direkt-
ionerna) ansvar. I direktiven för intern kontroll som godkänts av kommunstyrelsen finns mer 
detaljerade beskrivningar av hur den interna kontrollen ska ordnas. Anvisningarna för den 
interna tillsynen har uppdaterats. Kommunstyrelsen godkände i mars 2013 de allmänna an-
visningarna för intern tillsyn i Kyrkslätts kommunkoncern.  

 

 
Iakttagande av stadgarna, bestämmelserna och besluten 

 
Med hjälp av förfarandet med rätten att ta ärenden till behandling som stadgas i 51 § i 
kommunallagen övervakas att organens och tjänsteinnehavarnas beslut är fattade i enlighet 
med lagar och bestämmelser. I förvaltningsstadgan finns bestämmelser över användningen 
av rätten att ta ärenden till behandling. För andra besluts del är laglighetskontrollen på 
nämndernas ansvar. 
 
 
Uppnående av målen, övervakning av användningen av medel, behörig och pålitlig 
bedömning av resultatet 
 
Kommunens operativa verksamhets- och ekonomimål definieras i den av kommunfullmäk-
tige årligen godkända ekonomiplanen och budgeten. Man har skapat möjligheter för kom-
munens ledning och chefer att kontinuerligt följa upp förverkligandet av målen. Man har 
rapporterat till kommunstyrelsen om förverkligandet av målen i delårsöversikterna, som 
uppgörs på basis av situationen i april och augusti, och i verksamhetsberättelsen som hör 
till bokslutet. Delårsöversikterna tillställs också kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Budgetutfallet följs upp med hjälp av rapportering på kommunnivå, förtroendeorgansnivå 
och verksamhetsnivå. I rapporteringen följs upp hur det ekonomiska resultatet, verksam-
hetsmålen och nyckeltalen förverkligats. Med hjälp av rapporteringen kan man i ett mycket 
tidigt skede få en uppfattning om målen samt förverkligande av anslag och beräknade in-
komster. 
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Kommunstyrelsen beslutar hur kommunens förtroendeorgan utför sina rapporteringar. 
Kommunstyrelsen kan vid behov också besluta om en mer detaljerad rapportering av eko-
nomi och verksamhet.  
Varje förtroendeorgan fattar i sin dispositionsplan beslut om hur ansvarspersonerna under 
räkenskapsåret ska rapportera om budgetutfallet till förtroendeorganet.  
 
 
Ordnande av riskhantering 
 
Bedömningen och hanteringen av risker hänför sig å ena sidan till de yttre risker som beror 
på kommunens verksamhetsmiljö och verksamhetsförutsättningar och förändringar i dem 
och å andra sidan till identifiering och avvärjning av de mest väsentliga risker som konstate-
rats vid planeringen och ledningen av resultatenheternas verksamheter och processer i 
kommunens egen organisation.  
 
Kommunstyrelsen svarar för hur riskhanteringen realiseras och samordnas och beslutar om 
försäkring av egendom och ansvar.  
 
De redovisningsskyldiga organen på sektornivå, sektorcheferna och andra redovisnings-
skyldiga tjänsteinnehavare sköter om ordnande av riskhanteringen och att den är tillräcklig 
och om övervakningen av effekterna. Enheternas chefer ansvarar för de praktiska åtgärder-
na i riskhanteringen inom enheten. 
 
I de nya allmänna anvisningarna för intern kontroll som trädde i kraft fr.o.m. 1.5.2013 förut-
sätts att man för befrämjande av planmässigheten inom tillsynen inom varje väsende upp-
gör planer för den interna kontrollen och riskhanteringen så att verksamheten vid alla en-
heter som verkar inom väsendet är en del av hela väsendets plan. I planen presenteras den 
interna kontrollens tyngdpunkts- och utvecklingsområden samt åtgärder för att genomföra 
dem. Man rekommenderar att planen bereds så att den baserar sig på organens disposit-
ionsplaner. 
 
Planen för den interna kontrollen ska uppgöras så att den behadlas och godkänns årligen 
vid organets sammanträde och ges kommunstyrelsen till kännedom senast vid utgången av 
april.  
 
Organet ska rapportera om genomförandet av planen i samband med delårsöversikterna. 
Kommunstyrelsen bedömer årligen den interna kontrollens och riskhanteringens funktion-
alitet och utvecklingsbehov som en del av verksamhetsberättelsen samt uppgör en redogö-
relse över dem. 
 
Med tanke på redogörelsen ger organen i samband med verksamhetsberättelsen sin egen 
bedömning om den interna kontrollens och riskhanteringens tillstånd samt utvecklingsbeho-
ven av dessa. Kontrollen kan genomföras med kontinuerlig uppföljning som hör till den ordi-
narie verksamheten, med separata bedömningar som görs med bestämda mellanrum eller 
med kombinationer av dessa. 
 
För kommunens koncernkontroll ansvarar kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska i verk-
samhetsberättelsen klargöra hur koncernkontrollen ordnats i kommunkoncernen, ifall man 
upptäckt brister i kontrollen under den förgångna räkenskapsperioden och hur man avser 
utveckla koncernkontrollen på nämnda områden under innevarande ekonomiplaneperiod. 
 
 
Anskaffning av egendom, överlåtelser och övervakning av skötseln 
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Oförutsägbara förluster, brister i övervakningen eller försummelser angående anskaffning 
av egendom, överlåtelser eller skötsel har inte framkommit. Det har inte uppstått skade-
ståndsskyldighet eller annat rättsligt ansvar för kommunen som skulle ha varit av någon vä-
sentlig betydelse för kommunen. 
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Avtalsverksamhet 
 
Kommunens avtal förvaltas decentraliserat. Övervakningen av godkända avtal hör till sek-
torchefen som är underställd det organ som godkänt avtalet och för tjänsteinnehavarbeslu-
tens del till tjänsteinnehavaren som godkänt avtalet eller till de tjänsteinnehavare som ut-
setts.  
Ett gemensamt avtalsregister finns inte.  
 
För att försäkra uppföljning av avtalsvillkoren ska man tydligare än förut utnämna ansvars-
person(er) för uppföljning av avtal redan i samband med godkännande av avtal. Ett gemen-
samt elektroniskt avtalsregister med olika varnings- och väckningsfunktioner skulle effekti-
vera uppföljningen av avtal betydligt. Anskaffningen av systemet är under planering. 
 
 
Bedömning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna och andra fak-
torer som påverkar verksamheten 
 
Den lyckade verksamheten vid Kyrkslätts kommunkoncern baserar sig på god planering av 
verksamheten och rätta strategiska beslut. Misslyckande inom för kommunens utveckling 
strategiskt betydande projekt och investeringar eller inriktningen av serviceproduktionen el-
ler valet och genomförandet av produktionssätten skulle inverka negativt på Kyrkslätts 
kommuns funktionella och ekonomiska utveckling samt på kommuninvånarnas välmående 
som helhet. 
 
I samband med fastställandet av budgeten definieras de bindande målen på årsbasis vilka 
har sitt ursprung i Kyrkslätts kommunstrategi. Med definieringen av mål eftersträvar man att 
på basis av synvinklarna och målsättningarna i Kyrkslätts kommunstrategi styra kommu-
nens verksamhet i enlighet med den strategi man valt och i den riktning som med tanke på 
kommuninvånarna är bäst. Kommunens verksamhet är en helhet bestående av många fak-
torer och händelser och enskilda saker kan sällan anses ha så stor inverkan på kommunens 
verksamhet eller ekonomi att uppnåendet av de uppställda målsättningarna på ett bety-
dande sätt äventyras. Ifall många risker realiseras samtidigt eller på kort tid kan de ha en 
negativ inverkan på uppnåendet av de uppställda målen. 
 
Riskhanteringen lyckades i huvudsak väl under räkenskapsåret 2013 även om mål som 
uppställts i budgeten inte till fullo uppnåddes och enskilda risker realiserades. Genom att in-
gripa i riskfaktorer som upptäckts och genomföra behövliga åtgärder lyckades vi säkerställa 
att inga avsevärda risker realiserades inom Kyrkslätts kommunkoncerns verksamhet. 
 
Inom kommunen pågår inte och man har inte heller kännedom om sådana avtalstvister till 
vilka betydande ersättningsanspråk skulle ansluta. 
 
 
Den ekonomiska situationens inverkan på Kyrkslätts kommunkoncern 
 
De allmänna utsikterna för ekonomin är mycket osäkra. Det är mycket utmanande att förut-
spå hur konsumenternas och företagens verksamhet kommer att förändras och hur det på-
verkar det kommunala fältet och Kyrkslätts kommun. Då statsekonomin balanseras och lag-
förändringar som ökar kommunernas åligganden görs samtidigt som t.ex. statsandelarna 
skärs ner står kommunekonomin inför särskilda utmaningar. 
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Kostnaderna för ordnandet av vår serviceproduktion har ökat kraftigt under de senaste åren. 
Kommunens verksamhetsutgifter ökade år 2013 med sammanlagt 6,8 milj. euro, dvs. med 
3,2 procent. Det ökade behovet av service, befolkningsökningen som redan under åratal 
baserat sig på nativiteten samt försvagad sysselsättning förorsakar fortsättningsvis ökat 
tryck på kostnaderna. 
 
Kommunfullmäktige fastställde under sommaren 2011 ett balanseringsprogram för ekono-
min för åren 2012-2016. Balanseringsprogrammets gränsvärden förverkligades inte under 
bokslutsåret till många delar. Under kommande år och redan år 2014 måsta man skrida till 
åtgärder för att balansera kommunens ekonomi. Ifall inkomstfinansieringen och kostnadsut-
vecklingen inte trots åtgärder fås i tillräcklig balans måste man i större utsträckning än tidi-
gare öka den utomstående finansieringen.  
 
Kommunens primära uppgift är att ordna service för kommuninånarna. Förutsättningen för 
god service är tillgång och kvalitetssäkring gällande både den egna serviceproduktionen 
och köpt service. Ifall det förekommer störningar i serviceproduktionens kontinuitet och kva-
litet kan servicetagaren förorsakas stor skada. 
 
Sörningar i vattenförsörjningen, energiförsörjningen och i olika datasystem kan i värsta fall 
förorsaka farosituationer. Inverkningarna av störningar i serviceproduktionen kan vara vid-
sträckta och påverka också andra instanser än enbart servicetagarna. Olika störningar har 
ofta också en negativ inverkan på bilden av kommunen i offentligheten och på ekonomin. 
Då negativa inverkningar anhopas kan skadorna vara mycket stora och långvariga. Särskilt 
hot som riktas mot datasystemen utgör en betydande risk för kommunens serviceprodukt-
ion. Funktionsstörningar i centrala datasystem försvagar avsevärt effektiviteten i kommu-
nens serviceproduktion. Störningen kan i värsta fall avbryta hela serviceproduktionen. Dess-
sutom kan sekretessbelagd information i kommunens besittning äventyras. Allt mera upp-
märksamhet borde i fortsättningen fästas vid datasäkerheten.  
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RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERING AV 
VERKSAMHETEN 

 
Uppkomsten av räkenskapsperiodens resultat beskrivs i resultaträkningen och finansiering-
en av verksamheten i finansieringskalkylen. Här beaktas endast kommunens externa konto-
transaktioner. 

 

Resultaträkning och nyckeltal 

 

(1 000 euroa) 2011 2012 2013 Muutos %

Toimintatuotot 35 001,8 34 469,6 31 972,9 -7,2

Toimintakulut -195 433,8 -211 089,9 -217 846,4 3,2

Toimintakate -160 432,1 -176 620,3 -185 873,5 5,2

Verotulot 159 222,4 159 412,7 171 133,2 7,4

Valtionosuudet 25 009,0 23 702,1 23 251,4 -1,9

Rahoitustuotot ja -kulut

   Korkotuotot 213,0 193,3 123,2 -36,3

   Muut rahoitustuotot 1 816,6 566,6 432,9 -23,6

   Korkokulut -2 654,5 -2 429,7 -1 991,0 -18,1

   Muut rahoituskulut -109,8 -66,8 -104,2 56,1

Vuosikate 23 064,6 4 757,9 6 971,9 46,5

Poistot ja arvonalentumiset -12 670,6 -13 110,9 -13 552,5 3,4

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

Tilikauden tulos 10 394,0 -8 353,0 -6 580,6 -21,2

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 33,3 30,5 27,0 -11,4

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -36,9 -13,1 140,7 -1 178,0

Tilikauden yli-/alijäämä 10 390,4 -8 335,6 -6 412,8 -23,1

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatulot/Toimintamenot, % 17,9 16,3 14,7

Vuosikate prosenttia poistoista 182,0 36,3 51,4

Vuosikate, €/asukas 620 127 184

Asukasmäärä 31.12 37 192 37 583 37 913  
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Resultaträkningens verksamhetsinkomster och -utgifter 

År 2013 ändrade verksamhetsinkomsterna med -7,2 % (2012: -1,5 %, 2011: +2,5 %) och 
verksamhetsutgifterna med 3,2 % (2012: +8 %, 2011: +3,7 %). De minskade verksamhets-
inkomsterna jämfört med år 2012 förklaras med att försäljningsinkomsterna från anlägg-
ningstillgångar var klart mindre. Verksamhetsinkomsterna påverkades också av att utfallet 
av markanvändningsavtalsersättningar var avsevärt mindre än år 2012. Ökningen på 3,2 % 
av verksamhetsutgifterna var avsevärt mindre än ökningen på 8 % år 2012 (2011: 3,7 % 
och 2010: 2,8 %). Verksamhetsbidraget ökade med 5,2 % (2012: 10,1 % och 2011: 4,0 %). 
 

 
Skatteinkomster och statsandelar 
Det totala inflödet av skatteinkomster, 171,1 milj. euro (2012: 159,4 milj. e; 2011: 159,2 milj. 
e; 2010: 154,6 milj. e), ökade jämfört med året innan med till och med 11,7 milj. euro, dvs. 
6,8 %. Kommunalskattens avkastning var 10,4 milj. euro större än året innan och fastig-
hetsskatten 1,1 milj. euro större.  
De ökade skatteinkomsterna beror delvis på att redovisningen av förvärvs- och kapitalin-
komster i december 2013 var större än vanligt. Ökningen berodde på den påskyndade re-
dovisningen av restskatterna för skatteåret 2012. För Kyrkslätts kommuns del var det fråga 
om 1,6 milj. euro. Redovisningen av förvärvs- och kapitalinkomster i januari 2014 var i 
samma mån mindre. På grund av detta är skatteinkomsterna för år 2013 inte direkt jämför-
bara med övriga år. 
De ökade skatteinkomsterna beror också på att en del av fastighetsskattesatserna höjdes 
för år 2013. 
 
Statsandelarna uppgick till 23,3 milj. euro, vilket var 1,9 % mindre än året innan.  

 
 
Årets resultat 
Med anledning av ökade skatteinkomster förbättrades skattefinansieringen (skatteinkomster 
+ statsandelar) jämfört med år 2012 med 6,2 % (2012: -0,6 %; 2011 +3,6 %). Årsbidraget 
förbättrades något från förra året men var klart svagare än år 2011. Årsbidraget var 7,0 milj. 
euro (2012: 4,8 milj. e; 2011: 23,1 milj. e). Årsbidraget räckte inte till att täcka de planenliga 
avskrivningarna. Årets resultat uppvisade ett underskott på -6,6 milj. euro (2012: -8,4 milj. e; 
2011: +10,4 milj. e) och räkenskapsperiodens underskott var -6,4 milj. euro då man beaktar 
avskrivningsdifferensen och ändringar i reserven (2012: -8,4 milj. e; 2011: +10,4 milj. e). 

 

Finansieringsanalys 

 

Den kombinerade effekten av årsbidraget, slumpmässiga poster och inkomstfinansieringens 

korrigeringsposter, d.v.s. självfinansieringsandelen var i finansieringsanalysen år 2013 4,8 

milj. euro (2012: bara 0,3 milj. e; 2011: 19,6 milj. e). Nettofinansieringsbehovet av investe-

ringsutgifter var 14,8 milj. euro (2012: 14,2 milj. e; 2011: 16,5 milj. e). På grund av det svaga 
årsbidraget var penningflödet för verksamheten och investeringarna -7,3 milj. euro (2012: -
9,3 milj. e; 2011: +6,8 milj. e).  
 
Långfristiga lån amorterades under årets lopp med 8,8 milj. euro. För att täcka finansie-
ringsbehovet lyftes 10,0 milj. euro i nya lån. Den kombinerade effekten av verksamhetens 
och investeringarnas samt finansieringens penningflöden på kommunens penningmedel var 
-0,4 milj. euro (2012: -0,5 milj. euro; 2011: -1,1 milj. euro). 
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Kommunens lånestock var i slutet av året 89,1 milj. euro, och 2 351 euro per invånare 
(2012: 88,1 milj. e, 2 345 e/inv.; 2011: 84,8 milj. e, 2 281 e/inv.). 
 
Kommunens likviditet försvagades mot slutet av året och ett långfristigt lån lyftes i decem-
ber. I slutet av räkenskapsåret räckte kassan till för 14 dagar (2012: 32 dagar; 2011: 34 da-
gar). 
 

Av finansieringskalkylens nyckeltal anger låneskötselbidraget om kommunens inkomstfi-

nansiering räcker till för betalning av räntor och amorteringar på främmande kapital. In-

komstfinansieringen räcker till för betalning av räntorna och amorteringarna på lånen om 
nyckeltalets värde är 1 eller större. När nyckeltalets värde blir under 1 är kommunens låne-
skötselförmåga svag. Låneskötselbidraget var 0,9 (2012: 0,6, 2011: 2,6). 
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Finansieringsanalys och dess nyckeltal 

 

(1 000 euroa) 2011 2012 2013

Toiminnan rahavirta

• Vuosikate 23 064,6 4 757,9 6 971,9

• Satunnaiset erät 
• Tulorahoituksen korjauserät -3 432,9 -4 408,8 -2 155,3

19 631,7 349,1 4 816,5
Investointien rahavirta

• Investointimenot -17 643,4 -14 350,1 -15 021,4

• Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 109,1 172,7 234,1

• Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitulot 3 717,5 4 508,1 2 714,4

-12 816,8 -9 669,3 -12 072,9

Toiminnan ja investointien rahavirta 6 814,8 -9 320,2 -7 256,3

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

• Antolainasaamisten lisäykset -1 494,3 -9,3 -64,9

• Antolainasaamisten vähennykset
-1 494,3 -9,3 -64,9

Lainakannan muutokset

• Pitkäaikaisten lainojen lisäys 12 500,0 10 000,0

• Pitkäaikaisten lainojen vähennys -7 251,3 -8 993,9 -8 790,6

• Lyhytaikaisten lainojen muutos -228,6 -203,7

-7 251,3 3 277,5 1 005,7

Muut maksuvalmiuden muutokset
• Toimeksiantojen varojen ja pääomien

muutokset 29,8 127,2 -40,3

• Vaihto-omaisuuden muutos -30,3 -89,8 0,3

• Saamisten muutos -5 052,3 2 695,3 4 046,3

• Korottomien velkojen muutos 5 858,4 2 854,8 1 876,4

805,8 5 587,5 5 882,7

Rahoituksen rahavirta -7 939,9 8 855,7 6 823,4

Rahavarojen muutos -1 125,0 -464,5 -432,9

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12. 21 014,8 20 550,2 20 117,3

Rahavarat 1.1. -22 139,8 -21 014,8 -20 550,2

-1 125,0 -464,5 -432,9

Rahoituslaskelman tunnusluvut:

Investointien tulorahoitus, % 139,5 33,6 47,1

Pääomamenojen tulorahoitus, % 91,2 20,5 29,5

Lainanhoitokate 2,6 0,6 0,9

Kassan riittävyys, pv 34 32 14  
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Kommunens balansräkning och dess nyckeltal 

 
Balansomslutningen minskade med 3,9 milj. euro jämfört med året innan (2012: -2,6 milj. e 
och 2011: +8,9 milj. e).  

  
 Aktiva 
 Värdet av immateriella och materiella tillgångar bland bestående aktiva ökade under året 

med 0,7 milj. euro (2012: 0,5 milj. e och 2011: 2,8 milj. e). 
  
 Gruppen kassa och bank bland rörliga aktiva minskade under året med 0,4 milj. euro från 

20,3 milj. euro till 19,9 milj. euro (2012: 0,5 milj. euro från 20,8 milj. euro till 20,3 milj. euro 
och 2011: 1,1 milj. e, från 21,9 milj. euro till 20,8 milj. euro). 

 
Passiva 

 Det egna kapitalet minskade med ett belopp som motsvarade räkenskapsperiodens under-
skott, dvs. med 6,4 milj. euro.  
Det främmande kapitalet ökade totalt med 2,8 milj. euro, det långfristiga främmande kapi-
talet ökade med 2,5 milj. euro och det kortfristiga ökade med 0,3 milj. euro.  
 

 
Balansräkningens nyckeltal 
 

Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet, tolerans för underskott och förmåga att klara av 

förbindelser på lång sikt. 70 % kan anses vara en bra målnivå för soliditet. En soliditetsgrad 

på 50 % eller mindre innebär en betydande skuldbelastning. 
 
Kommunens soliditetsgrad försvagades från 41,8 procent till 39,6 procent. Ett år tidigare 
försvagades självförsörjningsgraden från 45,1 procent till 41,8 procent och år 2011 steg 
självförsörjningsgraden från 42,0 procent till 45,1 procent.  
 

Nyckeltalet för den relativa skuldsättningen anger hur mycket av kommunens driftsinkoms-

ter som behövs för att återbetala det främmande kapitalet. Ju mindre nyckeltalets värde för 

skuldsättning är, desto bättre möjligheter har kommunen att klara av återbetalningen av lå-
nen med inkomstfinansiering. Nyckeltalets värde steg med 1,1 procentenheter från föregå-
ende års 57,1 procent till 58,2 procent (2012: steg med 3,2 procentenheter från föregående 
års 53,9 procent till 57,1 procent och 2011: minskade med 2,7 procentenheter från föregå-
ende års 56,7 procent till 53,9 procent).  
 

Ackumulerat överskott (underskott) anger hur mycket ackumulerat överskott kommunen har 

som rörelsemarginal för de kommande åren, eller hur mycket ackumulerat underskott, som 

ska täckas under de kommande åren. Kommunens nyckeltals värde räknat per invånare för-

svagades från 811 euro till 635 euro (2012: försvagades från 1 044 euro till 811 euro och 
2011: förstärktes från 770 euro till 1 044 euro).  
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Kommunens balansräkning 

 
2013 2012

1 000 € 1 000 €

2 127,75 2 002,87

346,03 425,99

1 781,71 1 576,88

159 756,19 159 194,74

24 386,99 24 522,38

85 117,22 86 484,86

46 784,83 45 358,32

2 236,18 1 462,65

6,24 6,24

1 224,74 1 360,29

27 140,20 27 141,55

25 156,67 25 167,28

1 449,88 1 449,88

533,65 524,39

189 024,14 188 339,16

2,02 41,04

75,74 79,20

379,80 427,23

457,56 547,47

405,39 405,72

404,54 405,22

0,85 0,49

7 615,80 11 662,10

571,43 714,29

571,43 714,29

7 044,37 10 947,82

4 243,44 6 225,91

2 089,85 3 332,87

711,08 1 389,04

206,61 206,61

206,61 206,61

19 910,73 20 343,64

28 138,54 32 618,07

217 620,24 221 504,70VASTAAVAA  YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT  YHTEENSÄ

RAHAT JA PANKKISAAMISET 

RAHOITUSARVOPAPERIT 

OSAKKEET JA OSUUDET 

SIIRTOSAAMISET

MUUT SAAMISET 

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYYNTISAAMISET

SAAMISET

PITKÄAIKAISET SAAMISET

MUUT SAAMISET 

VALMIIT TUOTTEET

VAIHTO-OMAISUUS 

AINEET JA TARVIKKEET

TOIMEKSIANTOJEN VARAT  YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT 

MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT

VALTION TOIMEKSIANNOT 

LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKAT

PYSYVÄT VASTAAVAT  YHTEENSÄ

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 

MUUT SAAMISET 

MUUT LAINASAAMISET

SIJOITUKSET 

OSAKKEET JA OSUUDET 

ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 

KONEET JA KALUSTO 

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

RAKENNUKSET 

AINEELLISET HYÖDYKKEET

MAA- JA VESIALUEET

AINEETTOMAT OIKEUDET

MUUT PITKÄAIKAISET MENOT

PYSYVÄT VASTAAVAT 

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

VASTAAVAA 
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2013 2012

1 000 € 1 000 €

59 989,99 59 989,99

565,51 565,51

30 489,23 38 824,84

-6 412,83 -8 335,61

84 631,91 91 044,74

260,27 287,29

606,16 606,16

866,43 893,45

2,34 41,04

3 290,19 3 474,95

490,47 537,98

3 782,99 4 053,96

89 564,71 87 038,85

77 155,35 75 368,94

3 187,17 3 764,20

1 661,98 1 328,14

7 560,20 6 577,57

38 774,20 38 473,70

8 213,59 8 418,35

576,63 575,57

8,04 3,00

10 314,89 11 398,61

2 322,30 1 742,15

17 338,75 16 336,01

128 338,91 125 512,55

217 620,24 221 504,70

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuus-% 39,6 41,8

Suhteellinen velkaantuneisuus-% 58,2 57,1

Kertynyt ylijäämä, 1 000 € 24 076 30 489

Kertynyt ylijäämä, €/asukas 635 811

Lainakanta 31.12., 1 000 € 89 133 88 127

Lainakanta 31.12., €/asukas 2 351 2 345

Lainasaamiset 1 000 € 1 450 1 450

Asukasmäärä 37 913 37 583

VASTATTAVAA  YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA  YHTEENSÄ

SIIRTOVELAT 

MUUT VELAT

LYHYTAIKAISET OSTOVELAT 

SAADUT ENNAKOT

LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ

LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.

LYHYTAIKAINEN 

MUUT VELAT

SAADUT ENNAKOT

LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ

PITKÄAIKAINEN 

LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL 

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT  YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA 

MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT 

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 

VALTION TOIMEKSIANNOT 

POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS  YHTEENSÄ

POISTOERO 

VAPAAEHTOISET VARAUKSET 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS 

EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 

ARVONKOROTUSRAHASTO 

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 

VASTATTAVAA 
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Totalinkomster och -utgifter 

 
Kalkylen över totalinkomsterna och -utgifterna har utarbetats utgående från resultaträkningen och 
finansieringskalkylen, som endast innehåller externa inkomster, utgifter och finansieringstransakt-
ioner. 

 

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

1 000 € % 1 000 € % 1 000 € %

TULOT

Varsinainen toiminta

Toimintatuotot 35 001,8 15,7 34 469,6 14,9 31 972,9 13,5

Verotulot 159 222,4 71,5 159 412,7 69,0 171 133,2 72,1

Valtionosuudet 25 009,0 11,2 23 702,1 10,3 23 251,4 9,8

Korkotuotot 213,0 0,1 193,3 0,1 123,2 0,1

Muut rahoitustuotot 1 816,6 0,8 566,6 0,2 432,9 0,2

Satunnaiset tuotot

Tulorahoituksen korjauserät

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot -3 432,9 -1,5 -4 408,8 -1,9 -2 155,3 -0,9

Investoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 109,1 0,5 172,7 0,1 234,1 0,1

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitulot 3 717,5 1,7 4 508,1 2,0 2 714,4 1,1

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 12 500,0 5,4 10 000,0 4,2

Lyhytaikaisten lainojen lisäys -0,2 0,0 -203,7 -0,1

Oman pääoman lisäykset

Kokonaistulot yhteensä 222 656,3 100,0 231 116,1 100,0 237 503,0 100,0

MENOT

Varsinainen toiminta

Toimintakulut 195 433,8 87,0 211 089,9 89,1 217 846,4 111,1

Korkokulut 2 654,5 1,2 2 429,7 1,0 1 991,0 1,0

Muut rahoituskulut 109,8 0,0 66,8 0,0 104,2 0,1

Satunnaiset kulut

Tulorahoituksen korjauserät

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappiot

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit 17 643,4 7,9 14 350,1 6,1 -15 021,4 -7,7

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten lisäykset 1 494,3 0,7 9,3 0,0 -64,9 0,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 7 251,3 3,2 8 993,9 3,8 -8 790,6 -4,5

Lyhytaikaisten lainojen vähennys

Oman pääoman vähennykset

Kokonaismenot yhteensä 224 587,1 100,0 236 939,8 100,0 196 064,7 100,0

201320122011
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SAMMANSTÄLLNING AV DE SAMFUND SOM INGÅR I 
KONCERNBOKSLUTET 

 

 
 

 
En samfundsspecifik specifikation över kommunens innehav i andra bolag presenteras i no-
terna till bokslutskalkylerna. 
 
Koncernbokslutet och dess nyckeltal presenteras i samband med bokslutets bokslutskalky-
ler. 
 

 

STYRNING AV KONCERNENS VERKSAMHET 

 
Koncernstyrningen har i kommunen ordnats i enlighet med § 25 a i kommunallagen. I kon-
cernstyrningen iakttas koncerndirektiven som godkänts av kommunfullmäktige. Dotterbola-
gens representant vid bolagsstämmor rapporterar till kommunstyrelsen om dotterbolagens 
situation när bolagens verksamhetsberättelser har behandlats i bolagsstämmorna. 

 

 

BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 

 
Kommunstyrelsen föreslår följande gällande behandlingen av räkenskapsperiodens resul-
tat,– 6 580 589,60 euro: 
 

 beloppet på 27 019,42 euro som motsvarar räkenskapsperiodens planenliga avskriv-
ningar på avskrivningsdifferensprojekten intäktsförs av den tidigare gjorda avskriv-
ningsdifferensen, 

 

 från C.F. och Maria von Wahlbergs fond överförs 140 741,00 euro för att täcka det 
negativa verksamhetsbidraget för Eriksgårds jordbruks- och skogslägenhet,  

 

 räkenskapsperiodens underskott, 6 412 828,18 euro, överförs till kontot räkenskaps-
periodens över-/underskott i balansräkningen. 

 
 

Kombinerat (st.) Inte kombinerat 

Dotterbolag 
Bolag 

Fastighet -  och bostadsbolag 4 - 

Samkommuner 9 - 

Intressesamfund 5 - 

Totalt 17 - 

Kombinerat med koncernbokslutet 
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BUDGETUTFALL 
 
Resultaträkning 

Talousarvio

muutosten 

jälk.

Toteutuma Ero 

edelliseen 

vuoteen

%

51 559 135 53 236 149 2 175 909 4,3%

-245 225 822 -243 676 576 -8 296 528 3,5%

Verrattuna alkuperäiseen talousarvioon

-193 666 687 -190 440 427

167 624 000 171 133 163

23 311 449 23 251 394

Verorahoitus (yhteensä) 194 384 557 11 269 796 6,2%

-2 333 000 -1 539 138

-5 064 238 2 404 992

4 000 000 2 155 340 1 844 660 4408775

2 504 000 2 411 558 92 442 3290754

Yhteensä 4 566 898 1 937 102 7699529

1 439 762 6 971 890 -5 532 128 4 757 857

-15 746 748 -13 552 478

-14 306 986 -6 580 589

27 019

358 561 140 741

-13 948 425 -6 412 828

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT

MAANKÄYTTÖSOPIMUSKORVAUKSET

VUOSIKATE II

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7 535 597 -8 335 606

RAHASTOJEN MUUTOS -140 741 -13 056

POISTOERON MUUTOS -27 019 30 480

TILIKAUDEN TULOS -7 726 397 -8 353 030

POISTOT JA ARVONALENTUMISET  

YHTEENSÄ

-2 194 270 -13 110 887

VUOSIKATE I -11 624 128 -2 941 672

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 

YHTEENSÄ

-793 862 -1 736 625

183 114 761

VALTIONOSUUDET 60 055 0,3% 23 702 080

VEROTULOT -3 509 163 -2,1% 159 412 681

TOIMINTAKATE -3 226 260 -184 319 808

TOIMINTAKULUT  YHTEENSÄ -1 549 246 0,6% -235 380 048

6 987 754 -3,0%

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -1 677 014 -3,3% 51 060 240

Edellinen vuosi

vast. ajank.

Poikkeama %

 
 

 
Driftsekonomidelen 

Utfallet för verksamhetsinkomsterna i driftsekonomidelen av budgeten 2013 var 1,7 milj. euro 

och 3,3 % större än de beräknade inkomsterna i den ändrade budgeten. Jämfört med föregå-

ende år var förändringen 2,2 milj. euro och 4,3 %. 

 

Utfallet för verksamhetsutgifterna underskred anslagen i den ursprungliga budgeten med 1,5 

milj. euro, dvs. 0,6 %. Verksamhetsutgifterna var 7,0 milj. euro  dvs. 3,0 % större än i den ur-

sprungliga budgeten. Jämfört med föregående år var verksamhetsutgifterna 8,3 milj. euro och 

3,5 procent större. 

 

 
Resultaträkningsdelen 

Det totala inflödet av skatteinkomster, 171,1 milj. euro, var t.o.m. 3,5 milj. euro, dvs. 2,1 % 

större än året innan. Statsandelarna uppgick till 23,3 milj. euro, dvs. 0,3 % mindre än året in-

nan. Den totala influtna skattefinansieringen var 194,4 milj. euro dvs. 6,2 % mer än föregående 

år (2012: minskade med 0,6 %; 2011: ökade med 3,6 %; 2010: ökade med 10,6 %). 

 

Försäljningsvinsterna från anläggningstillgångar och markanvändningsavtalsersättningarna 

uppgick sammanlagt till 4,6 milj. euro, 1,9 milj. euron mindre än i den ursprungliga budgeten. 

Försäljningsvinster uppgick till 2,2 milj. euro, 1,8 milj. euro under den ursprungliga budgeten 

och markanvändningsavtalsersättningar 2,4 milj. euro, 0,1 milj. euro under budgeten. 
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Årets resultat 

Årsbidraget II var 5,5 milj. euro (2012: 4,8 milj. e; 2011: 23,1 milj. e; 2010: 21,9 milj. e). Års-

bidraget räckte inte till för att täcka avskrivningarna enligt plan och årets resultat visade ett un-

derskott på -6,4 milj. euro (2012: - 8,3 milj. e; 2011: +10,4 milj. e; 2010: +8,9 milj. e). 
 
 
Investeringsdelen 

Av utgifterna i den ändrade investeringsdelen förverkligades 67,9 % dvs. 15,0 milj. euro och av 

nettoutgifterna 63,3 % dvs. 14,2 milj. euro.  

 

 



   

Bokslut 2013 25 BUDGETUTFALL 
 

 
 

FÖRVERKLIGANDE AV DE BINDANDE MÅLEN UPPSTÄLLDA FÖR ÅR 
2013  
.  

 

 

 

För genomförandet av kommun- och servicestrategin ställde man för år 2013 upp sju bindande 

mål på kommunnivå. 

 

 

 

 
KYRKSLÄTT I UTVECKLING I HELSINGFORSREGIONEN (perspektiv) 

 
Mål: En balanserad befolkningstillväxt och -struktur 

 

Kritisk framgångsfaktor  
 Sammanhängande och helhetsekonomisk samhällsstruktur 

 

Bedömningskriterium  
Utarbetande av en utvecklingsbild för Kyrkslätt för åren 2015–2050 

 

Mål 1 Målnivå år 2013 

Utvecklingsbilden blir färdig. 

 

 

Utvecklingsbilden för Kyrkslätt godkänns 

av fullmäktige i september 2013. 

 

Ställning 31.12.2013: 

Uppgörande av en utvecklingsbild för ma-

ranvändningen och en servicenätutredning 

inleds år 2013 och de blir klara våren 2014.  

 

 

Ansvar:  
Kommunstyrelsen / Koncernsektionen 
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Mål: En balanserad befolkningstillväxt och -struktur 

 

Kritisk framgångsfaktor  
 Sammanhängande och helhetsekonomisk samhällsstruktur 

 

Bedömningskriterium  
Bostadsproduktionen stämmer överens med intentionsavtalet mellan staten och kommunerna i 

Helsingforsregionen gällande markanvändning, boende och trafik 2012–2015. 

 

Mål 2 Målnivå år 2013-2015 

Målet för bostadsproduktion;  

 

andelen ARA-bostadsproduktion och  

 

den detaljplanlagda våningsytan som förut-

sätts av produktionsmålet genomförs enligt 

avtalet. 

 

i genomsnitt 330 bostäder/år 

 

i genomsnitt 20 % 

 

i genomsnitt 30 000 v-m2/år 

 

Ställning 31.12.2013: 

331 bostäder blev klara i kommunen år 

2013. Hälften av produktionen var bostäder 

i flervåningshus. 

Andelen ARA-bostadsproduktion var 22 % 

av antalet bostäder. 

6 000 v-m2 bostadsbyggrätt uppkom år 

2013. 

 

 

Ansvar:  
Kommunstyrelsen / Koncernsektionen 

 

 
Mål: Regionalt konkurrenskraftiga kommersiella tjänster och en näringsstruktur som stöder 
utvecklingen av arbetsplatssufficiensen 

 

Kritisk framgångsfaktor  
 Utveckling av företagsverksamhetsmiljön 

 

Bedömningskriterium  
Balans mellan utbud och efterfrågan på affärsutrymmes- och industritomter 

 

Mål 3 Målnivå år 2013-2015 

Tillräckligt utbud av affärsutrymmes- och 

industritomter 

 

i genomsnitt 10 tomtöverlåtelser/år 

 

Ställning 31.12.2013: 

Under 2013 överläts inte en enda tomt. 

 

 

Ansvar:  
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Kommunstyrelsen / Koncernsektionen 

 

 
 
ETT SERVICENÄT SOM FÖRNYAS (perspektiv) 

 
Mål: Kundorienterade och effektiva tjänster 

 

Kritisk framgångsfaktor 
Att stödja ungas kontroll över sitt liv  

 

Bedömningskriterium  
Fullföljande av samhällsgarantin för unga 

 

 

Mål 4 Målnivå år 2013 

Utarbetande av en plan för fullföljande av 

samhällsgarantin för unga. 

 

 

Mellanrapport i april 2013 

 

Planen färdig i september 2013 

 

Ställning 31.12.2013: 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 

28.10.2013 § 467 beslutat godkänna slut-

rapporten för planen för ungdomars sam-

hällsgaranti som färig och överlåta planen 

med tillhörande åtgärdsförslag till budget-

kommittén för bedömning i samband med 

uppgörandet av budgeten för år 2014. 

 

 

Ansvar:  
Kommunstyrelsen 

 
 

Bedömningskriterium  
Andelen 17–24-åringar utanför utbildning av åldersklassen 

 

Mål 5 Målnivå år 2013 

Minskad relativ andel av ungdomarna i 

fråga. 

 

 

Minskning på 2,4 procentenheter jämfört 

med nivån år 2010 

(13,8 %  11,4 %) 

 

Ställning 31.12.2013: 

 

12,0 % av de unga var utanför utbildning 

31.12.2012. 

Uppgifter för år 2013 är ännu inte tillgäng-

liga.  
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Ansvar:  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Bedömningskriterium  
Andelen 18–24-åriga arbetslösa av arbetskraften 

 

Mål 6 Målnivå år 2013 

Minskad relativ andel av ungdomarna i 

fråga. 

 

 

Minskning på 1,1 procentenheter jämfört 

med nivån år 2011 

(8,1 %  7,0 %) 

 

Ställning 31.12.2013: 

 

Ungdomsarbetslösa var 8,2 % 31.12.2012.  

Uppgifter för år 2013 är ännu inte tillgäng-

liga. 

 

 

Ansvar:  
Kommunstyrelsen 
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EN BALANSERAD EKONOMI (perspektiv) 

 
Mål: Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar  

 

Kritisk framgångsfaktor  
 Ökning av verksamhetens produktivitet och bevarande av ett starkt skatteunderlag 

 

Bedömningskriterium 
En balanserad kommunekonomi 

 

Mål 7 Målnivå år 2013 

Det program för balansering av ekonomin 

som kommunfullmäktige fastställde 2011 

uppdateras. 

 

 

 

 

 

 

Ett åtgärdsprogram som grundar sig på det 

uppdaterade balanseringsprogrammet utar-

betas. 

 

Balanseringsprogrammet har uppdaterats 

våren 2013. 

 

Ställning 31.12.2013: 

 

Kommunstyrelsen behandlade i mars pro-

grammet för balansering av kommunens 

ekonomi och beslutade om fortsatta åtgär-

der.    

 

Åtgärdsprogrammet utarbetas innan budge-

ten för 2014 behandlas i kommunstyrelsen. 

 

Ställning 31.12.2013: 

 

Vård- och omsorgsnämnden behandlade åt-

gärdsprogrammet 16.4.2013. 

 

 

Ansvar:  

Kommunstyrelsen 
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MÅL FÖR KONCERNSAMFUNDEN 
 

Kyrkslätts Hyresbostäder Ab 
Kyrkslätts Hyresbostäder Ab är ett allmännyttigt hyreshusbolag som ägs av Kyrkslätts kom-

mun. Bolagets verksamhetsprincip är att underhålla och bygga högklassiga och förmånliga hy-

resbostäder, där de boende har en trivsam och trygg boendemiljö med behövliga tjänster. Bo-

städerna har i huvudsak byggts med aravalån och kommunens stöd. 

 
Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori 
Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori är ett hyreshusbolag som ägs av Kyrkslätts 

kommun och Senatfastigheter. Bolagets hyreshus finns i Obbnäs. Kommunen äger 149 av bo-

lagets aktier och Senatfastigheter äger 1 aktie. 

