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KUNNANHALLITUS 
Valtuustoon nähden sitovana esitettävät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 
 

Tavoite Tavoitetaso 2021 
mittari/tunnusluku 

Toteutuminen 6/2021 

Kunnan strategian 
uudistaminen 

- Kunnan strategia uudis-
tettu ja siitä johdetut oh-
jelmat laadittu 12/2021 

 

- Strategiatyö aloitetaan 
uuden valtuuston kanssa 
syksyllä 2021 

Yrittäjyyden edistä-
minen ja tukeminen 
 

- Kunnassa aloittaa 8 
uutta yritystä vuoden 
2021 aikana 

- Toteutetaan yrittäjyysky-
sely kunnassa toimiville 
yrittäjille 

 

- Yritysten määrä on las-
kenut neljällä loppuvuo-
den 2020 tarkasteluta-
sosta  

- Yrittäjyystutkimus on tee-
tetty. 

VT2 – VT9 –risteys-
alueen rakentumisen 
käynnistyminen  
 

- Rakentuminen käynnis-
tynyt/ei käynnistynyt 

- Alueelle sijoittuminen 
(esisopimusten määrä) 

- Rakentuminen ei ole 
käynnistynyt.  
Osayleiskaava valmis, 
asemakaava vireillä.  

Kunnan markkinoin-
tia ja imagoa paran-
netaan 
 

- Uudistetaan Humppilan 
brändi 

- Lisätään kunnan näky-
vyyttä eri kanavissa 

- Uudistusta ei ole tois-
taiseksi toteutettu 

- Kunnan näkyvyyttä on 
systemaattisesti lisätty 
kanavissa, jotka on mää-
ritelty vaikuttaviksi  
 

Asukastyytyväisyy-
den lisääminen 
 

- Uusitaan asukaskysely 
(vrt. edellinen vuosi) 

- Asukaskyselyä ei ole to-
teutettu  

Negatiivisen väes-
tönkasvun pysäyttä-
minen 
 

- Kunnan väkimäärä pysyy 
ennallaan/lisääntyy 

- Heinäkuun 2021 luvuissa 
väkimäärä oli lisääntynyt 
kahdeksalla henkilöllä 
loppuvuoden 2020 ta-
sosta  
 

Panostetaan henki-
löstön työhyvinvoin-
tiin, tasa-arvoiseen 
kohteluun ja osaami-
sen kehittämiseen 

- Työhyvinvointikysely to-
teutettu 12/2021 
 

- Kunnan henkilöstölle laa-
ditaan koulutussuunni-
telma 

 
- Parannetaan sisäistä tie-

dottamista 
 

- Työhyvinvointikyselyt to-
teutetaan neljä kertaa 
vuodessa työterveyden 
toimesta  

- Koulutussuunnitelmia ei 
ole laadittu, mutta työn-
tekijät ovat päässeet 
osallistumaan erilaisiin 
koulutuksiin 

- Sisäistä tiedottamista on 
parannettu mm. henki-
löstöpalaverien, sähkö-
postilistojen ja tiimipala-
verien lisäämisellä.  
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SIVISTYSLAUTAKUNTA 
 
VARHAISKASVATUS 
Valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
 

Tavoite Tavoitetaso 2021 Toteutuminen 6/2021 

Yhtenäisen kas-
vun- ja opinpo-
lun vahvistami-
nen 

- Esi- ja alkuopetuksen 
yhteistyön kehittäminen 

Pidetty yhteistyöpalaveri esi- ja alku-
opettajien kesken, jossa päivitetty yhtei-
nen vuosikello. 
 

Alkuopettajien tutustuminen esiopetuk-
sen toimintaan. 
 

Päiväkodin sisällä tiimien yhteistyötä on 
kehitetty ja käyty yhteistä keskustelua 
yhtenäisestä kasvun ja opinpolusta. 
 

Kolmiportainen tuki on tulossa takaisin 
varhaiskasvatukseen. Suunnittelu on 
käynnissä. 
Olemme myös suunnittelemassa uusia 
vasu- ja leops-kaavakkeita. 