 

As Oy Kirkkonummen Masalanhovi 
Kyrkslätts kommun äger 56,2 % av aktiestocken i As Oy Kirkkonummen Masalanhovi. Bola-

gets bostadshus som blev färdigt år 1994 omfattar 31 lägenheter och finns i Masaby. 

 

 Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti 
Kyrkslätts kommun äger 64,7 % av aktiestocken i Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskusta-

pysäköinti. Bolaget äger parkeringshuset på Ervastvägen 9. 

 

 

Mål Målnivå år 2013 

Verksamheten är ordnad på ett ekonomiskt, 

effektivt och kundorienterat sätt så att förut-

sättningarna för skötseln av bolagens bas-

uppgift tryggas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhållet av bolagens byggnadsbestånd 

är ordnat så att dess värde bevaras. 

 

 

Kyrkslätts Hyresbostäder Ab 

- bostädernas beläggningsgrad är minst 

98 % 

- kreditförlusterna uppgår till högst 0,5 % 

av totalinkomsten  

 

Beläggningsgraden följs upp månatligen, 

kreditförlusterna rapporteras i samband med 

bokslutet. 

 

Ställning 31.12.2013: 

Användningsgraden i bostäderna: 97,13 %. 

Målet uppnåddes inte. 

Kreditförlusternas andel av totalinkomsten 

var 0,6 %. Målet uppnåddes inte. 

 

 

Planen för renovering av bolagets bygg-

nadsbestånd och planens utfall rapporteras i 

samband med delårsöversikterna och boks-

lutet. 
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DRIFTSEKONOMINS UTFALL 
 

Driftsekonomins bindande verkan 
 

Kommunfullmäktige har beslutat att den sammanräknade skillnaden mellan verksamhetsin-
komster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget, är 
bindande för fullmäktige. Målen under rubriken ”Verksamhetsmål” i motiveringarna för verk-
samheterna i driftsekonomidelen är bindande för fullmäktige. 
 
Nyckeltalen i motiveringarna för driftsekonomidelen är vägledande, men väsentliga avvikelser 
från dem ska rapporteras i delårsöversikterna och årsberättelsen. 

 

 

Driftsekonomidelens utfall enligt organ 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Toimielin talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Tarkastuslautakunta

Toimintatulot 600 -600

Toimintamenot -74 298 -74 298 -75 207 909

Toimintakate (S) -74 298 -74 298 -74 607 309

Kunnanhallitus

Toimintatulot 3 008 555 3 008 555 2 903 082 105 473

Toimintamenot -11 746 453 -11 746 453 -11 169 649 -576 804

Toimintakate (S) -8 737 898 -8 737 898 -8 266 567 -471 331

Perusturvalautakunta

Toimintatulot 9 499 502 107 000 9 606 502 9 536 477 70 025

Toimintamenot -96 464 819 -6 107 000 -102 571 819 -102 362 432 -209 387

Toimintakate (S) -86 965 317 -6 000 000 -92 965 317 -92 825 955 -139 362

Sivistyslautakunta

Toimintatulot 883 000 883 000 950 101 -67 101

Toimintamenot -10 856 826 -250 000 -11 106 826 -10 983 870 -122 956

Toimintakate (S) -9 973 826 -250 000 -10 223 826 -10 033 769 -190 057

Suomenkielinen varhaiskasvatus- 

ja opetuslautakunta

Toimintatulot 4 533 000 4 533 000 5 057 397 -524 397

Toimintamenot -57 961 708 -1 100 000 -59 061 708 -59 007 467 -54 241

Toimintakate (S) -53 428 708 -1 100 000 -54 528 708 -53 950 070 -578 638

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- 

ja opetuslautakunta

Toimintatulot 679 000 679 000 886 574 -207 574

Toimintamenot -14 366 200 -14 366 200 -14 114 707 -251 493

Toimintakate (S) -13 687 200 -13 687 200 -13 228 133 -459 067
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Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Toimielin talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Liikuntalautakunta

Toimintatulot 718 750 718 750 818 841 -100 091

Toimintamenot -2 932 333 -140 000 -3 072 333 -3 163 054 90 721

Toimintakate (S) -2 213 583 -140 000 -2 353 583 -2 344 213 -9 370

Nuorisolautakunta

Toimintatulot 265402 265402 272839 -7 437

Toimintamenot -1 444 005 -1 444 005 -1 412 173 -31 832

Toimintakate (S) -1 178 603 -1 178 603 -1 139 334 -39 269

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Toimintatulot 445 000 445 000 519 368 -74 368

Toimintamenot -6 874 994 394 213 -6 480 781 -6 431 797 -48 984

Toimintakate (S) -6 429 994 394 213 -6 035 781 -5 912 429 -123 352

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Toimintatulot 618 825 618 825 668 206 -49 381

Toimintamenot -1 149 855 -1 149 855 -1 170 417 20 562

Toimintakate (S) -531 030 -531 030 -502 211 -28 819

Direktionen för utrymmes- och
produktionstjänsterPalvelutuotannon johtokunta

Toimintatulot 30 834 001 -220 000 30 614 001 31 416 503 -802 502

Toimintamenot -32 271 670 -1 334 213 -33 605 883 -33 339 427 -266 456

Toimintakate (S) -1 437 669 -1 554 213 -2 991 882 -1 922 924 -1 068 958

Eerikinkartanon johtokunta

Toimintatulot 191100 191100 206163 -15 063

Toimintamenot -549 661 -549 661 -346 918 -202 743

Toimintakate (S) -358 561 -358 561 -140 755 -217 806

Toimielimet yhteensä

Toimintatulot 51 676 135 -113 000 51 563 135 53 236 151 -1 673 016

Toimintamenot -236 692 822 -8 537 000 -245 229 822 -243 577 118 -1 652 704

Toimintakate -185 016 687 -8 650 000 -193 666 687 -190 340 967 -3 325 720
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REVISIONSNÄMNDEN 
 

REVISION 
 

 

Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tehtävät talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Tarkastustoimi

Toimintatulot 600 -600

Toimintamenot -74 298 -74 298 -75 207 909

Toimintakate (S) -74 298 -74 298 -74 607 309

S = valtuustoon nähden sitova taso (sitovuustason ylitys alleviivattu)  
 

 
Revisionsnämnden sammanträdde åtta gånger under år 2013. 

 

 
 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tehtävät talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Luottamushenkilöhallinto

Toimintatulot 49 507 -49 507

Toimintamenot -856 287 -856 287 -787 400 -68 887

Toimintakate -856 287 -856 287 -737 893 -118 394

Varaukset ja projektit

Toimintatulot 80 000 80 000 12 673 67 327

Toimintamenot -1 521 509 -1 521 509 -1 192 358 -329 151

Toimintakate -1 441 509 -1 441 509 -1 179 684 -261 824

Konsernihallinto

Toimintatulot 570 861 570 861 169 987 400 874

Toimintamenot -6 764 072 -6 764 072 -6 864 342 100 270

Toimintakate -6 193 211 -6 193 211 -6 694 355 501 144

Sisäiset palvelut

Toimintatulot 2 357 694 2 357 694 2 220 186 137 508

Toimintamenot -2 604 585 -2 604 585 -2 328 373 -276 212

Toimintakate -246 891 -246 891 -108 186 -138 704

Yhteensä

Toimintatulot 3 008 555 3 008 555 2 452 353 556 202

Toimintamenot -11 746 453 -11 746 453 -11 172 473 -573 980

Toimintakate (S) -8 737 898 -8 737 898 -8 720 120 -17 778
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FÖRTROENDEFÖRVALTNING 
 

Budgetutfall 
 

 
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tehtävät talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Luottamushenkilöhallinto

Toimintatulot 49 507 -49 507

Toimintamenot -856 287 -856 287 -787 400 -68 887

Toimintakate -856 287 -856 287 -737 893 -118 394  
 

 
Kommunfullmäktige 

 
Fullmäktige sammanträdde tio (10) gånger under året och behandlade 174 ärenden. 
Ledamöterna lämnade 9 fullmäktigemotioner och kommunstyrelsen svarade på 22 
fullmäktigemotioner. 
 

 Kommunfullmäktiges mest betydande beslut 2013 
 
Val av ledamöter till förtroendeorganen 
På basis av resultatet i kommunalvalet som ordnades i oktober 2012 valde kommun-
fullmäktige i januari 2013 ledamöter till förtroendeorganen i enlighet med den platsför-
delning som de politiska grupperna förhandlat fram. Kommunstyrelsen och nämnderna 
valde sedan för sin del ledamöter till sina underställda organ. 
 
Kommunens utlåtanden om utkastet till kommunstrukturlag, metropolområdets 
förutredning, tillsättande av särskild kommunindelningsutredning enligt kom-
munstrukturlagen samt beredningen av lagstiftningen som gäller metropolför-
valtningen 
Fullmäktige fick under ett flertal sammanträden under årets lopp ge utlåtanden om 
kommunens ståndpunkt gällande betydande förslag beträffande kommunstruktur och 
förvaltningsmodeller. I sina utlåtanden betonade Kyrkslätt kommunens vilja och för-
måga att kvarstå som självständig kommun men också sin vilja att samarbeta med 
grannkommunerna. Som konkret åtgärd inleddes kommunernas frivilliga utredning med 
Esbo och Grankulla stad samt Kyrkslätts och Vichtis kommun om kommunernas interna 
samarbets- och kommunsannslagningsmöjligheter. 
 
Socialvårdens, primärhälsovårdens och den specialiserade sjukvårdens samar-
bete kring anskaffning av gemensamt kunddatasystem 
Målet med detta s.k. Apotti-projekt är att skaffa ett tidsenligt datasystem gemensamt för 
social- och hälsovården för att ersätta den nuvarande splittrade systemmodellen. Full-
mäktige godkände upphandlingssamarbetsavtalet för Kyrkslätts kommuns del i maj 
2013. 
 
Nedläggning av Upinniemen koulu 
Verksamheten i Upinniemen koulu avslutades fr.o.m. 1.8.2013 och dess elevupptag-
ningsområde slogs ihop med Kantvikin koulus elevupptagningsområde. 
 
Godkännande av arrenderingsgrunder för egnahemstomter på Smedsede III de-
taljplaneområde 
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Fullmäktige beslutade i maj 2013 om uthyrningsgrunder för en del av Smedsede egna-
hemshusområde. Tidigare baserade sig tomtöverlåtelse helt på försäljning. 
 
Godkännande av avtal om överlåtelse av rörelse, avtal om överföring av personal 
och serviceavtal gällande ekonomi- och löneförvaltningstjänsterna 
Fullmäktige fastställde överföringen av ekonomi- och löneförvaltningens servieverk-
samhet till Kunnan Taitoa Oy fr.o.m. 1.10.2013. I och med utlokaliseringen övergick 12 
st. av kommunens anställda i den nya arbetsgivarens tjänst. 
 
Handikappolitiskt program 
Det handikappolitiska programmet i Kyrkslätt som godkändes i fullmäktige i november 
2013 består av beskrivningar av servicen som erbjuds handikappade personer samt av 
utvecklingsmål i anslutning till dessa. 
 
Allmänna principer för utveckling av vattenförsörjning i glesbygdsområden samt 
bidragsprinciper för vattenandelslag 
Fullmäktige preciserade i december stödkriterier för vattenandelslagen projekt samt 
principerna för fastställande av verksamhetsområden. Projekten som ska stödas ska 
uppfylla både bidragsprinciperna och kraven som ställts för andelslagsprojekt i de all-
männa principerna för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygdsområden. 
 
 

Kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsen sammanträdde 29 gånger under året och behandlade 545 ärenden.  
 
Tyngdpunktsområden för verksamheten 
Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och verksamhet inom de 
av kommunfullmäktige godkända allmänna målen och riktlinjerna. Målet är att kommu-
ninvånarna har tillgång till god basservice till ett totalekonomiskt fördelaktigt pris. 
 
Till kommunstyrelsens uppgifter hör särskilt  

 ärenden som berör byggprojekt och styrande av projekt 
 ärenden som berör kommunens ekonomi 
 givande av utlåtanden om utvecklingsprojekt 
 ärenden som berör markanvändning och tomter 
 planberedning / planberedning för kommunfullmäktige 
 styrande av regionalt samarbete 
 personalärenden 

 

 

Förvaltning och ekonomi 
 
Riskkontroll, försäkringsskydd 
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia blev kommunens försäkringsbolag fr.o.m. 1.1.2013 
tills vidare så att den lagstadgade olycksfallsförsäkringen övergick till Fennia fr.o.m. 1.4.2013 
och det övriga försäkringsskyddet fr.o.m. 1.1.2013. 
 
 
Personalpolitik 
Kommunstyrelsen och -fullmäktige behandlade och godkände i juni överföringen av 
Kyrkslätts kommuns personal- och ekonomiförvaltning till Taitoa. 
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RESERVERINGAR OCH PROJEKT 
 

Budgetutfall 
 

 
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tehtävät talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Varaukset ja projektit

Toimintatulot 80 000 80 000 12 673 67 327

Toimintamenot -1 521 509 -1 521 509 -1 192 358 -329 151

Toimintakate -1 441 509 -1 441 509 -1 179 684 -261 824  
 

 
I verksamhetens dispositionsreserveringsanslag ingår en omplaceringsbank som är underställd 
kommunstyrelsen (anslagsreservering för befattningar 70 000 €). Från omplaceringsbanken kan 
man också anvisa anslag för bl.a. tillfälliga 
snabba vikariebehov inom sektorerna eller andra särskilda tilläggsbehov. 
 
Dispositionsreserveringsanslag är bl.a. 

 Kommunstyrelsens dispositionsmedel 32.000 € 

 Kommunfullmäktiges dispositionsmedel  20.000 € 

 Kommundirektörens dispositionsmedel 12.014 € 

 Centraliserad personalutbildning   30.551 € 

 Omplaceringsbanken (anslagsreservering för befattningar) 70 000 € 

 KomPL pensionsutgiftsbaserat icke-allokerat 178.383 € 

 Stöd till organisationer 60.000 € 

 Stöd till Stiftelsen för Kyrkslätts servicecentral  208.000 € 
- avtalsenligt allmänt bidrag (150.000 €) 
- verksamhetsutrymmesbidrag (58.000 €) 

 Fullföljande av hallavtal    80.000 € 

 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, verksamhetsbidrag   150.000 € 

 Vattenförsörjningsbidrag 350.000 € 
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KONCERNFÖRVALTNINGEN 
 

Budgetutfall 
 

 
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tehtävät talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Konsernihallinto

Toimintatulot 570 861 570 861 169 987 400 874

Toimintamenot -6 764 072 -6 764 072 -6 864 342 100 270

Toimintakate -6 193 211 -6 193 211 -6 694 355 501 144  
 

 

 
Verksamhetsmål och uppnående av dem 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Ökning och utveckling av samarbetet mellan per-
sonalen inom kommunens enheter för personal, 
ekonomi och allmän förvaltning. Tryggande av 
det nya kommunhusets förvaltningsfunktioner 
med den nuvarande förvaltningspersonalen samt 
utveckling av enhetliga verksamhetssätt för för-
valtningen i anslutning till ibruktagandet. 
 
Övergång till en så papperslös förvaltning som 
möjligt inom kommunens tjänstemanna- och ar-
betstagarorganisation. 
 
Man optimerar fortsättningsvis de olika organens 
förvaltningsprocesser, bedömer hurdana perso-
nalresurser som krävs för smidig hantering av 
processerna och bildar en effektiv samarbetsor-
ganisation för produktion av dessa tjänster. 

Personalen och personalbehovet inom kommu-
nens enheter för personal, ekonomi och allmän 
förvaltning definieras och samarbetsmodellerna 
planeras. Befattningsbeskrivningarna inom kon-
cernförvaltningen omvärderas. Förvaltningspoo-
lens verksamhet befästs. Hela verksamhetsorga-
nisationen har en fungerande ärendehantering, 
arkivering och styrning av funktionerna.  
 
Målen har uppnåtts före slutet av året och man 
har rapporterat om målen till kommunstyrelsen 
senast i december 2013. 
 
Man framskrider enligt projektplanen. Förnyandet 
av förvaltningen fortsätter 

under år 2013. Nya nätverksbaserade samarbets- 

och verksamhetssätt planeras som samarbete mel-

lan sektorerna. 
 
Ställning 31.12: 
 
Överföringen av vissa funktioner inom personal- 
och ekonomiförvaltningen till Kunnan Taitoa Oy 
genomfördes 1.10.2013. Samarbetet har fortsatt 
tväradministrativt t.ex. i förvaltningsgruppen. 
Koncernförvaltningens uppgiftsbeskrivningar be-
döms på nytt vid sidan av konsultarbetet "Kirkko-
nummen kunnan hallinnon toimintamallin 
kehittäminen". 
 
Övergången till en så pappersfri förvaltning som 
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möjligt i kommunens tjänstemanna- och arbets-
tagarorganisation har beretts bl.a. genom att ge 
anvisningar till personalen inom organens sam-
manträdesprocesser att utnyttja pappersfria möj-
ligheter. En majoritet av organen har övergått till 
en elektronisk sammanträdesmodell. 
 
Förnyandet av förvaltningen har fortsatt bl.a. på 
basis av KPMG-rapporten. Nya samarbets- och 
verksamhetssätt planeras som samarbete mellan 
sektorerna.   
 

 

 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
En kunnig och engagerad personal / En välmående personal som är engagerad i målen och samar-
bete 

Mål 2 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Programmet för utveckling av arbetshälsan ge-
nomförs i hela kommunen och tack vare chefer-
na/arbetshälsorelaterad konsultverksamhet 
minskar sjukdagarna. 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaten från arbetstrivselförfrågan och målen 
som kommit av den (minimi 1 st.) samt hur målen 
framskrider rapporteras i delårsöversikten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procentantalet resultat- och utvecklingssamtal 
stiger. 

Antalet sjukdagar i genomsnitt framkommer av 
personalberättelsen, talet bör vara mindre än år 
2012. 
 
Ställning 31.12  
Det genomsnittliga antalet sjukdagar uppgick år 
2012 till 14,5. Den utförda statistiken berättar att 
situationen under tiden 1.1 - 31.12.2013 var 13,5 
sjukdagar. 
 
 
Arbetstrivselförfrågan och Kiva-enkäten genom-
förs turvis vartannat år. År 2013 är Kiva-enkäten i 
tur. Eftersom det är fråga om den första förfrågan 
utarbetar man de utvecklingsobjekt man erhållit 
på basis av förfrågan om arbetstrivsel år 2012. 
 
Ställning 31.12  
Svaren i Kiva-enkäten sändes 14.8 till sektordi-
rektörerna. Enkätens svarsprocent förblev låg, ca 
19 %.   
 
I enkäten meddelade endast 42 - 43 % av de 129 
cheferna att de fortsatt bearbetningen av resulta-
ten i mätningen av arbetstrivsel. Svarsprocenten 
var låg i förhållande till utförda förfrågningar. Man 
har påmint cheferna om saken i chefsbrevet. 
Bildningsväsendet var med sin 52 % det bästa 
väsendet. 
 
Procentantalet resultat- och utvecklingssamtal 
som förts med den fast anställda personalen ut-
reds med hjälp av enkät år 2013. År 2013 uppgår 
de genomförda diskussionerna procentuellt sett 
till fler än år 2012. 
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Ställning 31.12  
På basis av enkäterna uppgick procentantalet för 
resultat- och utvecklingssamtal för senaste år till 
72,1 % (anställda som direkt lyder under dem 
som svarat). Svarsprocenten för enkäterna var 
låg.  Motsvarande procentantal under motsva-
rande tid år 2012 var 77,2 %. Man påminde che-
ferna om saken i chefsbrevet. 
Koncern-
förvalt-
ningen 80 % 
Vård- 
och om-
sorgsvä-
sendet 51 % 
Bild-
ningsvä-
sendet 82 % 
Sam-
hällstek-
niska vä-
sendet 56 % 

Totalt 72 % 
 

 

Perspektiv och mål i kommunstrategin  
Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / Ökning av tillgängligheten på tjänster riktade till företa-
gen 

Mål 3 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Utveckling av rådgivningen för nya och verk-
samma företag i samarbete med instanser som 
erbjuder service. Upphandling av tjänster inom 
rådgivning för nya företag för att användas av 
kommunens företagare. 

Antalet kunder hos YritysEspoos rådgivning och 
antalet företag som deltar i företagskuvösernas 
verksamhet ökar jämfört med år 2012. Målet ökat 
antal kunder. 
 
Ställning 31.12  
År 2013 ökade antalet kundbesök (1360 st.) med 
drygt trehundra (ökningen 33 %) i jämförelse med 
Esboregionens nyföretagarcentral år 2012. Med 
stöd av företagsrådgivningen grundades sam-
manlagt 355 företag på hela verksamhetsområ-
det år 2013 vilket är 22 st. fler än året innan. 45 
av de grundade företagen inledde sin verksamhet 
i Kyrkslätt. Motsvarande siffra året innan var 33. 
YritysEspoos företagsrådgivning finns numera 
också i kommunhuset i genomsnitt två gånger i 
månaden utanför semestertiden. Responsen om 
servicens kvalitet har i huvudsak varit positiv. 
 
År 2013 förblev antalet kunder i företagskuvösen 
Spinno (ca 150 st.) på samma nivå som år 2012. 
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Perspektiv och mål i kommunstrategin  
Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / Förbättring av företagens verksamhetsförutsättningar 

Mål 4 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Genomförande av det näringslivspolitiska pro-
grammet. 
Utöver de egna åtgärderna deltar kommunen i 
samarbetspartnernas åtgärder, där nyttohavarna 
är företagarna och arbetskraften. 

Storleken på målgruppen deltagande nyttohavare 
som deltar i åtgärder jämfört med år 2012. Målet 
utöka målgruppen. 
 
Ställning 31.12.  
Kontakterna med företagarföreningen var aktiva 
under år 2013. Under den nationella företagarda-
gen 5.9 hölls en företagarkväll i kommunhuset. 
Vid tillfället förband sig kommundirektören, kom-
munens beslutsfattare och företagarna att inten-
sifiera sitt samarbete bl.a. vid uppgörandet av ett 
nytt näringslivsprogram samt vid beredningen av 
ibruktagandet av bedömningen av företagseffek-
ter.  
 
Kommun- och näringslivsdirektören ordnade fem 
gånger under året ett morgonkaffetillfälle för före-
tagarna i Kyrkslätt. I mötena deltog i genomsnitt 
15–20 personer.  
 
Under hösten ordnades ett sakkunnigseminarium 
i kommunhuset för turismföretagare i samarbete 
med intressentgrupper. Under slutet av året ge-
nomfördes också ett evenemang om företagar-
fostran som ordnades av kommunens nya ar-
betsgrupp inom företagarfostran i samarbete med 
företagarna i Kyrkslätt.  
 
Kyrkslätt har under år 2013 ökat sitt samarbete 
med Espoon Matkailu Oy. Utgångspunkten var 
att fördjupa samarbetet inom turismmarknadsfö-
ringen och skapa samarbetsnätverk mellan tur-
ismföretag i Kyrkslätt och Esbo bl.a. inom ut-
veckling av produktsortiment och kvalitet samt 

gemensam marknadsföring. Som en del av sam-

arbetet utnyttjar Kyrkslätt marknadsföringska-

nalen www.visitespoo.fi som utvecklats av 

Espoon Matkailu Oy samt marknadsföringspaket 

riktade till företag inom turism.  
  
Ca 20 företagare hörde sig för om tomter till salu. 
Preliminära tomtförsäljningsförhandlingar fördes 
med fem företagare. Försäljningsreservationen 
av färdiga tomter som passar små och medel-
stora företag var av olika anledningar rätt be-
gränsad år 2013. 
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INTERNA TJÄNSTER 
 

Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tehtävät talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Sisäiset palvelut

Toimintatulot 2 357 694 2 357 694 2 220 186 137 508

Toimintamenot -2 604 585 -2 604 585 -2 328 373 -276 212

Toimintakate -246 891 -246 891 -108 186 -138 704  
 

 

 
Verksamhetsmål och uppnående av dem 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt verksamhetsutgifter, avskrivningar och in-
vesteringar 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Virtualisering i skolorna och byte av skolornas 
arbetsstationer ut mot arbetsstationer av ThinCli-
ent-typ 

Ibruktagande av nya undervisningsmetoder. 
Fungerande och snabba arbetsstationer i elev-
bruk före slutet av år 2013. 
 
Ställning 31.12: 
Skolornas elevstationer var arbetsstationer av ty-
pen ThinClient. 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 

En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt verksamhetsutgifter, avskrivningar och in-

vesteringar / effektivering av verksamheten och kostnadseffektivitet 

Mål 2 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Beskrivning av verksamhetsprocesser och hel-
hetsarkitektur. Klara och produktifierade tjänster 
som utgår från kunden. 

Leveransernas svarstid. 
Genomförande av kundbetjäningen, genom-
gångstiden för serviceförfrågningar 
 
Ställning 31.12: 
Inom samhällstekniken och vård- och omsorgs-
väsendet har man inlettbeskrivningar av helhets-
arkitekturen.  
Kön bestående av beställingsförfrågningar har 
minskat märkbart, i slutet av december fanns 10 
öppna förfrågningar, svarstiderna till servicebe-
ställningar är goda. 
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Perspektiv och mål i kommunstrategin 
En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt verksamhetsutgifter, avskrivningar och in-
vesteringar. Upprätthållande av säkerheten och tillgängligheten 

Mål 3 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Målet är 

 utbildning inom dataskydd för hela perso-
nalen 

 inriktad datateknisk utbildning som utgår 
från kunden 

 förutsägelse av risker och återställnings-
planer 

Alla som arbetar med kommunens datasystem 
ska fullgöra ett ubildningsprogram inom data-
skydd 
 
Ställning 31.12: 
Användarna av kommunens nät har genomgått 
datasäkerhetsutbildning. Nya arbetstagare ge-
nomgår kursen genast i början av anställnings-
förhållandet. 
 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt verksamhetsutgifter, avskrivningar och in-
vesteringar. Elektronisk expediering 

Mål 4 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Effektiverad användning av regionnätet; Adsl-
förbindelserna ersätts med snabbare 
fasta/trådlösa lösningar. Elektroniska tjänster för 
kommuninvånarna - ett serviceunderlag 

Före slutet av år 2013 har 70 % av Adsl-
förbindelserna ersatts med snabbare anslutning-
ar. 
 
Utveckling av servicekatalog för de mest centrala 
kundservicesystemen samt användningsgrad. 
 
Ställning 31.12: 
Linjesnabbheten har höjts vid nästan alla verk-
samhetsställen till högsta möjliga nivå. Elektro-
niska blanketter har gjorts för kommuninvånarnas 
bruk.    
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 
 
 

Budgetutfall 
 

 
 

 
Vård- och omsorgsväsendet fortsatte år 2013 samarbetet med Helsingfors, Vanda och Grankulla 
städer samt HNS och KL-Kuntahankinnat Oy kring upphandlingen av ett gemensamt 
klientdatasystem för socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården (APOTTI).  I 
juni fattades beslut om begäran om anbudsansökningar och i december 2013 om val av 
leverantörer till förhandlingarna. Vård- och omsorgsväsendets personal deltog under året i 
beredningen av projektet i olika forum.  
 
Kyrkslätts kommun deltog år 2013 för första gången i THL:s enkät om den vuxna befolkningens 
välfärd och hälsotillstånd (ATH). Resultaten från enkäten blev färdiga i slutet av året 2013. Enligt 
resultaten är Kyrkslättsborna i regel friskare och upplever sin hälsa vara bättre än finländarna i 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tehtävät talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Hallintopalvelut

Toimintatulot 13 403 -13 403

Toimintamenot -1 294 579 -15 000 -1 309 579 -1 317 456 7 877

Toimintakate -1 294 579 -15 000 -1 309 579 -1 304 053 -5 526

Sosiaalipalvelut

Toimintatulot 3 929 799 3 929 799 3 600 711 329 088

Toimintamenot -14 511 578 -1 145 000 -15 656 578 -15 361 523 -295 055

Toimintakate -10 581 779 -1 145 000 -11 726 779 -11 760 812 34 033

Terveyspalvelut

Toimintatulot 1 601 782 1 601 782 1 721 595 -119 813

Toimintamenot -14 746 935 -227 000 -14 973 935 -14 979 088 5 153

Toimintakate -13 145 153 -227 000 -13 372 153 -13 257 492 -114 660

Erikoissairaanhoito

Toimintatulot

Toimintamenot -30 606 155 -3 000 000 -33 606 155 -33 811 297 205 142

Toimintakate -30 606 155 -3 000 000 -33 606 155 -33 811 297 205 142

Toimintakyvyn tukipalvelut

Toimintatulot 268 680 107 000 375 680 454 084 -78 404

Toimintamenot -14 825 829 -1 080 000 -15 905 829 -15 890 117 -15 712

Toimintakate -14 557 149 -973 000 -15 530 149 -15 436 033 -94 116

Ikäihmisten hyvinvointi-

palvelut

Toimintatulot 3 699 241 3 699 241 3 746 683 -47 442

Toimintamenot -20 479 743 -640 000 -21 119 743 -21 003 952 -115 791

Toimintakate -16 780 502 -640 000 -17 420 502 -17 257 269 -163 233

Yhteensä

Toimintatulot 9 499 502 107 000 9 606 502 9 536 476 70 026

Toimintamenot -96 464 819 -6 107 000 -102 571 819 -102 363 433 -208 386

Toimintakate (S) -86 965 317 -6 000 000 -92 965 317 -92 826 957 -138 360
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genomsnitt. Var fjärde Kyrkslättsbo upplever sig ändå inte ha fått tillräckligt med 
hälsocentralläkaretjänster. Bland finländarna i genomsnitt upplever var tredje så.  
 
Enligt resultaten från ATH-undersökningen upplever sig ungefär var tionde 75 fylld Kyrkslättsbo 
ensam, men det är värt att beakta att upplevelserna av ensamhet är lika vanliga bland unga. I hela 
Finland är äldres upplevelser av ensamhet lite vanligare än i Kyrkslätt. 
 
Upp till ca var femte 20–54-årig finländare upplever sin arbetsförmåga försämrad. Bland kvinnorna 
i Kyrkslätt är situationen lite bättre än bland finländarna i genomsnitt. Ju lägre utbildning desto 
vanligare är det med nedsatt arbetsförmåga. Upp till var femte Kyrkslättsbo tror sig inte orka arbeta 
till pensionsåldern. Av finländarna upplever så ungefär var fjärde i genomsnitt. Problemen med att 
klara av vardagen är vanliga hos äldre: ca var femte Kyrslättsbo över 75 år upplever stora 
svårigheter i att klara av de dagliga sysslorna, av finländarna i genomsnitt var fjärde. 
 
Kännetecknande för år 2013 har varit kommunstrukturreformen och den riksomfattande reformen i 
fråga om social- och hälsovårdens struktur och finansiering samt att reformerna är ofullbordade.  
Vård- och omsorgsnämnden har i olika sammanhang tagit ställning till social- och hälsovårdens 
struktur och finansiering.  
 
Hösten 2013 inleddes ett utredningsarbete som siktar på sammanslagning och/eller tätare 
samarbete mellan fyra kommuner (EKKV). 
 
Upphandlingen av ett mobilt och verksamhetsstyrningssystem för hemvården genomfördes år 
2013 med ett separat investeringsanslag. Produktionsbruket inleds år 2014. 
 
Vid vård- och omsorgsväsendet har man beskrivit, dokumenterat, utvärderat och utvecklat 
processer sedan sektorn bildades, dvs. år 2009. Inom munhälsovården har man redan tidigare 
gjort processarbete som har utnyttjats systematiskt bl.a. i introduktion samt praktiskt arbete och 
utveckling av det. 

 
Utveckling och beskrivning av processerna inom vård- och omsorgsväsendet samt koordinering av 
processarbetet har också ingått som tyngdpunktsområde för verksamheten för vård- och 
omsorgsväsendets förvaltningstjänster i budgeten 2013. I beskrivningen av processerna har man 
utnyttjat programmet QPR Process Designer, med hjälp av vilket man har kunnat beskriva flera 
centrala processer inom vård- och omsorgsväsendet. Processbeskrivningarna har särskilt 
utnyttjats som hjälpmedel i utvecklingsarbetet, varvid man har kunnat åskådliggöra de processer 
som varit utvecklingsobjekt med hjälp av processbeskrivningarna. 
 
Från vård- och omsorgsväsendet deltog fem arbetsplatser i kommunens tävling CAF - God 
arbetsplats/utveckling av processer.  Två arbetsplatser (rehabiliteringsenheten Toimari och 
munhälsovården) belönades för lyckat arbete för utveckling av processerna.  
 
Utmaningarna för den egna kommunens ekonomi och de anpassningsåtgärder som anknyter till 
dessa har starkt reflekterats i verksamheten år 2013. Vård- och omsorgsväsendets budget år 2013 
låg ca 1,101 miljoner euro under bokslutet för år 2012, vilket var en mycket utmanande 
utgångspunkt med tanke på ordnandet av tjänster och genomförande av andra förpliktelser år 
2013.  I kommunfullmäktiges beslut om budgeten 2013 drog man inte upp några riktlinjer för de 
omfattande nedskärningarna i servicenivån. Redan i början av året såg man att verksamheten inte 
kan anpassas till de givna anslagen med de åtgärder som vård- och omsorgssektorn och vård- och 
omsorgsnämnden har till sitt förfogande. Vård- och omsorgsnämnden informerade 
kommunstyrelsen om situationen vid sitt sammanträde 16.4.2013.  Med uppgifterna som då var till 
förfogande såg det ut som om vård- och omsorgsväsendets verksamhetbidrag överskrids med ca 
4,6 miljoner euro.  I samband med detta informerade nämnden kommunstyrelsen om åtgärderna 
som den vidtagit för att minimera överskridningen. 
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I slutet av sommaren beräknades vård- och omsorgsväsendets överskridning till 7,3 miljoner euro.  
Överskridningens ökning jämfört med den föregående beräkningen berodde på den kraftiga 
ökningen i faktureringen för specialiserad sjukvård.  Prognosen på våren baserade sig på en 
beräkning att överskridningen i fråga om den specialiserade sjukvården skulle vara bara lite över 
en miljon euro.  I slutet av sommaren beräknades överskridningen till 3,8 miljoner euro.   Förslaget 
om anslagshöjning som förelades fullmäktige på hösten grundade sig på denna beräkningen.  
 
Vård- och omsorgsnämnden har under 2013 flera gånger diskuterat ärenden i fråga om 
verksamhet och ekonomi samt gjort olika anpassningsåtgärder. En del av besluten har riktat sig till 
år 2013 och en del till 2014-2015.  
 
Vård- och omsorgsväsendets anslag 2013 överskreds mindre än beräknat, alltså bara med ca 
5,665 miljoner euro. Av överskridningen förorsakades ca 3,073 miljoner euro av den specialiserade 
sjukvården och ca 2,592 miljoner euro av den egna verksamheten.  Överskridningen inom den 
egna verksamheten blev på grund av vidtagna anpassningsåtgärder nästan en miljon euro mindre 
än den ursprungliga beräkningen. 

 
Vård- och omsorgsväsendets verksamhetsbidrag ökade år 2013 med ca 5,2 % i jämförelse med 
året innan. År 2012-2011 ökade verksamhetsbidraget med 8,6 %. Ökningen i verksamhetsbidraget 
åren 2009–2010 var 1,9 procent och åren 2010–2011 endast 0,8 %.  
 
Verksamhetsbidraget för vård- och omsorgsväsendets egen verksamhet ökade jämfört med år 
2012 endast med 3,8 %. Däremot ökade verksamhetsbidraget för den specialiserade sjukvården 
med 7,7 %. Vård- och omsorgsväsendets verksamhetsutgifter ökade endast med 3,1 % utan den 
specialiserade sjukvården. Verksamhetsinkomsterna minskade jämfört med år 2012 med 0,9 % 
främst på grund av att utgifterna och statsandelen för utkomststödet minskat. 
  



 
BUDGETUTFALL 

Bokslut 2013 46 Driftsekonomidelen/Vård- och omsorgsväsendet 

 

 
 

Resultatområdet förvaltningstjänster 
 
 
Budgetutfall 
 

 
 
 
Verksamhetsmål 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer 

Mål 1 / Målnivå år 2013 
 
Förvaltningstjänsterna uppgör 
en systematiseringsplan för 
processarbetet för hela 
sektorn. 
 

Mätare/uppföljningssätt 
 
Planen och tidtabellen har 
behandlats i nämnden senast 
vid slutet av april. Sektorns 
mest centrala 
processbeskrivningar är klara 
senast vid årets slut. 

Utfall 31.12.2013 
 
Målet har uppnåtts i fråga om 
behandlingen av planen och 
tidtabellen. Vård- och 
omsorgsväsendet behandlade 
systematiseringsplanen vid sitt 
sammanträde 16.4.2013 och 
anteckande planen med 
tidtabell för kännedom. 
Målet har delvis uppnåtts. 
Processbeskrivningar finns 
redan inom alla 
resultatområden, men alla av 
de mest centrala funktionerna 
har ännu inte beskrivits. Arbetet 
fortsätter under år 2014. 
 

 
  

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Hallintopalvelut

Toimintatulot 13 403 -13 403

Toimintamenot -1 294 579 -15 000 -1 309 579 -1 317 456 7 877

Toimintakate -1 294 579 -15 000 -1 309 579 -1 304 053 -5 526
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Resultatområdet socialtjänster 
 
 
Budgetutfall 
 

 
 
 
Verksamhetsbidraget för resultatområdet socialtjänster överskred den ursprungliga budgeten med 
ca 1,2 miljoner euro. Budgeten överskreds i fråga om arbetsmarknadsstödets kommunandel och 
barnskyddets köpta tjänster. Till arbetsmarknadsstödets kommunandel användes 40,5 % mer 
anslag (965 000 €) år 2013 än året innan. 
 
Jämfört med den höjda budgeten överskreds anslagen bara med ca 65 000 euro. 
Resultatområdets verksamhetsbidrag ökade med 7,2 procent jämfört med år 2012. 
 
Antalet klienter inom barnskyddets öppenvård var år 2013 sammanlagt 641 barn, och antalet 
ökade med 181 barn från föregående år (2012). Man tog under året emot sammanlagt 778 
barnskyddsanmälningar (inklusive föregripande barnskyddsanmälningar och begäranden för 
utredning av behovet av barnskydd). 
 
Antalet placeringar inom barnskyddet har ökat med 1209 dygn från året innan. Antalet köpta 
vårddygn uppgick år 2013 till totalt 14 409, medan antalet år 2012 var 13 200.  
 
 
Prestationer / nyckeltal 

 

SOCIALTJÄNSTER BS 2012 
Budget 

2013 BS 2013 Utfall % 

 
Förändring 

i % 

Över-
/underskridning 

av budgeten 

Utkomststöd, hushåll 1 589 1 570 1 524 97,1 -4,3 -46 

Barnskydd             

Barn som omfattas av öppenvårdens stödåtgärder 402 500 589 117,8 31,7 89 

Unga som omfattas av eftervård 56 49 53 108,2 -5,7 4 

Köpt service inom barnskydd, vårddygn 13 718 14 400 14 409 100,1 4,8 9 

Familjevård inom barnskydd, vårddygn 14 214 13 800 13 477 97,7 -5,5 -323 

Arbtesmarknadsstöd, stödtagare 179 160 229 143,125 21,8 69 

 
  

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Sosiaalipalvelut

Toimintatulot 3 929 799 3 929 799 3 600 711 329 088

Toimintamenot -14 511 578 -1 145 000 -15 656 578 -15 361 523 -295 055

Toimintakate -10 581 779 -1 145 000 -11 726 779 -11 760 812 34 033
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Verksamhetsmål 
 

 
Perspektiv och mål i kommunstrategin 
En balanserad ekonomi / Ett servicenät som förnyas 

Mål 1 / Målnivå år 2013 
Barnskydd 
Utredning om behov av 
barnskydd enligt lagen inom 
tre månader. 
 
 
 
För varje ny klient inom 
barnskyddet utnämns en 
ansvarig socialarbetare inom 
en vecka från att klientskapet 
inleddes. 
 
Familjevården utökas och 
förstärks. 
 

Mätare/uppföljningssätt 
 
För 100 procent av 
anmälningarna om barnskydd 
görs inom tre månader en 
utredning om behovet av 
barnskydd. 
 
 
 
100 procent av barnen i 
klientförhållande har en 
ansvarig socialarbetare. 
 
 
 
Antalet vårddygn inom 
familjevården är minst 70 
procent (år 2011 66 procent) 
jämfört med dem som 
placerats i professionella 
familjehem och anstaltsvård. 
 
Antalet familjevårdare ökar 
med fem under året (8/2012 
27). 
 

Utfall 31.12.2013 
 
I fråga om 86 % av 
barnskyddsanmälningarna har 
barnskyddsbehovet utretts inom 
tre månader. Målet har därmed 
nästan nåtts. 
 
6 barn var utan ansvarig 
socialarbetare 31.12.2013. 
 
 
 
Av alla vårddygn är 48 % 
vårddygn inom familjevården. 
 
 
 
 
I september 2013 startade en ny 
Pride-utbildning med 6 familjer. 
Som nya familjevårdare kan 
anlitas 9 familjer (6 som resultat 
av Pride-utbildningen), men barn 
har ännu inte placerats i 
familjerna. 
 

 

Mål 2 / Målnivå  
år 2013 
Aktivering av klienter och förbättring av 
livskontrollen med hjälp av 
servicehandledning och klientmöten. 
 
 
 
 
 
 
Stävjande av ökningen i vuxensocialarbetets 
verksamhetsbidrag 
 
 
 
 

Mätare/uppföljningssätt 
 
För 100 procent av under 25-åriga unga som 
uppfyller aktiveringsvillkoret och som varit klienter 
inom utkomstskyddet i över tre månader görs en 
aktiveringsplan. 
 
Antalet serviceplaner är minst 100 (2011 20 st. och 
8/2012 25 st.) 
 
 
Målnivå År 2013 är ökningen i verksamhetsbidrag 
högst sju procent (ökningen 2009-2010 8,9 procent 
och 2010-2011 10,7 procent) 
 
 
44 aktiveringsplaner för unga under 2013. 
Samarbetet med TE-byrån har aktiverats först efter 
sommaren 2013 med anledning av TE-byråns 
flyttning och omorganisering. 31.12.2013 fanns det 
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22 ungdomar som uppfyllde aktiveringsvillkoret.  
31.8.2013 28 st.  
 
För 80 % av de ungdomar som uppfyller 
aktiveringsvillkoret har år 2013 gjorts en 
aktiveringsplan, så målet nåddes inte helt.  
 
Antalet serviceplaner var 67 under hela året, så 
målet nåddes inte. Antal planer har dock ökat 
avsevärt från år 2012 och från oktober 2013 har 
gör man regelbundet och aktivt samarbete med TE-
byrån gällande aktiveringsplanerna. Toimari deltar 
aktivt i registreringen av aktiveringsplaner för 25 år 
fyllda.   
 
Verksamhetsbidraget för vuxensocialarbetet ökade 
med 3,6 %, dvs. målet nåddes.  
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Resultatområdet hälsovårdstjänster 
 
 
Budgetutfall 

 

 
 
 
Prestationer / nyckeltal 
 

Hälsovårdstjänster BS 2012 
Budget 

2013 BS 2013 Utfall % 
Förändring 

i % 

Över-
/underskridnin
g av budgeten 

Rådgivningsbesök totalt hos hälsovårdarna 17 608 16 700 19 205 115,0 8,3 2505 

Rådgivningsbesök totalt hos läkare 5 503 6 000 5 437 90,6 -1,2 -563 

Besök hos skolhälsovårdare 12 112 12 300 13 314 108,2 9,0 1014 

Besök hos skolläkare 2 356 2 550 2 297 90,1 -2,6 -253 

Mottagningsverksamhet             

Besök hos vårdare på mottagning, inkl. jour 24 834 22 800 22 558 98,9 -10,1 -242 

Läkarbesök på mottagningarna 41 085 39 514 41 331 104,6 0,6 1817 

Munhälsovård, klienter 13 943 15 000 14 883 99,2 6,3 -117 

 
Verksamhetsbidraget för resultatområdet hälsovårdstjänster minskade jämfört med år 2012. En del 
av minskningen förklaras av det ändrade registreringssättet inom laboratorietjänsterna. 
Verksamhetsbidraget överskred den ursprungliga budgeten med bara 45 000 euro. 
 
Antalet läkarbesök på mottagningen hölls på samma nivå som året innan. Antalet läkarbesöken 
ökade lite inom rådgivningsverksamheten och skolhälsovården. En ny skolläkartjänster inrättades i 
mars 2013, men på grund av rekryteringssvårigheter och besättningsförbud var läkartjänster 
motsvarande en läkarresurs på 12 månader obesatta under år 2013. Mottagningsbesöken hos 
vårdare föreföll ha minskat enligt statistiken, men statistikföringen ändrades sommaren 2012 så att 
den stämmer överens med AvoHilmo-anvisningarna (anmälan om öppen primärvård). 
Vårdarbesöken statistikförs inte separat när patienten besöker både vårdare och läkare. Tidigare 
statistikförde man två besök i motsvarande fall. På grund av besättningsförbudet var en 
sjukskötarbefattning och en servicesekreterarbefattning obesatta hösten 2013.  
 
Inom resultatenheten hälsovårdstjänsterna ökade antalet besök med över tio procent, vilket 
motsvarade målen, och läkarresurserna ökades inom hälsovårdstjänsterna. Inom munhälsovården 
ökade antalet besök och klienter med sex procent från året innan. Detta påverkades av att man 
under semestersäsongen kunde utnyttja lediga lokaler och anställa personal för att minska på 
köerna.  
 
Munhälsovården deltog i det riksomfattande projektet Bra mottagning, enligt vilket verksamheten 
effektiviserades bl.a. genom att öka munhygienisternas kliniska arbetstid och utveckla 
arbetsfördelningen ytterligare. Grupprådgivningsverksamheten för halvåringar inledds som 
samarbete mellan munhygienister och hälsovårdare på rådgivningarna i centrum, Masaby och 
Veikkola. Föräldrar som väntar sitt första barn kallas till munhygienistens hälsorådgivningsbesök, 
som är en del av den omfattande hälsoundersökning som utförs av hälsovårdaren.  
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Terveyspalvelut

Toimintatulot 1 601 782 1 601 782 1 721 595 -119 813

Toimintamenot -14 746 935 -227 000 -14 973 935 -14 979 088 5 153

Toimintakate -13 145 153 -227 000 -13 372 153 -13 257 492 -114 660
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Köerna inom munhälsovården avvecklades före utgången av år 2013. Det gick att få tid till icke-
brådskande vård inom två veckor.  Vid utgången av år 2012 fanns det 859 patienter i kön och vid 
utgången av år 2013 bara 43. Den lagstadgade möjligheten att få omedelbar kontakt med 
tidsbeställningen förverkligades inte enligt målen eftersom den befattningsökning som 
resultatenheten föreslagit för budgeten 2013 inte genomfördes. Hela personalen deltog i vård- och 
omsorgsväsendets och munhälsovårdens egen utbildning i patientsäkerhet. 
 
 
Förändringar i verksamheten 
 
Externa förändringar 
 
En skolläkartjänst inrättades från 1.3.2013, men på grund av rekryteringsproblem kunde tjänsten 
besättas bara för en del av året. 
 
De lagstadgade hälsoundersökningarna av arbetslösa inleddes med ett pilotprojekt i 
sysselsättningsenheten Toimari. I verksamheten utnyttjades Duodecims elektroniska hälsokontroll 
som skaffats till kommunen våren 2013. Den elektroniska hälsokontrollen ger råd för egenvård. 
Processen med hälsoundersökningen av arbetslösa utvecklades av en mångprofessionell 
arbetsgrupp och verksamhetsmodellen börjar genomföras våren 2014. Hälsoundersökningen av 
arbetslösa omfattar förutom en egentlig hälsoundersökning och hälsorådgivning även en 
bedömning av arbets- och funktionsförmågan. 
 
Patientsäkerhetsarbetsgruppen upprättade en plan för patientsäkerhet och utifrån den ordnade 
man utbildning för personalen. Patientsäkerhetsauditeringar inleddes.  
 
Hälsocentralen har ett undervisningshälsocentralsavtal med HNS och Helsingfors universitet. 
Hälsocentralen har namngivna utbildande och handledande läkare för läkare i utbildningsskedet. 
1/3 av läkarna vid hälsocentralen är i utbildningsskedet. Man var tvungen att reducera 
undervisningen av medicine kandidater på hälsostationen på grund av resursbrist. Detta kan i 
framtiden medföra utmaningar för rekryteringen. 
 
Övergång till det riksomfattande Patientdataarkivet (KANTA) krävde mycket både 
sakkunnigläkarens och andra anställdas arbetstid. Övergången till det riksomfattande 
Patientdataarkivet sker under 2014. Inom hälsovårdstjänsterna krävde övergången att hela 
personalen utbildades i strukturerad dokumentering av patientuppgifter och i de nya arbetssätt som 
Patientdataarkivet kräver. Dessutom kräver anslutningen i Patientdataarkivet att kommunen 
bereder många saker som gäller dataskydd och datasäkerhet. År 2013 bereddes också en plan för 
informering av kommuninvånarna om Patientdataarkivet. 
 
I det nationella vaccinationsprogrammet intogs HPV-vaccin. Vaccineringen inleddes med flickorna i 
årskurs 9. Nya rekommendationer om mödrarådgivning publicerades i oktober 2013. I Kyrkslätt 
övergår man till den nya besöksstommen i början av år 2014. Vid HNS vårdkedjemöte mellan den 
specialiserade sjukvården och primärvården, vid vårdkedjemötena mellan resultatenheten för 
kvinno- och barnsjukdomar och primärvården färdigställdes anvisningar bl.a. om invandrarfamiljer 
inom mödravård. Vårdkedjeprocessen för missbrukande mödrar och vårdkedjan för nyfödda inom 
HUCS-området. 
 
I de olika arbetsgrupperna inom projektet APOTTI deltog flera personer, och det tog mycket 
arbetstid. Målet är att harmonisera arbetsmodellerna och -sätten mellan de medverkande 
organisationerna. 
 
Vid ingången av år 2013 överfördes ansvaret för prehospital akutsjukvård till sjukvårdsdistrikten. I 
Kyrkslätt sköts uppgifter inom prehospital akutsjukvård av Västra Nylands räddningsverk. Antalet 
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uppgifter inom prehospital akutsjukvård uppgick i Kyrkslätt år 2013 till 3 059 (2012: 3 162). 
Kyrkslätt har ett avtal om överflyttning av patienter med HNS-Logistik. Antalet överflyttningar 
uppgick år 2013 till 763 (2012: 702). 
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Interna förändringar 
 
I maj 2013 inleddes inom resultatområdet hälsovårdstjänster ett försök med vikariepool. Syftet är 
att försöket pågår till 31.12.2014. I slutet av försöket bedömer man behovet av att göra 
verksamheten permanent. 
 
Projektet Man 40, som inleddes i Kyrkslätt år 2008, avslutades år 2012 och en slutrapport över 
projektet blev färdigt år 2013.  
 
De opraktiska och trånga lokalerna på hälsostationen i centrum försvårar arbetet. På grund av 
symptom som beror på problem med inomhusluften har företagshälsovården förbjudit vissa 
anställda att arbeta i en del av lokalerna, vilket ytterligare försvårade organiseringen av arbetet. 
 
Våren 2013 tog man i bruk Duodecims elektroniska hälsokontroll och -träning. Det elektroniska 
verktyget ger kommuninvånarna möjlighet att ta hand om sin hälsa även via nätet. Om klienten 
önskar har han eller hon fortfarande möjlighet till hälsoundersökning också på skötarmottagningen. 
För personalen ordnades utbildning på hösten och ett möte för allmänheten planerades till början 
av år 2014.  
 
Det har funnits en möjlighet till elektronisk expediering i journalsystemet Pegasos redan i flera år. 
Antalet uträttade ärenden har hittills varit litet, men man strävar hela tiden efter att öka antalet 
användare genom att informera aktivt om möjligheten.  Våren 2013 utbildade man läkare och 
skötare på Masaby hälsostation i effektivare användning av e-tjänster i vården. På basis av 
erfarenheterna från Masaby inleddes hösten 2013 effektivering av verksamheten på hela 
hälsocentralen. Detta omfattar utbildning av alla läkare och skötare och en plan för informering av 
kommuninvånarna.  
 
Hälsocentralen medverkar i utvecklingsverksamheten Rohto sedan 2008 och år 2013 tilldelade 
Institutet för hälsa och välfärd titeln "Vuoden kehittäjä 2013" till utvecklingsteamet vid Kyrkslätts 
hälsocentral. Under 2013 ordnades interna ROHTO-utbildningar t.ex. om sårvård, 
urinvägsinfektioner och könssjukdomar samt risker för hjärt- och kärlsjukdomar. 
 
Kyrkslätts hälsocentral har medverkat i projektet Kaste där projektet samarbetet mellan social- och 
hälsovårdstjänsterna har förstärkts med hjälp av gemensamma kurser. Projektet avslutades i 
oktober 2013 och under projekttiden lyckades man skapa nya former av utbildningssamarbete och 
förtydliga processer som är gemensamma för social- och hälsovårdstjänsterna. Projektet 
genomfördes i samarbete med resultatområdena stödtjänster för funktionsförmågan och 
socialtjänster. 
 
Ökad geriatrisk kompetens (t.ex. tandproblem hos äldre, särdrag vid behandling av diabetes hos 
äldre) har betonats i temana för läkarutbildningarna i överensstämmelse med 
tyngdpunktsområdena för verksamheten. För att underlätta god behandling av kroniska sjukdomar 
har man utarbetat och tagit i bruk en stig i behandling av astma. En stig för behandling av diabetes 
utarbetades och den presenteras i början av 2014.  
 
Gruppverksamhet för nya diabetiker inleddes på hösten. I en grupp som leds av en skötare går 
man igenom handledning i levnadsvanor och behandling med anknytning till diabetes typ II i tidigt 
stadium. Fotterapeuten har handlett diabetiker genom att regelbundet hålla föreläsningar för 
diabetiker med liten risk. För patienter med stor risk ordnas individuella besök.  I 
substitutionsvården för opiatberoende patienter togs ibruk s.k. medicinklockor för vissa patienter.  
För substitutionsvården har man av säkerhetsskäl reserverat mer skötarresurser och vården har 
förlöpt bra år 2013. I substitutionsvården finns fortfarande 14–15 patienter. I och med utbildningen 
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som getts i stigen i behandling av astma har skötarnas handledningspraxis blivit effektivare och 
arbetsfördelningen mellan läkare och skötare har blivit tydligare.  
 
Som i projektet Bra mottagning (åren 2010–2011) har man fortfarande följt upp kötiderna till alla 
yrkesutbildade personers mottagningar och genomfört uppföljning av jourverksamheten två 
gången om året. Arbetstrivseln hos personalen på mottagningarna följs upp med en enkät två 
gånger om året. 
 
Samarbetsförhandlingarna, som inleddes i oktober, försvårade tillgången till personal på grund av 
rekryteringsförbud. Hyrda läkare har inte anlitats i verksamheten under dagtid sedan hösten.  
 
Inom hälsovårdstjänsterna genomgick tre hälsovårdare en utbildning om kontroller efter förlossning 
och började i slutet av året göra kontroller efter förlossning enligt vissa kriterier i enlighet med 
fastställda anvisningar. Utbildningen i arbetsmetoden VAVU för stödjande av tidig interaktion 
startades för de hälsovårdare vid rådgivningen som ännu inte hade genomgått den. Intervjun för 
stödjande av tidig interaktion är  särskilt avsedd för personal som arbetar med gravida kvinnor, 
kvinnor efter förlossning och små barn samt deras familjer. Intervjun ska hjälpa att identifiera och 
diskutera föreställningar, oro och eventuella problem med anknytning till graviditeten, förlossningen 
och babyn. Intervjun hjälper att kartlägga familjens resurser, stödbehov och tillgängligt stöd och 
söka lösningar. 
 
Uppföljningen av hur hälsoundersökningarna enligt förordningen är ännu under utveckling. Ur 
patientdatasystemet Pegasos fick man ännu inte all statistik över hur hälsoundersökningarna enligt 
förordningen har genomförts. 
 
När man granskar statistiken över skol- och studerandehälsovården ska man beakta att 
hälsoundersökningarna fördelar sig över läsåret och det kan förekomma skillnader på årsnivå. 
Skolorna är olika stora och undersökningarna görs under läsåret. Ibland finns det fler 
undersökningar på hösten och ibland på våren. Med anledning av rekryteringsproblem har man 
bl.a. i Veikkolaområdet på höstterminen kunnat ordna läkare till skolorna först i december.   
 
Anvisningar om specialdieter för skol- och daghemsbarn utarbetades i samarbete med 
kosthållsenheten. Målet var att övergå till allergiprogrammet enligt rekommendationerna och 
uppdatera anvisningarna om specialdieter så att de motsvarar de riksomfattande anvisningar som 
betonar stödjande av hälsan och på så sätt minska antalet onödiga specialdieter i kommunen.  
 
Skolhälsoenkäten genomfördes på våren. Kommunens egna resultat stod inte till förfogande under 
2013.  
 
Temaåret "Sömn i kroppen" startade hösten 2013 och pågår de följande två åren. 

 
Sjukfrånvaron inom hälsovårdstjänsterna och munhälsovården minskade något och sjukfrånvaron 
inom mottagningsverksamheten ökade en aning.  
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Verksamhetsmål 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster 
 
Genomförande enligt målsättningarna i hälso-och sjukvårdslagen och förordningen om 
rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande munhälsovård 
 

Mål 1 / Målnivå år 2013 
 
 
Kontrollerna enligt 
rådgivningsförordningen genomförs till 
100 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
Patienter ska enligt lagen få icke-
brådskande vård inom tre månader, 
inom munhälsovården inom sex 
månader. Kommunens eget mål är 
tillgång till icke-brådskande vård inom 
en månad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omedelbar kontakt enligt lagen 
förverkligas inom 
mottagningsverksamheten och 
munhälsovården 
 

Mätare/uppföljningssätt 
Utfall 31.12.2013 
 
Antalet hälsokontroller inom rådgivningen och 
skolhälsovården i förhållande till målsättningarna (bedöms 
på årsbasis) 
 
Kontrollerna har i huvudsak genomförts. Uppföljningen av 
statistikföringen av hälsokontrollerna kan fortfarande 
utvecklas. 
 
 
Tillgång till icke-brådskande vård: 
väntetid till läkarmottagningen och munhälsovården 
 
Mottagning: 
Genomsnittlig väntetid under hela året till icke-brådskande 
läkartid  

 centrum ca 17 dagar (2012: 17) 

 Masaby 10 dagar (2012: 7) 

 Veikkola ca 20 dagar (2012: 29). 
 
Munhälsovård: 
Inom munhälsovården hade man ingen kö längre till icke-
brådskande vård i slutet av året. Man fick tid inom två 
veckor. 
 
Förverkligandet av omedelbar kontakt uppföljs genom 
operatoruppföljning. 
 
Mottagning: 

 centrum 92 % 

 Masaby 87 % 

 Veikkola 88 %  
av samtalen svarades på inom fem minuter 
Den genomsnittliga väntetiden i telefon år 2013 var 113 s. 
Antalet begäranden om återuppringning var 1 759. Antalet 
besvarade samtal var totalt 40 500. 
 
Munhälsovård: 
Inom munhälsovården förverkligades möjligheten till 
omedelbar kontakt inte. 76 % av samtalen svarades på 
enligt målet på fem minuter (lägst var andelen i december, 
67 %, och högst i juli 94 %).  



 
BUDGETUTFALL 

Bokslut 2013 56 Driftsekonomidelen/Vård- och omsorgsväsendet 

 

 
 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen/Befolkningens goda liv 
 
Elektroniska tjänster används i ärenden som gäller den egna vården 
 

Mål 2 / Målnivå år 2013 
 
 
Elektronisk expediering  
mängden kan bedömas 

Mätare/uppföljningssätt 
Utfall 31.12.2013 
 
Patienter som uträttar ärenden elektroniskt 
antal/år 
 
På mottagningarna och rådgivningarna har 1990 personer 
registrerat sig som användare av elektronisk expediering. 
1.1.2013 var antalet 1321 personer. Ökningen under året 50 
%. 
 
Inom munhälsovården hade Medborgarens tidsbeställning som 
anknyter till patientdatasystemet använts av 1 817 personer år 
2013 både för att flytta och avbeställa tider. Användningen har 
ökat med 7 % från året innan. 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
En kunnig och engagerad personal/En fungerande kommunorganisation och arbetsgemenskap 
 
Fungerande samarbetspraxis mellan resultatområdena och förbättrande av patientsäkerheten 
 

Mål 3 / Målnivå år 2013 
 
Patientsäkerheten förbättras i 
enlighet med resultatenheternas 
planer 

Mätare/uppföljningssätt 
Utfall 31.12.2013  
 
Kontroll av patientsäkerheten har gjorts inom resultatenheterna och 
utgående från dem förbättringsplaner 
 
Hela personalen på mottagningen deltog i utbildning om 
patientsäkerhet. Auditeringen inleddes inom 
mottagningsverksamheten. Vid auditeringen av första hjälpen 
bedömdes handhygienen, inskolningsplanen och 
utrustningsregistret. Man observerade inga brister i 
patientsäkerheten.  
 
Inom munhälsovården deltog hela personalen i utbildning om 
patientsäkerhet och på resultatenheten ordnades introduktion även i 
särdragen i patientsäkerheten inom mun- och tandvård. Auditeringen 
görs våren 2014. 
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Specialiserad sjukvård 
 
 
Budgetutfall 
 

 

Ursprunglig Budget- Budget Utfall Differens 

 

budget ändringar efter 2013 2013 

  2 013 2 013 ändringar     

Specialiserad sjukvård 
     Verksamhetsinkomster 
     Verksamhetsutgifter -30 606 155 -3 000 000 -33 606 155 -33 811 297 205 142 

Verksamhetsbidrag -30 606 155 -3 000 000 -33 606 155 -33 811 297 205 142 
 

 
Förändringar i verksamheten 
 
Verksamhetsbidraget för den specialiserade sjukvården ökade med 2,4 milj. euro, dvs. 7,7 %. 
Ökningen förklaras med att besöken inom den öppna vården ökat med 7,8 % och 
enhetskostnaderna med 4 %. Vårddagarna inom psykiatrin ökade med 19,4 %, men enhetspriset 
sjönk 2,1 %. Antalet somatiska vårdperioder sjönk med 3,0 % , men kostnaderna ökade då de 
genomsnittliga enhetspriserna ökade med 11,5 %. Kostnaderna för de dyraste behandlingarna 
täcks delvis genom ett utjämningssystem för dyr vård.  
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Resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågan 
 
 
Budgetutfall 
 

 
 
 

Prestationer / nyckeltal 
 

Rehabiliteringstjänster BS 2012 
Budget 

2013 BS 2013 Utfall % 
Förändring 

i % 

Över-
/underskridning 

av budgeten 

Besök hos specialarbetstagare totalt 12 909 13 300 10118 76,1 -27,6 -3182 

Terapibesök som köpta tjänster 5 083 5 000 4449 89,0 -14,3 -551 

Mentalvårdstjänster, besök hos specialarbetstagare 1 092 1 000 1656 165,6 34,1 656 

Välfärdsstationen för unga, besök totalt   1 800 599 33,3 100,0 -1201 

Missbrukarvård             

A-kliniken, besök totalt 2 534 2 700 3067 113,6 17,4 367 

Rehabiliteringscentralen, vårddagar (9 vårdplatser) 1 919 2 400 1628 67,8 -17,9 -772 

Missbrukarvårdens köpta tjänster:             

Besök inom öppenvården 1 156 1 400 1158 82,7 0,2 -242 

Vårddagar 1 929 3 000 857 28,6 -125,1 -2143 

Familjerådgivning             

Familjerådgivning, kommunens egen, besök 2 428 3 100 3704 119,5 34,4 604 

Familjerådgivningen, klienter 286 320 622 194,4 54,0 302 

Specialomsorg om utvecklingsstörda:             

Egen arbetscentral, verksamhetsdagar 8 538 8 000 9178 114,7 7,0 1178 

Boendetjänster för utvecklingsstörda, boendedygn 19 919 22 000 23884 108,6 16,6 1884 

Anstaltsvård för utvecklingsstörda, vårddygn 3 303 4 000 3604 90,1 8,4 -396 

Lagstadgad handikappvård:             

Serviceboende, klienter (inkl. rehabilitering inom 
mentalvården)* 73 71 75 105,6 2,7 4 

varav rehabiliteringsklienter inom mentalvården     31       

Transportstöd (handikappservicelagen), klienter  755 700 804 114,9 6,1 104 

Transportservice för äldre (socialvårdslagen), klienter 128 120 161 134,2 20,5 41 

Personlig assistans, klienter - 85 93 109,4 - 8 

Stöd för närståendevård, klienter under 65 år - 100 93 93,0 - -7 

 
 
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN 
 
Verksamhetsbidraget för stödtjänsterna för funktionsförmågan ökade med 10,4 procent jämfört 
med bokslutet 2012. Verksamhetsbidraget överskreds med 870 000 euro jämfört med den 
ursprungliga budgeten. 
 
Rehabiliteringstjänster 
 
Anslagen för köpta tjänster inom rehabiliteringstjänsterna skurs år 2012 ner med 30 000 euro. De 
återintogs dock inte i budgeten 2013. Därför skrev man i december 2012 flera 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Toimintakyvyn tukipalvelut

Toimintatulot 268 680 107 000 375 680 454 084 -78 404

Toimintamenot -14 825 829 -1 080 000 -15 905 829 -15 890 117 -15 712

Toimintakate -14 557 149 -973 000 -15 530 149 -15 436 033 -94 116
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betalningsförbindelser med början först år 2013. Dessa betalningsförbindelser har nu börjat 
förverkligas, vilket syns som en ökning på nästan 56,3 procent i antalet besök (kostnaderna har 
också ökat). Efter att direktören för rehabiliteringstjänsterna slutat i Kyrkslätts kommun i oktober 
2013 delegerades alla hennes uppgifter till den ansvariga fysioterapeuten för nästan ett halvt år 
framåt.  
 
Situationen för alla terapitjänster inom rehabiliteringstjänsterna försvårades av de knappa anslagen 
för medicinsk rehabilitering i slutet av 2013. Detta innebar att man i praktiken kunde skriva nya 
betalningsförbindelser bara i extrema fall och trycket riktades till den egna verksamheten där man 
med befintliga resurser inte kan besvara alla terapibehov bland svårt handikappade och 
långtidssjuka. 
 
Inom hjälpmedelsservicen upplevde man flera förändringar under 2013. Bl.a. anställde man en ny 
instrumentvårdare vars befattning lånades till den rehabiliterande arbetsverksamheten i stället för 
en verkstadshandledare och befattningsbeskrivningen blev att svara för vård, tvätt och transport av 
hjälpmedel samt för handledning av rehabiliteringsklienter. Samtidigt flyttades dessa tjänster till 
lokaler som Toimari renoverat i kommunens depåområde i Munkkulla. En del av de hjälpmedel 
som lagras och transporteras hem och som tidigare hade förvarats i hälsocentralens korridorer 
kunde lagras i dessa lokaler. Med hjälp av hjälpmedel strävar man efter att stödja 
kommuninvånarnas möjligheter att klara sig hemma så länge som möjligt trots sjukdom eller 
nedsatt funktionsförmåga.   
 
Inom fysioterapitjänsterna skedde det personalförändringar och två fysioterapeuter från tjänsterna 
för äldre överfördes till rehabiliteringstjänsterna. Med anledning av kommunens strama ekonomi 
fick en hel befattning inte besättas under två månader och under de följande tre månader besattes 
den med en fysioterapeut som arbetade på halvtid. Stödjandet av kommuninvånarnas möjligheter 
att klara sig hemma och av upprätthållandet av den fysiska arbetsförmågan har haft en stor roll i 
arbetet som utförs av terapeuterna inom såväl de öppna tjänsterna och sjukhus- och 
anstaltstjänsterna och av terapeuterna som gör hembesök.   
 
Inom talterapitjänsterna skedde flera personalförändringar under år 2013: En ny svenskspråkig 
talterapeut inledde sitt arbete i februari efter att den föregående slutat i kommunen i augusti 2012. 
Två av de tre finskspråkiga talterapeuterna övergick till en annan arbetsplats i februari-mars och 
efterträdarna inledde sitt arbete i maj-juli. Före utgången av augusti hade den fast anställda av 
dem blivit vårdledig och den andra hade övergått till en annan arbetsplats. I november-december 
började två nya talterapeuter. I början av december övergick den svenskspråkiga talterapeuten till 
en annan kommunen och rekryteringen kunde inledas i mitten av månaden så att ansökningstiden 
gick ut först på 2014 års sida. Förändringarna ovan har naturligtvis konsekvenser för antalet möten 
med klienter. 
 
Inom ergoterapitjänsterna är samarbetet med handikappservicen t.ex. vid bedömning av behovet 
av ändringsarbeten i bostaden utöver hjälpmedel en viktig stödform för att klara sig hemma efter 
att rörelse- och funktionsförmågan försämrats. Inom ergoterapi för barn tar bedömning- och 
handledningsbesöken en avsevärd del av arbetstiden.  
 
Inom hälsosocialarbetet övergick den ena anställda till nya uppgifter inom kommunen. Detta 
innebar att en enda hälsosocialarbetare svarade på akuta förfrågningar från klienter under tre 
månader och i maj krävde inskolningen av en ny arbetstagare arbetstid. 
 
Mentalvårdstjänster 
 
En betydande ökning i antalet besök inom mentalvårdstjänsterna för vuxna fortsatte år 2013 (+ 34 
%). Personalresursen har under hela verksamhetsåret 2013 varit tre personer och ökningen i 
antalet prestationer förklaras delvis med det. Antalet prestationer skulle sannolikt ha ökat mera än 
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vad det gjorde, men verksamheten har störts av ett utrymmesproblem och en flyttning till andra 
lokaler som inte är alldeles optimala med tanke på verksamheten. 
  
Familjerådgivningen hade år 2013 mer personalresurser än tidigare (två psykologer, två 
familjerådgivare och en konsulterande psykiatrisk sjukskötare). Dessutom började en tredje 
psykolog 2.9. Med anknytning till detta, men delvis också till de ändringar av verksamhetssätten 
som inletts år 2012 har antalet besök (+ 34 %) och antalet klienter (+ 54 %) fortsatt att öka 
avsevärt. En ny verksamhetsform år 2013 har varit mottagningsverksamheten i Veikkola. 
Skapande av kontakter och nätverkande med andra aktörer (bl.a. dagvård, rådgivning, skola och 
barnskydd) har fortsatt. Den psykiatriska sjukskötaren som konsulterar skolan har hela året fortsatt 
med att bygga upp samarbetet med skolan och andra aktörer. Användningen av servicen har 
emellertid inte startat på det sätt som man hade önskat. 
 
Välfärdsstationen för unga har blivit mycket efter de uppställda prestationsmålen (mätt med antalet 
besök). Antalet besök motsvarar 34 % av målet. Detta förklaras delvis med ökad frånvaro till följd 
av utrymmesproblem och flyttningar under året till följd av vilka teamet var spritt under några 
månader. Välfärdsstationen har under 2013 aktivt marknadsfört sina tjänster och strävat på många 
sätt efter att nätverka med potentiella samarbetspartner. Med hänsyn till detta är den svaga 
utvecklingen i besöksantalet förvånande.  
 
Inom mentalvårdstjänsterna har man gjort en omfattande kartläggning av boendeservicen för 
rehabiliteringspatienter inom mentalvården hösten 2013. Med hjälp av kartläggningen har man fått 
närmare uppgifter om producenter av boendeservice, klienternas nuvarande tjänster och 
ändamålsenliga servicebehov i framtiden. På basis av kartläggningen utvecklas tjänsterna för 
klienterna i fortsättningen på ett kostnadseffektivt sätt så att de motsvarar klienternas behov. 
 
Dagcentret Ankkuris verksamhet har år 2013 i huvudsak varit likadan som under de tidigare åren. 
Det har varit så trots att specialsjukskötarens arbetsinsats under året varit tidvis delvis tidvis helt 
reserverad för utredning av boendeservicen för rehabiliteringsklienter inom mentalvården. Antalet 
verksamhetsdagar var något större än år 2012 (+ 49, sammanlagt 2030 dagar). År 2013 har 
verksamheten förankrats i praktiken i form av hembesök.   
 
Missbrukarvårdstjänster 
 
Antalet vårddagar vid Nissniku rehabiliteringscenter har minskat jämfört med motsvarande tid året 
innan. Skillnaden i antalet vårddagar jämfört med år 2012 förklaras delvis av slumpmässig 
variation, men största skillnaden beror på saker som gäller rehabiliteringscentrets strukturer och 
renoveringar. Flyttningen till ersättande lokaler under renoveringen ledde till att antalet prestationer 
rasade våren och sommaren 2013. Rehabiliteringscentret var stängt tre veckor och det tog några 
veckor innan verksamheten kunde normaliseras i de tillfälliga lokalerna. Antalet klienter minskade 
också till följd av att renoveringsstarten uppsköts med flera månader. Renoveringen skulle 
ursprungligen börjar i mars-april, men den startade först i augusti 2013.  
 
Vid A-kliniken har verksamheten varit stabil och utveckling av gruppverksamheten har möjliggjort 
en liten ökning i antalet besök. Effektivisering av verksamheten genom ökad gruppverksamhet har 
alltså lyckats enligt målen. 
 
Inom köpta missbrukarvårdstjänster har antalet öppenvårdsbesök hållits på ungefär samma nivå 
som år 2012. Besöken består i huvudsak av besök på Vinkki i Esbo och på tilllnyktringsstationen. I 
antalet besök på tillnyktringsstationen ingår antalet besök i häktet. 
  
I antalet vårddagar inom köpta missbrukarvårdstjänster syns delvis samma fenomen som i 
Nissniku rehabiliteringscenters statistik, dvs. början av året har varit lugnare än de föregående 
åren. Å andra sidan har det låga antalet vårddagar gjort det möjligt att köpa några dyrare 
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behandlingsperioder för narkomaner på Järvenpää socialsjukhus. Nedgången i antalet vårddagar 
förklaras delvis också med den effektivare verksamheten inom A-klinikens öppna tjänster och 
precisare kriterier för antagning till institutionsvård.   
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Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 
 
Sysselsättningsenheten Toimaris prestationer har varit flera än beräknat på grund av livligare 
aktivering. Organisationsändringarna vid TE-byrån inverkade på aktiveringen av arbetslösa så att 
samarbetsmodellen kunde avtalas hösten 2013. Utöver socialarbetarna kan även de anställda vid 
Toimari göra aktiveringsplaner enligt vilka klienter övergår till rehabiliterande arbetsverksamhet. De 
dagliga klientantalen har ökat jämnt under hela året från 45 till 70 klienter.  
Under hösten har tyngdpunkten i aktiveringen varit aktivering av invandrare, ordnande av 
språkutbildning och förbättring av sysselssättningsförutsättningar. Inom Pilotprojektet för ungdomar 
har intervjuerna genomförts, men resten av verksamheten genomförs år 2014. 
Hjälpmedelsservicen, som startats i samarbete med rehabiliteringstjänsterna, och IT-verkstaden 
har inletts som nya verkstadsverksamheter. 
 
Handikappservice 
 
Inom handikappservicen har den största kostnadsökningen skett inom köpta tjänster för 
utvecklingsstörda. Där har kostnaderna ökat i och med ökningen i efterfrågan med ca 720 000 
euro. Sommaren 2012 tog man ibruk samkommunen Etevas nya boendeenhet vid Amandavägen 
dit flera utvecklingsstörda som dittills bott hos sina föräldrar har flyttat. Detta innebar att nya 
klienter nu omfattas av boendeservice som kommunen betalar. Det totala antalet av kommunen 
betalade boendeservicedygn för utvecklingsstörda har följaktligen ökat från år 2012 till år 2013 
med 3 965 dygn (år 2013 totalt 23 884 dygn, år 2012 totalt 19 919 dygn), av vilka en betydande del 
förklaras med ibruktagningen av enheten vid Amandavägen. Procentuellt är detta en ökning på 
19,9 %. Även inom institutionsvården har kostnaderna ökat och antalet institutionsdygn har ökat 
från år 2012 (3 303 dygn) med över nio procent till 3 604 dygn under år 2013. Även om antalet 
institutionsdygn är litet jämfört med boendedygn, innebär en ökning med bara en klient en årlig 
kostnadsökning på flera tiotusen euro eftersom servicen är så dyr. 
 
Ett annat betydande objekt där kostnaderna ökade år 2013 är den personliga hjälparverksamheten 
för handikappade. Där ökade kostnaderna under år 2013 med ca 195 000 euro. Procentuellt är 
detta en ökning på 16,6 %. Kostnadsökningen förklaras förutom av det ökade servicebehovet även 
av att man i en större utsträckning än år 2012 vid ordnandet av personlig hjälparverksamhet har 
varit tvungen att använda köpta tjänster i stället för den för kommunen förmånligare 
arbetsgivarmodellen. År 2013 ordnades 23,4 procent av den personliga assistensen med hjälp av 
köpta tjänster, medan motsvarande siffra år 2012 var 15,7 procent. Köpta tjänster måste användas 
i situationer där en handikappad person inte själv kan klara av arbetsgivarförpliktelserna och 
arbetsgivarmodellen därför inte kommer i fråga för hans eller hennes del.  
 
Man har utarbetat permanenta anvisningar för färdtjänst enligt både handikappservicelagen och 
socialvårdslagen. Besluten om färdtjänst har överförts från servicesekreteraren till socialarbetarna, 
varvid den övergripande bedömningen av servicebehovet till grund för besluten har förstärkts. 
Dessutom har det funnits en flerfacklig bedömningsgrupp. 
 
Trots att antalet taxiresor år 2013 enligt handikappservicelagen (44 170) till och med har minskat 
en aning från år 2012 (44 342) har kostnaderna ändå stigit med ca 80 000 euro under år 2013. 
Kostnadsstegringen beror på en ökning i de genomsnittliga priserna för enskilda resor. År 2013 
kostade en taxiresa enligt handikappservicelagen i genomsnitt 28,4 euro, medan den år 2012 
kostade 26,5 euro. Ökningen i priset för en enskild resa berodde för sin del på att resorna år 2013 i 
genomsnitt var längre än året innan (14,9 kilometer/resa år 2013, 13,8 kilometer/resa år 2012). 
 
Det har förekommit många förändringar i personalen vid handikappservicen under år 2013 och 
situationen för arbetstagarna utjämnades först i slutet av sommaren. Ledande socialarbetaren 
byttes två gången under året och i slutet av året har socialservicechefen skött ledande 
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socialarbetarens uppgifter vid sidan av sin egen tjänst. Trots personalutmaningarna har man aktivt 
utvecklat verksamheten. 
 
Registrering av av klientuppgifter och serviceplaner i datasystemet har preciserats och utvecklats, 
vilket förbättrar rättsskyddet för både klienterna och de anställda. 
Handikappservicens socialarbetare (x3) hade under året 683 klienter, av vilka 69 var nya. Det stora 
antalet nya klienter beror delvis på överföringen av färdtjänstbesluten till socialarbetarna, varvid 
klienterna registreras i samma datasystem med övriga klienter. Socialarbetarna fattade totalt 908 
beslut under året. 
 
VERKSAMHETSMÅL 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer 
 

Mål 1 / 
Målnivå år 2012-2013 
 
Uppgörande av olika 
utvecklingsplaner för stödtjänster för 
funktionsförmågan: 
 
 
 
Utvecklingsplan för 
rehabiliteringstjänster  
Arbetsverksamhet i 
rehabiliteringssyfte: 
sysselsättningsstrategi 
Uppdaterande av handlingen 
"Mentalvårds- och 
missbrukarvårdstjänster åren 2009-
2020" 
Handikappolitiskt program 
  

Mätare/uppföljningssätt 
 
 
Framskridningsplanerna med tidtabeller klara före 
utgången av april 2012. 
 
Mellanrapportering före utgången av 2012. 
 
Strategierna klara   
före utgången av år 2013. 
 

 Utvecklingsplanen för rehabiliteringstjänster 
13.6.2012, 

 Handlingen "Mentalvårds- och 
missbrukarvårdstjänster åren 2009-2020" 
26.8.2013. 

 Det handikappolitiska programmet 19.9.2013 
(uppsköts vid vård- och omsorgsnämndens 
sammanträde 13.6 till 19.9).  

 Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte: 
            Sysselsättningsstrategin genomförs i fråga om 
            den rehabiliterande arbetsverksamheten.                    

Handlingen blev klar till denna del 13.6.2013. 
Det har kommit en extern ändring i arbetet med 
sysselsättningsstrategin (kommunstyrelsen): År 2013 
utreds möjligheten att helt eller delvis ändra 
sysselsättningsenheten Toimaris verksamhet till ett socialt 
företag.  
 
Målet har uppnåtts. 
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Resultatenhet: Handikappservice 
Perspektiv och mål i kommunstrategin 
En balanserad ekonomi 

Mål 2 / 
Målnivå år 2012-2013 
 
Kostnaderna för handikappservicen 
ökar inte med mer än 7,5 procent 
under år 2013 i jämförelse med 
föregående år utan 
specialomsorgen. 
(åren 2009–2010 var ökningen 10,7 
% och åren 2010–2011 8,6 %) 

Mätare/uppföljningssätt 
 
 
Den procentuella ökningen i kostnader för 
handikappservicen i jämförelse med år 2012. 
 
Utfall 31.12.2014 
Kostnaderna för handikappservicen ökade under år 2013 
med ca 9,2 % utan specialomsorgen. Den största orsaken 
till ökningen var en ökning på 16,6 % i kostnaderna för den 
personliga hjälparverksamheten    
 
Målet uppnåddes inte. 
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Resultatområdet välfärdstjänsterna för äldre 
 
 
Budgetutfall 
 
 

 
 
 

Prestationer / nyckeltal 

Tjänster som stöder boende hemma: BS 2012 
Budget 

2013 BS 2013 Utfall % 
Förändring 

i % 

Över-
/underskridning 

av budgeten 

Klienter inom regelbunden hemvård 341 465 349 75,1 2,3 -116 

Klienter inom tillfällig hemvård 389 360 362 100,6 -7,5 2 

Klienter som omfattas av stöd för närståendevård 99 105 113 107,6 12,4 8 

Dygnet runt-omsorg:             

Egen verksamhet:             

Intensifierat serviceboende, vårdplatser 66 69 69 100,0 4,3 0 

Anstaltsvård, egen (Lindgården, förändring 2012) 69 68 66 97,1 -4,5 -2 

Köpta tjänster:              

Effektiverat serviceboende, vårdplatser 69 66 63 95,5 -9,5 -3 

Långvårdsplatser inom anstaltsvården 2 2 2 100,0 0,0 0 

Hälsocentralsjukhuset (50 platser)             

Hälsocentralsjukhuset, vårdperiodens längd 19 19 21 110,5 9,5 2 

Intervallplatser 11 9 9 100 -22,2 0 

Dagklientplatser 16 15 12 80 -33,3 -3 

 
Verksamhetsbidraget för välfärdstjänsterna för äldre har minskat med 1,0 % från föregående år. 
Överskridningen är ca 433 000 euro jämfört med den ursprungliga budgeten. En betydande del av 
överskridningen beror på köpta klientjänster, inkvarterings- och kosthållstjänster och social- och 
hälsovårdstjänster (t.ex. laboratorietjänster). Överskridningen av anslagen för laboratorietjänster 
beror på att bokföringspraxisen ändrades mitt under året.  Anslagen hade reserverats inom 
resultatområdet hälsovårdstjänster, men faktorerna bokfördes inom resultatområdet 
välfärdstjänsterna för äldre. 
 