Kestävän kehi-
tyksen ja talou-
dellisen näkö-
kulman huomioi-
minen 

- Kestävän kehityksen 
suunnitelman laatiminen 

- Palveluiden järjestämi-
nen kustannustehok-
kaasti huomioiden yksi-
lölliset kasvun ja oppimi-
sen tarpeet 

- hankintojen kriittinen tar-
kastelu 

 

Kestävän kehityksen suunnitelman laa-
dinta on kesken. 
Koronatilanne huomioiden kustannuste-
hokkuus ei ole ollut normaali tasolla; 
henkilöstön on jäätävä sairaslomalle 
pienistäkin oireista ja tilalle on ollut 
pakko ottaa sijaisia. 
 

Vain pakolliset hankinnat on tehty ja 
olemme harkinneet tarkasti, mitä pitää 
hankkia tulevaa toimintakautta varten. 

Henkilöstön 
osaamisen vah-
vistaminen 

- Ammatillisen osaamisen 
vahvistaminen koulutuk-
siin osallistumalla 

- Olemassa olevan osaa-
misen hyödyntäminen 

 

Osallistuminen koulutuksiin on mahdol-
lista ja henkilökuntaa kannustetaan 
kouluttautumaan. 
 

Kehitteillä on ”kirjasto” peda.nettiin/Wil-
maan, jonne koulutusmateriaalit kerä-
tään ja ne ovat kaikkien saatavilla. 
 

Henkilöstölle järjestettiin hätäensiapu-
koulutus toukokuussa. 
 

Varhaiskasvatuksen pedagoginen päivä 
pidettiin elokuussa. Suunnittelimme yh-
dessä kuluvan toimintakauteen liittyviä 
käytänteitä ja tapahtumia. 

Työhyvinvoin-
nista ja -jaksa-
misesta huoleh-
timinen 

- Kehityskeskusteluiden 
pitäminen 

- Tyky-toiminnan aktiivi-
nen kehittäminen ja jär-
jestäminen 

 

Kehityskeskustelut käydään kerran vuo-
dessa ja kehityskeskustelut on aloitettu. 
Suunnitelmissa on pedagoginen päivä 
Eerikkilässä.  
 

Henkilöstötilanne on haastava. Avoimiin 
tehtäviin on vaikea löytää tekijää. Tämä 
kuormittaa koko henkilöstöä. 
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PERUSOPETUS 
Valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
 

Tavoite Tavoitetaso 2021 Toteutuminen 6/2021 

Yhtenäisen kas-
vun- ja opinpo-
lun vahvistami-
nen 

- Perusopetuksen kol-
miportaisen tuen, tuki-
toimien ja tuen mallien 
kehittäminen (TTJ3-
hanke) 
 

- Yhtenäiskoulun toimin-
takulttuurin ja -tapojen 
luominen 

 
- Esi- ja alkuopetuksen 

yhteistyön sekä koulu-
laisten iltapäivätoimin-
nan kehittäminen 

 
- peruskoulun päättä-

neiden jatko-opintoihin 
pääseminen 100% 

Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tuki-
toimien ja tuen mallien kehittäminen 
(TTJ3-hanke) on jatkunut. 
 
Yksilöllisen tuen ryhmän toiminnan suun-
nittelu on käynnissä ja ryhmä aloittaa lu-
kuvuoden 2021-2022 alussa. 
 
Yhtenäiskoulun yhteisten toimintatapojen 
ja –kulttuurin luominen on käynnissä. 
 
Pidetty yhteistyöpalaveri esi- ja alkuopet-
tajien kesken, jossa päivitetty yhteinen 
vuosikello. 
Alkuopettajien tutustuminen esiopetuksen 
toimintaan. 
 
Kevään yhteishaussa kaikki päättötodis-
tuksen saaneet saivat jatko-opintopaikan 
ja ottivat sen vastaan. 

Kestävän kehi-
tyksen ja talou-
dellisen näkö-
kulman huomi-
oiminen 

- Kestävän kehityksen 
suunnitelman laatimi-
nen 

- Palveluiden järjestämi-
nen kustannustehok-
kaastihuomioiden yksi-
lölliset oppimisen tar-
peet 

- hankintojen kriittinen 
tarkastelu 

Palvelut on järjestetty kustannustehok-
kaasti.  
 
Hankintojen osalta on toteutettu kriittistä 
tarkastelua kutakin hankintaa tehdessä. 
 
Kestävän kehityksen suunnitelman laa-
dinta on kesken. 
 