Inom välfärdstjänsterna för äldre har man hösten 2013 vidtagit många olika åtgärder för att 
balansera ekonomin, t.ex. minskning av antalet platser inom effektiverat serviceboende. För köp av 
klienttjänster har det i och med detta gått något mindre pengar under hela året än året innan. 
Kriterierna för hemvård preciserades fr.o.m. 1.10.2013. En del av de vidtagna 
anpassningsåtgärderna börjar ha inverkningar först år 2014. 
 
Det i årets dispositionsplan uppställda målet att minska sjukfrånvaron har lyckats och medfört en 
stor besparing i personalkostnaderna. Personalkostnaderna har varit avsevärt mindre än året 
innan trots att lönerna har stigit från föregående år i och med avtalsenliga förhöjningar. 
Sjukfrånvaron har minskats utifrån planer för arbetshälsa vilka utarbetats enhetsvis. Strävan har 
varit att koncentrera sig på saker som är viktiga i vårdarbetet, såsom ergonomi och faktorer som 
hänför sig till skiftarbete. I Lindgården har man genomfört en ändring av ledningssystemet och den 
har visat sig vara fungerande. De anställda har uppmuntrats att delta i en cyklingstävling i vilken 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Ikäihmisten hyvinvointi-

palvelut

Toimintatulot 3 699 241 3 699 241 3 746 683 -47 442

Toimintamenot -20 479 743 -640 000 -21 119 743 -21 003 952 -115 791

Toimintakate -16 780 502 -640 000 -17 420 502 -17 257 269 -163 233
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Volshemmet har haft särskild framgång. Arbetshälsan har varit en del av utvecklingsarbetet, inte 
alltid en egen separat fråga. Minskningen i sjukfrånvaron syns i alla enheters korta 
frånvaroperioder. Den sammanlagda frånvaron har minskat i synnerhet i Lindgården där 
utgångsnivån var högst.  
 
Man har strävat efter att avhjälpa ekonomin också med hjälp av en effektivare användning av 
vårdförnödenheter. Jämförelsen av kostnaderna för vårdförnödenheter och läkemedel försvåras i 
fråga om centrallagret av ett lagertillägg som införts under år 2012 och i fråga om 
läkemedelscentralen av en radavgift från slutet av år 2013. Dessa har höjt kostnaderna i de 
enheter som beställer produkter, men har å andra sidan medfört inkomster till resultatområdet som 
helhet när det gäller andra resultatområdens beställningar.  
 
Utmaningar för att hålla sig inom budgeten har förorsakats av utmaningarna med den interna 
faktureringen särskilt i fråga om kosthållstjänsterna som utgör en betydande utgiftspost inom 
dygnetruntjänsterna för äldre. Detta har inte kunnat påverkas genom resultatområdets egna 
åtgärder. I transportkostnaderna har överföringen av sjuktransporterna till HSN-Logistik minskat 
anstalternas ambulanskostnader. Däremot har ökningen i antalet klienter på taxiresor enligt 
socialvårdslagen lett till att de totala kostnaderna för transporttjänster har överskridit budgeten. 
Man kunde inte förbereda sig på detta när budgeten upprättades. Faktureringen av social- och 
hälsovårdstjänster har ändrats i fråga om laboratorietjänsterna. HUSLAB har fr.o.m. 2013 allokerat 
sin fakturering enligt kostnadsställe. Tidigare gick hela fakturan till resultatområdet 
hälsovårdstjänster. Med anledning av detta har dessa anslag underskridits inom 
hälsovårdstjänsterna. I fråga om hälsocentralsjukhuset är detta en ekonomiskt betydande 
förändring, över 70 000 euro år 2013.  
 
I enlighet med utvecklingsmålen för hemvården har antalet tillfälliga klienter minskats och resursen 
har riktats till regelbundna klienter. Under slutet av året har också hemvårdens omfattning ökat 
något. Ökningen i besöksantalet i hemvården har fortfarande pågått, nu redan för fjärde året i rad, i 
och med de strukturändringar som grjorts i hemvården.  Under tiden har inga nya befattningar 
inrättats i hemvården. Ökningen har i huvudsak utgjorts av ökad hemsjukvård utom under det 
första tillväxtåret. Detta berättar om att klienterna är i sämre kondition och deras vårdberoende har 
ökat. Inom hemvården användes under året 150 000 euro till upphandling av ett mobilt 
verksamhetsstyrningssystem och ellås. Syftet är att ge mer klientarbetstid och minska bl.a. 
onödiga resor. Systemet tas i bruk under början av 2014 och i och med detta kan man övergå till 
tidsbaserad fakturering i stället för den nuvarande faktureringen som baserar sig på antalet besök.  
De nya kriterierna för hemvården godkändes av nämnden hösten 2013 och kriterierna trädde i kraft 
1.10.2013. På grund av utrymmesbrist var man tvungen att avbryta seniorcaféverksamheten som 
var avsedd att stödja äldre i saker som gäller psykisk hälsa och rusmedelsmissbruk.  
   
Längden på en vårdperiod på sjukhuset har ökat på grund av antalet patienter som köar på 
avdelningen till en dygnetruntvårdplats.  Ett grupphem i Jolkby har öppnat i augusti, men det har 
varit svårt att hitta rätt slags klienter dit. En del av dem som skulle klara sig där har vägrat att ta en 
gruppboendeplats och å andra sidan har en del av dem som placerats i gruppboende slutligen inte 
klarat sig där utan man har varit tvungen att övergå till en boendeform med mer stöd. 
Närståendevårdens omfattning i fråga om 75 år fyllda har minskat en aning, men i fråga om alla 
äldre omfattas fler klienter av närståendevården än tidigare.  Ökningen har enligt 
befolkningsökningen varit störst bland 65–74-åringarna. 
 
Antalet straffdagar på sjukhuset har inte ökat. På grund av att det inte finns ett automatiskt 
släckningssystem har man helt avstått från att använda extraplatser på bäddavdelningen. Det stora 
antalet remisser i december, det minskade antalet platser inom effektiverat serviceboende på 
sommaren och indragningen av två vårdplatser i åldersdomshem till följd av nedläggningen av 
Skogshyddan samt personalbristen inom hemvården till följd av samarbetsförhandlingarna ledde i 
slutet av året till att avdelningarna blev överbelastade. Situationen avhjälptes före jul med två 
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tillfälliga platser inom effektiverat serviceboende. Belastningen på avdelningen har fortsatt under 
början av 2014, men den har varit något lindrigare. Minskningen i antalet långtidsplatser har 
förlängt tiden som patienter som köar till en vårdplats vårdas på bäddavdelningen innan en 
vårdplats ordnas. Detta har synts i att den genomsnittliga längden på vårdperioderna har ökat och 
paradoxalt också som ökning i andelen patienter som skrivits ut. Antalet vårddagar i fråga om dem 
som vårdats på avdelningen mer än 3 månader har ökat med 1800 dagar från år 2012. Ökningen 
är 60 %. De som vårdats på avdelningen mer än 3 månader tar kalkylmässigt ca 13 sjukplatser. 
Det genomsnittliga antalet patienter som väntar på en långtidsplats på avdelningen uppgick år 
2013 till 10. 
 
I fråga om vikariepoolen har man också tagit i bruk Kommunrekrys vikariedel som har gjort det 
lättare att rekrytera vikarier när man inte kunnat få en vikarie från poolen. 
Samarbetsförhandlingarna i slutet av året försvårade verksamheten och arbetsskiftsplaneringen på 
dygnetruntenheterna. Poolen användes i december delvis för att lätta på underbemannade skift i 
arbetsskiftsförteckningarna.  
 
Resultatområdets chefer har arbetat med den nya ledningsorganisationen under slutet av 2013 
efter att föreståndaren för servicehuset sagt upp sig. Som resultat av detta har man finslipat 
arbetsfördelningen inom ledningen och i fortsättningen syftar man till att chefernas 
kompetensområden utnyttjas för hela resultatområdet i en ännu större utsträckning. Det 
ekonomiska ansvaret har också preciserats. Den nya ledningsorganisationen har en chef färre än 
tidigare. Enligt planerna ska den nya ledningsorganisationen tas i bruk i början av 2014.  
  
Ibruktagningen av den strukturerade patientjournalen på sommaren har påverkat verksamheten vid 
alla enheter. Detta har krävt mycket utbildning och planmässighet. En övergång till strukturerad 
dokumentering är en förutsättning för uppgifternas användbarhet i fortsättningen via systemet e-
kanta. Resultatområdets personal har deltagit i ändringsverkstadsarbetet inom projektet Apotti. 
 
Verksamhetsmål 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer 

Mål 1 / Man siktar mot en täckningsgrad enligt strategin för äldreservice stegvis fram till år 2015. 
(inom parentes situation 30.4.2012) 

Målnivå år 2013 
 
Minst 10,7 % av dem som fyllt 
75 år omfattas av regelbunden 
hemvård  
(10,69 %) 
 
 
 
 
Minst samma mängd över 75-
åringar som 30.4.2012 
omfattas av närståendevården 
(4,94 %) 
 
 
 
 
 
I effektiverat serviceboende bor 

Mätare/uppföljningssätt 
 
Andelen i % 75 år fyllda som omfattas av regelbunden hemvård 
(%) vid tidpunktens tvärsnitt 
 
Utfall 31.12.2013 
10,89 % av kommuninvånarna som fyllt 75 år omfattades av 
regelbunden hemvård.  Målet uppnåddes. 
 
 
Andelen i % av 75 år fyllda Kyrkslättsbor som omfattas av 
närståendevård vid tidpunktens tvärsnitt 
 
Utfall 31.12.2013 
4,83 % av 75 år fyllda omfattades av närståendevården.  
Kriterierna för närståendevård har inte ändrats. Den absoluta 
ökningen inom närståendevården har i en större utsträckning 
riktats till äldre under 75 år. Målet nåddes inte helt. 
 
Andelen i % av 75 år fyllda Kyrkslättsbor som omfattas av 
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högst 6,4 % av de 75 år fyllda 
Kyrkslättsborna.  
(6,36 %) 
 
 
Under 3,5 % av över 75-åriga 
Kyrkslättsbor är i anstaltsvård.  
(3,79 %) 

effektiverat serviceboende vid tidpunktens tvärsnitt 
 
 
Utfall 31.12.2013 
5,73 % av 75 år fyllda Kyrkslättsbor omfattades av effektiverat 
serviceboende. Målet uppnåddes. 
 
Andelen i % av 75 år fyllda Kyrkslättsbor som omfattas av 
långtidsanstaltvård vid tidpunktens tvärsnitt 
 
Utfall 31.12.2013 
3,16 % av 75 år fyllda Kyrkslättsbor bodde på en anstalt. Målet 
uppnåddes. 
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BILDNINGSNÄMNDEN 
 

 

Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tehtävät talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Hallinto- ja toimistopalvelut

Toimintatulot 757 -757

Toimintamenot -2 131 584 -2 131 584 -2 147 039 15 455

Toimintakate -2 131 584 -2 131 584 -2 146 282 14 698

Opetustoimen yhteiset 

toiminnot

Toimintatulot 181 000 181 000 166 592 14 408

Toimintamenot -4 542 307 -200 000 -4 742 307 -4 521 739 -220 568

Toimintakate -4 361 307 -200 000 -4 561 307 -4 355 148 -206 160

Vapaa sivistystyö, taiteen 

perusopetus ja kulttuuri

Toimintatulot 647 000 647 000 720 895 -73 895

Toimintamenot -2 255 934 -2 255 934 -2 416 972 161 038

Toimintakate -1 608 934 -1 608 934 -1 696 077 87 143

Kirjastotoimi

Toimintatulot 55 000 55 000 61 858 -6 858

Toimintamenot -1 927 001 -50 000 -1 977 001 -1 898 120 -78 881

Toimintakate -1 872 001 -50 000 -1 922 001 -1 836 262 -85 739

Yhteensä

Toimintatulot 883 000 883 000 950 102 -67 102

Toimintamenot -10 856 826 -250 000 -11 106 826 -10 983 870 -122 956

Toimintakate (S) -9 973 826 -250 000 -10 223 826 -10 033 769 -190 058
 

 

 
Bildningsnämndens budget förverkligades inom ramen för verksamhetsbidraget som fullmäktige 
fastställt i budgeten. 

 

 

FÖRVALTNINGS- OCH KANSLITJÄNSTER 
 
Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Hallinto- ja toimistopalvelut

Toimintatulot 757 -757

Toimintamenot -2 131 584 -2 131 584 -2 147 039 15 455

Toimintakate -2 131 584 -2 131 584 -2 146 282 14 698  
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UNDERVISNINGSVÄSENDETS GEMENSAMMA FUNKTIONER 
 

Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Opetustoimen yhteiset 

toiminnot

Toimintatulot 181 000 181 000 166 592 14 408

Toimintamenot -4 542 307 -200 000 -4 742 307 -4 521 739 -220 568

Toimintakate -4 361 307 -200 000 -4 561 307 -4 355 148 -206 160  
 

 

Förändringarnas inverkan på verksamheten 
 
Externa förändringar 

 
Stödåtgärder för elever i behov av särskilt stöd har utvecklats i och med ändringarna i lagen om 
grundläggande utbildning (2010) så att svårigheterna med skolgång identifieras och stödåtgärder 
ordnas så tidigt som möjligt och i barnets närskola. Assistenttjänsterna och elevvårdens stöd hör 
redan till det allmänna stödets stödformer och de bör vara tillgängliga för alla elever. På nivån för 
effektiverat och särskilt stöd är dessa stödformer i användning mer regelbundet och i kombination 
med andra stödformer.  
 
Lagen om elevvård träder i kraft 1.8.2014. År 2013 förutsåg man inom elevvårdsverksamhetens de 
förändringar som lagen för med sig. Lagen förutsätter att eleven och den studerande får diskutera 
med en psykolog eller kurator inom sju dagar från begäran. I brådskande fall bör diskussionen 
ordnas samma eller följande dag. I och med lagen utvidgas psykolog- och kuratortjänsterna till andra 
stadiet.  Lagen överför arbetets tyngdpunkt från det nuvarande korrigerande arbetet till förebyggande 
arbete och från det nuvarande individcentrerade arbetet till arbete i gemenskapen. Om 
elevvårdspersonalens kundunderlag är 1 000 elever/anställd eller mer, ligger elevvårdsarbetets 
tyngdpunkt på skötsel av akuta problemsituationer istället för förebyggande arbete. Om man inte 
hinner utföra förebyggande arbete, så anhopas och försvåras problemen. 
 
 
Interna förändringar 

 
Våren 2013 var biträdesresursen 2 339 veckoarbetstimmar, dvs. 93,5 skolgångsbiträden. Från och 
med början av höstterminen 1.8.2013 minskades skolgångsbiträdesresursen till 1 919 
veckoarbetstimmar, dvs. 77 skolgångsbiträden. Minskningen var 420 veckoarbetstimmar, dvs. 17 
skolgångsbiträden. Trots minskningen beräknade man att löneanslaget för skolgångsbiträden 
överskrids. Fullmäktige beviljade i slutet av år 2013 ett tilläggsanslag om 200 000 euro som 
bildningsnämnden riktade till elevvården. Skolkuraroternas kundunderlag var år 2013 745 elever 
eller studeranden/anställd och skolpsykologernas kundunderlag var 997 elever/anställd. Kommunen 
har uppställt målet om en enhetlig lärostig från förskolan fram till slutet av grundskolan för varje elev 
enligt individuella inlärningsförutsättningar.  
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Verksamhetsmål 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 

En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar 

Mål / Målnivå år 2013 

 

Effektivt ordnade skolskjutstjänster/ 

 Skolskjutsarnas produktivitet förbättras jämfört 

med år 2012 

Mätare/uppföljningssätt 

 

Relativ förändring av antalet 

transportprestationer (skjutsad elev) som 

åstadkommits med en ekonomisk insats från år 

2012 till år 2013 (jämförelse med fasta 

kostnader). 

 

Utfall 31.12.2013 

Skolskjutsarnas produktivitet minskade -4 %, 

den eftersträvade produktivitetsgraden 

uppnåddes inte. 

 

 

 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 

En kunnig och engagerad personal/ Att möta produktionsbehovet och -sätten för tjänster 

Mål 2 / Målnivå år 2013 

 

Resursstyrning som möjliggör förebyggande 

elevarbete.  

Mätare/uppföljningssätt 

 

Antal och besättningsgrad gällande 

befattningar som skolkurator och -

psykolog 

 

Ställning 31.12.2013: 

Antalet skolkurator- och 

psykologbefattningar och 

besättningsgrad 100 %, man kunde 

ordna resursen så att det målsatta 

antalet uppnåddes. Målnivån 

nåddes. 

 

 

 

 
 

 

Nyckeltal / Prestationer        

  

 
        

 UNDERVISNINGSVÄSENDETS GEMENSAMMA 

FUNKTIONER           

Nyckeltal / Undervisningsväsendets gemensamma BS 2010 BS 2011 BS 2012 

Budget 

2013 

Ställning 

31.12.2013 

Skolskjutsar; Elever som omfattas av skjutsförmånen 1 408 1 383 1417 1427 1 379 

Skolskjutsar; Kostnader euro / elev 1 173 1 283 1040 1190 1 124 

Elevvårdens kostnader euro / elev 503 444 453 398 493 
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Fritt bildningsarbete 
 
Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Vapaa sivistystyö

Toimintatulot 647 000 647 000 720 895 -73 895

Toimintamenot -2 255 934 -2 255 934 -2 416 972 161 038

Toimintakate -1 608 934 -1 608 934 -1 696 077 87 143  

 

Verksamhetsmål 

Musikinstitutet 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
 
 En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och 
investeringar 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Ett effektivt musikinstitut  
- musikinstitutets produktivitet 
förbättras jämfört med år 2012 

 

Ändring i produktiviteten från år 2012 till år 
2013 dvs. den relativa ändringen i antalet 
med ekonomisk nettoinsats producerade 
prestationer (producerade 
undervisningstimmar) från år 2012 till år 2013 
(jämförelse med fasta kostnader)   
 
Utfall 31.12.2013  
Musikinstitutets produktivitet förbättrades +5 
%, den eftersträvade produktivitetsnivån 
uppnåddes. 

 
 
Medborgarinstitutet   

 

Verksamhetsmål 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
 
 En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och 
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investeringar 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Ett effektivt medborgarinstitut  
- medborgarinstitutets produktivitet 
förbättras jämfört med år 2012 

 

Ändring i produktiviteten från år 2012 till år 
2013 dvs. den relativa ändringen i antalet 
med ekonomisk nettoinsats producerade 
prestationer (producerade 
undervisningstimmar) från år 2012 till år 2013 
(jämförelse med fasta kostnader)   
Utfall 31.12.2013 
Medborgarinstitutets produktivitet 
förbättrades +1%, den eftersträvade 
produktivitetsnivån uppnåddes. 
 

 
 

 

Bildkonstskolan 
 

Verksamhetsmål 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
 
En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och 
investeringar 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Effektivt fungerande bildkonstskola / 
bildkonstskolans produktivitet förbättras 
jämfört med nivån år 2012 
 

Ändring i produktiviteten från år 2012 till år 
2013 dvs. den relativa ändringen i antalet 
med ekonomisk nettoinsats producerade 
prestationer (producerade 
undervisningstimmar) från år 2012 till år 2013 
(jämförelse med fasta kostnader)   
 
Utfall 31.12.2013 
Bildkonstskolans produktivitet förbättrades 
+13%, den eftersträvade produktivitetsnivån 
uppnåddes. 
 
 

 
 
 
Kulturtjänster 
 
Förändringarnas inverkan på verksamheten 
 
Interna förändringar 
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Kyrkslättsdagarna genomfördes koordinerade av kulturväsendet, utan föreningstorget som 
bekostats av kulturväsendet. Man samlade in respons om hur den nya 
verksamhetsmodellen fungerade. Enkäten besvarades av 35 arrangörer, vars 
delevenemang hade besökts av över 9 000 besökare.  80 % av de som svarade ansåg att 
Kyrkslättsdagarna var nyttiga för deras verksamhet, 71 % meddelade att evenemanget 
motsvarade förväntningarna och 88 % meddelade sitt intresse för arrangemanget också i 
framtiden. Den negativa responsen gällde främst avsaknaden av ett stort gemensamt 
torgevenemang och marknadsverksamhet.  
 

Externa förändringar 
 
Med stöd av Museiverkets prövningsbaserade statsbidrag genomfördes på Ragvalds 
museiområde fortsättningsprojektet Tai-tai-taidatko som betonade Trädgårdens vänners 
hantverkarfärdigheter. Projektet hämtade ny verksamhet och nya besökare till området. 
 
 
Verksamhetsmål 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen/Befolkningens goda liv 

Mål / Målnivå år 2013 
 
Livskraftig lokal kultur  

 Minst 1 000 besökare på medborgarfester 
och inom lokal kultur- och 
museiverksamhet. 

Mätare/uppföljningssätt 
 
Antalet besökare på 
medborgarfester och inom lokal 
kultur- och museiverksamhet 
 
Utfall 31.12.2013  
1 812 besökare, målet gällande 
besökarantalet nåddes. 

 
 
 
Nyckeltal / Prestationer 

FRITT BILDNINGSARBETE, GRUNDLÄGGANDE 
KONSTUNDERVISNING           

OCH KULTUR 
    

  

 
          

Nyckeltal / Fritt bildningsarbete 
BS 

2010 
BS 

2011 
BS 

2012 
Budget 

2013 
Ställning 

31.12.2013 
Musikinstitutet; kostnader (netto) euro / 
undervisningstimme 46 41 46 44 45 

Musikinstitutet: elev/antal studerande 276 274 274 275 274 
Medborgarinstitutet; kostnader (netto) euro / 
undervisningstimme 48 42 51 46 52 

Medborgarinstitutet: elev/antal studerande 8 530 8 628 11 503 8 500 7 919 
Bildkonstskolan; kostnader (netto) euro / 
undervisningstimme 57 50 49 59 49 

Bildkonstskolan: elev/antal studerande 257 257 280 260 364 

Kulturväsendet; kostnader (netto) euro / invånare 9 8 10 9 10 
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Biblioteksväsendet 
 
 
Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Kirjastotoimi

Toimintatulot 55 000 55 000 61 858 -6 858

Toimintamenot -1 927 001 -50 000 -1 977 001 -1 898 120 -78 881

Toimintakate -1 872 001 -50 000 -1 922 001 -1 836 262 -85 739  
 
 
Förändringarnas inverkan på verksamheten 

 
Interna förändringar  

 

Besökarantalet (fysiska och elektroniska besök) har stigit med 5,4 %. Utlåningen har 
minskat 1,6 % på grund av de minskade materialanslagen. Materialanskaffningen 
minskades med 27 %. Självbetjäningen i huvudbiblioteket förbättrades i och med den nya 
återlämningsautomaten. 
 
 
Externa förändringar  
 
Med hjälp av Svenska kulturfonden (3 000 €) har man anordnat barnprogram på svenska. 
 
 
Verksamhetsmål 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och 
investeringar 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Ekonomiska och effektiva bibliotekstjänster/  
 

 Bibliotekets produktivitet förbättras 
jämfört med år 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Bibliotekets effektivitet är på en 

 
 
Ändring i produktiviteten från år 2012 till år 
2013 dvs. den relativa ändringen i antalet 
med ekonomisk insats (10 000 €) 
producerade prestationer (förverkligade 
låneantal) från år 2012 till år 2013 (jämförelse 
med fasta kostnader)   
 
Utfall 31.12.2013 
 
Bibliotekets produktivitet förbättrades +7 %, 
den eftersträvade produktivitetsnivån 
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effektivare nivå än hela landets 
 genomsnitt (effektivitetstal 1,37) 

 
   
 

uppnåddes. 
 
 
Utfall 31.12.2013    
 
Den förverkligade effektiviteten i slutet av 
läsåret 2013 var 1,12 och man uppnådde 
den eftersträvade effektivitetsnivån (ju 
mindre effektivitetstalets värde är, desto 
effektivare har verksamheten på 
utvärderingssättet i fråga varit). 

 
 
 
Nyckeltal / Prestationer 

BIBLIOTEKSVÄSENDET BS 2010 BS 2011 BS 2012 
Budget 

2013 
Ställning 

31.12.2013   

  
    

    

Nyckeltal / Biblioteksväsendet             

Kostnader euro/invånare 50 48 54 50 50   

Antal utlåningar 755 695 735 000 784 187 750 000 771 451   

Besökarantal 584 359 605 000 616 710 585 000 650 019   
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FINSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tehtävät talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Suomenkielinen lasten 

päivähoito

Toimintatulot 3 691 000 3 691 000 3 306 249 384 751

Toimintamenot -26 063 850 -700 000 -26 763 850 -25 768 140 -995 710

Toimintakate -22 372 850 -700 000 -23 072 850 -22 461 891 -610 959

Suomenkielinen koulutoimi

Toimintatulot 842 000 842 000 1 751 148 -909 148

Toimintamenot -31 897 858 -400 000 -32 297 858 -33 239 327 941 469

Toimintakate -31 055 858 -400 000 -31 455 858 -31 488 179 32 321

Yhteensä

Toimintatulot 4 533 000 4 533 000 5 057 397 -524 397

Toimintamenot -57 961 708 -1 100 000 -59 061 708 -59 007 467 -54 241

Toimintakate (S) -53 428 708 -1 100 000 -54 528 708 -53 950 070 -578 638
 

 
 
Beräkning av inkomstflödet och anslagens tillräcklighet 
 
Nämndens verksamhetsbidrag underskred verksamhetsbidraget som fullmäktige fastställt i budgeten 
(med beaktande av budgetändringar).  
 
 
 

FINSK BARNDAGVÅRD 
 
Budgetutfall 
 

 

Ursprunglig Budget- Budget Utfall Differens 

 

budget ändringar efter 2013 2013 

  2013 2013 ändringar     

Finsk barndagvård 
     Verksamhetsinkomster 3 691 000 

 
3 691 000 3 306 249 384 751 

Verksamhetsutgifter -26 063 850 -700 000 -26 763 850 -25 768 140 -995 710 

Verksamhetsbidrag -22 372 850 -700 000 -23 072 850 -22 461 891 -610 959 

 
 
Förändringarnas inverkan på verksamheten 
 
Interna förändringar 
 
Befolkningsprognosens utfall 31.12.2013 var 3 231 0-6 åringar. I budgeten 2013 var prognosen 0-6-
åringar 31.12.2013 3 426 barn. Antalet barn 2013 blev alltså 195 under prognosen. Utfallet 
31.12.2012 var totalt 3 309 0-6-åringar, alltså har antalet 0-6-åringar sjunkit med 78 barn jämfört 
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med år 2012. Detta är en betydande vändning jämfört med de tidigare åren. Dock har det varit flera 
användare av dagvården än i slutet av år 2012 både inom den kommunala och inom den privata 
dagvården, en ökning med totalt 37 barn. Detta inverkar på att 0-6-åringarnas relativa andel i vård 
utanför hemmet har ökat från 61 % till 64 % jämfört med från år 2012 till år 2013.  
 
Verksamheten i Piennarkujan päiväkoti och i daghemmets filialer Metsätorppa I och Metsätorppa II 
upphörde 31.7.2013. Personalen flyttade i huvudsak till det nya daghemmet i Masaby från och med 
1.8.2013. 

 
Verksamheten i Höstsols gruppfamiljedaghem upphörde 31.7.2013. Personalen flyttade till 
daghemmen från och med 1.8.2013. 
 
Masaby nya daghems utrymmen blev färdiga i juni och verksamheten inleddes i augusti 2013. 
 
Släntgårdens invånarparksverksamhet inledde sin verksamhet 2.9.2013 i Piennarkujan päiväkotis 
utrymmen. Servicen har genast nått kunderna och servicens öppenhet är enligt vårdnadshavarna 
det bästa kommunen kan erbjuda barnfamiljer som vårdar sina barn hemma. Släntgården är öppen 
vardagar kl. 9-16. 
Användarna har uppgått till i medeltal 44 barn under skolåldern/dag och variationsbredden 15-116 
barnanvändare/dag. Vuxenanvändarna har uppgått till i medeltal 29 vuxenbesökare/dag och 
variationsbredden 8-119/dag.   
 
Klubbverksamheten utvidgades efter piloteringen i centrum i Kolsarin päiväkoti till Masalan päiväkoti, 
Köpaksen päiväkoti och till Veikkola och Koskentorin päiväkoti i augusti 2013. År 2013 fanns det 
totalt 58 barn i klubbarna. 2-åringarnas andel var 41 %. 
  
I ledningen av familjedagvården övergick man till kombinerade tjänster; daghemsföreståndarna 
svarar för familjedagvården i området. Ändringen gäller familjedagvården i Masaby och Veikkola. 

 
Inom specialdagvården minskades gruppernas tilläggsresurser till 20,5 gruppassistenter (minskning 
17 gruppassistenter) och två sjukvårdsinriktade närvårdare. 
I enlighet med finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens beslut hade man under tiden 
1.1-31.7.2013 som tilläggsresurs två närvårdare med sjukvårdskunnande och två 
barnträdgårdslärare för barn med behov av särskilt stöd.   
Talterapin har köpts som köpt tjänst i fråga om talterapibedömning och talterapi för barn med andra 
språk. 
 
Projektet Intohimoa työhön 2012-2014 tar slut 2014 och slutseminariet hålls 3.4.2014. Projektets 
utbildning och handledning i kontextuellt ledarskap för dagvårdschefer tog slut 13.4.2013. Inom 
projektet har man utvecklat verktyg för ledarskap inom arbetshälsa samt substans inom 
småbarnsfostran. Verktyg för ledarskap har införts och implementerats medan projektet framskridit. 
Ett mål inom projektet har varit att utveckla arbetshälsan och som resultat av det minska 
sjukfrånvaron. På basis av nyckeltalen har man lyckats bra med målet. Projektet inleddes 2012 och 
sjukfrånvaron har från 2010 till 2013 minskat med i medeltal 5,47 sjukfrånvarodagar/person. Utöver 
detta infördes en TYHY2-enkät enligt vars resultat 68 % av svararna (ca 326) upplever sin 
arbetshälsa som mycket god eller god.  
 
Kommuntillägget till privatvårdsstödet höjdes från och med 1.3.2013 med 10 % för privat 
familjedagvård. 
Kommuntillägget till hemvårdsstödet höjdes från och med 1.3.2013 med 10 % för alla barn som får 
kommuntillägg. 
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Verksamhetsmål 

 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
 
En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och 
investeringar 

Mål 1 / Målnivå år 2013 
 
Effektivt fungerande 
dagvårdstjänster 

 
- produktiviteten inom den  

             kommunala dagvården 
förbättras jämfört med 
nivån 2012 

 

Mätare/uppföljningssätt 
 
 
 
Ändring i produktiviteten från år 2012 till år 2013 
dvs. den relativa ändringen i antalet med 
ekonomisk insats (10 000 €) producerade 
prestationer (producerade vårddagar) från år 2012 
till år 2013 (jämförelse med fasta kostnader)   
 
Utfall 31.12.2013  
Produktiviteten inom den kommunala 
daghemsvården förbättrades med +1 %, 
produktiviteten inom familjedagvården förbättrades 
med +4 %. Som en helhet förbättrades 
produktiviteten inom den kommunala dagvården 
med +1 %, målsättningarna i fråga om ändringar i 
produktiviteten uppnåddes. 
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Perspektiv och mål i kommunstrategin 
En kunnig och engagerad personal/Att möta produktionsbehovet och -sätten för 
tjänster 
Mål 2 / Målnivå år 2013 
 
Pedagogiskt kunnig och tillräcklig 
fostringspersonal i dagvården 
 

 Den stadigvarande 
fostringspersonalens 
behörighetsgrad 100 % inom 
den kommunala dagvården 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Personalomsättningen är 
under 10 % 

 
 
 

 Den relativa andelen 
personalens frånvarodagar 
underskrider nivån 2012. 

 
 
 

 

 Relationstalet för 
fostringspersonalen för barn 
och daghem är högst 4,0 för 
under 3-åringar och högst 7 för 
över 3-åringar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inom familjedagvården 
förverkligas det i förordningen 
avsedda förhållandet i 
relationstalet mellan den 
vuxna och barnen. 

Mätare/uppföljningssätt 
 
 
 
 
Den relativa andelen fostringspersoner som uppfyller 
behörighetskraven av hela fostringspersonalen i 
anställningsförhållanden som räcker över fem (5) månader.  
Utfall 31.12.2013 

- 79 % av barnträdgårdslärarna i daghemmen 
behöriga 

- 81 % av närvårdarna behöriga 
- 100% inom specialdagvården behöriga 
- 30 % av familjedagvårdarna har yrkesexamen inom 

branschen 
 
 
 
Den ordinarie personalens omsättningsgrad är under 10 %.  
Utfall 31.12.2013  
omsättning 12,8 % (avgångsomsättning 8,1 %) 

 
 
Relationstalet mellan personalens frånvarodagar och 
årsverken år 201 jämfört med 2012.  
Utfall 31.12.2013 sjukfrånvaron år 2013 var i medeltal 16,31 
sjukfrånvarodagar/person, medan medeltalet 
sjukfrånvarodagar år 2012 var 17,14 dagar/person. 
 
Det förverkligade relationstalet mellan barn och personal för 
under och över 3-åringar.  
Utfall 31.12.2013  

 Relationstalet granskades vecka 15 och vecka 43 i 
kommunala och privata daghem med hjälp av 7 
mätningspunkter/dag.  
Vecka 15 var relationstalet i varje daghem minst i 
enlighet med 6 § i dagvårdsförordningen, dvs. 4 
barn under 3 år/1 fostringsperson och 7 barn över 3 
år/1 fostringsperson (i genomsnitt under hela 
dagen). Enstaka underskridningar av relationstalet 
förekom under mätningsveckan i 16 kommunala och 
3 privata daghem i genomsnitt under tre dagar vid 
mätningstidpunkterna 7.45, 15.00 och 15.30. 
 
Vecka 43 var relationstalet i varje daghem minst i 
enlighet med 6 § i dagvårdsförordningen. Enstaka 
underskridningar av relationstalet förekom under 
mätningsveckan i 14 kommunala och 3 privata 
daghem i genomsnitt dagligen vid 
mätningstidpunkterna 14.30, 15.00 och 15.30.  
 

 Inom familjedagvården uppnås relationstalet, antalet 
barn 3,9 barn/vårdare. I proportion till barnens ålder 
(beaktat under 3-åringar med oddsen 1,75) 4,7 
barn/vårdare. 
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Perspektiv och mål i kommunstrategin 
 Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster 
Regeringsprogrammets mål 
Mål 3 / Målnivå år 2013 
En trygg småbarnsfostran  

 Säkerhetsnivån i kommunala daghem 
och inom familjedagvården är minst 
på god nivå 

Mätare/uppföljningssätt 
 
I kundenkät bedömd nivå beträffande säkerheten 
Utfall 31.12.2013 
Kundenkäten utfördes inom de kommunala 
daghemmen och familjedagvården veckorna 15-16. 
Det allmänna vitsordet med skolvitsord för hur 
säkerheten skötts var 8,7 (medeltal)  

 
 
 
Nyckeltal / Prestationer 

 
FINSK BARNDAGVÅRD           

  
    

  

Nyckeltal / Finsk barndagvård 
BS 

2010 
BS 

2011 
BS 

2012 
Budget 

2013 
BS  

2013 

Antal 0-6-åringar 31.12 (finskspråkiga) 3 413 3 319 3 309 3 426 3 231 

Andelen barn i dagvård i % av åldersklassen 0-6-åringar 62 64 61 63 64 

Barn i kommunal dagvård 1 727 1 708 1 661 1 808 1 677 

Barn i privat dagvård 375 398 354 350 375 

Nettokostnaderna för kommunal dagvård, euro/barn 7 946 8 242 8 905 8 364 8 876 

Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (F+S) 873 860 915 860 794 
Nettokostnader för dagvård € / åldersgrupp 0-6 år (F+S) / 
barn 6 254 6 309 6 740 6 632 6 904 

Antal 0-6-åringar 31.12 (F+S) 4 047 3 965 3 948 4 079 3 949 
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Finskt skolväsende 
 
 

Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Suomenkielinen koulutoimi

Toimintatulot 842 000 842 000 1 751 148 -909 148

Toimintamenot -31 897 858 -400 000 -32 297 858 -33 239 327 941 469

Toimintakate -31 055 858 -400 000 -31 455 858 -31 488 179 32 321  
 
 

Förändringarnas inverkan på verksamheten 
 
Interna förändringar 
 
De pedagogiska handlingarna har förnyats i samarbete med Nurmijärvi kommun och de tas i bruk i 
administrationsprogrammet Helmi under läsåret 2014-15. Varje grundskola har en utnämnd 
handledande lärare vars uppgift är att stödja sina kollegor i användning av stödet i tre steg och i 
bearbetandet av de pedagogiska handlingarna. Höstterminen 2013 har en av speciallärarna med 
vidgat arbetsområde arbetat som en s.k. handledande lärare i kommunen 4 h/vecka. Läraren har i 
kommunen ordnat intern utbildning för lärare som arbetar inom specialundervisningen. Med 
pengarna för Kelpo-projektet har till skolorna skaffats material och utrustning för att åskådliggöra 
undervisningen och göra den mångsidigare. Nya tjänster som specialklasslärare har förlagts till 
Heikkilän koulu, Veikkolan koulu och Kirkonkylän koulu.   
 
I enlighet med kommunens riktlinjer sörjer man för skolelevernas eftermiddagsverksamhet både som 
kommunens egen eller som privat serviceproduktion. Eftermiddagsverksamheten i Heikkilän koulu 
övergick från början av år 2013 till Kansallinen Lastenliitto ry. Eftermiddagsplats kunde erbjudas till 
alla elever med behov av särskilt stöd och nästan alla elever i första klass. Däremot överskred 
efterfrågan utbudet bland eleverna i årskurs två. 
 
Det finska skolväsendet har fått tilläggsbidrag för utveckling av klubbverksamheten för skolelever. 
Med stöd av bidraget har skolorna med årskurserna 1-6 kunnat erbjuda elever mångsidig 
klubbverksamhet. Dessutom har kommunen fått tilläggsbidrag för utveckling av mångkulturell 
klubbverksamhet. 
 
Läraren för den förberedande klassen i Kirkkoharjun koulu fungerar vid sidan av 
undervisningsarbetet som koordinator för den mångkulturella verksamheten läsåret 2013-2014. 
Utöver koordineringen har koordinatorns uppgifter omfattat utveckling av samarbetspraxis med 
småbarnsfostran och medborgarinstitutet. 
 
För lärare och skolsekreterare inom den allmänna undervisningen ordnades utbildning i 
mångkulturell verksamhet och förvaltningens processer. Anmälningsblanketten till undervisning i det 
egna modersmålet förnyades. 
 
Det finska utbildningsväsendet i Kyrkslätt deltog aktivt i KuumaTVT-projektet både för ledningens 
och för undervisningspersonalens del. För lärare och rektorer ordnades mångsidig utbildning. 
Utbildningsväsendet deltar i utvecklingen av en ny elektronisk inlärningsplattform. Syftet är att ta den 
i bruk i augusti 2014. 
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I skolorna (Veikkolan koulu, Laajakallion koulu och Kirkonkylän koulu år 2014) installerades trådlöst 
nät som möjliggör mångsidig användning av terminaler och iakttagande av BYOD-principen i 
undervisningen.  
 
Klassrummen utrustades med interaktiva dataprojektorer, dokumentkameror och ljudanläggningar 
samt terminal som styr utrustningen. Programvaran i motsvarande apparater som redan finns i 
skolorna uppdaterades enligt behov. Skolorna utrustades med trådlösa terminaler i relation till 
skolans elevantal. Dessutom skaffade Porkkalan lukio med av undervisnings- och kulturministeriet 
beviljat bidrag terminaler som är avsedda för undervisningsbruk. 
 
Upinniemen koulu lades ner från och med början av augusti 2013. Fullmäktige beslutade slå 
samman Kirkonkylän koulu och Kirkkoharjun koulu till en enhetlig grundskola som består av 
årskurserna 1-9 från och med början av 2014. 
 
Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden beslutade förnya principerna för 
elevupptagning inom den grundläggande utbildningen från och med början av år 2014. 
 
 
Verksamhetsmål 

 
Perspektiv och mål i kommunstrategin 
En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt verksamhetsutgifter, avskrivningar och 
investeringar 

Mål 1 / Målnivå år 2013 
 
Effektivt fungerande 
förskoleundervisning, 
grundläggande undervisning och 
gymnasieutbildning 

 
- förskoleundervisningens, 
den grundläggande 
undervisningens och 
gymnasieutbildningens 
produktivitet förbättras 
jämfört med nivån år 2012 

 

Mätare/uppföljningssätt 
 
 
 
 
Ändring i produktiviteten från år 2012 till år 2013 dvs. den 
relativa ändringen i antalet med ekonomisk insats (10 000 
€) producerade prestationer (antal undervisade elever) från 
år 2012 till år 2013 (jämförelse med fasta kostnader)   
 
Utfall 31.12.2013 
Produktiviteten inom förskoleundervisningen förbättrades 
+1 %, produktiviteten inom den grundläggande utbildningen 
försvagades -7 % och produktiviteten inom 
gymnasieutbildningen förbättrades +7 %. Målsättningen i 
fråga om produktivitet för det finska utbildningsväsendets 
del kunde i sin helhet inte uppnås. 

 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster 

Mål 2 / Målnivå år 2013 
 
Effektiv och omfattande 
undervisning / utbildning 
 

 alla barn i förskoleåldern 
deltar i 
förskoleundervisning 

 
 

 
 

Mätare/uppföljningssätt 
 
 
 
 
Förskoleelevernas relativa andel (%) av åldersklassen i 
förskoleåldern 
Utfall 31.12.2013 
97 % av barnen i förskoleålder deltog i 
förskoleundervisningen. 
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 Antalet elever som 
avlägger 
grundskoleexamen = 100 
%   

 
 
 
 

 Genomströmningen inom 
gymnasieutbildningen 
effektiveras jämfört med år 
2010 

 

Den relativa andelen elever i åk 9 med avgångsbetyg från 
grundskolan  
Utfall 31.12.2013 
Andelen elever som fått avgångsbetyg är 100%. 
 
 
Antalet studerande som avlägger studentexamen år 2013 
jämfört med antalet nya studeranden läsåret 2010-2011. 
Utfall 31.12.2013 
utfall 124/136 = 91,2 % (78,8 % vid jämförelsetidpunkten), 
den eftersträvade nivån uppnåddes. 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster 

Mål 3 / Målnivå år 2013 
 
Eleverna/studerandena får 
tillräckligt stöd i att genomföra 
sina studier. 

 Antalet elever som fått 
beslut om särskilt stöd är 
mindre än år 2010. 
 
 
 
 

 

 Antalet 
gymnasiestuderande som 
avbrutit sina studier är 
mindre än år 2011. 

Mätare/uppföljningssätt 
 
 
 
 
Antal som fått beslut som särskilt stöd år 2013 jämfört med år 
2010  
 
Utfall 31.12.2013 
Nya beslut om särskilt stöd och upplösning av beslut har 
gjorts före 31.12.2013 så att andelen som erhållit beslut om 
särskilt stöd är 309/3988 = 7,7 %. Motsvarande siffra 
20.9.2010 var 378/3845 = 9,8 %. 
 
Antalet som avbrutit sina studier år 2013 jämfört med antalet 
som avbrutit sina studier år 2011 
Utfall 31.12.2013 
Avbrutit studierna 11 (2013), 9 (2011) 

 
 
Nyckeltal / Prestationer 

FINSKT SKOLVÄSENDE 
BS 

2010 
BS 

2011 
BS 

2012 
Budget 

2013 
BS 

2013 

  
    

  

Nyckeltal / Finskt skolväsende           

Förskoleundervisning           

Förskoleundervisning: elevantal  492 528 470 509 628 

Grundskolan           

Grundskolan: elevantal  3 794 4 021 3 915 4 041 3 991 

Kostnader euro / elev 6 081 5 855 6 585 6 406 6 341 

Gymnasieutbildning           

Gymnasieutbildning: elevantal (dagsgymnasium) 491 464 480 490 480 

Kostnader euro / elev 5 857 6 113 6 288 6 329 6 484 
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SVENSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tehtävät talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Ruotsinkielinen lasten 

päivähoito

Toimintatulot 626 000 626 000 648 264 -22 264

Toimintamenot -5 298 000 -5 298 000 -4 888 632 -409 368

Toimintakate -4 672 000 -4 672 000 -4 240 369 -431 632

Ruotsinkielinen koulutoimi

Toimintatulot 53 000 53 000 238 310 -185 310

Toimintamenot -9 068 200 -9 068 200 -9 226 075 157 875

Toimintakate -9 015 200 -9 015 200 -8 987 765 -27 435

Yhteensä

Toimintatulot 679 000 679 000 886 574 -207 574

Toimintamenot -14 366 200 -14 366 200 -14 114 707 -251 493

Toimintakate (S) -13 687 200 -13 687 200 -13 228 133 -459 067
 

 

 
Nämndens verksamhetsbidrag förverkligades till ett mindre belopp är verksamhetsbidraget som 
fullmäktige beslutat i budgeten. 
 
 
 

SVENSK BARNDAGVÅRD 
 
Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Ruotsinkielinen lasten 

päivähoito

Toimintatulot 626 000 626 000 648 264 -22 264

Toimintamenot -5 298 000 -5 298 000 -4 888 632 -409 368

Toimintakate -4 672 000 -4 672 000 -4 240 369 -431 632  
 
 
Förändringarnas inverkan på verksamheten 
 
Externa förändringar 
 
Verksamheten inom den svenska dagvården och undervisningen är svår att förutspå eftersom 
antalet barn som registrerats som svenskspråkiga är mindre än det faktiska antalet barn i 
åldersgrupperna. Vid jämförelse av antalet barn i förskoleundervisningen läsåren 2012-2013 och 
2013-2014 har antalet barn varit 12 % och 13 % högre än i prognosen.  
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Interna förändringar  
 
Från och med 1.1.2013 kan familjedagvårdarens eget barn/egna barn placeras som kommunala 
dagvårdsbarn i vårdarens egen grupp. Inom den svenska dagvården är en familjedagvårdares två 
barn i vård i vårdarens egen grupp från och med 1.1.2013.  
 
Inom den svenska dagvården och förskoleundervisningen har antalet gruppassistenter minskats från 
5 till 2 från våren 2013 till hösten 2013 för att de ekonomiska resurserna inte räcker till mer. Behovet 
av gruppassistenter är dock lika stort verksamhetsåret 2013-2014 som tidigare. 
 
Kommuntillägget till privat familjedagvård höjdes 10 % från och med 1.3.2013. 
 
Kommuntillägget till hemvårdsstödet höjdes 10 % från och med 1.3.2013.   
 
Möjligheterna att inleda klubbverksamhet inom den svenska dagvården utreddes hösten 2013. I 
Prästgårdsbackens daghem planeras en grupp och i Hommas daghem en grupp hösten 2014. 
 
 
 
Nyckeltal 

 
RUOTSINKIELINEN LASTEN PÄIVÄHOITO

Tunnusluvut / Ruotsinkielinen lasten päivähoito TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013

0-6-vuotiaiden lukumäärä (ruotsinkieliset) 706 639 653 618

Päivähoidossa olevat lapset %-ikäluokasta 0-6-vuotiaat 74 72 75 75

Lapsia kunnallisessa päivähoidossa 369 330 352 329

Lapsia yksityisessä päivähoidossa 150 129 140 136

Kunnallisen päivähoidon nettokust. euroa /lapsi 9 189 9 537 9 307 9 164

Lapsia kotihoidon tuen piirissä (S+R) 813 915 860 794

Päivähoidon nettokust. euroa / ikäluokasta 0-6 v (S+R)/lapsi 6 422 6 686 6 632 6 904

0-6-vuotiaiden määrä (S+R) 3 965 3 948 4 079 3849  
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Verksamhetsmål och uppnående av dem 
 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
En kunnig och engagerad personal/ Att möta produktionsbehovet och –sätten för tjänster 

Mål 2 / Målnivå år 2013 
En pedagogiskt kompetent och tillräcklig 
fostringspersonal inom dagvården   

 
 

 Den ordinarie 
fostringspersonalens 
kompetensgrad 100 % 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Personalomsättning < 10 %  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Utfall 31.12.2013: 
Andelen behöriga barnträdgårdslärare är 80 % 
Andelen behöriga närvårdare är 55 % 
Andelen behöriga specialbarnträdgårdslärare är 100 % 
Andelen behöriga familjedagvårdare är 25 % 
 
För närvarande finns inom den svenska dagvården 
några läroavtalsstuderande som avlägger 
närvårdarexamen. Icke-behöriga närvårdare vikarierar 
behöriga närvårdare som är lediga från sina 
befattningar.  
 
 
Personalomsättning: 
Utfall 31.12.2013: 
14,2 % 
Avgångsomsättning: 9,46 % 
 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
 
En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och investeringar 

Mål 1 / Målnivå år 2013 
 
Effektivt fungerande 
dagvårdstjänster 
 

 den kommunala dagvårdens 
produktivitet förbättras 
jämfört med nivån år 2012 

 

Mätare/uppföljningssätt 
 
 
 
 
Ändring i produktiviteten från år 2012 till år 2013 dvs. den relativa 
ändringen i med ekonomisk insats (10 000 €) producerade 
prestationer (vårddagar) från år 2012 till år 2013 (jämförelse med 
fasta kostnader)   
Utfall 31.12.2013: 
 
Svenska kommunala daghem: 
Produktiviteten förbättrades +6 %.  
 
Svensk familjedagvård: 
Produktiviteten förbättrades +9 %. 
 
Den kommunala dagvårdens produktivitet förbättrades till 6 % 
jämfört med nivån år 2012. Målet uppnåddes. 
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 Frånvarodagarnas relativa andel 
mindre än år 2012 

 
 

 
 

 Antal barn och fostringspersonal i 
daghemmen: högst 4 under 3-
åriga barn/1 fostringsansvarig, 
högst 7 över 3-åriga barn/1 
fostringsansvarig 

 

Under perioden 1.1-31.12.2013 var det genomsnittliga 
antalet frånvarodagar bland den ordinarie 
fostringspersonalen 99,5 (sjukfrånvaro, semesterar och 
övriga, lagstadgad frånvaro borträknad). Motsvarande 
tal 1.1-31.12.2012 var 69,2. 
 
Utfall 31.12.2013: 
Under sampelveckorna, veckorna 10-11 på våren och 
veckorna 43-44 på hösten, uppföljdes relationstalen i 
daghemmen koncentrerat och effektiviserat (5 gånger 
per dag). Uppföljningen visar att relationstalen både 
inom den kommunala och den privata dagvården låg 
minst på nivån enligt 6 § i dagvårdsförordningen (4 
under 3-åriga barn/1 fostringsansvarig och 7 över 3-
åriga barn/1 fostringsansvarig). Endast stundvis 
förekom i några enheter situationer där relationstalet 
var för litet. Arbetsturerna i daghemmen har justerats 
så att relationstalet ligger på lagenlig nivå. 
 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster  

Mål 3 / Målnivå år 2013 
En trygg småbarnsfostran 
 

 Dagvården upplevs trygg 

Mätare/uppföljningssätt 
 

 
Resultat från kundenkäten.  
Utfall 31.12.2013:  
Kundenkäten utförs 15.4-5.5.2013. 
144 vårdnadshavare svarade på den svenska dagvårdens 
enkät.  
Säkerheten inom den svenska dagvården fick vitsordet 8,6 
(skalan 4-10). Vårdnadshavarna meddelade att dagvården 
känns trygg för barnet. De kritiska kommentarerna gällde 
framför allt personalresurserna särskilt under personalens 
frånvaro samt skadegörelse och skicket på daghemmens 
gårdsområden. En del av vårdnadshavarna (14 %) upplevde 
att deras barn upplevt mobbning i dagvården. 
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SVENSKT SKOLVÄSENDE 
 
 
Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Ruotsinkielinen koulutoimi

Toimintatulot 53 000 53 000 238 310 -185 310

Toimintamenot -9 068 200 -9 068 200 -9 226 075 157 875

Toimintakate -9 015 200 -9 015 200 -8 987 765 -27 435  
 
 
Nyckeltal 

 

  BS 2010 BS 2011 BS 2012 
Budget 

2013 
BS  

2013 

Förskoleundervisning         

Förskoleundervisning: elever 112 125 115 110 122 

Grundskolan           

Grundskolan: elever 1 023 1 027 1 039 1 040 1 046 

Kostnader euro / elev 5 901 6 035 6 645 6 764 6 703 

Gymnasieutbildning         
Gymnasieutbildning: elever 
(dagsgymnasium) 205 218 217 220 215 

Kostnader euro / elev 5 901 6 035 6 589 6 094 6 846 

 
 
 
Förändringarnas inverkan på verksamheten 
 
Interna förändringar  
 
På grund av minskade resurser som anvisats för anskaffning av läromedel och annat 
undervisningsmaterial är det allt svårare för skolorna att tillhandahålla ändamålsenlig och med 
läroplanen förenlig undervisning. 
 
Antalet kurser som erbjuds i Kyrkslätts gymnasium har de senaste två åren skurits ner radikalt på 
grund av alltjämt minskande resurser. Under det här läsåret har kurserna minskats med 47,6 kurser 
och under läsåret 2011-2012 med 28,1 kurser. Endast genom noggrann planering och 
studiehandledning kan de studerande avlägga sina 75 kurser under tre år. 
 
 
Verksamhetsmål 

 
Perspektiv och mål i kommunstrategin 
 
En balanserad ekonomi/ Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och 
investeringar  

Mål 1 / Målnivå år 2013 
 

Mätare/uppföljningssätt 
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Effektivt fungerande förskoleundervisning,    

 grundläggande undervisning och 
gymnasieutbildning/förskoleundervisning
ens, den grundläggande 
undervisningens och 
gymnasieutbildningens produktivitet 
förbättras jämfört med nivån år 2012 

 

 
 
Ändring i produktiviteten från år 2012 till år 2013 
dvs. den relativa ändringen i med ekonomisk 
insats (10 000 €) producerade prestationer 
(undervisningstimmar) från år 2012 till år 2013 
(jämförelse med fasta kostnader)   
 
Utfall 31.12.2013: 
Förskoleundervisning: 
Förskoleundervisningens produktivitet hölls på 
2012 års nivå. Målet uppnåddes inte. 
 
Grundläggande utbildning: 
Den grundläggande utbildningens produktivitet 
förbättrades +1 %.  
 
Gymnasieutbildning: 
Gymnasieutbildningens produktivitet minskade  
-13 %. Målet uppnåddes inte. 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster 

Mål 2 / Målnivå år 2013 
Effektiv och täckande 
undervisning/utbildning 

 

 Alla (100 %) i åldersklassen 
förskoleelever deltar i 
förskoleutbildningen 

 
 
 

 Andelen elever som avlägger 
grundskolexamen = 100 %   

 
 
 
 
 

 Genomströmningen inom 
gymnasieutbildningen effektiveras 
jämfört med år 2012 

 
 

Mätare/uppföljningssätt 
 
 
 

Förskoleelevernas andel (%) av åldersklassen  
Utfall 31.12.2013:  
100 % 
 
 
Andelen elever i åk 9 (%) med avgångsbetyg från 
grundskolan 
 
Utfall 31.8.2013: 
100 % 
 
 
Utfall 31.12.2013: 
2012: 53 / 214 = 25 % 
2013: 56 / 213 = 26 % 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster 

Mål 3 / Målnivå år 2013 
Eleverna/de studerande får 
tillräckligt stöd för studierna 

 

Mätare/uppföljningssätt 
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 Andelen grundskolelever 
med beslut om särskilt 
stöd är mindre än år 2012 

 
 
 
 
 

 Andelen 
gymnasiestuderande som 
avbrutit sina studier är 
mindre än år 2012 

 

Förändring i den relativa andelen elever med beslut om särskilt 
stöd åren 2012 och 2013 
Utfall 31.12.2013:  
36 / 1046 = 3,4 % 
 
5,0 % (31.12.2012) 
3,4 % (31.12.2013) 
 
 
Relativ andel studerande som avbrutit studierna (%) av 
gymnasiets elevantal 
 
Utfall 31.8.2013: 
31.12.2012: 2 / 217 = 1,38 % 
31.12.2013: 2 / 215 = 0,93 % 
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IDROTTSNÄMNDEN 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tehtävät talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Liikuntapalvelut

Toimintatulot 88 750 88 750 130 742 -41 992

Toimintamenot -1 955 166 -140 000 -2 095 166 -2 137 416 42 250

Toimintakate -1 866 416 -140 000 -2 006 416 -2 006 675 258

Kirkkonummen uimahalli

Toimintatulot 630 000 630 000 688 100 -58 100

Toimintamenot -977 167 -977 167 -1 025 638 48 471

Toimintakate -347 167 -347 167 -337 538 -9 629

Yhteensä

Toimintatulot 718 750 718 750 818 842 -100 092

Toimintamenot -2 932 333 -140 000 -3 072 333 -3 163 054 90 721

Toimintakate (S) -2 213 583 -140 000 -2 353 583 -2 344 212 -9 371
 

 
 
Idrottsnämndens utfall är per 30.1.2014 för verksamhetsinkomsternas del 113,8 %, för 
verksamhetsutgifternas del 106,7 % och för verksamhetsbidragets del 104,4 %. Kostnaderna för 
underhållet av idrottsplatserna har överskridits med 188 000 euro år 2013 jämfört med planerat. Av 
den här överskridningen har man kunna täcka ca 80 000 € med idrottsnämnden underställda 
inkomster, som varit större än beräknat, samt genom att skära ner bidrag. 
 
Idrottsnämnden har redan 23.5.2013 § 39 i samband med den första delårsöversikten år 2013 
konstaterat att anslagen som budgeterats för underhåll av vinteridrottsplatser (underhåll av 
byggnader och områden) har under januari-april överskridits med ca 96 000 euro jämfört med det 
planerade. I samband med den andra delårsöversikten 3.10.2013 § 75 konstaterade idrottsnämnden 
att anslagen som budgeterats för underhållet av vinteridrottsplatser hade överskridit det som 
planerats med ca 116 000 euro under januari-augusti 2013. Det gick åt mer resurser än planerat på 
grund av vinterns väderleksförhållanden. Överskridningen i underhållsutgifter beror på större 
kostnader än i genomsnitt för plogning, snöröjning, isning och uppvärmning. Idrottsnämnden 
konstaterade då redan att underhållskostnaderna kommer att överskridas för hela året del och att 
överskridningens storlek beror på väderförhållandena under slutet av året. Både simhallens influtna 
inkomster, som varit större än förut, och inkomsterna från fotbollsplanerna, som för den 
uppvärmbara konstgräsplanens del varit större än i genomsnitt under slutet av året, har påverkat de 
influtna inkomsterna som var större än beräknat. 
 
Idrottsnämnden har 7.11.2013 § 87 beslutat föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige 
att idrottstjänsternas anslag i budgetens driftsekonomidel år 2013 för underhålls- och 
reparationsutgifter ökas med 180 000 € med anledning av kostnaderna för underhållet av 
vinteridrottsplatserna. Idrottsnämnden beslutade ytterligare att isplanerna inte fryses och att skidspår 
körs bara vardagar under år 2013, även om väderleksförhållandena skulle ha tillåtit det. 
Kommunstyrelsen beslutade 18.12.2013 § 535 föreslå kommunfullmäktige ett tilläggsanslag år 2013 
i enlighet med idrottsnämndens förslag. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 
3.2.2014 bevilja idrottsnämnden tilläggsanslag om 140 000 € i idrottstjänsternas anslag i budgetens 
driftsekonomidel år 2013 för underhålls- och reparationsutgifter. 
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IDROTTSTJÄNSTER 
 
 

Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Liikuntapalvelut

Toimintatulot 88 750 88 750 130 742 -41 992

Toimintamenot -1 955 166 -140 000 -2 095 166 -2 137 416 42 250

Toimintakate -1 866 416 -140 000 -2 006 416 -2 006 675 258  
 
 
Idrottstjänsternas verksamhetsinkomster var större än beräknat med anledning av inkomsterna från 
fotbollsplanerna. Dessa har för det uppvärmbara konstgräsets del varit större än genomsnittligt 
under slutet av åtet eftersom man inte varit tvungen att stänga planen på grund av 
väderförhållanden.  
Underhållet av idrottstjänsternas uteidrottsplatser genomförs med beställar-producentmodellen från 
samhällstekniska väsendet. I fråga om våren 2013 har anslagen som med anledning av vintern 
reserverats för underhåll av idrottspaltser (underhåll av byggnader och områden) år 2013 
överskridits med 180 000 € jämfört med budgeten. På grund av väderförhållandena var kostnaderna 
för plogning, förflyttning av snö och uppvärmning i anslutning till vinterunderhåll av idrottsplatserna 
betydligt större än beräknat. 
 
 

Nyckeltal 
 
IDROTTSTJÄNSTER           

Nyckeltal / Idrottstjänster 
BS 

2010 
BS 

2011 
BS 

2012 
Budget 

2013 
Ställning 

31.12.2013 

Idrottstjänsternas kostnader euro/invånare 73 73 75 74             82 

 
 
 
Verksamhetsmål och uppnående av dem 
 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin  
  Ett servicenät som förnyas/Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Diversifiering av motionsgrupperna för 
specialgrupper/85 motionsgrupper 

antalet grupper per år 
 
Ställning 31.12: 116 grupper 
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KYRKSLÄTTS SIMHALL 
 
 
Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Kirkkonummen uimahalli

Toimintatulot 630 000 630 000 688 100 -58 100

Toimintamenot -977 167 -977 167 -1 025 638 48 471

Toimintakate -347 167 -347 167 -337 538 -9 629  
 
 
I simhallens verksamhetsmål har besökarantalet i simhallen varit i stort sett på den nivå som det varit 
i åratal. Besökarantal ökade år 2013 från det föregående året och var på så sätt tillbaka på nivån för 
tidigare år. Verksamhetsbidraget stämmer överens med budgeten. Verksamhetsutgifterna och 
verksamhetsinkomsterna har båda överskridits något jämfört med budgeten. Då 
verksamhetsutgifterna har varit större än planen främst i fråga om anslag som behövts för underhåll 
av simhallen, har verksamhetsbidraget hållits på nivån i dispositionsplanen eftersom de influtna 
inkomsterna också är klart större än i planen. Verksamhetsinkomsterna har för första gången på 
åratal överskridit inkomstmålet i budgeten. Detta beror på att prisen för inträdesbiljetter höjdes i 
början av året och på goda besökarantal speciellt i slutet av året. På grund av 
rekryteringssvårigheter har simhallen varit tvungen att använda köpta tjänster för att utföra 
städpersonalens arbetsuppgifter. Man har minimerat användningen av köpta tjänster genom att 
minska personarbetstiden som används för funktionen i fråga genom att med hjälp av den övriga 
personalen sköta en del av uppgifterna. Köpta tjänster har använts i genomsnitt 543 €/mån och totalt 
ca 6 500 € under år 2013. De ledda motionsgrupperna i simhallen fullföljdes som planerat. 

 
 
Nyckeltal 
 

SIMHALLEN           

Nyckeltal / Simhallen BS 2010 BS 2011 BS 2012 
Budget 

2013 
 
31.12.2013 

Simhallen / Besökarantal 196 921 199 164 188 876 200 000  194 269 

 
 
Simhallens besökarantal har under de senaste åren stabiliserat sig på en viss nivå. På grund av 
simhallens utrymmeskapacitet är högre besökarantal realistiskt sett inte ens möjliga.  
 

Verksamhetsmål och uppnående av dem 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin  
Ett servicenät som förnyas/Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Effektiv användning av 
lokalerna/bassängavdelningens 
kundantal 170 000 

Besökarantal   
 
Ställning 31.12: 163 343 besökare 
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Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Ett servicenät som förnyas 

Mål 2 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Ökande av tjänster / antalet ledda 
motionsgrupper är 40 
 

antalet ledda motionsgrupper per år 
 
Ställning 31.12: 108 grupper 
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UNGDOMSNÄMNDEN 
 

UNGDOMSTJÄNSTER  
 
 
Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tehtävät talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Nuorisopalvelut

Toimintatulot 265 402 265 402 272 839 -7 437

Toimintamenot -1 444 005 -1 444 005 -1 412 173 -31 832

Toimintakate (S) -1 178 603 -1 178 603 -1 139 334 -39 269
 

 
Målnivån som uppställts i budgeten och dispositionsplanen som godkänts utgående från den har 
förverkligats enligt planerna i fråga om verksamhetsbidraget och verksamhetsmålen. Inkomsterna 
har flutit in som planerat och budgetanslagen har varit tillräckliga för att driva verksamheten. 

 
 
Nyckeltal 
 

UNGDOMSTJÄNSTER           

Nyckeltal / Ungdomstjänster BS 2010 BS 2011 
Budget 

2012 
Budget 

2013 31.12.2013 

Antalet 0-28-åringar 13 611 14 122 14 400 14 201 14 201  

Kostnader euro / 0-28-åringar 90 88 98 99        99  

 
 
Verksamhetsmål och uppnående av dem 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Ett servicenät som förnyas/Kundorienterade och effektiva tjänster 

Mål 1 / Målnivå år 2013 
 
Att utöka hobbymöjligheterna för unga 
- Regional ungdomsverksamhet ordnas i 6 
ungdomslokaler 
 
- 11 läger och sommarklubbar ordnas 
 
- 6 grupper för teateruttryck för unga ordnas 
 
- 20 teaterföreställningar för unga ordnas 
 
 
- 2 ungdomskonserter ordnas 

Mätare/uppföljningssätt 
Besökarantal 
Ställning 31.12: 
Genomfört i 6 ungdomslokaler, besökarantal 
71 565. 
 
Genomfört 11 st., besökarantal 253. 
 
Det ordnas grupper i teateruttryck för unga, totalt 
87 unga deltagare. 
Det har ordnats 26 teaterföreställningar som 
besökts av 1 180 unga. 

 Ungdomsbandens konsert Kanttularock 2013 
ordnades 16.4 med fyra lokala band och ett band 
från Lojo i Kantvikin koulu, antalet besökare var 
76. 
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Ungdomskonserten i Masaby 13.12 med Sini 
Sabotage och Musta Barbaari samlade 420 
besökare. 

 
 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Ett servicenät som förnyas/Kundorienterade och effektiva tjänster 

Mål 2 / Målnivå år 2013 
 
Att stödja unga socialt 
- Verksamhetsgruppen för snabbt ingripande 
vidtalar unga som begått brott samt deras 
föräldrar/sammanlagt 60 unga och föräldrar 
- Gatupatrullering genomförs i kommunen under 
fredagskvällar 15 gånger under året 
 
- För eleverna i årskurs 6 ordnas frågestunder om 
droger i skolorna/400 unga nås 
- Föreläsningar som stödjer laglighetsfostran hålls 
för elever i årskurs 6/300 unga nås 
- Samarbete drivs med skolorna för gruppbildning 
av elever i årskurs 7/450 unga nås  
- I medeltal 70 unga deltar i den svenska och 
finska verkstadsverksamheten och det 
uppsökande ungdomsarbetet under året 
 
 
- Med hjälp av nättjänsten Pulmakulma ges 
informations- och rådgivningstjänster till unga/50 
unga nås 
 
 
 
 
- Sociala medier används som ett arbetsredskap i 
ungdomsarbetet/ 1400 unga nås 

Mätare/uppföljningssätt 
Besökarantal 
Ställning 31.12: 
69 ungdomar har vidtalats och 79 föräldrar har 
deltagit. 
 
Gatupatrullering har genomförts 20 fredagskvällar 
och de har nått 405 unga. 
 
Frågestunder om droger har hållits på 9 skolor. 
Man har nått totalt 456 personer. 
Lektioner i laglighetsfostran har hållits i 
Kirkkoharjun koulu, Nissnikun koulu och 
Veikkolan koulu och nått 405 besökare. 
I gruppbildningarna nåddes 441 unga i Masaby, 
Veikkola och centrum. 
 
I Omnias verkstadsverksamhet för unga och 
uppsökande ungdomsarbete deltog totalt 105 
unga. I SVEPS verkstadsverksamhet och 
uppsökande ungdomsarbete deltog totalt 29 
unga. 
 
Nättjänsten Pulmakulma är avsedd för unga i 
åldern 12-25 år. Ungdomarna bekymrade sig 
främst för problem i anknytning till välmående och 
människorelationer. Flest frågor till tjänsten 
lämnades av 12-14-åriga unga. Man har kommit i 
kontakt med 42 unga.  
 
 
1 480 unga nåddes via de sociala medierna, 
Facebook. Via Facebook marknadsförs 
ungdomsväsendets och andra aktörers 
verksamhet. 
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SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN 
 
 

Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tehtävät talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Kehittämis- ja yhteiset 

palvelut

Toimintatulot 445 000 445 000 519 368 -74 368

Toimintamenot -2 319 556 394 213 -1 925 343 -1 906 183 -19 160

Toimintakate -1 874 556 394 213 -1 480 343 -1 386 815 -93 528

Joukkoliikenne

Toimintatulot

Toimintamenot -4 555 438 -4 555 438 -4 525 615 -29 823

Toimintakate -4 555 438 -4 555 438 -4 525 615 -29 823

Yhteensä

Toimintatulot 445 000 445 000 519 368 -74 368

Toimintamenot -6 874 994 394 213 -6 480 781 -6 431 798 -48 983

Toimintakate (S) -6 429 994 394 213 -6 035 781 -5 912 430 -123 351
 

 

 
Inom samhällstekniska väsendet är instruktionsändringarna, som trädde ikraft år 2013, betydande. 
Vattenförsörjningsverket, sektorns förvaltningstjänster och vägsektionen underställdes nämnden för 
serviceproduktion. Direktionen för Eriksgård förblev oförändrad så som även byggnads- och 
miljönämnden. 
 
Numera är planläggnings- och trafiksystemtjänsterna, tomt- och geoinformationstjänsterna samt 
kollektivtrafiken underställda samhällstekniska nämnden. 
 
År 2013 fortsatte kommunens befolkning att öka, efterfrågan på service hölls på stabil nivå och det 
var en stor utmaning att anpassa verksamheten till kommunens ekonomiska situation. Kommunens 
sparåtgärder ledde år 2014 till uppsägningar och permitteringar. Man blev tvungen att avsluta alla 
anställningsförhållanden på viss tid inom en utsatt tid. 
 
Planreserven för boende och företagsverksamhet i Kyrkslätts kommun är fortfarande god jämfört 
med de övriga KUUMA-kommunerna. En betydande del av byggmöjligheterna finns dock på privata 
markägares marker. 
 
Enligt MBT 2020-programmet för genomförande i MBT-intentionsavtalet mellan 
Helsingforsregionens kommuner och staten förbinder sig Kyrkslätt att under åren 2012-2015 årligen 
bygga 320 bostäder, av vilka 20 % ska vara ARA-hyresbostadsproduktion (65 bostäder/år). 
Kommunen ska detaljplanera 30 000 v-m2 bostadsbyggrätt årligen. 
 
År 2013 blev 331 bostäder färdiga. Kommunen har reagerat på den knappa 
hyresbostadsproduktionen och det finns en ARA-produktionsförpliktelse i markanvändningsavtalen 
för de mest betydande flervåningshusbetonade detaljplanerna. År 2013 planlades bostadsbyggrätt 
om ca 30 860 v-m2.  
De anhängiga detaljplaneprojekten i Äspingsbrinken och Briggstranden är viktiga för att trygga 
kommunens produktion av småhustomter. Andra centrala projekt med tanke på bostadsproduktionen 
är Tolls stationsområde, Tinaparken och Vattentornsbacken. 
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Samhällstekniska väsendet har under år 2013 deltagit i flera olika MBT-samarbetsgrupper inom 
metropolområdet, samarbetet med KUUMA-kommunerna samt kommunindelningsutredningen som 
berör Esbo, Kyrkslätt, Grankulla och Vichtis. 
 
 
På Kyrkslätts område ändrar sättet för ordnande av busstrafik i början av hösttrafiken 2014 då de 
med kollektivtrafiklagen förenliga monopolavtalen för övergångsperioden upphör och HRT som 
behörig myndighet beslutar om ordnandet av trafiken. 
 
År 2013 inleddes uppgörandet av utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt, som blir klar i 
början av år 2014. Dokumentet är en del av kommunens större utvecklingsbildshelhet. Utöver detta 
har bl.a. projektet att göra upp ett arkitekturpolitiskt program underställts samhällstekniska nämnden. 
Projektet fortsätter under år 2014.  
 
 

Verksamhet år 2013 
 
Planläggnings- och trafiksystemtjänster 
 
Utarbetandet av det arkitekturpolitiska programmet inleddes i början av året. Projektet har viktiga 
följder och man försöker via det styra byggandet i kommunen både i tätorterna och på 
glesbygdsområdena. Det arkitekturpolitiska programmet består av flera olika delprojekt som riktats 
till olika målgrupper. Ett inledande seminarium om projektet, som riktades till förtroendevalda, 
myndigheter, samfälligheter och föreningar, ordnades 14.3.2013 i Kyrkslätt. Seminariet ordnades i 
samarbete med Nylands förbund, Nylands NTM-central och Arkkitehtuurin tiedotuskeskus. I mars-
april var det via kommunens webbplats möjligt att delta i en geoinformationsförfrågan där man 
kartlade kommuninvånarnas åsikter om den byggda miljön. På hösten inleddes i samarbete med 
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus ett projekt för miljöfostran som riktades till högstadie- och 
gymnasieelever i kommuncentrum. Dessutom bereddes det arkitekturpolitiska programmet i 
arbetsgrupper mellan olika förvaltningar i kommunen. 
 
En annan viktig förnyelse som anknyter till planeringen av markanvändningen var ibruktagningen av 
geoinformationsbaserade enkäter i betydande planprojekt, så som i delgeneralplaner och omfattade 
detaljplaner. Med hjälp av förfrågan vill man av områdets invånare och andra intressenter samla 
uppgifter om och synpunkter på planeringsområdet som stöd för planläggningen och 
beslutsfattandet. Utgångs- och måluppgifter behövs framför allt i början av planeringen. Målet är att 
göra planläggningsprocessen smidigare. Förfrågningarna besvarades på Kyrkslätts kommuns 
webbplats. . År 2013 gjordes sammanlagt sex geoinformationsförfrågningar av vilka tre på våren i 
samband med det arkitekturpolitiska programmet, delgeneralplanen för kommuncentrum, etapp 2 
och Västra Jorvas detaljplan. I augusti genomfördes en omröstning om den vackraste platsen i 
Kyrkslätt som en del av Kyrkslättsdagarna och Dagen för Europas byggnadsarv. I slutet av året 
genomfördes förfrågningar i anslutning till delgeneralplanerna för Masaby och Bobäck samt Kantvik. 
 
Planläggnings- och trafiksystemtjänsternas arbetskraftsresurser var snävare än normalt under året. 
Kommunarkitekten skötte sektordirektörens uppgifter i mer än en halvår. Trafikingenjörens vikarie 
övergick på hösten till en annan arbetsgivares tjänst och man anställde ingen ny vikarie: uppgifterna 
överfördes till kommunarkitekten och planeringsingenjören inom de kommunaltekniska tjänsterna. 
Utöver det gick en större del än vanligt av kommunarkitektens arbetstid åt till regionplaneringen, 
eftersom programmeringen och uppgörandet av Helsingforsregionens markanvändningsplan 
(MASU) och trafiksystemplanen (HLJ2015) inleddes. Dessutom hade en av planearkitekterna 
förkortad arbetstid och en planeringsassistent gick i deltidspension.  
 
Som följd av de minskade arbetskraftsresurserna nåddes inte planläggningsprogrammets mål. Av 
skäl som inte beror på kommunen anhängiggjordes inte en del av de planeprojekt som förutsattes i 
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avtalet om inledande av planläggning. En del av de markägarledda planprojekten framskred inte 
heller enligt måltidtabellen.  
 
I slutet av året behandlades delgeneralplanen för Jorvas och Ingvalsby för godkännande i nämnden. 
Betydelsen av planen, då den förverkligats, för kommunens näringsliv och annan verksamhet är stor, 
eftersom den möjliggör bl.a. över 2 000 nya invånare och mer än 3 000 nya arbetsplatser på 
området. Projektet hänförde sig till revideringen av vägplanen för korsningsområdet mellan stamväg 
51 (Västerleden) och Ring III. 
 
 

UTVECKLINGS- OCH GEMENSAMMA TJÄNSTER 
 
 
Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Kehittämis- ja yhteiset 

palvelut

Toimintatulot 445 000 445 000 519 368 -74 368

Toimintamenot -2 319 556 394 213 -1 925 343 -1 906 183 -19 160

Toimintakate -1 874 556 394 213 -1 480 343 -1 386 815 -93 528  
 
 
Nyckeltal 
 

UTVECKLINGS- OCH GEMENSAMMA TJÄNSTER           

Utvecklings- och gemensamma tjänster BS 2011 
Budget 

2012 
Budget 

2013 BS 2013 

Samhällsplanering         

Under året inledda planprojekt, PDB, st 8 15 8 10  

Under året godkända (del)generalplaneprojekt, st/ha 0/0 3 3/2700 1/500  
Under året godkända detaljplaner och detaljplaneändringar, 
st/ha 7/130 8/100 8/100 4/90  

Under året godkända stranddetaljplaner, st/ha 3/110 5/180 3/40 1/10  

          

Tomt- och geoinformationstjänster         

Överlåtna/reserverade AO-tomter, st 50 50 50 17  

Överlåtna produktionsformade tomter, byggrätt v-m2 6 000 6 000 6 000 7750  

      

      

Ur anslaget har betalats utgifterna för samhällstekniska nämndens sammanträdesverksamhet, så 
som utbildning, sammanträdesarvoden, reseersättningar, kopierings- och postningskostnader. 
Samhällstekniska nämnden har under året ordnat ett seminarium om planekonomin, där 
representanter för Borgå stad presenterade sina synvinklar. Nämnden deltog också i seminarier som 
anknyter till uppgörandet av en utvecklingsbild för markanvändningen och en servicenätsutredning. 
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PLANLÄGGNING OCH TRAFIKSYSTEMTJÄNSTER 
 
Verksamhetsmål och uppnående av dem 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin  
Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / Regionala samarbetsmodeller och -nätverk i utveckling. 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Regionalt samarbete  

 regionalt inflytande i Nylands förbunds, 
Nylands NTM-centrals och HRT:s 
verksamhet samt Helsingforsregionen, 
KUUMA-kommunerna och 
grannkommunerna emellan 

 deltagande i fortsatta projekt inom 
Helsingforsregionens (HLJ 2011) och Västra 
Nylands trafiksystemplaner 

 deltagande i KUUMA-kommunernas 
utvecklingsprojekt 

 

Deltagande i regionalt samarbete och 
uppgörande av förslag till utlåtande. 
 
Hela målsättning 1: Det regionala samarbetet 
övergår till koncernsektionen.  
Ställning 31.12 
Representanter för planläggnings- och 
trafiksystemtjänsterna har deltagit i MBT-
verksamhet och i beredningen och uppgörandet 
av HLJ2015-planen. Nämnden och 
koncernsektionen har informerats om detta.  
År 2013 uppkom endast ca 600 v-m2 reell 
bostadsbyggrätt enligt målet i MBT-
intentionsavtalet (ökning om ca 6 000 v-m2 i 
planläggningsstatistiken då målet för året är 30 
000 v-m2). Bostadsproduktionsmålet uppnåddes 
emellertid: i kommunen färdigställdes 331 
bostäder (målet 330). Speciellt är att antalet 
flervåningsbostäder stod för hälften av 
produktionen. 
  
Kommunen har gett sitt utlåtande om bl.a. 
utkastet till trafiksystem för Västra Nyland och 
programmet för deltagande och bedömning för 
etapplandskapsplan 4 för Nyland. 
 
År 2013 anhängiggjordes inget särskilt 
markanvändningsprojekt i KUUMA-kommunerna. 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen / En balanserad befolkningstillväxt och -struktur samt 
befolkningens goda liv. 

Mål 2 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Delgeneralplanläggning av tätorter och byar. 

 en omfattande syn på den eftersträvade 
utvecklingsstigen för planeringsområdet, 
vilket ska beaktas i kommunens olika 
sektorers planer 

 objekten för kompletterande byggande bör 
utredas 

 central trafiksystemplanering i tätorterna  
 
Detaljplanering: 
Mångsidig bostadsproduktion 

Genomförande av planläggningsprogrammet år 
2013 
Ställning 31.12 
Delgeneralplanen för Jorvas och Ingvalsby 
behandlades för godkännande i nämnden i slutet 
av året. Projektet hänförde sig till revideringen av 
vägplanen för korsningsområdet mellan stamväg 
51 och Ring III. Delgeneralplanen för Gesterby 
och Smedsby bereddes för godkännande. Också 
förslaget till delgeneralplan för Kylmälä var under 
arbete. I slutet av året anhängiggjordes 
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 olika boendealternativ såsom t.ex. inverkan 
av boendetrender och åldrande, beaktas i 
planeringen 

 tryggande av tillräcklig småhusproduktion 
Utveckling av knutpunkter i trafiken, så som 
områdescentrum och stationsområden 

 man skapar förutsättningar bl.a. för 
högklassigt boende, livskraftig 
företagsverksamhet, motion och rekreation 

Trafiksystemplanering i markanvändningen 

 områdesspecifik trafiksystemplanering 

 främjande av kollektivtrafik, också fungerande 
matartrafik och infartsparkering 

Näringspolitik 

 målen utreds under 
planläggningsprocesserna och i mån av 
möjlighet främjande av dem i planeringen 

Trafiksäkerhet:  

 koordinering av trafiksäkerhetsarbete 

 främjande av gång och cykling 

 handledning beträffande färdsel, målet att 
rekommendera miljövänliga och hållbara 
färdmedel 

delgeneralplanerna för Kantvik och Masaby. 
Naturutredningarna för delgeneralplanen för 
kommuncentrum, etapp 2, blev klara i slutet av 
året. 
 
Nämnden beslutade i slutet av året att Kantvik 
med närområden ansluts till trafiksystemplanen 
för kommuncentrum, som inleds år 2014.  
 
Under året godkändes fem detalj- och 
stranddetaljplaner i nämnden. 
 
Den allmänna planen för gator i Klosterbacken, 
som hänför sig till detaljplaneprojekten för 
Munkängen och Munkkullaparken, blev färdig i 
slutet av året. Planen omfattar också funktionell 
och strukturell planering av Kyrkslättsvägens 
järnvägsbro. 
 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
 Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen/En balanserad befolkningstillväxt och -struktur 

Mål 3 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Ekonomiskt förmånliga detaljplaner 

 planekonomin utreds i skedet för behandling 
och godkännande av planerna 

 planprojekt inom kompletterande byggande 
främjas 
 

Trafiksystem som främjar markanvändning  
och färdsel 
. 

 tillväxten i invånarantalet och 
trafikmängderna har lett till en situation där 
funktionen av trafiksystemet i den närmaste 
framtiden förutsätter betydande 
trafikinvesteringar  

  

Planekonomisk effektivitet: 

 I kommunens planeringsprojekt tillämpas s.k. 
SUTO-verksamhet (suunnittelu, toteutus = 
planering, genomförande) och i s.k. projekt på 
markägarinitiativ styrs och bereds 
delgeneralplanerna av en planeringsgrupp. 
Vid behov ordnas olika temamöten. 

 I kommunens planprojekt bifogas till 
beslutshandlingarna en beräkning av 
kostnaderna för genomförandet av planen. 
Motsvarande innefattar 
markanvändningsavtalen kostnadsuppgifterna 
för s.k. projekt på markägarinitiativ 

 HRT ansluts intensivt till planeringen av 
markanvändningen för att främja 
användningen av kollektivtrafik. 

Ställning 31.12 
Kommunens SUTO-verksamhet och 
planeringsgruppernas verksamhet fortsatte 
som vanligt. Delgeneralplanen för Jorvas och 
Ingvalsby presenterades t.ex. före 
behandlingen för godkännande för 
kommunens olika sakkunniga och inte enbart 
för planeringsgruppen.  
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Detaljplanerna som under året behandlats för 
godkännande i nämnden var planeändringar 
som inte har förutsatt separat ekonomiskt 
utredning. 
 
Vid behov har HRT kallats till 
myndighetsförhandlingarna för planeprojektet 
samt till sammanträdena med kommunens 
myndigheter och de myndighetsinstanser som 
styr planläggningen. HRT har tillställts en 
begäran om utlåtande vid de olika 
behandlingsskedena av betydande 
planeprojekt. 
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TOMT- OCH MÄTNINGSTJÄNSTER 
 
Verksamhetsmål och uppnående av dem 
 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin  
Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer  

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Utvecklingsmålen för kommunens gemensamma 
elektroniska tjänster som anknyter till 
geoinformation definieras  
Det offentliga kartanvändargränssnittet på 
kommunens webbplats samt det interna 
kartproduktionssystemet har utvecklats vidare.  

Det geografiska informationssystemet utvecklas 
genom att genomföra den uppgjorda strategin för 
geografisk information. 
Ställning 31.12 
Kartanvändargränssnittet på kommunens 
webbplats har uppdaterats och material har lagts 
till i tjänsten. Geoinformationsgruppen har 
sammanträtt fyra gånger under året och delgett 
olika sektorer geoinformationsärenden. 
Kartproduktionssystemet har vidareutvecklats 
bl.a. genom att skaffa ny programvara till 
planläggningen, utvidga systemets användarkrets 
för Factas del samt genom att uppdatera och 
skaffa geoinformationsmaterial. Dessutom har 
koordinationsändringarna i 
geoinformationssystemet slutförts. 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
 En balanserad ekonomi/Hantering av investeringstoppar 

Mål 2 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

År 2013 säljs/reserveras totalt 50 
egnahemstomter på planområdet Smedsede II. 
 
3-5 rad- och flervåningshustomter säljs på 
områdena Kolsarby och Smedsede år 2013.  
.  En del av tomterna reserveras för ARA-
bostadsproduktion. 

Antal sålda/reserverade tomter, st. 
Ställning 31.12 
8 st. egnahemstomter såldes och 9 st. 
arrenderades.  
 
Till bostadsproduktion i bolagsform såldes en 
tomt i Kolsarby och två tomter i Tolls, av vilka den 
ena för fritt finansierad hyresbostadsproduktion.  

 



  BUDGETUTFALL 

Bokslut 2013 103 Driftsekonomidelen/Samhällstekniska väsendet  
 
 

 

UNDERSTÖDANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 
 
 

Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Joukkoliikenne

Toimintatulot

Toimintamenot -4 555 438 -4 555 438 -4 525 615 -29 823

Toimintakate -4 555 438 -4 555 438 -4 525 615 -29 823  
 
Budgeten för kollektivtrafikens del förverkligades år 2013 enligt prognoserna. Det fanns inget behov 
av tilläggsanslag. Kyrkslätts kommun har förutsatt att subventionen av kollektivtrafiken ska vara 
under 50 % och att detta ska säkras genom rätt prissättning av biljetterna. 
Pekka M. Sinisalo har varit kommunens representant i HRT:s styrelse. 
 

 
Verksamhetsmål och uppnående av dem 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen/Befolkningens goda liv 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Servicenivån inom kollektivtrafiken 

 kunderna erbjuds högklassiga och 
kostnadseffektiva kollektivtrafiktjänster till 
skäligt pris 

 
Utveckling av kommunandelen 

 Subventionsgraden för kommunens 
kollektivtrafik får vara högst 50 %  

 
Linjeplan 

 utarbetande av trafikeringsplan 

Kommunen ger årligen ett utlåtande till HRT om 
servicenivån inom kollektivtrafiken i Kyrkslätt och 
följer upp förverkligandet av målen (bra 
informationssystem, gemensamt 
resebiljettssystem, biljetternas prisnivå) 
Ställning 31.12 
Kommunstyrelsen gav i höstas HRT sitt utlåtande 
om kollektivtrafikens trafikeringsplan och 
servicenivå.  
 
Biljettinkomsterna säkras med rätt prissättning 
och taxepolitik 
För kommunstyrelsen ordnades en presentation 
av HRT, som gällde bl.a. HRT-områdets 
kommande taxepolitik och avgiftszoner.  
 
HRT gör i samarbete med kommunen upp en 
trafikeringsplan för Kyrkslätt i en situation där 
man slopat övergångstidens trafikeringsavtal och 
bussturerna har konkurrensutsatts. 
I slutet av året beredde HRT en 
konkurrensutsättning av linjerna på basis av 
kommunens utlåtande. Kommunens kollektivtrafik 
ordnas som beställd trafik av HRT fr.o.m. hösten 
2014 med undantag av Åboledens bussturer. En 
trafikeringsplan görs upp år 2014 
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BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 
 

TILLSYNS- OCH MYNDIGHETSUPPGIFTER 
 
 
Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tehtävät talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Valvonta ja viranomaistehtävät

Toimintatulot 618 825 618 825 668 206 -49 381

Toimintamenot -1 149 855 -1 149 855 -1 170 417 20 562

Toimintakate (S) -531 030 -531 030 -502 211 -28 819
 

 
 
Byggnadstillsynen 
 
Det gångna året 2013 har för byggnadstillsynen varit ganska mediokert till sin volym. Volymen av 
och antalet tillstånd var större än normalt under år 2013 och har fortfarande belastat 
tjänsteinnehavarna vid verkställigheten av tillstånden, vid de inledande mötena och vid synerna. Man 
uppnådde mer verksamhetsinkomster än budgeterat. 
 
 
Miljövården 
 
Miljövården i kommunen främjades genom övervakning av funktioner som inverkar på miljön och 
naturen, licensiering, uppföljning av miljöns tillstånd, ställningstaganden samt samarbete med 
invånar- och intressentgrupper. Myndighetsbeslut fattades i miljö- och marktäktstillståndsärenden 
samt i med vattentjänstlagen förenliga ansökningar om befrielse, i diknings- och 
vattenledningsärenden enligt vattentjänstlagen, anmälningar om buller, ansökningar om 
åtgärdstillstånd som gäller avloppsvattensystem, ansökningar om tillstånd för miljöåtgärder och 
meddelanden om verksamhet av försöksnatur. Utlåtanden gavs med anledning av besvär som 
anförts över tillståndsbeslut till förvaltningsdomstolarna samt med anledning av tillståndsansökningar 
och tillsynsärenden som gäller Kyrkslätt som inkommit till statens miljövårdsmyndighet. 
Man gjorde tillsynskontroller och gav råd i frågor om bl.a. miljötillstånd, nedskräpning, muddring, 
miljövård i häststall, deponering och nyttoanvändning av marksubstans och avfall, behandling av 
avloppsvatten, ledning av vatten och åtgärder som ändrar landskapet eller naturförhållandena. 
 
I uppföljningen av vattentillståndet stod havsundersökning på tur. Där analyserades vår- och 
höstprover som tagits på sju punkter på havsområdet utanför Kyrkslätt. Luftkvaliteten uppföljdes 
genom passivinsamlare av kvävedioxid i Jorvas och Masaby i enlighet med uppföljningsprogrammet 
som utarbetats för den del av Nyland som ligger utanför huvudstadsregionen. Man deltog även i 
uppföljning av utsläppen av växthusgaser (CO2-rapporten). 
 
Resultaten från uppföljningen av miljöns tillstånd sammanfattades i översikter till nämnden och om 
resultaten informerades på webben. 
 
Miljövården befrämjades inom planläggningen genom att delta i utarbetandet av planer samt ge 
utlåtanden om planutkast och -förslag. Man deltog i naturutredningar gällande områden som ska 
planläggas genom att handleda och göra terränggranskningar. Man fäste då särskild 
uppmärksamhet vid utredandet av viktiga livsmiljöer och grönområdeshelheter samt ekologiska 
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samband. Man deltog i landskapsplanläggningen genom att samarbeta med Nylands förbund i bl.a. 
expertgrupper som utreder tryggandet av en hållbar grönstruktur. 
 
För kommunstyrelsen bereddes kommunens utlåtanden bl.a. om projektet Porkala nationalpark, 
gruvinmutningsprojektet, Nylands landskapsprogram och MKB-programmet för 
avloppsvattenhantering i Vichtis. 
 
Programmet för bekämpning av jätteflokor uppdaterades och kartläggningen av förekomsten av 
skadliga främmande arter fortsatte. Till markägare skickades reklamationsbrev och man gav andra 
råd i utrotningen av skadliga arter. 
 
Skötseln av naturskyddsområden och övriga värdefulla naturområden främjades i samarbete med 
andra instanser. De värdefulla naturområdenas tillstånd samt arter som ska skyddas uppföljdes. 
 
Verksamhetsbidrag beviljades till i kommunen verksamma miljöföreningar och fiskelag som utför 
vattenskyddsverksamhet. 
Miljövården deltog aktivt i beredningen av utvecklingsplanen för vattenförsörjningen och beslutade 
delta i fortsättningen i projektet för rådgivning i fråga om glesbebyggelsens avloppsvatten, vilket 
koordineras av Västra Nylands vatten och miljö, samt överföra uppgifterna om långvarig uppföljning 
av vattnets tillstånd till en mer användbar elektronisk form på webbplatsen Vesien tila. Även 
införandet och utvecklingen av det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Factas miljödel 
sysselsatte miljövården. 
 
 
Miljö- och hälsoskyddet 
 
Hälsoövervakningen i kommunen har sedan 1.1.2008 ordnats som en del av Esboregionens miljö- 
och hälsoskydd. Hälsoövervakningens uppgift är att skydda människor mot sanitära olägenheter och 
övervaka livsmiljön så att varje kommuninvånare tryggas en hälsosam livsmiljö i enlighet med 
folkhälsolagen. 
Esbo stad och dess social- och hälsovårdsnämnd svarar för ordnandet av tjänster, förvaltningen och 
beslutsfattandet inom miljö- och hälsoskyddet på samarbetsområdet och fakturerar Kyrkslätts 
betalningsandel på basis av budgetens beräknade kostnader. De slutliga betalningsandelarna 
uppbärs för varje räkenskapsperiod efter att Esbo stad godkänt sitt bokslut. 
 
Kyrkslätts kemikalietillsyn har anslutits till samarbetsavtalet mellan miljövården i Esbo, Grankulla och 
Kyrkslätt. 
 
Regionenheten har ett verksamhetsställe på kommunens område. 
 
 
Investeringar 
 
Byggnadstillsynens elektroniska arkiv och säkerhetsrulle. 
 
Digitaliseringen av byggnadstillsynens arkiv som man beslutat om i samband med budgeten (projekt 
1265, tidigare 1948 Digitalisering av det traditionella arkiverade pappersmaterialet på ett sätt som 
uppfyller Arkivverkets krav) har konkurrensutsatts och anskaffningen enligt budgeten har levererats. 
 
Byggnadstillsynens elektroniska arkiveringsprocess fortsätts, digitaliseringen av det traditionella 
arkiverade pappersmaterialet med arkivduglig kvalitet har inletts som köpt tjänst år 2012 
(investeringar, övriga utgifter med lång verkningstid). Med det här skapas förutsättningar för 
elektronisk arkivservice och säkerställande av att material som är i sämst skick bevaras. 
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Nyckeltal 
 
VALVONTA- JA VIRANOMAISTEHTÄVÄT

Tunnusluvut / Valvonta- ja viranomaistehtävät TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 TA 2013 31.12.2013

Rakennusvalvonta

Käsitellyt / Myönnetyt rakennusluvat, lkm 307 367 510 / 507 320 445/440 350 456/451

Myönnetyt rakennusluvat, k-m2 56 154 80 743 103 980 60 000 68 288 60 000 67 060

Käsitellyt / Myönnetyt poikkeamishakemukset ja 

suunnittelutarveratkaisut, lkm 82 65 97 / 90 90 95 / 93 90 98/85

Ympäristönsuojelu

Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien toimenpideluvat, kpl 48 23 7 40 4 40 19

Päätökset vapautuksesta liittyä vesi- ja 

viemäriverkostoon, kpl 21 20 13 20 6

Ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikevalvontaan liittyvät tarkastukset 136 140 144 110 132 110 173  
 

 
 
Verksamhetsmål och uppnående av dem 
 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin  
 Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

 
 
Deltagande i miljöministeriets projekt gällande 
elektronisk expediering av bygglov och få den 
elektroniska kundbetjäningen att fungera med 
beslutsfattningssystemen. 

Situation 31.12.2013 
 
Den elektroniska tjänsten Lupapiste har tagits 
ibruk i kommunen utan integrering med det 
operativa bakgrundssystemet.  
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NÄMNDEN FÖR SERVICEPRODUKTION 
 
 
Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tehtävät talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Tekniset tuotantopalvelut

Toimintatulot 19 240 301 19 240 301 19 671 884 -431 583

Toimintamenot -20 563 790 -1 334 213 -21 898 003 -21 912 149 14 146

Toimintakate -1 323 489 -1 334 213 -2 657 702 -2 240 264 -417 437

Palo- ja pelastustoimi

Toimintatulot

Toimintamenot -2 585 694 -2 585 694 -2 591 731 6 037

Toimintakate -2 585 694 -2 585 694 -2 591 731 6 037

Ruokapalveluyksikkö

Toimintatulot 5 632 600 5 632 600 5 857 396 -224 796

Toimintamenot -5 097 898 -5 097 898 -4 748 697 -349 201

Toimintakate 534 702 534 702 1 108 699 -573 997

Vesihuoltolaitos

Toimintatulot 5 961 100 -220 000 5 741 100 5 887 222 5 741 100

Toimintamenot -4 024 288 -4 024 288 -4 086 850 -9 911 510

Toimintakate 1 936 812 -220 000 1 716 812 1 800 372 -4 170 410

Yhteensä

Toimintatulot 30 834 001 -220 000 30 614 001 31 416 502 -802 501

Toimintamenot -32 271 670 -1 334 213 -33 605 883 -33 339 427 -266 456

Toimintakate (S) -1 437 669 -1 554 213 -2 991 882 -1 922 924 -1 068 957
 

 
 
Inom samhällstekniska väsendet är instruktionsändringarna, som trädde ikraft år 2013, betydande. 
Vattenförsörjningsverket, sektorns förvaltningstjänster och vägsektionen underställdes nämnden för 
serviceproduktion. Direktionen för Eriksgård förblev oförändrad så som även byggnads- och 
miljönämnden. 
Numera är planläggnings- och trafiksystemtjänsterna, tomt- och geoinformationstjänsterna samt 
kollektivtrafiken underställda samhällstekniska nämnden. 
 
År 2013 fortsatte kommunens befolkning att öka, efterfrågan på service hölls på stabil nivå och det 
var en stor utmaning att anpassa verksamheten till kommunens ekonomiska situation. Kommunens 
sparåtgärder ledde år 2014 till uppsägningar och permitteringar. Man blev tvungen att avsluta alla 
anställningsförhållanden på viss tid inom en utsatt tid. 
 
Till följd av den snörika vintern användes det mer anslag för underhåll av byggnadsbestånd och 
områden än på vintrarna i genomsnitt. Kommunfullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på 
sammanlagt 700 000 euro för detta ändamål. Den snörika vintern orsakade tilläggskostnader också 
för Utrymmesförvaltningens underhållstjänster. För att täcka dem beviljade kommunfullmäktige 
tilläggsanslag om totalt 150 000 €.  Aravabostäderna hade större finansieringsvederlag än beräknat 
och fler reparationskostnader än normalt, så behovet av tilläggsanslag var 90 000 €.  
 
Byggnadsbeståndets våningsyta som underhålls ökade inte avsevärt under året. Det nya 
typdaghemmet i Masaby blev färdigt och togs ibruk. Fastigheternas underhållskostnader steg under 
det gångna året med ca 3 %. 
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De mest betydande projekten i investeringsdelen var byggandet av kommunalteknik i Banvallen och 
färdigbyggandet av kommunalteknik i Sandbacka, Veikkola samt färdigbyggandet av 
Kyrkstallsvägen, Kyrkslättsvägens ljuskorsning och Gamla Kustvägen. Av husbyggnadsprojekten 
försenades hälsocentralsprojektet på grund av uppgörandet av de tilläggsutredningar som 
behövdes, och planeringen senarelades till år 2014. Andra skedet av Masalan koulus utvidgnings- 
och saneringsprojekt konkurrensutsattes. Det förmånligaste anbudet, som godkändes, överskred det 
för projektet reserverade anslaget och kommunstyrelsen beslutade avbryta upphandlingen. 
 
Nämnden för serviceproduktions inkomstflöde år 2013 var ca 580 000 € större än beräknat, så 
nämndens verksamhetsbidrag (med beaktande av de beviljade tilläggsanslagen) blir bättre än 
förväntat. Också verksamhetskostnaderna var lägre än beräknat. 
 
 
 
Verksamhetsmål och uppnående av dem 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin  
 Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Utveckling av verksamheten och 
ökning av effektiviteten. 

Den till interna kunder riktade enkäten om 
kundtillfredsställelse gjordes i november-december 
2013. 

           Svarsprocenten var 74 %. Den gav följande resultat: 

 
                                        Genomsnitt                 Ändring  
                                                    2012           2013             12-13    

 
Serviceverksamhet                7,91               7,80         -1,4 
Städtjänster                           7,76               7,88          +1,5 
Reparationsverksamhet         7,65               7,53          -1,6 
Vinterunderhåll 7,18               7,07         -1,5 
Sommarunderhåll 7,56               7,36         -2,6 
Kosthållsservice                    8,47                8,58          +1,3 
Byggherretjänster                  8,00                8,16          +2,0 
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Förvaltningstjänster 

 
Enheten Förvaltningstjänster fungerar som sektorns stödserviceenhet och sköter sammanträdes-, 
förvaltnings- och ekonomiuppgifter och bistår sakkunniga i deras uppgifter. Förvaltningsenheten 
främjar samarbetet inom sektorn och stöder och skapar för sin del förutsättningar för sektorns 
resultatgivande verksamhet. 
 
Enhetens utgifter överskred anslaget i dispositionsplanen med ca 6 %. Överskridningen beror på att 
förvaltningen och dess anslag överförts från samhällstekniska nämnden till nämnden för 
serviceproduktion.  Nu bokförs t.ex. hela direktören för samhällstekniska väsendets lön till nämnden 
för serviceproduktion då 20 % av den tidigare bokförts till samhällstekniska nämnden. 
 
Verksamhetsmål 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin  
Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

En kundenkät som gäller hela sektorn för 
kartläggning av externa kunders behov och för 
utveckling av kundbetjäningen, informationen och 
växelverkan. Mål: medeltal 3,5 eller >. (år 2012 
medeltal 3,53, skala 1-5) 
 
 
 
 
 
 
Mål 2 / Målnivå år 2013 
Vidareutveckling av teamarbetet i 
förvaltningsenheten enligt det interna 
utbildningsprogrammet 

En gång per år görs en enkät i elektroniskt format 
i Digium Oy:s program via kommunens 
webbplats och i pappersformat. 
 
Ställning 31.12.2013: 
Resultatets medeltal var 3,28 så målet nåddes 
inte helt. Inom sektorn uppgjordes under slutet av 
året planer för att förbättra kommunikationens 
och kundservicens kvalitet. 
 
 
Det interna utbildningsprogrammet för år 2013 är 
klart i januari 2013 och förverkligandet följs upp i 
samband med delårsöversikterna. 
 
Ställning 31.12.2013: 
Förvaltningspersonalen har deltagit i utbildningar 
enligt kommunens interna utbildningsprogram. 
Samarbetet har intensifierats speciellt mellan 
personerna som sköter sektorns fakturering. 
Man har under året övergått till elektroniskt 
sammanträdesförfarande för nämnden för 
serviceproduktions och samhällstekniska 
nämndens del. 

 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
En kunnig och engagerad personal / En välmående personal som är engagerad i målen och 
samarbete  

Mål 3 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Personalen behandlas rättvist och uppmuntrande 
och personalen ges respons.  Alla har klara 
uppgiftsbeskrivningar och möjlighet att utveckla 
sina kunskaper enligt sina egna resurser. 
Arbetsplatsmöten och utvecklingssamtal är en 

Utvecklingssamtal 
Arbetsplatsmöten 
Företagshälsovårdens rapporter som ges 
personalen för kännedom via sektorns 
samarbetsgrupp. 
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del av den dagliga verksamheten.   Utfallet rapporteras i samband med 
delårsöversikterna. 
 
Ställning 31.12.2013: 
Inom sektorn har ordnats arbetsplatsmöten 
regelbundet med 2-4 veckors intervall. 
Utvecklingssamtalen har i huvudsak slutförts 
under året. 
Företagshälsovårdens rapporter har delgetts 
personalen via sektorns samarbetsgrupp. 
Uppdateringen av sektorns verksamhetsprogram 
för arbetarskyddet har inletts och det slutförs i 
mars 2014. 
Inom sektorn utfördes i i december 2013 en 
elektronisk riskkartläggning. Resultaten 
behandlas i början av år 2014 i sektorns 
samarbetsgrupp, ledningsgrupp och vid 
arbetsplatsmöten. 

 
 

 

TEKNISKA PRODUKTIONSTJÄNSTER 
 

 
Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Tekniset tuotantopalvelut

Toimintatulot 19 240 301 19 240 301 19 671 884 -431 583

Toimintamenot -20 563 790 -1 334 213 -21 898 003 -21 912 149 14 146

Toimintakate -1 323 489 -1 334 213 -2 657 702 -2 240 264 -417 437  
 

 
INVESTERINGSTJÄNSTER 
 
De mest betydande projekten i investeringsdelen var byggandet av kommunalteknik i Banvallen och 
färdigbyggandet av kommunalteknik på områdena 9 och 10 i Sandbacka, Veikkola samt 
färdigbyggandet av Kyrkstallsvägen, ljuskorsningen på Kyrkslättsvägen och Gamla Kustvägen. 
Gång- och cykelvägen längs Tollsvägen blev obyggd eftersom NTM-centralen inte hann godkänna 
byggplanerna för projektet. Byggandet av Napparsvägen och Saaristogränden på Veikkola 
detaljplaneområde blev på hälft eftersom planen inte vann laga kraft. 83 % av de kommunaltekniska 
investeringarna förverkligades. 
 
Av husbyggnadsprojekten försenades hälsocentralen på grund av tilläggsutredningar som behövdes, 
och planeringen senarelades till år 2014. Andra skedet av Masalan koulus utvidgnings- och 
saneringsprojekt konkurrensutsattes. Det förmånligaste anbudet, som godkändes, överskred det för 
projektet reserverade anslaget och kommunstyrelsen beslutade avbryta upphandlingen. Därför 
förverkligades endast 44 % av investeringarna för husbyggande. 
 
Verksamhetsmål och uppnående av dem 
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Perspektiv och mål i kommunstrategin  
 En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Investeringsbehoven prioriteras så att 
byggnadsvolymen är tillräckligt jämn från år till år. 

Fördelningen av projekt i ekonomiplanen är 
noggrannare än nu 
 
Ställning 31.12.2013: 
Fördelningen har lyckats bättre än tidigare. 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och 
investeringar 

Mål 2 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Styrning av planering som tar energieffektiviteten 
i beaktande 

I byggnadernas planeringsskeden utreds 
alternativens energieffektivitet och 
livslängdskostnader 
 
Ställning 31.12.2013: 
I samband med planeringen har man utrett flera 
fastigheters energieffektivitet och eftersträvat 
lösningar som minskar projektens 
livscykelkostnader. 

 
 
 

Utrymmesförvaltning och underhållstjänster för byggnadsbeståndet 
 
 
Prestationer / nyckeltal 

 

BS 
2010 

BS 
2011 BS 2012 

Budget 
2013  31.12.2013 

            
Utrymmesförvaltning och underhållstjänster för 
byggnadsbeståndet           

Underhåll av byggnader           

Verksamhetsutrymmen som underhålls, våningsyta m² 153 010 163 476 158 614 163 778  165 080 

Uthyrda utrymmen som underhålls, våningsyta m² 14 832 15 821 29 051 15 821    15 821 

Andra utrymmen som underhålls, våningsyta m² 8 918 7 939 11 300 7 940      7 940 
 
     198 965  187 539   188 841  

Övrig serviceverksamhet           

Yta som ska städas 112 600 115 800 121 701 121 701 117 400  

 
 
Underhåll 
 
Med anledning av den snörika vintern användes i början av året i genomsnitt mera anslag än normalt 
för vinterunderhållet. Man blev på grund av de rika snöfallen i början av året tvungen att skotta snön 
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från byggnadernas yttertak och forsla bort den från gårdarna av säkerhetsskäl och för att undvika 
fuktighetsskador.  
Aravabostädernas utgifter var också större än beräknat. Finansieringsvederlagen som debiteras av 
husbolagen hade inte beaktats i budgeten. Kostnaderna för skadegörelse var även betydligt större 
än beräknat, 219 000 €, vilket är ca 40 000 € mer än år 2012. Den allt dyrare uppvärmningsoljan 
medförde tilläggskostnader. Kameraövervakningssystem har under året installerats i Winellska 
skolan och i skolan i centrum. 
 
Kostnadsindexet för fastigheternas underhåll steg under perioden 9/12 – 9/13 med +2,9 %. 
Fjärrvärmen steg med + 8,0 %, uppvärmningskostnaderna + 4,7 %, bruks- och varmvattnet + 4,4 % 
och konsumtionselen + 2,2 %. 
Kommunfullmäktige beviljade 19.12.2013 § 164 tilläggsanslag på totalt 240 000 euro för ändamålen 
ovan.  
År 2013 skedde inga stora förändringar i ytan av byggnadsbeståndet som ska underhållas. 
Försäljningen av gamla kommunhuset avslutades och man beslutade ta det i eget bruk i framtiden. 
Även det nya daghemmet i Masaby har tagits ibruk och ändringarna har beaktats i bokslutet år 2013. 
Man har avtalat med Föreningen för Mental Hälsa i Finland att hyresavtalen gällande byggnaderna i 
deras ägo kan förlängas vid behov tills Tenava päiväkotis nya verksamhetslokal blir klar i Veikkola.  
 
Reparationsverksamhet 
 
Reparationerna, som föreslogs i reparationsprogrammet, genomfördes förmånligare än beräknat och 
de inbesparade anslagen föreslogs bli flyttade till underhållet av byggnader för att minska på 
överskridningen. Indexhöjningen gällande reparationsbyggande var +0,8 % under perioden 12/12-
12/13. Reparationsprogrammet ingår som bilaga.  
 
Depåverksamhet 
 
Depåverksamheten förverkligades huvudsakligen i enlighet med dispositionsplanen. Verksamhetens 
inkomster var 50 % högre och verksamhetens utgifter överskreds med ca 20 %. 
 
 
Verksamhetsmål och uppnående av dem 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin  
En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Effektiv användning av verksamhetsutrymmen: 
Existerande byggnader som används för 
undervisning: 11-12 lgh-m2/elev 
Daghem: 10-11 lgh-m2/barn 
Jämförs med genomsnittet i vissa kommuner 

Verksamhetsutrymmena lgh-m2 / kund. 
Uppföljning en gång i året 
Ställning 31.12.2013: 
Byggnader i undervisningsbruk 10,65 lgh-
m2/elev, daghem: 11,05 lgh-m2/barn 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och 
investeringar 

Mål 2 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Verksamhetens produktivitet, tryggande av 
egendomens värde: 
 
Underhåll av fastigheter 4,34 €/v-m2/mån 

Underhålls- och reparationskostnader/total 
våningsyta på de fastigheter som 
underhålls/månad. 
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(år 2012 =  3,80 €/v-m2/mån) 
Reparation av fastigheter: 1,11 €/v-m2/mån 
(år 2012 =  1,12 €/v-m2/mån) 
 
 
 
Städning: 2,01 €/mån/m2 
(år 2012 =  2,18 €/m2/mån) 

Ställning 31.12.2013: 
Fastighetsunderhållskostnader 4,66 €/v-m2/mån. 
Reparation av fastigheter: 0,96 €/v-m2/mån 
 
Egen serviceproduktion / köpta tjänster: 45% / 
55%. 
 
Städningskostnader: Kostnader/m2/mån 
 
Ställning 31.12.2013: 
 
 2,29 €/m2/mån 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och 
investeringar 

Mål 3 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Förbättring av energieffektiviteten och 
verkställighet av energieffektivitetsavtalets 
verksamhetsplan: 
Etappmål 2001-2013: sparprocent 7  
Helhetsmål 2001-2016: sparprocent 9 

Energisyner och genomförandet av 
energisparinvesteringar 
 
Uppföljning av energiförbrukningen 
 
 
Ställning 31.12.2013: 
Ärendet behandlades vid nämnden för 
serviceproduktions sammanträde 28.11.2013 § 
122.  
Delmålet åren 2001-2013 uppnåddes och 
totalmålet torde också kunna uppnås. 
 

 
 
 

Underhållstjänster för samhällsteknik 
 
 
Nyckeltal 

 
          

 

BS 
2010 

BS 
2011 BS 2012 

Budget 
2013  31.12.2013 

Skötta skogsområden, ha (31.12) 44 74 57 134          84 

Skötta närrekreationsområden, ha (31.12) 46 53 54 55          58 

Gator för underhåll och renhållning, km (31.12) 177 179 180 207        194 

Belagda gator, km (31.12) 85 85 92 107          99 

Trafikområdenas belysningsgrad, % (31.12) 96 96 96 96          96 

Antalet gatlyktor, st 7 300 7 350 7 550 7 500      7650 

 
Förbrukningsuppgifter 
Vattenförbrukning, m3       67 598     68 521 
Elförbrukning, Mvh       12 474     11 539 
Förbrukning av fjärrvärme, Mvh  16 825     13 355 
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Förbrukning av uppvärmningsolja, Mvh  687 685     666 177 

 
 
Till följd av den snörika vintern användes det mer anslag för underhåll av områden än på vintrarna i 
genomsnitt. Kommunfullmäktige beviljade 19.12.2013 § 164 tilläggsanslag på totalt 700 000 euro för 
ändamålet. Med tilläggsanslaget säkerställdes att gatorna var i skäligt skick och trygga för 
användarna. 
 
Vägbidrag 
Nämnden för serviceproduktion beviljade 10.9.2013 § 12 och 13 17 väglag underhållsbidrag för 
enskilda vägar och två ombyggnadsbidrag. Bidrag beviljades om totalt 211 000 euro. 
 
Talkoanslag 
Nämnden för serviceproduktion beviljade 27.3.2013 § 23 27 invånarföreningar, fiskelag, 
ungdomsföreningar, marthaföreningar och andra motsvarande instanser talkobidrag om 85 000 €. 
De som beviljats talkoanslag har i enlighet med talkoreglementet gjort en utredning om 
användningen av anslaget. Två av dem har inte genomfört åtgärderna de planerat. 
 
Jord- och skogslägenheterna 
Skötseln av närrekreationsskogar har utförts i enlighet med det av nämnden för serviceproduktion 
godkända åtgärdsprogrammet. Man blev tvungen att flytta vissa vinterobjekt till år 2014 på grund av 
den snörika vintern. 
 
 
Verksamhetsmål och uppnående av dem 
 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
Ett servicenät som förnyas / Effektiva sätt att ordna service och fungerande processer 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

God luftkvalitet Körbanorna sopade och tvättade före 15.5  

 
 
 

 
Ställning 31.12.2013: 
Genomfört i enlighet med planen 
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BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDE 
 
Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Tekniset tuotantopalvelut

Toimintatulot 19 240 301 19 240 301 19 671 884 -431 583

Toimintamenot -20 563 790 -1 334 213 -21 898 003 -21 912 149 14 146

Toimintakate -1 323 489 -1 334 213 -2 657 702 -2 240 264 -417 437  
 
 
Tjänsterna köptes av Västra Nylands räddningsverk. Enligt räddningslagen beslutar det lokala 
räddningsväsendet om räddningsväsendets servicenivå efter att ha hört kommunerna. I beslutet ska 
redogöras för vilka risker som finns i området och vilka resurser som står till förfogande samt anges 
servicenivån i fråga om förebyggandet av olyckor, räddningsverksamheten och befolkningsskyddet 
samt en plan för utvecklandet av dessa. Kommunfullmäktige har år 2008 gett sitt utlåtande om 
beslutet om Västra Nylands räddningsverks servicenivå för åren 2009-2013. I utlåtandet 
konstaterades att servicenivån för Kyrkslätts kommuns del tillsvidare är tillfredsställande. 
 
Kommunfullmäktige har 11.11.2013 gett sitt utlåtande om beslutet om servicenivå åren 2014-2017. 
 
De lagstadgade brandinspektionerna har utförts enligt beslutet om servicenivån. Därtill har utförts 
extra brandinspektioner, om objektets ökade risk förutsätter det. 
 
I dispositionsplanen för år 2013 ingick 18 000 € för FBK-bidrag. Bidragen utdelades enligt nämnden 
för serviceproduktions beslut till frivilliga brandkårer i Kyrkslätt i enlighet med de frivilliga 
brandkårernas takorganisation Kyrkslätts Brandkårer r.f. – Kirkkonummen Palokunnat r.y:s förslag.  
 
Bokslutsprognosen för Västra Nylands räddningsverk år 2013 är följande för räddningsväsendets 
del: 
Budget  2 534 510 € 
Bokslut  2 463 532 ” 
Återbäring            70 978 ” 
 

 
Nyckeltal 

Nyckeltal / Brand- och räddningsväsende 
BS 

2010 
BS 

2011 
BS 

2012 
Budget 

2013 
 

31.12.2013 

Räddningsväsendets uppgifter i Kyrkslätt, st/år 749 866 662 750     731 

Byggnadsbränder, st/år 13 21 11 10      15 

Fara för byggnadsbrand, st/år 24 17 12 20      18 

Trafikolyckor, st/år 102 95 107 100      85 
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KOSTHÅLLSENHETEN 
 
 
Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Ruokapalveluyksikkö

Toimintatulot 5 632 600 5 632 600 5 857 396 -224 796

Toimintamenot -5 097 898 -5 097 898 -4 748 697 -349 201

Toimintakate 534 702 534 702 1 108 699 -573 997  
 
 
 
Nyckeltal 

 
BS 2010 BS 2011 BS 2012 

Budget 
2013 

 
31.12.2013 

Producerade måltider, utbildningsväsendet 1 025 486 1 071 925 1 089 912 1 120 372  1 124 421 

Producerade måltider, barndagvård 544 026 653 166 591 111 856 750      654 706 

Producerade måltider, anstaltsbespisning 135 231 176 673 157 116 64 210      162 900 

Producerade måltider, personalbespisning 197 481 59 715 119 775 74 850      110 451 

Producerade måltider, annan cateringservice 90 630 56 776 53 562 28 260        69 790 

Producerade måltider, servicehuset 49 506 44 865 68 540 9 000        67 189  

Andelen köpta tjänster av producerade 
måltider, % 14 14 14 14               14 

 
 
Kosthållstjänsternas kvalitet har utvecklats kontinuerligt och under år 2013 fick 15 skolor ett 
skolmatsdiplom som lanserats av Ammattikeittiö Osaajat ry. Skolmatsdiplomet är ett bevis på 
skolmat som producerats tryggt, näringsmässigt, fostringsmässigt och ekologiskt hållbart samt ett 
tecken på god samarbetsförmåga och ändringsberedskap för att betjäna olika slags kunder. 
 
 
Verksamhetsmål och uppnående av dem 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin  
 Ett servicenät som förnyas / Kundorienterade och effektiva tjänster 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Bibehållande av den nuvarande nivån eller så att 
70 % anser att maten är god/utmärkt eller hyfsad 

Kundenkät 
 
Ställning 31.12.2013: 
 
En kundenkät ordandes vecka 20 och det 
inlämnades 1 169 svar.  Man var nöjd med 
kosthållstjänstens kvalitetsnivå, för 90 % av de 
som svarade tyckte att maten var 
hyfsad/bra/utmärkt. Gällande den egna 
produktionen var talet 95 %. 
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Målnivån uppnåddes utmärkt. 
 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin 
 En balanserad ekonomi / Inkomsterna täcker på lång sikt driftsutgifter, avskrivningar och 
investeringar 

Mål 2 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Bibehållande av verksamhetens produktivitet 
2,36 €/prestation (år 2012: 2,36 €/prestation) 

Producerade måltider/användning av anslag 
 
Ställning 31.12.2013: 
 
Målnivån nåddes väl eftersom det beräknade 
prestationspriset sänktes. 
 
Prestationens pris var 2,19 €/prestation. 
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VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKET 
 

 

Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Vesihuoltolaitos

Toimintatulot 5 961 100 -220 000 5 741 100 5 887 222 5 741 100

Toimintamenot -4 024 288 -4 024 288 -4 086 850 -9 911 510

Toimintakate 1 936 812 -220 000 1 716 812 1 800 372 -4 170 410  
 
 
Verksamhetsinkomsterna och verksamhetsutgifterna i dispositionsplanen år 2013 förverkligades 
enligt planerna. Verksamhetsinkomsterna var 98,8 % och verksamhetsutgifterna var 101,6 % av de 
budgeterade beloppen. Verksamhetsinkomsterna påverkades av mindre mängd sålt vatten och 
avloppsvatten samt ett mindre kundantal än beräknat.  
 

 
Prestationer och nyckeltal 
 

Nyckeltal/Vattenförsörjningsverket BS 2010 BS 2011 BS 2012 
Budget 

2013 
 
31.12.2013 

Anslutna fastigheter, st 3 322 3 455 3 528 3 680  3 610 

- anslutna under året 130 136 73 120       82 

Pumpad vattenmängd, m3/år 1 936 807 1 962 330 1 923 662 1 910 000  1 877 520 

- andelen köpt vatten, m3 1 102 931 1 178 910 1 308 088 1 070 000  1 042 289 

Såld vattenmängd, m3/år 1 387 952 1 445 504 1 434 809 1 470 000  1 440 490 

Behandlad mängd avloppsvatten, m3/år 
(köpt tjänst) 2 227 135 2 485 814 2 492 809 2 500 000  2 254 522 

Fakturerad mängd avloppsvatten, m3/år 1 393 735 1 430 551 1 433 159 1 470 000  1 435 878 

 
 
Antalet egentliga nya anslutningar var 82 st. alltså 38 färre än beräknat. Det betydligt lägre antalet 
nya kunder påverkade faktureringen av arbetsmängden och delvis också mängden vatten och 
avloppsvatten. Den specifika vattenförbrukningen (l/inv.) har minskat regelbundet under flera års tid. 
Den sålda vattenmängden var 2 % mindre än beräknat och den fakturerade avloppsvattenmängden 
var 2,3 % mindre än beräknat. 
 
Mängden ofakturerat vatten var 23,3 % (25 % år 2012). Spillvattenmängden har minskat med ca 2 
%-enheter jämfört med ifjol. Mängden ofakturerat vatten är dock fortfarande stor och man satsar i 
fortsättningen på att minska den med hjälp av ett skilt forsknings- och saneringsprogram för 
vattenledningsnätet.  
 
Läckvattenmängden i avloppsnätet var 36 % med anledning av den regnfattiga sommaren och 
hösten (år 2012 42,5 %). Också mängden behandlat avloppsvatten var 250 000 m3 mindre än 
beräknat. Den här minskningen av avloppsvattenmängden påverkar direkt minskningen av 
driftsutgifterna. 
 
Tilläggsutgifterna med anledning av två stora vattenledningsläckage påverkade 
verksamhetsutgifterna. Reparationskostnaderna tar sig uttryck som överskridning av utgiftsmomentet 
för köp av tjänster. Reparationskostnaderna kompenserades av den förbättrade användningsgraden 
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av Meiko vattentag och ett mindre behov av köpt vatten av HRM, vilket minskade 
verksamhetskostnaderna beträffande rent vatten. Den mindre läckvattenmängden i avloppsnätet 
påverkade faktureringen av avloppsvattenbehandlingen som utförs som köpt tjänst och sänkte 
verksamhetsutgifterna.   
 
Vattenförsörjningsnätet var 31.12.2013 211 km, avloppen 217 km och regnvattenavloppen 125 km. 
Nätets längd har ökat med ca 2,8 % från föregående år. I slutet av året fanns det ca 26 840 
vattenanvändare. Antalet inkluderar en uppskattning av antalet vattenanvändare i vattenandelslagen 
(tot. 805 pers.). 
 

 
Verksamhetsmål 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin  
Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen/Befolkningens goda liv 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Förbättring av beredskapen vid 
störningssituationer, inklusive: 

- avtalande om extra arbetskraft inom 
kommunens samhällstekniska väsende 

- anskaffning och provanvändning av en 
reservkraftsmaskin 

- störningssituationsövning 
- uppgörande av en utredning om 

vattenledningsnätets isoleringsmöjligheter 
vattentagsvis 

- en utredning om placering av torrklosetter 
vid allvarlig störningssituation gällande 
avloppen  

Alla åtgärder utförda före 31.12.2013. Om 
framskridandet av detta rapporteras i samband 
med delårsöversikterna. 
 
Ställning 31.12.2013: 
Vattenförsörjningsverket har beställt en flyttbar 
reservkraftsmaskin. Ankomsten har dock 
fördröjts. De övriga målen uppnåddes inte. 
 

 
En del av verksamhetsmålen uppnåddes inte på grund av de knappa personalresurserna. 
Vattenförsörjningsverkets verksamhet påverkades kraftigt av de förberedande arbetena gällande 
emottagandet av Obbnäs garnisons nätverk och vattenverk. Arbetena påverkade inte ekonomiskt 
men begränsade avsevärt personalresurserna i verkets dagliga arbete.  Man inledde avtalandet om 
extra arbetskraft men avtalet har inte slutförts. Reservkraftsmaskinen beställdes med leveransen har 
fördröjts till år 2014. Störningssituationsövningen utfördes inte men två stora vattenledningsläckage 
gav värdefull erfarenhet av en större störningssituation i nätet. 
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Utfallet av markanvändningsavtalen 2013 
 
 
År 2013 har följande markanvändningsavtal varit i kraft: 
 
 
Avtal som gäller områdena Sundet I-III 
 
Utgångspunkten för avtalen är att markägaren på egen bekostnad bygger bl.a. planområdets interna 
kommunalteknik och övriga områden samt ett daghem. De överlåts i kommunens ägo när de blir 
färdiga. Områdena Sundet I-II är bebyggda och avtalsförpliktelserna som gäller dem har uppfyllts.  
 
Man håller på att bygga kommunaltekniken på området Sundet III. Vattenförsörjningen har mottagits 
30.10.2012. Byggandet har fortsatt år 2013.  
 
Byggandet av objektet har inte medfört några kostnader för kommunen. 
 
 
Sarvvik 
 
Utgångspunkten för avtalet är att kommunen fakturerar markägaren för de förverkligade kostnaderna 
för byggande av kommunalteknik. Dessutom betalar markägaren 818 000 € som ersättning för 
motorvägsanslutningen då de första bostäderna blivit klara på avtalsområdet (år 2014) och en andel 
av det övriga samhällsbyggandet, 2 400 000 €. Sarvviks område byggs som fyra helheter: 
delområdena I-III och Sarvviksallén som en egen entreprenad. 
 
Kommunaltekniken för Sarvviksallén och delområde I har byggts och entreprenaden har emottagits 
år 2012. Byggandet av delområdena 2 och 3 inleds år 2014. 
 
År 2013 riktades inga åtgärder eller kostnader till Sarvviksområdet.  
 
Den första raten enligt markanvändningsavtalet av markägarens andel till det övriga 
samhällsbyggandet (1 457 983,94 €) fakturerades år 2013. 
 
 
Banvallen 
 
På Banvallens område har man slutit två markanvändningsavtal, ett med Terramare Oy och ett med 
ett privat dödsbo. Dödsboet har år 2011 betalat kommunen en ersättning om 185 000 euro i enlighet 
med avtalet. Enligt avtalet med Terramare Oy bygger kommunen den av planändringen fordrade 
vattenförsörjningen så att den kan tas i bruk och gatorna så att de kan tillfredsställa trafikbehovet 
inom 18 månader från det att detaljplanen och gatu- och vattenförsörjningsplanerna vunnit laga kraft. 
Markägaren betalar kommunen 1 785 880 euro i ersättning för kommunalteknik och annat 
samhällsbyggande. Ersättningarna faktureras enligt avtalet i fyra rater under två år. Rat 1, 176 000 
euro, och rat 2, 704 000 euro, av ersättningen har fakturerats tidigare. Under år 2013 har fakturerats 
rat 3, 704 000 euro, och rat 4, 176 000 euro. 
 
Entreprenaden har blivit klar år 2013. Projektets totalkostnader var 1 957 639,60 € + moms 0 %. 
 
 
Tolls stationsområde 
 
De stora markägarna på planområdet är kommunen och Lemminkäinen. Utgångspunkten för avtalet 
är att markägaren (Lemminkäinen) betalar kommunen en andel som motsvarar markägarens andel 
dvs. ca 21 % av kostnaderna för kommunalteknik och sin andel för det övriga samhällsbyggandet. 
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Kommunen säljer Lemminkäinen en del av tomterna kommunen äger. Detaljplanen trädde i kraft 
17.8.2012. Lemminkäinen har i enlighet med avtalet betalat ett förskott på 350 000 euro för 
tomtköpet inom en månad från det att planen trädde i kraft. Lemminkäinen betalar 
markanvändningsavtalsersättningen i fyra rater i samband med tomtköpen. Det första tomtköpet 
gjordes och raten av markanvändningsavtalsersättningen (247 423 €) betalades 2013. 
  
Förverkligade kommunaltekniska åtgärder och kostnader:  
 
Projektets byggentreprenad har inletts 08/2013. De totala kostnaderna enligt entreprenadavtalet är  
2 729 767 €, av vilket vattenförsörjningens kostnadsandel är 811 742 €. De förverkligade 
kostnaderna år 2013 var 1 479 617 € (gator, utan vattenförsörjningsverkets kostnadsandel). 
 
 
Köpashörnet 
 
Ändringen av detaljplanen för Köpashörnet kräver inte omedelbart byggande av kommunalteknik. 
Ersättningen som markägaren betalar grundar sig bl.a. på de kommande åtgärderna för utveckling 
av Masabyvägen och övrigt samhällsbyggande. Om genomförandet av dessa har inte 
överenskommits i avtalet. Ersättningen på 160 000 € fakturerades i enlighet med avtalet år 2013. 
 
 
Övriga avtal: 
 
Perälänjärvi 
 
De undertecknade avtalen har inte trätt i kraft eftersom detaljplanen som godkänts av 
kommunfullmäktige inte har trätt i kraft. 
 
Kärrkanten 
 
De undertecknade avtalen har inte trätt i kraft eftersom detaljplanen som godkänts av 
kommunfullmäktige inte har trätt i kraft. 
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DIREKTIONEN FÖR ERIKSGÅRD 
ERIKSGÅRDS JORD- OCH SKOGSLÄGENHET 
 
 
Budgetutfall 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tehtävät talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Eerikinkartanon maa- ja 

metsätila

Toimintatulot 191 100 191 100 206 163 -15 063

Toimintamenot -549 661 -549 661 -346 918 -202 743

Toimintakate (S) -358 561 -358 561 -140 756 -217 806
 

 
 
Eriksgårds jord- och skogsbrukslägenhets mest betydande projekt år 2013 var anslutandet av 
Eriksgårds byggnader, Navala huvudbyggnad och röda stuga till vatten- och avloppsförsörjningen. 
Projektet startade i januari 2013 och arbetet emottogs 14.1.2014. Entreprenadpriset för projektet var 
131 000 € (moms 0 %). Då byggnadsarbetena framskridit har man avtalat om/beställt följande 
tilläggsarbeten, vars totalpris är 59 388,00 € (moms 0 %). Utöver den egentliga byggentreprenaden 
har en ersättning på 15 058,99 € ur Eriksgårds driftsekonomianslag erlagts arrendatorn på 
markområdet som ersättning för förlorad skörd, samt totalt 55 692,20 € i anslutningsavgifter erlagts 
vattenförsörjningsverket. Utöver detta har som kommunens eget arbete utförts anslutning av 
byggnaderna till vatten- och avloppsstamnäten, vilket kostade ca 14 000 €.  
 
På basis av detta har projektets totala kostnad år 2013 varit 275 139,00 €, moms 0 %. 
 
 
Direktionen för Eriksgård beslutade i sin delårsöversikt 30.4.2013 att en del av reparationsanslagen 
som reserverats för Navala gård i direktionens dispositionsplan år 2013 används till planering av 
saneringen av huvudbyggnadens fasader. För denna planering uppgjordes en bedömning av Navala 
gårds huvudbyggnads och röda stugas skick. Konditionsbedömningen blev färdig 28.10.2013. I 
rapporten ingår en långsiktig plan för reparationer och underhåll (PTS). Det är fråga om en s.k. 
teknisk PTS, som alltså inte innefattar granskningar av fastighetens ekonomiska situation utan 
baserar sig på den tekniska livslängden av fastighetens olika byggnadsdelar. Förslaget till långsiktig 
plan som framförts i rapporten har uppgjorts för en tioårsperiod och förslagen är utgångsuppgifter för 
de egentliga underhållsplanerna under de kommande åren.  
 
År 2013 har stiftelsen Haaga Instituutti Haaga-Perho på uppdrag av kommunen gjort en förutredning 
gällande utvecklingen av Eriksgårds verksamhet.  
  
Det låga utfallet av verksamhetsutgifterna beror delvis på att det var förmånligare än beräknat att 
ansluta Eriksgårds jord- och skogsbrukslägenhet till vattenförsörjningssystemet. I övrigt har 
budgeten år 2013 förverkligats enligt planen. 
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Nyckeltal 
 
DIREKTIONEN FÖR ERIKSGÅRD 
Nyckeltal / Eriksgård  BS 2011 BS 2012 B 2013  BS 2013 
Lägenhetens storlek, ha (31.12) 309 309 309 309 
Lägenhetens skogsmarker, ha (31.12) 225 225 225 225 
Byggnader i användning, m2 (31.12) 581 581 581 581 
Uthyrda byggnader, m2 (31.12) 5484 5484 5484 5484 
Byggnader som inte är i bruk, m2 (31.12)    
   458 458 458 458 

 
Verksamhetsmål och uppnående av dem 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin  
 En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar 

Mål 1 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Utvändig målning av 98 % av byggnaderna 
 
Sedan år 2007 

Konstateras 
 
Ställning 31.12.2013: 
 
Målet uppnåddes inte eftersom 
sysselsättningsenheten varit upptagen med 
andra uppgifter. 
 

 
 

Perspektiv och mål i kommunstrategin  
 En balanserad ekonomi / Hantering av investeringstoppar 

Mål 2 / Målnivå år 2013 Mätare/uppföljningssätt 

Grundrenovering av byggnaderna på Eriksgårds 
jord- och skogsbrukslägenhet 
 

Konstateras årligen i bokslutet. 
 
Ställning 31.12.2013: 
 
År 2013 inleddes uppgörandet av bedömningar 
av Eriksgårds jord- och skogsbrukslägenhets 
byggnader för att utreda behovet av 
byggnadsbeståndets renoveringsbehov. Under 
året blev bedömningarna av Navala 
huvudbyggnads och röda stugas skick klara. 
Bedömningarna är utgångspunkten för 
uppgörandet av ett reparationsprogram för 
byggnadsbeståndet. Egentliga 
grundrenoveringsprojekt har inte förekommit. 
Reparationen av Navala huvudbyggnads fasader 
har föreslagits bli utförd sommaren 2014. 
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RESULTATRÄKNINGSDELEN 
 

Alkuperäinen

talousarvio

Talousarvio

muutosten jälk.

Toteutuma

19 276 302 19 056 302 20 219 809

11 413 425 11 468 425 11 035 327

4 842 044 4 894 044 4 898 550

16 140 364 16 140 364 17 082 463

51 672 135 51 559 135 53 236 149

-97 267 741 -97 767 741 -97 136 822

-74 444 454 -74 944 454 -75 425 304

-22 823 287 -22 823 287 -21 711 517

-92 403 015 -98 880 015 -98 454 193

-11 441 019 -12 251 019 -12 441 396

-17 980 396 -18 640 396 -17 694 215

-17 596 651 -17 686 651 -17 949 950

-236 688 822 -245 225 822 -243 676 576

-185 016 687 -193 666 687 -190 440 427

167 624 000 167 624 000 171 133 163

23 311 449 23 311 449 23 251 394

290 200 290 200 195 332

360 000 360 000 447 875

-2 952 000 -2 952 000 -2 063 091

-31 200 -31 200 -119 255

-2 333 000 -2 333 000 -1 539 138

3 585 762 -5 064 238 2 404 992

4 000 000 4 000 000 2 411 558

2 504 000 2 504 000 2 155 340

10 089 762 10 089 762 6 971 890

-15 746 748 -15 746 748 -13 552 478

-5 656 986 -14 306 986 -6 580 589

27 019

358 561 358 561 140 741

-5 298 425 -13 948 425 -6 412 828

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT

MAANKÄYTTÖSOPIMUSKORVAUKSET

VUOSIKATE II

1 588 442

348 660

3 117 872

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -8 650 000 -7 535 597

RAHASTOJEN MUUTOS 217 820

POISTOERON MUUTOS -27 019

TILIKAUDEN TULOS -8 650 000 -7 726 397

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2 194 270

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 

VUOSIKATE I -8 650 000 -7 469 230

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -793 862

MUUT RAHOITUSKULUT 88 055

KORKOKULUT -888 909

MUUT RAHOITUSTUOTOT -87 875

KORKOTUOTOT 94 868

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

VALTIONOSUUDET 60 055

VEROTULOT -3 509 163

TOIMINTAKATE -8 650 000 -3 226 260

TOIMINTAKULUT  YHTEENSÄ -8 537 000 -1 549 246

MUUT TOIMINTAKULUT -90 000 263 299

AVUSTUKSET -660 000 -946 181

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -810 000 190 377

PALVELUJEN OSTOT -6 477 000 -425 822

HENKILÖSIVUKULUT -1 111 770

HENKILÖSTÖKULUT -500 000 -630 919

PALKAT JA PALKKIOT -500 000 480 850

TOIMINTAKULUT 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -113 000 -1 677 014

MUUT TOIMINTATUOTOT -942 099

TUET JA AVUSTUKSET 52 000 -4 506

MAKSUTUOTOT 55 000 433 098

MYYNTITUOTOT -220 000 -1 163 507

TOIMINTATUOTOT

Talousarvio-

muutokset

Poikkeama
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SKATTEINKOMSTER 
 

 
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Verotulot

Kunnan tulovero 153 022 000 153 022 000 156 326 201 -3 304 201

Osuus yhteisöveron tuotosta 8 186 000 8 186 000 8 355 546 -169 546

Kiinteistövero 6 416 000 6 416 000 6 451 416 -35 416

Verotulot yhteensä (S) 167 624 000 167 624 000 171 133 163 -3 509 163
 

 

 

 

 

STATSANDELAR 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Valtionosuudet

Kunnan peruspalv. valtionosuus 29 168 896 29 168 896 29 279 582 -110 686

Opetus- ja kulttuuritoimen

valtionosuus -5 857 447 -5 857 447 -6 028 188 170 741

Valtionosuudet yhteensä(S) 23 311 449 23 311 449 23 251 394 60 055  
 

 

 

RÄNTEINKOMSTER OCH -UTGIFTER 
 

 
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Rahoitustulot ja -menot

Korkotulot (S) 290 200 290 200 123 209 166 991

Muut rahoitustulot (S) 360 000 360 000 432 863 -72 863

Korkomenot (S) -2 952 000 -2 952 000 -1 990 968 -961 032

Muut rahoitusmenot (S) -31 200 -31 200 -104 244 73 044

Rahoitustulot ja -menot yhteensä -2 333 000 -2 333 000 -1 539 139 -793 862  
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FÖRSÄLJNINGSVINSTER FRÅN ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
 

 
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Käyttöomaisuuden myyntivoitot (S) 4 000 000 4 000 000 2 155 340 1 844 660

4 000 000 4 000 000 2 155 340 1 844 660  
 

 

Som resultat av uppgiften har man antecknat försäljningsvinster av tillgångar bland bestå-

ende aktiva. Av försäljningsvinsterna består 2 145 434 euro av försäljningsvinster från 

markområden och 9 906 euro av försäljningsvinster från bostadsaktier. 

 

 
Maa-alueiden myynti

Alue Kauppojen Myyntitulo* Myyntivoitto

määrä euroa euroa

Maa-alueiden lunastus 775,08 757,58

Jorvas 1 2 400 2 400

Kolsari 1 360 000 359 977

Munkkulla 1 2 262 1 459

Ravals 1 95 219 95 101

Sepänkannas III 7 686 442 674 692

Tolsa 6 1 488 709 963 213

Veikkola 3 48 116,20 47 834,51

20 2 683 924 2 145 434

Tulot yhteensä 2 683 924 2 145 434

As.osakkeiden myynti 3 30 515 9 906

Käyttöomaisuuden myyntivoitot yhteensä 2 714 439 2 155 340  
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MARKANVÄNDNINGSAVTALSERSÄTTNINGAR 
 

 
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten 2013 2013

2 013 2 013 jälkeen

Maankäyttösopimuskorvaukset (S) 2 504 000 2 504 000 2 411 558 92 442

2 504 000 0 2 504 000 2 411 558 92 442  
 

 

 
Sopimusalue Kunnan

osuus

Vesihuolto-

laitoksen osuus

Yhteensä

Tolsan asemaseutu 597 423 597 423

Ratavallin asemakaava-alue 1 719 906 94 229 1 814 135

2 317 329 94 229 2 411 558  
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INVESTERINGSDELEN 
 
 

UTFALLET AV INVESTERINGSDELEN 
 

 
Alkuperäinen

talousarvio

Talousarvio

muutosten j.
Toteutuma

10

100 -204 000 -204 000 -64 811

-204 000 -204 000 -64 811

0 0 0

120 -70 000 -70 000 -56 415

-70 000 -70 000 -56 415

0 0 0

122 -178 600 -178 600 -61 234

-178 600 -178 600 -61 234

0 0 0

130 -59 000 -89 000 -93 317

-59 000 -89 000 -93 317

0 0 0

160 -120 000 -120 000 -100 556

-120 000 -120 000 -100 556

0 0 0

10 -631 600 -661 600 -376 333

Menot -631 600 -661 600 -376 333

Tulot 0 0 0

19

190 -70 000 -70 000 -63 140

-70 000 -70 000 -63 140

19 -70 000 -70 000 -63 140

Menot -70 000 -70 000 -63 140

Tulot 0 0 0

20 -120 000 -385 000 135 393

Menot -150 000 -415 000 -403 096

Tulot 30 000 30 000 538 490

Projekti
Talousarvio

-
Poikkeama

ATK-OHJELMAT JA KÄYT.OTTOPROJ 

Konsernihallinto (TEH) yhteensä 0 -139 189

Menot 0 -139 189

Tulot 0 0

Perusturva, hallintop (TEH)  yhteensä 0 -13 585

Menot 0 -13 585

Tulot 0 0

 Perusturva, terveysp (TEH)  yhteensä 0 -117 366

Menot 0 -117 366

Tulot 0 0

Sivistystoimi, hallinto (TEH)  yhteensä -30 000 4 317

Menot -30 000 4 317

Tulot 0 0

YT, Kehittämis- ja yht.pal (TE yhteensä 0 -19 444

Menot 0 -19 444

Tulot 0 0

ATK-OHJELMAT JA KÄYT.OTTOPROJ  yhteensä -30 000 -285 267

-30 000 -285 267

0 0

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

Kehittämis- ja yhteiset palvel yhteensä 0 -6 860

Menot 0 -6 860

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT yhteensä 0 -6 860

0 -6 860

0 0

MAA- JA VESIRAKENTEET  yhteensä -265 000 -520 393

-265 000 -11 904

0 -508 490  
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Alkuperäinen

talousarvio

Talousarvio

muutosten j.
Toteutuma

30

300 -2 000 000 -2 000 000 -30 189

-2 000 000 -2 000 000 -30 189

320

3222 -40 000 -40 000 -43 550

-40 000 -40 000 -43 550

3230 -40 000 -40 000 0

-40 000 -40 000 0

3235 -2 350 000 -2 350 000 -2 042 099

-2 350 000 -2 350 000 -2 042 099

3280 -50 000 -150 000 0

-50 000 -150 000 0

3430 0 -400 000 -400 000

0 -400 000 -400 000

3450 -55 000 -55 000 0

-55 000 -55 000 0

340

3052 -150 000 -150 000 -135 107

-150 000 -150 000 -135 107

360

3405 -50 000 -50 000 -44 987

-50 000 -50 000 -44 987

3429 -1 000 000 -600 000 -109 194

-1 000 000 -600 000 -109 194

3462 -100 000 -100 000 -17 288

-100 000 -100 000 -17 288

0 0 0

30 -5 835 000 -5 935 000 -2 822 415

Menot -5 835 000 -5 935 000 -2 822 415

Tulot 0 0 0

40 -7 062 000 -7 062 000 -5 827 529

Menot -7 062 000 -7 062 000 -5 827 529

Tulot 0 0 0

50 -422 000 -422 000 -328 928

Menot -422 000 -422 000 -366 378

Tulot 0 0 37 450

Projekti
Talousarvio

-
Poikkeama

TALONRAKENTAMINEN 

Uudisrak/Perusturvan käytössä  yhteensä 0 -1 969 811

Menot 0 -1 969 811

Uudisrak/Sivistystoimen käytös

Kantvikin pk vanhan osan purku 0 3 550

Menot 0 3 550

Keskusta-alueen 9. pk 0 -40 000

Menot 0 -40 000

Masalan uusi pk (ur) 0 -307 901

Menot 0 -307 901

Sepänkannaksen pk -100 000 -150 000

Menot -100 000 -150 000

Vuorenmäen koulu -400 000 -0

Menot -400 000 -0

Pääkirjaston laajennus ja saan 0 -55 000

Menot 0 -55 000

Perusk/Perusturvan käytössä 

Kes. terv. aseman p-korjaus 0 -14 893

Menot 0 -14 893

Perusk/Sivistystoimen käytössä

Gesterbyn kk teknisen käsityön 0 -5 013

Menot 0 -5 013

Masalan koulun II vaiheen p-la 400 000 -490 806

Menot 400 000 -490 806

Sjökulla skola, peruskorjaus 0 -82 712

Menot 0 -82 712

Tulot 0 0

TALONRAKENTAMINEN  yhteensä -100 000 -3 112 586

-100 000 -3 112 586

0 0

LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT  yhteensä 0 -1 234 471

0 -1 234 471

0 0

LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET yhteensä 0 -93 072

0 -55 622

0 -37 450  
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Alkuperäinen

talousarvio

Talousarvio

muutosten j.
Toteutuma

55

560 -73 000 -73 000 -37 666

-73 000 -73 000 -37 666

570

5820 -27 000 -27 000 -24 749

-27 000 -27 000 -24 749

5972 -440 000 -440 000 -440 000

-440 000 -440 000 -440 000

55 -540 000 -540 000 -502 415

Menot -540 000 -540 000 -502 415

Tulot 0 0 0

60 -4 008 000 -4 008 000 -2 620 533

Menot -4 420 000 -4 420 000 -2 817 202

Tulot 412 000 412 000 196 668

70

700 -10 000 -10 000 -1 206

-10 000 -10 000 -1 206

723 -150 000 -150 000 -163 620

-450 000 -450 000 -163 620

300 000 300 000 0

732 -25 000 -25 000 -25 000

-25 000 -25 000 -25 000

733 -1 200 000 -1 200 000 -1 120 498

-1 200 000 -1 200 000 -1 120 498

734 -150 000 -150 000 -33 561

-150 000 -150 000 -33 561

735 -185 000 -185 000 -187 543

-185 000 -185 000 -187 543

736 -325 000 -325 000 -291 811

-325 000 -325 000 -291 811

738 -10 000 -10 000 -9 673

-10 000 -10 000 -9 673

70 -2 055 000 -2 055 000 -1 832 912

Menot -2 355 000 -2 355 000 -1 832 912

Tulot 300 000 300 000 0

Projekti
Talousarvio

-
Poikkeama

MUUT KIINT RAK JA LAITTEET

Yt-lautakunnan vesihuoltokohte yhteensä 0 -35 334

Menot 0 -35 334

Muut yt-lautakunnan kohteet 

maakaatopaikan laajennus 0 -2 251

Menot 0 -2 251

Varavoimakoneiden hankinta 0 0

Menot 0 0

MUUT KIINT RAK JA LAITTEET yhteensä 0 -37 585

0 -37 585

0 0

VESILAITOKSEN KIINT.RAK JA LAI yhteensä 0 -1 387 467

0 -1 602 798

0 215 332

IRTAIN OMAISUUS 

Konsernihallinto yhteensä 0 -8 794

Menot 0 -8 794

Perusturva, ikäihmisten hyvinv yhteensä 0 13 620

Menot 0 -286 380

Tulot 0 300 000

Sivistystoimi, kirjasto  yhteensä 0 0

Menot 0 0

Siv, Päivähoito S  yhteensä 0 -79 502

Menot 0 -79 502

Siv, Päivähoito R  yhteensä 0 -116 439

Menot 0 -116 439

Siv, koulutoimi S  yhteensä 0 2 543

Menot 0 2 543

Siv, koulutoimi R  yhteensä 0 -33 189

Menot 0 -33 189

Sivistystoimi, Musiikkiopisto  yhteensä 0 -327

Menot 0 -327

IRTAIN OMAISUUS  yhteensä 0 -222 088

0 -522 088

0 300 000  
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Alkuperäinen

talousarvio

Talousarvio

muutosten j.
Toteutuma

90 -250 000 -250 000 10 609

Menot -250 000 -250 000 -10 000

Tulot 0 0 20 609

-20 993 600 -21 388 600 -14 228 202

Menot -21 735 600 -22 130 600 -15 021 419

Tulot 742 000 742 000 793 217

Projekti
Talousarvio

-
Poikkeama

OSAKKEET JA OSUUDET  yhteensä 0 -260 609

0 -240 000

0 -20 609

INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ -395 000 -7 160 398

-395 000 -7 109 181

0 -51 217  
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RESULTATRÄKNING 
        1.1 -31.12.2013, 1.1-31.12.2012 

7 184 289,33

13 932 212,30

5 561 842,92

7 791 277,99

34 469 622,54

-96 381 980,04

-74 981 212,88

-21 400 767,16

-16 504 631,15

-4 896 136,01

-80 595 498,03

-12 441 758,74

-17 312 746,12

-4 357 917,99

-211 089 900,92

-176 620 278,38

159 412 681,23

23 702 080,00

193 283,56

566 627,35

-2 429 743,27

-66 793,25

-1 736 625,61

4 757 857,24

-13 110 886,85

-13 110 886,85

-8 353 029,61

30 479,64

-13 056,00

-8 335 605,97TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -6 412 828,18

RAHASTOJEN MUUTOS 140 741,00

POISTOERON MUUTOS 27 019,42

TILIKAUDEN TULOS -6 580 588,60

POISTOT JA ARVONALENTUMISET  YHTEENSÄ -13 552 478,29

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -13 552 478,29

VUOSIKATE 6 971 889,69

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -1 539 138,44

MUUT RAHOITUSKULUT -104 243,59

KORKOKULUT -1 990 967,51

MUUT RAHOITUSTUOTOT 432 863,46

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

KORKOTUOTOT 123 209,20

VALTIONOSUUDET 23 251 394,00

VEROTULOT 171 133 163,19

TOIMINTAKATE -185 873 529,06

TOIMINTAKULUT  YHTEENSÄ -217 846 427,59

MUUT TOIMINTAKULUT -4 699 838,22

AVUSTUKSET -17 692 321,70

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -12 025 578,06

PALVELUJEN OSTOT -86 291 867,94

MUUT HENKILÖSIVUKULUT -4 507 873,66

HENKILÖSIVUKULUT -21 711 517,35

ELÄKEKULUT -17 203 643,69

PALKAT JA PALKKIOT -75 425 304,32

TOIMINTAKULUT 

HENKILÖSTÖKULUT -97 136 821,67

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 31 972 898,53

MUUT TOIMINTATUOTOT 5 904 489,36

TUET JA AVUSTUKSET 4 898 549,85

MAKSUTUOTOT 13 424 855,04

MYYNTITUOTOT 7 745 004,28

TOIMINTATUOTOT
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2013 2012

Toiminnan rahavirta

• Vuosikate 6 971 889,69 4 757 857,24

• Satunnaiset erät 0,00 0,00

• Tulorahoituksen korjauserät -2 155 339,81 -4 408 774,85

4 816 549,88 349 082,39

Investointien rahavirta

• Investointimenot -15 021 419,21 -14 350 141,70

• Rahoitusosuudet investointimenoihin 234 118,46 172 739,00

• Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 

luovutustulot 2 714 438,58 4 508 090,19

-12 072 862,17 -9 669 312,51

Toiminnan ja investointien rahavirta -7 256 312,29 -9 320 230,12

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

• Antolainasaamisten lisäykset -64 947,00 -9 255,00

• Antolainasaamisten vähennykset 0,00 0,00

-64 947,00 -9 255,00

Lainakannan muutokset

• Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 000 000,00 12 500 000,01

• Pitkäaikaisten lainojen vähennys -8 790 616,68 -8 993 923,44

• Lyhytaikaisten lainojen muutos -203 709,10 -228 572,00

1 005 674,22 3 277 504,57

Muut maksuvalmiuden muutokset

• Arvostuserät

• Toimeksiantojen varojen ja pääomien

muutokset -40 328,09 127 153,54

• Vaihto-omaisuuden muutos 321,46 -89 792,20

• Saamisten muutos 4 046 301,29 2 695 332,38

• Korottomien velkojen muutos 1 876 382,37 2 854 764,97

5 882 677,03 5 587 458,69

Rahoituksen rahavirta 6 823 404,25 8 855 708,26

Rahavarojen muutos -432 908,04 -464 521,86

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 20 117 341,32 20 550 249,36

Rahavarat 1.1. -20 550 249,36 -21 014 771,22

-432 908,04 -464 521,86

Rahoituslaskelman tunnusluvut:

Investointien tulorahoitus, % 47,1 33,6

Pääomamenojen tulorahoitus, % 29,5 20,5

Lainanhoitokate 0,9 0,6

Kassasta maksut, milj. euroa 507,5 236,9

Kassan riittävyys, pv 14 32

Asukasmäärä 31.12 37 913 37 583  
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KOMMUNENS BALANSRÄKNING 

 
AKTIVA   2013   2012 

      BESTÅENDE AKTIVA 189 024 141,35 

 

188 339 162,66 

Immateriella tillgångar 2 127 748,93 

 

2 002 868,26 

 

Immateriella rättigheter 346 034,21 

 

425 989,06 

 

Övriga utgifter med lång verkningstid 1 781 714,72 

 

1 576 879,20 

       Materiella tillgångar 159 756 194,01 

 

159 194 742,00 

 

Jord- och vattenområden 24 386 989,07 

 

24 522 382,39 

 

Byggnader 85 117 220,09 

 

86 484 861,33 

 

Fasta konstruktioner och anordningar 46 784 826,57 

 

45 358 320,82 

 

Maskiner och inventarier 2 236 180,13 

 

1 462 648,30 

 

Övriga materiella tillgångar 6 241,47 

 

6 241,47 

 

Förskottsavgifter och oavslutade anskaffningar 1 224 736,68 

 

1 360 287,69 

    

Placeringar 

 
27 140 198,41 

 

27 141 552,40 

 

Aktier och andelar 25 156 672,36 

 

25 167 281,35 

 

Övriga lånefordringar 1 449 878,05 

 

1 449 878,05 

 

Övriga fordringar 533 648,00 

 

524 393,00 

      UPPDRAGENS MEDEL 457 561,46 

 

547 466,42 

 

Statens uppdrag 2 018,30 

 

41 037,23 

 

Donationsfondernas specialtäckningar 75 743,41 

 

79 203,13 

 

Övriga uppdrags medel 379 799,75 

 

427 226,06 

      RÖRLIGA AKTIVA 28 138 536,17 

 

32 618 066,96 

Omsättningstillgångar 405 393,90 

 

405 715,36 

 

Material och förnödenheter 404 541,90 

 

405 223,36 

 

Färdiga produkter 852,00 

 

492,00 

      Fordringar 

 
7 615 800,95 

 

11 662 102,24 

Långfristiga fordringar 571 428,00 

 

714 285,00 

 

Övriga fordringar 571 428,00 

 

714 285,00 

      Kortfristiga fordringar 7 044 372,95 

 

10 947 817,24 

 

Kundfordringar 4 243 444,58 

 

6 225 911,26 

 

Övriga fordringar 2 089 851,14 

 

3 332 867,02 

 

Resultatregleringar 711 077,23 

 

1 389 038,96 

      Finansiella värdepapper 206 607,98 

 

206 607,98 

 

Aktier och andelar 206 607,98 

 

206 607,98 

      Pengar och bankfordringar 19 910 733,34 

 

20 343 641,38 

AKTIVA 

 

217 620 238,98 

 

221 504 696,04 
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PASSIVA 2013   2012 

      EGET KAPITAL 84 631 906,96 

 

91 044 735,14 

Grundkapital 

 

59 989 993,53 

 

59 989 993,53 

Uppskrivningsfond 565 508,32 

 

565 508,32 

Överskott (+) / underskott (-) från tidigare räkenskapspe-

rioder  30 489 233,29 

 

38 824 839,26 

Överskott (+) / underskott (-) från räkenskapsperioden -6 412 828,18 

 

-8 335 605,97 

      AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RE-

SERVERINGAR 866 430,41 

 

893 449,83 

Avskrivningsdifferens  

 

260 273,96 

 

287 293,38 

Frivilliga reserveringar 606 156,45 

 

606 156,45 

      UPPDRAGENS KAPITAL 3 782 988,04 

 

4 053 962,09 

 

Statens uppdrag 2 335,30 

 

41 037,23 

 

Donationsfondernas kapital 3 290 185,57 

 

3 474 948,13 

 

Övriga uppdrags kapital 490 467,17 

 

537 976,73 

      FRÄMMANDE KAPITAL 128 338 910,57 

 

125 512 548,98 

Långfristig 

 
89 564 708,97 

 

87 038 849,37 

 

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 77 155 347,95 

 

75 368 935,10 

 

Lån från offentliga samfund 3 187 174,76 

 

3 764 204,29 

 

Erhållna förskott 1 661 983,94 

 

1 328 135,38 

 

Anslutningsavgifter och övriga skulder 7 560 202,32 

 

6 577 574,60 

      Kortfristig 

 
38 774 201,60 

 
38 473 699,61 

 

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 8 213 587,15 

 

8 418 349,15 

 

Lån från offentliga samfund 576 627,19 

 

575 574,29 

 

Erhållna förskott 8 042,00 

 

3 000,00 

 

Leverantörsskulder 

 

10 314 888,13 

 

11 398 614,67 

 

Övriga skulder 

 

2 322 302,55 

 

1 742 147,86 

 

Resultatregleringar 

 

17 338 754,58 

 

16 336 013,64 

PASSIVA 217 620 235,98 

 

221 504 696,04 
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KONCERNRESULTATRÄKNING 

 

  
1.1-31.12.2013 

  
1.1.31.12.2012 

        Verksamhetsinkomster 

  
110 911 612 

  
109 662 234 

Verksamhetsutgifter 

  
-288 633 400 

  
-279 455 994 

Andel av aktiebolagens vinster (förluster) 

 
-13 531 

  
4 814 

Verksamhetsbidrag 

  
-177 735 319 

  
-169 788 946 

        Skatteinkomster 

  
171 133 163 

  
159 412 681 

Statsandelar 

  
23 251 394 

  
23 702 080 

Finansieringsinkomster och -utgifter 

      Ränteinkomster 

  
161 480 

  
249 985 

Övriga finansieringsinkomster 

  
661 443 

  
743 579 

Ränteutgifter 

  
-3 543 670 

  
-2 606 554 

Övriga finansieringskostnader 

  
-381 122 

  
-1 954 376 

Årsbidrag 

  
13 547 370 

  
9 758 449 

        Avskrivningar och nedskrivningar 

      Avskrivningar enligt plan 

  
-20 981 387 

  
-17 637 119 

        Räkenskapsperiodens över-
skott/underparivärde 

      Nedskrivningar 

  
-4 736 

  
-254 738 

Sporadiska poster 

  
5 812 

  
0 

Räkenskapsperiodens resultat 

  
-7 432 942 

  
-8 133 408 

        Bokslutsdispositioner 

  
-821 490 

  
-174 174 

Minoritetsandelar 

  
5 036 

  
29 173 

Förändringar i reserveringar och fonder 

  
167 760 

  
0 

Räkenskapsperiodens över-
skott/underskott 

  
-8 081 636 

  
-8 278 409 

        

        Resultaträkningens nyckeltal 

      Verksamhetsintäkter/Verksamhetsutgifter, 
% 

  
-38,4 

  
-39,2 

Årsbidrag % av avskrivningarna 

  
-64,6 

  
-54,5 

Årsbidrag €/invånare 

  
357 

  
260 

Invånarantal 31.12 

  
37913 

  
37583 
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KONCERNENS FINANSIERINGSKALKYL 

        2013 

 

2012 

          

            

  Verksamhetens penningsflöde 
 

  
  

Årsbidrag 13 547 370 

 

9 758 447 

  
Sporadiska poster 5 812 

 

0 

  
Inkomstfinansieringens rättelseposter -1 962 318 

 

-4 402 942 

 11 590 863 

 
5 355 505 

Investeringarnas penningflöde 
 

  
  

Investeringsutgifter -19 059 063 

 

-22 110 184 

  
Finansieringsandelar till investeringsutgifter 46 459 

 

173 337 

  
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestå-
ende aktiva 

2 758 657 

 

4 611 962 

 -16 253 947 

 
-17 324 885 

     
  Penningflöde från verksamhet och investeringar -4 663 083 

 

-11 969 380 

     
  Finansieringens penningflöde 

 
  

 
Förändringar i utgivna lån 

   
  

Tillägg till utlåningsfordringar -10 007 

 

-9 661 

 -10 007 

 

-9 661 

 
Förändringar i lånestocken 

   
  

Ökning av långfristiga lån 8 228 545 

 

15 508 225 

  
Minskning av långfristiga lån -9 359 927 

 

-9 287 124 

  
Ändring i kortfristiga lån -186 428 

 

-410 121 

 -1 317 811 

 

5 810 980 

 
Ändringar i det egna kapitalet -255 714 

 

68 600 

 
Övriga ändringar i likviditeten 

   
  

Ändringar i uppdragens medel och kapital -37 324 

 

124 399 

  
Ändring i omsättningstillgångarna -46 606 

 

-59 149 

  
Ändring i fordringarna 4 502 895 

 

3 242 194 

  
Ändring i räntefria skulder 1 641 889 

 

3 258 482 

 6 060 855 

 

6 565 926 

     
  Finansieringens penningflöde 4 477 323 

 

12 435 845 

     
  Ändring i penningtillgångarna -185 760 

 

466 465 

       Ändring i penningtillgångarna  

   Penningmedel 31.12. 28 551 719 

 

28 735 090 

 Penningmedel 1.1. 28 737 479 

 

28 268 623 

  -185 760 
 

466 467 

       Finansieringsanalysens nyckeltal: 
   Inkomstfinansiering av investeringar % 71,3 

 
44,5 

Inkomstfinansiering av kapitalutgifter, % 47,7 
 

31,3 

Låneskötselbidrag 
 

1,3 
 

1,0 

Kassans tillräcklighet, dagar 32 
 

33 

Invånarantal 31.12 37913 
 

37583 
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KONCERNBALANS 

 

AKTIVA 31.12.2013 31.12.2012 
BESTÅENDE AKTIVA   
Immateriella tillgångar   
  Immateriella rättigheter 1 041 393 582 252 
  Övriga utgifter med lång verkningstid 2 822 768 2 854 760 
  Förskottsbetalningar _________221 818 ________134 404 
 4 085 979 3 571 416 
Materiella tillgångar   
  Jord- och vattenområden 29 360 041 29 268 379 
  Byggnader 142 815 381 142 717 573 
  Fasta konstruktioner och anordningar 47 581 856 46 005 916 
  Maskiner och inventarier 4 409 778 3 718 509 
  Övriga materiella tillgångar 1 728 059 1 783 168 
  Förskottsavgifter och oavslutade anskaffningar _______5 408 589 _______4 048 891 
 231 303 705 227 742 436 
Placeringar   
  Aktier och andelar 6 367 327 6 728 402 
 Övriga lånefordringar 1 452 492 1 452 670 
  Övriga fordringar ________551 131 ________540 946 
 8 370 950 8 722 019 
UPPDRAGENS MEDEL   
  Statens uppdrag 79 099 150 822 
  Donationsfondernas specialtäckningar 181 659 176 039 
  Övriga uppdrags medel ________393 714 ________431 350 
 654 472 758 211 
RÖRLIGA AKTIVA   
Omsättningstillgångar   
  Material och förnödenheter 895 210 849 056 
  Halvfärdiga produkter 17 474 17 676 
  Färdiga produkter 852 492 
  Övrig bytesegendom _________1 419 __________1 125 
 914 955 868 349 
Fordringar   
Långfristiga fordringar   
  Kundfordringar 188 439 189 394 
  Lånefordringar 13 820 13 820 
  Övriga fordringar 589 166 728 133 
  Resultatregleringar _____________0 ______________0 
 791 425 931 348 
Kortfristiga fordringar   
  Kundfordringar 6 778 342 8 511 518 
  Lånefordringar 552 429 9 085 
  Övriga fordringar 2 377 915 4 076 119 
  Resultatregleringar ______1 042 623 _______1 766 098 
 10 751 309 14 362 820 
Finansiella värdepapper   
  Aktier och andelar 211 365 211 761 
  Placeringar i penningmarknadsintrument 2 569 534 2 674 732 
  Övriga värdepapper ______1 132 165 ________555 866 
 3 913 064 3 442 358 
   
Pengar och bankfordringar _____24 638 654 ______25 292 731 
 285 424 517 285 845 581 
 ============== =============== 
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PASSIVA 31.12.2013 31.12.2012 
   
EGET KAPITAL   
Grundkapital 59 989 994 59 989 994 
Uppskrivningsfond 833 690 833 690 
Övriga egna fonder 4 271 112  830 084 
Tidigare räkenskapsperioders över-/underskott 25 131 991 33 406 089 
Räkenskapsperiodens överskott/underskott ______-8 065 772 ______-8 278 411 
 82 161 014 86 781 445 
   
MINORITETSANDELAR 2 900 942 349 075 
   
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVE-
RINGAR 

  

Avskrivningsdifferens 2 100 504 1 658 478 
Frivilliga reserveringar _______2 678 029 ______2 326 389 
 4 778 533 3 984 867 
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR   
Pensionsreserveringar 54 569 60 210 
Övriga obligatoriska reserveringar ________897 598 ________840 659 
 952 167 900 868 
UPPDRAGENS KAPITAL   
Statens uppdrag 79 40 151 820 
Donationsfondernas kapital 3 401 538 3 573 786 
Övriga uppdrags kapital ________508 555 ________545 780 
 3 989 583 4 271 386 
FRÄMMANDE KAPITAL   
Långfristig   
  Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 123968 270 124 527 531 
  Lån från offentliga samfund 3 220 409 3 816 094 
  Erhållna förskott 1 662 036 1 328 188 
  Anslutningsavgifter och övriga skulder _______7 827 723 ______6 840 876 
 136 678 441 136 512 690 
Kortfristig   
  Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 10 363 557 10 535 779 
  Lån från offentliga samfund 576 912 567 556 
  Erhållna förskott 1 371 775 1 149 209 
  Leverantörsskulder 14 025 477 15 155 464 
  Övriga skulder 3 451 775 2 308 205 
  Resultatregleringar ______24 174 339 ______23 329 036 
 53 963 836 53 045 249 
   
 285 424 517 285 845 581 
 =============== =============== 
Koncernbalansens nyckeltal   
  Självförsörjning % 30,46 35,16 
  Relativ skuldsättningsgrad % 61,45 166,79 
  Aclumulerat överskott (underskott) 1000 € 17 066 33 428,80 
  Ackumulerat överskott (underskott) €/invånare 450,31 898,82 
  Koncernens lånestock 31.12.  1 000 € 138 129 133 636 
  Koncernens lån €/invånare 3 645 3 593 

  Koncernens lånefordringar 31.12.  1 000 € 1 452 1 453 
  kommunens invånarantal 31.12. 37913 37 192 
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VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS KALKYLMÄSSIGA SÄRREDOVISNING 

Man har som metod för vattenförsörjningsverkets interna särredovisning valt kalkylmässig 
särredovisning fr.o.m. 1.1.2013. Vid den kalkylmässiga särredovisningen ingår vattenför-
sörjningsverkets budget i kommunens budget på samma sätt som de övriga enheternas 
budgeter. Ersättning för kvarvarande kapital och ränteprocent godkänns i samband med 
budgeten. Balansvärden och planerade avskrivningar är i enlighet med kommunens bok-
slut. Både bruksvatten och avloppsvatten ingår i kostnaderna och inkomsterna. 

VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS RESULTATRÄKNING 

 

 

Liikevaihto 5 335 103,26 5 530 388,87

Liiketoiminnan muut tuotot 646 347,99 5 136,45

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 254 854,88 -1 519 676,64

Palvelujen ostot -1 790 443,51 -3 045 298,39 -1 068 598,21 -2 588 274,85

Henkilöstökulut

    Palkat ja palkkiot -778 093,64 -656 604,53

    Henkilösivukulut -180 562,77 -207 127,78

Eläkekulut -116 164,01 -167 556,44

Muut henkilöstösivukulut -64 398,76 -958 656,41 -39 571,34 -863 732,31

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -1 773 191,34 -1 758 250,11

Liiketoiminnan muut kulut -82 895,49 -85 904,58

Liikeylijäämä (-alijäämä) 121 409,62 239 363,47

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut rahoitustuotot 0,01 1 348,00

Kunnalle maksetut korkokulut -72 123,10 -102 157,22

Muille maksetut korkokulut -706,35 0

Korvausperuspääomasta -15 011,10 -15 011,10

Muut rahoituskulut -87 840,54 -231,13 -116 051,45

Tilikauden ylijäämä/alijäämä ennen varauksia 33 569,08 123 312,02

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 27 019,42 30 479,64

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 60 588,50 153 791,66

1.1.-31.12.20121.1.-31.12.2013
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VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS FINANSIERINGSKALKYL 

 
VESIHUOLTOLAITOS RAHOITUSLASKELMA

2013 2012

Tulorahoitus 1 806 760,42 1 881 562,13

Liikeylijäämä 121 409,62 239 363,47

Poistot ja arvonalentumiset 1 773 191,34 1 758 250,11

Rahoitustuotot ja -kulut -87 840,54 -116 051,45

Muut tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00

Investoinnit 171 759,20 2 341 242,54

Käyttöomaisuusinvestoinnit 390 627,66 2 341 242,54

Rahoitusosuudet investointimenoihin -218 868,46

Tulorahoitus ja investoinnit, netto 1 635 001,22 -459 680,41

Rahoitustoiminta

Lainakannan muutokset 0,00 -600 682,54

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 0,00 0,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta 0,00 600 682,54

Oman pääoman muutokset 0,00 0,00

Liittymismaksujen muutos 0,00 0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset 276 250,41 1 060 362,95

Vaihto-omaisuuden muutokset 0,00 0,00

Saamisten muutokset kunnalta 0,00 0,00

Saamisten muutokset muilta 250 677,41 -193 561,42

Korottomien velkojen muutos kunnalta 275 626,24 0,00

Korottomien velkojen muutos muilta -250 053,24 1 253 924,37

Rahoitustoiminta netto 276 250,41 459 680,41

Vaikutus kunnan kassavaroihin 1 911 251,63 0,00

Rahoituslaskelman tunnusluvut:

Investointien tulorahoitus, % 1051,91 80,37

Pääomamenojen tulorahoitus, % 4,64 35,88  
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VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS BALANSRÄKNING 

31.12.2013 31.12.2012

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat 18 044 388,36 17 197 046,39

Aineettomat hyödykkeet 1 396 619,36 1 402 305,83

Muut pitkävaikutteiset menot 1 396 619,36 1 402 305,83

Aineelliset hyödykkeet 16 647 769,00 15 794 740,56

Kiinteät rakenteet ja laitteet 16 647 767,32 15 794 738,88

Koneet ja kalusto 1,68 1,68

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 0,00

Vaihtuvat vastaavat 1 890 967,00 1 640 289,59

Lyhytaikaiset saamiset 1 890 967,00 1 640 289,59

Myyntisaamiset 1 890 967,00 1 537 214,22

Muut saamiset 0,00 101 860,69

Siirtosaamiset 0,00 1 214,68

VASTAAVAA 19 935 355,36 18 837 335,98

VASTATTAVAA

Oma pääoma 8 524 600,91 8 464 012,41

Peruspääoma 300 221,93 300 221,93

Liittymismaksurahasto 0,00 0,00

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 8 163 790,48 8 009 998,82

Tilikauden ylijäämä / alijäämä 60 588,50 153 791,66

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 260 273,96 287 293,38

Poistoero 260 273,96 287 293,38

Vieras pääoma 11 150 480,49 10 086 030,19

Pitkäaikainen 9 169 961,10 8 131 083,80

Lainat kunnalta 1 250 218,48 1 250 218,48

Liittymismaksut ja muut velat 7 919 742,62 6 880 865,32

Lyhytaikainen 1 980 519,39 1 954 946,39

Lainat julkisyhteisöiltä 467 869,60 192 243,36

Saadut ennakot 0,00 0,00

Ostovelat 966 012,98 1 394 038,14

Muut lyhytaikaiset velat 179 281,64 64 823,31

Siirtovelat 367 355,17 303 841,58

VASTATTAVAA 19 935 355,36 18 837 335,98

19 848 221,16

TASEEN TUNNUSLUVUT 87 134,20

Omavaraisuus-% 44,1 46,5

Suhteellinen velkaantuneisuus-% 186,4 182,2

Lainakanta 31.12. 1718088 1442462

Lainat €/asukas 45 38

Lainasaamiset 31.12 0 0

Asukasmäärä 37913 37583  
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 NOTER 

 

Noter om upprättande av bokslutet 

 

Principer för värdering och periodinledning samt metoder 

 

Värdering av bestående aktiva: Värdet av immateriella och materiella tillgångar är antecknade i balansen till 

anskaffningsutgiftsbelopp, minskat med avskrivningar enligt plan och finansieringsandelar som erhållits 

för investeringsutgifter. Avskrivningarna enligt plan har uträknats enligt en på förhand uppgjord 

avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i resultaträkningens noter 

under punkten Grunder för avskrivningar enligt plan.  

Värdering av placeringar: Under bestående aktiva är placeringar i balansräkningen antecknade till 

anskaffningsutgiftsbelopp.  

Värdering av omsättningstillgångar: Det finns inte omsättningstillgångar.  

Värdering av finansieringstillgångar: Fordringarna i balansräkningen är antecknade till nominellt värde. 

Värdepapper som ingår i finansieringstillgångarna är antecknade i balansräkningen till 

anskaffningsutgiftsbelopp eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris.   

 

Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan i kommunens bokslut 

För definition av avskrivningar av tillgångar som ska avskrivas har använts på förhand uppgjord 

avskrivningsplan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 17.6.2013 § 105. Avskrivningarna enligt 

plan har räknats på anskaffningsutgifterna för materiella och immateriella tillgångar enligt den beräknade 

ekonomiska användningstiden.  

  

De beräknade avskrivningstiderna och motsvarande årliga avskrivningsprocenttal samt 

avskrivningsmetoderna är: 

 

Immateriella rättigheter 3 – 30 år Lineär avskrivning 

 Övriga utgifter med lång verkningstid 3 –5 år Lineär avskrivning 

 Byggnader 10 –50 år Lineär avskrivning 

 Fasta konstruktioner och anordningar 

 • Gator, vägar, torg och parker 20 %

 Restvärdesavskrivning 

 • Vatten- och avloppsnät 10 %

 Restvärdesavskrivning 

 • Övriga fasta konstruktioner och anordningar 20 % – 25 %

 Restvärdesavskrivning 

 Maskiner och inventarier 3 –15 år Lineär avskrivning 

 Naturresurser Avskrivning enligt 



  användning 

  

Anskaffningar av anläggningstillgångar, vilkas anskaffningspris är under 10 000 euro, har 

bokförts som årsutgifter. 

 

 

 

Noter till resultaträkningen 
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För skatteintäkternas del är år 2013 inte direkt jämförbart med andra år eftersom en del av 

skatteintäkterna redovisades för kommunen enligt en försnabbad tidtabell. Vid redovisningarna av 

skatteintäkterna för år 2013 ingick en extra redovisning som till sin storleksklass uppgick till 1,6 milj. 

euro.  

 

Bilaga 3 

Toimintatuotot tehtävittäin

2013 2012

Kunnan ulkoiset toimintatuotot 

Yleishallinto 703 635                  768 489                  

Perusturva 9 390 903               9 456 552               

Sivistystoimi 7 788 323               7 669 351               

Yhdyskuntatekniikka 4 041 355               3 963 211               

Vesihuoltolaitos 5 481 785               4 912 489               

Kohdistamattomat: pysyvien vastaavien hyödykkeiden 

  luovutusvoitot ja eräät muut korvaukset 2 056 057               4 408 777               

Maankäyttösopimuskorvaukset 2 411 558               3 290 754               

Kunnan ulkoiset toimintatuotot yhteensä 31 873 616             34 469 623             

Verotulojen erittely

2013 2012

Verotulot

Kunnan tulovero 156 326 201           145 944 124           

Osuus yhteisöveron tuotosta 6 451 416               6 255 274               

Kiinteistövero 8 355 546               7 213 283               

Verotulot yhteensä 171 133 163       159 412 681       

Veroprosentit 2013 2012

Kunnan tuloveroprosentti 19,00 19,00

Kiinteistöveroprosentit

  Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 0,67

  Vakituinen asuinrakennus 0,32 0,32

  Muu rakennus 0,92 0,92

  Rakentamaton tontti 3,00 3,00



 

 

Utredning om jämförbarheten av posten "övriga personalkostnader" vid jämförelse med 

föregående och följande räkenskapsperioder 

 

Ömsesidiga skadeförsäkringsbolaget Tapiola har för utjämning av kommunens lagstadgade 

olycksfallsförsäkring sedan år 2012 använt en specialavgift eftersom kommunen flyttade försäkringen till ett 

annat bolag. Detta förorsakade kommunen en tilläggskostnad på ca 120 000 euro som belastar kontot för 

olycksfallsförsäkringen för år 2013 i gruppen "övriga personalkostnader". 

Utredning om korrigering av fel som inriktas på tidigare räkenskapsår 

 

I bokslutet för år 2012 har 99 283 euro för mycket bokförts som försäljningsvinst av bostadsaktier. Felet är 

korrigerat i bokföringen för år 2013 genom att dra av från försäljningsvinsten från år 2013. 
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Redogörelse för överensstämmelsen mellan avskrivningar enligt plan och investeringar 

som ska avskrivas i kommunens bokslut 
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Valtionosuuksien erittely

2013 2012

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 29 279 582 29 877 839

  Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (+/-) -15 114 719 -14 438 923 

            Järjestelmämuutoksen tasaus (+/-) -115 756 -115 756 

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -6 028 188 -6 175 759 

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0 0

Valtionosuudet yhteensä 23 251 394 23 702 080

2013 2012

(2012-2016) (2011-2015)

Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 15 532 673            14 599 075          

Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno 25 809 146            23 821 631          

Poikkeama (€) 10 276 473 -           9 222 556 -           

Poikkeama (%) 40 -                         39 -                       

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot- ja tappiot

2013 2012

Muut toimintatuotot

  Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 2 145 433,80          4 161 510,99          

  Muut myyntivoitot 89 376,99 -              247 263,86             

Myyntivoitot yhteensä 2 056 056,81          4 408 774,85          

Muut toimintakulut

  Muut myyntitappiot 0,00 0,00

Muut myyntitappiot yhteensä 0,00 0,00



 
 

 

 

  

Osinkotuottojen ja kuntayhtymien  peruspääoman korkotuottojen erittely

2013 2012

Osinkotuotot muista yhteisöistä 66 450,80               66 232,70               

Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 260 094,46             268 031,31             

Yhteensä 326 545,26         334 264,01         



 

Noter till balansräkningen 
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Arvonkorotukset

2013 2012

Maa-ja vesialueet

 Arvo 1.1.*) 565 508,32 565 508,32

Arvonkorotukset

Arvonkorotusten purku

Arvo 31.12. 565 508,32 565 508,32

*) Maa- ja vesialueiden arvonkorotukset on tehty ennen 1.1.1997 siten, että arvo on enintään silloisen

verotusarvon suuruinen.



Bilaga 9  A
in

ee
tto

m
at

 ja
 a

in
ee

lli
se

t h
yö

dy
kk

ee
t

A
in

ee
tto

m
at

 h
yö

dy
kk

ee
t

A
in

ee
tto

m
at

 

oi
ke

ud
et

M
uu

t 

pi
tk

äv
ai

ku
t- 

 

te
is

et
 m

en
ot

M
aa

- j
a 

ve
si

al
ue

et
Ra

ke
nn

uk
se

t

K
iin

te
ät

 

ra
ke

nt
ee

t j
a 

la
itt

ee
t

K
on

ee
t j

a 

ka
lu

st
o

A
rv

o-
 ja

 

ta
id

e-
es

in
ee

t

En
na

kk
o-

 

m
ak

su
t j

a 

ke
sk

.e
r.h

.
Yh

te
en

sä
 

Po
is

ta
m

at
on

 h
an

ki
nt

am
en

o 
1.

1.
42

59
89

,0
6

1 
57

6 
87

9,
20

24
 5

22
 3

82
,3

9
86

 4
84

 8
61

,3
3

45
 3

58
 3

20
,8

2
1 

46
2 

64
8,

30
6 

24
1,

47
1 

36
0 

28
7,

69
16

1 
19

7 
61

0,
26

Li
sä

yk
se

t t
ili

ka
ud

en
 a

ik
an

a
16

05
32

,7
6

45
0 

21
3,

42
40

3 
09

6,
46

9 
34

3 
76

8,
40

1 
66

1 
63

9,
02

2 
82

2 
41

4,
50

14
 8

41
 6

64
,5

6

Ra
ho

itu
so

su
ud

et
 ti

lik
au

de
lla

-6
4 

36
3,

81
-6

4 
36

3,
81

Vä
he

nn
yk

se
t t

ili
ka

ud
en

 a
ik

an
a

-5
38

 4
89

,7
8

-5
38

 4
89

,7
8

Si
irr

ot
 e

rie
n 

vä
lil

lä
2 

95
7 

96
5,

51
-2

 9
57

 9
65

,5
1

0,
00

Ti
lik

au
de

n 
po

is
to

-2
40

48
7,

61
-2

45
 3

77
,9

0
-4

 3
25

 6
06

,7
5

-7
 8

52
 8

98
,8

4
-8

88
 1

07
,1

9
-1

3 
55

2 
47

8,
29

Po
is

ta
m

at
on

 h
an

ki
nt

am
en

o 
31

.1
2.

34
6 

03
4,

21
1 

78
1 

71
4,

72
24

 3
86

 9
89

,0
7

85
 1

17
 2

20
,0

9
46

 7
84

 8
26

,5
7

2 
23

6 
18

0,
13

6 
24

1,
47

1 
22

4 
73

6,
68

16
1 

88
3 

94
2,

94

K
irj

an
pi

to
ar

vo
 3

1.
12

.2
01

3
34

6 
03

4,
21

1 
78

1 
71

4,
72

24
 3

86
 9

89
,0

7
85

 1
17

 2
20

,0
9

46
 7

84
 8

26
,5

7
2 

23
6 

18
0,

13
6 

24
1,

47
1 

22
4 

73
6,

68
16

1 
88

3 
94

2,
94

A
in

ee
lli

se
t h

yö
dy

kk
ee

t



Bilaga 10  Py
sy

vi
en

 v
as

ta
av

ie
n 

si
jo

itu
ks

et

K
un

ta
yh

ty
m

ä-

os
uu

de
t

Ty
tä

ry
ht

ei
sö

-

os
ak

ke
et

O
sa

kk
ee

t 

os
ak

ku
us

- j
a 

m
uu

t 

om
is

tu
sy

ht
.

M
uu

t o
sa

kk
ee

t 

ja
 o

su
ud

et
 

La
in

as
aa

m
is

et
 

ty
tä

ry
ht

ei
sö

ilt
ä

La
in

as
aa

m
is

et
 

os
ak

ku
us

- m
ui

lta
 

yh
te

is
öi

ltä

La
in

as
aa

m
is

et
, 

m
uu

t

M
uu

t s
aa

m
is

et

H
an

ki
nt

am
en

o 
1.

1.
14

 3
16

 4
67

,1
8 

  
5 

39
1 

83
5,

11
 

   
 

89
2 

43
6,

49
 

   
   

 
4 

56
6 

54
2,

57
 

   
 

8 
56

7,
66

 
   

   
   

  
1 

44
1 

31
0,

39
 

   
 

52
4 

39
3,

00
 

   
   

 
27

 1
41

 5
52

,4
0 

  

Li
sä

yk
se

t t
ili

ka
ud

el
la

10
 0

00
,0

0 
   

   
   

9 
25

5,
00

 
   

   
   

  
19

 2
55

,0
0 

   
   

   

Vä
he

nn
yk

se
t t

ili
ka

ud
el

la
12

 8
50

,5
2 

-  
   

   
 

7 
75

8,
47

 
-  

   
   

   
20

 6
08

,9
9 

-  
   

   
 

Si
irr

ot
 e

rie
n 

vä
lil

lä
-

 
   

   
   

   
   

   
  

H
an

ki
nt

am
en

o 
31

.1
2.

14
 3

26
 4

67
,1

8 
  

5 
37

8 
98

4,
59

 
   

 
88

4 
67

8,
02

 
   

   
 

4 
56

6 
54

2,
57

 
   

 
8 

56
7,

66
 

   
   

   
  

1 
44

1 
31

0,
39

 
   

 
53

3 
64

8,
00

 
   

   
 

27
 1

40
 1

98
,4

1 
  

A
rv

on
al

en
nu

ks
et

 ja
 n

iid
en

 p
al

au
tu

ks
et

-
 

   
   

   
   

   
   

  

A
rv

on
ko

ro
tu

ks
et

-
 

   
   

   
   

   
   

  

K
ir

ja
np

ito
ar

vo
 3

1.
12

.
14

 3
26

 4
67

,1
8 

  
5 

37
8 

98
4,

59
 

   
 

88
4 

67
8,

02
 

   
   

 
4 

56
6 

54
2,

57
 

   
 

8 
56

7,
66

 
   

   
   

  
1 

44
1 

31
0,

39
 

   
 

53
3 

64
8,

00
 

   
   

 
27

 1
40

 1
98

,4
1 

  

Y
ht

ee
ns

ä

O
sa

kk
ee

t j
a 

os
uu

de
t

Jv
k-

la
in

as
aa

m
is

et
, m

uu
t l

ai
na

sa
am

is
et

 ja
 m

uu
t s

aa
m

is
et



 

Bilaga 11 

 

 
 

 

Bilaga 12 
 

 
 

  

Saamisten erittely

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Saamiset tytäryhteisöiltä

Myyntisaamiset 134 339,34           124 428,46              

Yhteensä 134 339,34          124 428,46             

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä

Myyntisaamiset 342 105,09           185 052,21              

Muut saamiset 385 878,31           517 731,12              

Siirtosaamiset 94 565,41             98 104,43                

Yhteensä 822 548,81          800 887,76             

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä

Myyntisaamiset 17 081,17             13 933,26                

Lainasaamiset

Yhteensä 17 081,17            13 933,26               

Saamiset muilta

Myyntisaamiset 3 749 918,98        5 902 497,33           

Muut saamiset 571 428,00       1 703 972,83        714 285,00        2 815 135,90           

Siirtosaamiset 616 511,82           1 290 934,53           

Yhteensä 571 428,00       6 070 403,63       714 285,00       10 008 567,76        

Saamiset yhteensä 571 428,00       7 044 372,95       714 285,00       10 947 817,24        

2013 2012

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

2013 2012

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

  Tulojäämät

    Kelan korvaus työterveydenhuollosta 450 728,00             464 353,90             

    Elatustuen takautumissaatava 48 461,00               47 978,00               

    Muut tulojäämät

  Tulojäämät yhteensä 499 189,00         512 331,90         

Menoennakot

    Jaksotetut palkat 52 781,64               51 820,14               

    Muut maksetut menoennakot 159 106,59             824 886,92             

  Menoennakot yhteensä 211 888,23         876 707,06         

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 711 077,23         1 389 038,96      
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Ändringar i det egna kapitalets poster 
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Rahoitusarvopapereista tase-erittäin jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus

2013 2012

Osakkeet ja osuudet

Jälleenhankintahinta 990 890,24  819 181,24  

Kirjanpitoarvo 206 607,98  206 607,98  

Erotus 784 282,26  612 573,26  

Oman pääoman erittely

2013 2012

Oma pääoma

  Peruspääoma 1.1. ja 31.12. 59 989 993,53             59 989 993,53           

  Arvonkorotusrahasto 1.1. ja 31.12. 565 508,32                  565 508,32                

  Edellisten tilikausien ylijäämä 30 489 233,29             38 824 839,26           

  Tilikauden yli-/alijäämä 6 454 855,45 -              8 335 605,97 -            

Oma pääoma yhteensä 84 589 879,69            91 044 735,14          

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Arvo 1.1. Muutokset 1.1.-31.12. Arvo 31.12.

Kertynyt poistoero 287 293,38 -27 019,42 260 273,96

Pitkäaikainen vieras pääoma, joka erääntyy myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua

2013 2012

Pitkäaikaiset velat

    Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 19 738 216,00          28 966 962,00          

    Lainat julkisyhteisöiltä 886 332,85               1 461 907,13            

   Muut velat 10 507,83                 11 091,60                 

20 635 056,68      30 439 960,73      
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Lång- och kortvariga skulder till dotterbolag, till samkommuner som kommunen är medlem i och 

till delägar- och andra ägarsamfund: 
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Lyhytaikainen vieras pääoma 2013 2012

Velat tytäryhteisöille

    Ostovelat 2 604,35                   2 746,06                   

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä

    Ostovelat 1 090 008,66            404 529,59               

Velat osakkuus-, sekä muille omistusyhteysyhteisöille

    Ostovelat 66 642,63                 36 111,71                 

Vieras pääoma yhteensä 1 159 255,64            443 387,36               

Muiden velkojen erittely

2013 2012

Muut velat

    Liittymismaksut 7 549 668,30            6 880 865,32            

    Muut velat 10 537,02                 11 091,60                 

Muut velat yhteensä 7 560 205,32            6 891 956,92            

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

2013 2012

Lyhytaikaiset siirtovelat

    Tuloennakot 797 192,67               165 950,73               

    Menojäämät

        Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 12 976 662,13          10 753 310,48          

        Korkojaksotukset 253 430,46               378 781,30               

        Muut menojäämät 3 311 469,32            2 082 789,73            

Siirtovelat yhteensä 17 338 754,58          13 380 832,24          

Taseen ulkopuoliset erät 2013 2012

  Huollettavien varat 31.12. 109 636,84               50 239,22                 

Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus

    Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12. 48 461,00                 47 978,00                 



Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser  
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Skulder för vilka fastighetsinteckning har ställts som säkerhet 

 

Kommunen har inte givit några inteckningar som säkerhet för sina lån. 
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Övriga ekonomiska ansvar 

 

Kyrkslätts kommun och Kommunernas pensionsförsäkring har år 2012 slutit två hyresavtal för 15 (femton) år, 

kommunhuset och Stationsområdets parkeringshus. Hyraorna utgörs av kapitalhyra som fastställs för de realiserade 

anskaffningskostnaderna för byggprojektet som är hyresobjekt. De uppskattade hyresutgifterna uppgår år 2014-2017 för 

kommunhusets del till ca 1,2 miljoner euro per år och för parkeringshusets del till ca 0,4 miljoner euro per år. 

  

Leasingvastuiden yhteismäärä (arvonlisäveroineen) 2013 2012

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 760 361,00           284 161,78           

Myöhemmin maksettavat 936 073,50           655 227,88           

Yhteensä 1 696 434,50       939 389,66          

Takausvastuut 2013 2012

Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

    Alkuperäinen pääoma 4 808 805,56        5 195 637,79        

    Jäljellä oleva pääoma 127 500,00           647 963,11           

Takaukset muiden puolesta

    Alkuperäinen pääoma 5 273 363,11        4 928 363,11        

    Jäljellä oleva pääoma 3 477 701,12        3 162 807,78        

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 2013 2012

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 163 699 510,04    138 936 307,66    

Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12 -                        -                        

Vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12 109 785,86 -          98 154,14 -            



Förpliktelser som förorsakas kommunen av markanvändningsavtal 

 

Avtal som gäller områdena Sundet 1-3: Kommunen har inte förpliktelser på basis av markanvändningsavtal. 

Sarvvik: Kommunens förpliktelse är att låta bygga den interna kommunalteknik som hör till genomförandeskede 2 och 3. 

(Dessutom hänvisar man i avtalet till skolan och daghemmen som ska byggas på planområdet. I avtalet ställs ändå inte 

förpliktelser på kommunen gällande tidtabellen för byggande av dessa.) 

Banvallen: Kommunens förpliktelse var att låta bygga planområdets interna kommunalteknik inom 18 månader från att 

detaljplanen och gatu- och vattenförsörjningsplanerna vunnit laga kraft. Projektets byggentreprenad blev klar under år 

2013. 

Tolls stationsområde: Kommunens förpliktelse är att uppgöra och godkänna gatuplanerna samt låta bygga 

vattenförsörjning i användbart skick och gatorna så att de tillfredsställer områdets trafikbehov i kvarter 651 enligt 

detaljplanen inom 12 månader och för hela avtalsområdets del inom 24 månader räknat från att detaljplanen, gatuplanen 

samt ifrågavarande gatubyggnadsentreprenad vunnit laga kraft. Dessutom förpliktar avtalet om fastighetsöverlåtelser, vilka 

genomförs 2013 - 2017. Projektets byggentreprenad inleddes i augusti år 2013. 

Köpashörnet: Markbytet enligt markanvändningsavtalet ska genomföras. I markanvändningsavtalet har inga andra direkta 

förpliktelser ålagts kommunen. 

 

Noter om personalen  
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Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2013 2012

Yleishallinto 41 57

Perusturva 609 607

Sivistystoimi 1356 1380

Yhdyskuntatekniikka 235 260

Vesihuoltolaitos 17 19

Yhteensä 2241 2323

Henkilöstökulut 2013 2012

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 97 136 821,67 95 518 247,73

Aktivoitu ainneettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 15 712,75 13 317,08

Henkilöstökulut yhteensä

97 152 534,42  95 531 564,81  

Tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot 2013 2012

Tilintarkastus 41 801,99 39 886,50

Tarkastuslautakunnan avustaminen 7 493,25 7 085,00

Muut palvelut 0 1835



Noter till koncernbokslutet 
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Innehav i andra samfund 
 

 

KONCERNSTRUKTUREN I KYRKSLÄTTS KOMMUN 31.12.2013 

     Dotterbolag 
 

Intressesamfund 
 

Samkommuner 

     Kyrkslätts hyresbostäder Ab 
100 %  

As Oy Hofmaninpelto 
45,4 %  

Nylands förbund 
2,7 % 

     

Kiint. Oy Kirkkonummen 
Männistönmuori 99,3 %  

As Oy Kirkkonummen 
Matinmäki 
33,7 % 

 
Helsingfors och Nylands 
sjukvårdsdistrikt2,2 % 

     
As Oy Kirkkonummen 
Masalanhovi 
49,98 % 

 

Kiint Oy Kirkkonummen 
Pankkitalo 
41,2 % 

 
Eteva kuntayhtymä 2,6 % 

     
Kiint. Oy Kirkkonummen 
Keskustapysäköinti 64,7 %  

As Oy Masalan Tupa 
36,05 %  

Kårkulla samkommun 
3,2 % 

     

  
Kirkkonummen Liikekeskus Oy 
33,3 %  

Espoon seudun 
koulutuskuntayhtymä Omnia 11,5 
% 

     

    
EVTEK kuntayhtymä 7 % 

     

    

Länsi-Uudenmaan 
ammattikoulutuskuntayhtymä 1,36 
% 

     

    
Västra Nylands folkhögskola 12,5 
% 

     

    
HRT 3,3 % 
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Sammanställning av de samfund som ingår i 
koncernbokslutet 

    

        

    

Hemkomm

un 

Kommune

ns 

Koncerne

ns 

Kommunkoncernens andel (1 000 

e) 

   

ägar- ägar- 

av det 

egna 

av 

främman

de 

av 

räkenskapsperiod

ens 

   
andel % andel % ka- ka- vinst/ 

          

av det 

egna 

av det 

egna förlust 

Dotterbolag 
      

 

Kyrkslätts Hyresbostäder Ab Kyrkslätt 100,0 100,0 4 535 42 517 0 

 

Kiint. Oy Kirkkonummen 

Männistönmuori Kyrkslätt 99,3 99,3 65 907 0 

 

As.Oy Masalanhovi Kyrkslätt 50,0 50,0 610 287 0 

 

Kiint. Oy Kirkkonummen 

Keskustapysäköinti Kyrkslätt 64,7 64,7 4 065 5 2 

    
Totalt 9 275 43 716 2 

Samkommuner 
      

 

Nylands förbund 

Helsingfor

s 2,7 2,7 41 46 2 

 

Helsingfors och Nylands 

sjukvårdsdistrikt, skn 

Helsingfor

s 2,2 2,2 9 450 12 005 217 

 

Eteva kuntayhtymä Mäntsälä 2,6 2,6 304 1 325 -28 

 

Kårkulla samkommun Pargas 3,2 3,2 322 542 15 

 

Espoon seudun 

koulutuskuntayhtymä Omnia Esbo 11,5 11,5 6 682 1 179 50 

 

EVTEK ky  Vanda 7,0 7,0 1 094 7 -7 

 

Länsi-Uudenmaan 

ammattikoulutuskuntayhtymä Lojo 1,4 1,4 272 56 21 

 

Helsingforsregionens trafik 

Helsingfor

s 3,3 3,3 1 083 3 235 344 

 

Samkommunen Västra 

Nylands folkhögskola Karis 12,5 12,5 142 57 2 

    
Totalt 

18 02

0 18 452 616 

Intressesamfund 
      

 

As Oy Hofmaninpelto Kyrkslätt 45,4 45,4 709 762 0 

 

As.Oy Matinmäki Kyrkslätt 37,4 37,4 530 161 0 

 

As Oy Masalan Tupa Kyrkslätt 36,1 36,1 212 1 -1 

 

Kiinteistö Oy Kirkkonummen 

Pankkitalo Kyrkslätt 41,2 41,2 134 44 15 

 

Kirkkonummen Liikekeskus 

Oy Kyrkslätt 33,3 33,3 186 1 203 0 

    
Totalt 1 771 2 171 14 

         

   
   
   
   



   
  



    
       

       
Bilaga 29. Principer för upprättande av koncernbokslutet 
 
Eliminering av internt ägande 
Kommunens och dess dottersamfunds interna ägande har eliminerats enligt den nominella eller 
parivärdesmetoden. 
 
Interna affärshändelser 
Interna avkastningar, kostnader, skulder och fordringar samt övriga interna affärshändelser har med 
undantag av ringa affärshändelser eliminerats. 
 
Minoritetsandelar 
Minoritetsandelarna har avskiljts från koncernens eget kapital. 
 
Rättelser av avskrivningar enligt plan 
Fastighets- och bostadsaktiebolagens avskrivningar på anläggningstillgångar har rättats enligt planen och 
restvärdesdifferensen har bokförts mot posterna Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder samt 
Räkenskapsperiodens vinst/förlust i dottersamfundets eget kapital.  Avskrivningarna på 
anläggningstillgångar i intressesamfund har inte rättats. 
 
Bilaga 30.  Uppskrivningar 
 
                                                                                                                     2013                      2012 
Jord- och vattenområden 
Värde 1.1                                                                                                   575 508,80             575 508,80        
  Uppskrivningar 
  Återinförda 
                                                                        __________________________ 
Värde 31.12                                                                                                575 508,80            575 508,80          
 
 
 
Bilaga 31. Ändringar i det egna kapitalets poster 
 
EGET KAPITAL  

  
   
 

2013 2012 

   Grundkapital 1.1 59 989 994 59 989 994 
Ökning under räkenskapsperioden 0 0 
Minskning under räkenskapsperioden 0 0 
Grundkapital 31.12 59 989 994 59 989 994 

   Uppskrivningsfond 1.1 833 689 833 689 
Ökning under räkenskapsperioden 

 
0 

Uppskrivningsfond 31.12 833 689 833 689 

   Övriga egna fonder 830 084 1 213 436 
+/- ändringar under räkenskapsperioden 

 
-383 352 

Övriga egna fonder 830 084 830 084 

   
   Underskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1. 25 131 991 33 406 089 

   Räkenskapsperiodens överskott/underskott - 8 065 772 -8 278 411 

   Eget kapital totalt 78 399 387 86 781 445 
 

 

   

  
    

 

   



 
 
 
Bilaga 32. Skulder som förfaller senare än efter fem år 
(1.1.2018 eller senare) 
 
 
 2013 2012 
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 43 706 770 35 177 056 

 
Lån från offentliga samfund 25 342 065 42 746 010 

 
Övriga skulder 11 091       11 091 

 
Långfristiga skulder totalt 69 059 928 77 934 157 

                                                            
 
Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser 
 
Bilaga 33. Skulder för vilka fastighetsinteckning har ställts som säkerhet 
 
 2013 2012 

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 44 783 449 41 177 906 

  Inteckningar som ställts som säkerhet 96 220 641 86 733 000 

Inteckningar som ställts som säkerhet totalt 96 220 641 86 733 000 

 
Bilaga 34. Säkerheter 
 
 2013 2012 

Säkerheter för egen del   

  Inteckningar som ställts som säkerhet 2 001 2 001 

Säkerheter totalt 2 001 2 001 
 

   

 

 

      

      

  
   

Bilaga 35. Leasingansvar sammanlagt 
 
 2013 2012 

Skuld 1 237 465,86 1 195 523,21 

   
 

 

  

 
Bilaga 36.  Utgivna ansvarsförbindelser 
 

 2013 2012 

Borgen till förmån för till samma koncern hörande   
  Ursprungligt kapital 5 375 860 5 195 637 
  Återstående kapital 776 333 647 963 
   
Borgensförbindelser till förmån för övriga   

  Ursprungligt kapital 5 049 946 5 027 698 

   

 

 



  Återstående kapital 3 263 017 3 239 760 
 

      
 

 



NOTER TILL VATTENFÖRSÖRJNINGSVERKETS BALANSRÄKNING 
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Saamisten erittely

2013 2012

Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset

Saamiset tytäryhteisöiltä

Myyntisaamiset 134 029,34 123 885,49

Yhteensä 134 029,34 123 885,49

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä

Myyntisaamiset 1 840,18 1 695,71

Muut saamiset 0,00 110,00

Yhteensä 1 840,18 1 805,71

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä

Myyntisaamiset 9 894,13 7 844,76

Yhteensä 9 894,13 7 844,76

Saamiset muilta

Myyntisaamiset 1 745 203,35 1 403 788,26

Muut saamiset 0,00 101 750,69

Siirtosaamiset 0,00 1 214,68

Yhteensä 1 745 203,35 1 506 753,63

Saamiset yhteensä 1 890 967,00 1 640 289,59

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 2013 2012

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

  Tulojäämät

Maankäyttösopimuskorvaukset 0,00 0,00

     Muut tulojäämät 0,00 1 214,68

  Tulojäämät yhteensä 0,00 1 214,68

  Menoennakot

    Muut maksetut menoennakot 0,00 0,00

  Menoennakot yhteensä 0,00 0,00

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 0,00 1 214,68
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Bilaga 43 

 

 
 

  

Oman pääoman erien muutokset

2013 2012

Oma pääoma

  Peruspääoma 1.1. 300 221,93 300 221,93

  +/- muutokset tilikaudella

  Peruspääoma 31.12. 300 221,93 300 221,93

  Edellisten tilikausien ylijäämä 8 163 790,48 8 009 998,82

  Tilikauden yli-/alijäämä 60 588,50 153 791,66

Oma pääoma yhteensä 31.12. 8 524 600,91 8 464 012,41

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Arvo 1.1. Muutokset 1.1.-31.12. Arvo 31.12.

Kertynyt poistoero 287 293,38 -27 019,42 260 273,96

Pitkäaikainen vieras pääoma, joka erääntyy myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua

2013 2012

Pitkäaikaiset velat

    Lainat kunnalta 670 144,88                673 488,40

Erittely liittymismaksuista 2013 2012

Pitkäaikainen vieras pääoma

  Liittymismaksut ja muut velat 7 919 742,62 6 880 865,32

    Liittymismaksut

    Muut velat 7 919 742,62 6 880 865,32

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

2013 2012

Lyhytaikaiset siirtovelat

    Tuloennakot -                             -                             

    Menojäämät

        Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 266 794,65                167 646,44                

        Muut menojäämät 100 560,52                136 195,14                

Siirtovelat yhteensä 367 355,17                303 841,58                
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Noter om personalen 
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Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2013 2012

Vesihuoltolaitos 17 19

Henkilöstökulut 2013 2012

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 958 656,41 864 994,67

Aktivoitu ainneettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 6 613,70 1 262,36

Henkilöstökulut yhteensä 965 270,11 866 257,03

Leasingvastuiden yhteismäärä 2013 2012

Velka 4 685,19 5 689,06
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