Korona-aikana henkilökunnan poissaolot 
ovat lisääntyneet mm. koronatestitulosten 
odottelun johdosta. Tämä on tarkoittanut 
sijaisten palkkaamista ja oto-korvausten 
maksamista opettajille. 

Henkilöstön 
osaamisen vah-
vistaminen 

- Ammatillisen osaami-
sen vahvistaminen 
koulutuksiin osallistu-
malla 

- Tiimi- ja yhteisopetta-
juuden haltuunotto 

- Olemassa olevan 
osaamisen hyödyntä-
minen 

Opettajilla on ollut mahdollisuus osallistua 
koulutukseen omista tarpeista lähtien. Co-
vid19-pandemia on vaikuttanut siihen mi-
ten ja millaisia koulutuksia on järjestetty. 
 
Koko henkilökunta on saanut hätäen-
siapukoulutuksen toukokuussa. 
 
Opettajien osaamista hyödynnetään tule-
van lukuvuoden suunnittelussa. 

Työhyvinvoin-
nista ja -jaksa-
misesta huoleh-
timinen 

- Kehityskeskusteluiden 
pitäminen 

- Tyky-toiminnan aktiivi-
nen kehittäminen ja 
järjestäminen 

Koko henkilökunnan kehityskeskustelut 
on käyty kevään aikana. 
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ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA 
Valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

 

Kuntalaisten 
hyvinvoinnin 
ja terveyden 
edistäminen 

Kestävän ke-
hityksen ja 
taloudellisen 
näkökulman 
huomioimi-
nen 

Osallisuu-
den ja yhtei-
söllisyyden 
lisääminen 
ja kehittämi-
nen 

Työhyvin-
voinnista ja -
jakamisesta 
huolehtimi-
nen 

Talouden seuranta ja 
toteuma ajalla 1.1.2021-
30.6.2021 

K
ir

ja
s

to
 

 

Monipuolisten 
tapahtumien 
järjestäminen. 

 

Kulttuurikasva-
tussuunnitel-
man päivittä-
minen yhdessä 
kulttuuritoimen 
kanssa. 

 

Omatoimikir-
jaston suunnit-
telu ja toteutta-
minen. 

 

Monipuolinen 
ja uudistuva ai-
neisto. 

 
Palveluiden 
järjestäminen 
kustannuste-
hokkaasti. 
 

Huomioidaan 

mahdolliset 

avustukset ai-

neistohankin-

noissa. 

 

Aktiivinen yh-

teistyö 

Louna-kirjas-

tojen kanssa. 

 

Kuntalaisten 
tarpeiden ja 
ideoiden hyö-
dyntäminen 
tapahtumien 
järjestämi-
sessä. 

 

Aineistohan-
kinnoissa 
huomioidaan 
kuntalaisten 
toiveet. 

 

Kirjasto toimii 
kuntalaisten 
olohuoneena, 
jossa voi jär-
jestää mm. 
kokouksia. 

 
 

Kehityskes-
kusteluiden 
pitäminen 
vuosittain. 

 

Ammatillisen 
osaamisen 
vahvistami-
nen koulutuk-
siin osallistu-
malla. 

 

Tyky-toimin-
nan aktiivinen 
kehittäminen 
ja järjestämi-
nen. 

 

Yhteistyö 
Louna-kirjas-
tojen kanssa. 

 

Kulttuurikasvatussuunni-
telma on päivitetty ja 
suunnitelmasta on laa-
dittu vuosikello, jonka 
pohjalta suunnitelmaa 
viedään käytäntöön. 

Omatoimikirjaston suun-
nittelu ja toteuttaminen on 
edennyt. Kirjojen RFID-
tarroitus on hyvässä vai-
heessa ja se on saatu 
valmiiksi aikataulussa. 
Muulle omatoimikirjaston 
suunnittelulle on luotu ai-
kataulu. Hankkeen han-
kinnoista on tehty päätös 
lautakunnassa. 

Aktiivinen ja säännöllinen 
yhteistyö Louna-kirjasto-
jen kesken on jatkunut. 

Covid19-pandemia on 
edelleen vaikuttanut kir-
jastossa järjestettäviin ta-
pahtumiin ja tilaisuuksiin. 
Kirjaston käyttöä on jou-
duttu rajoittamaan. 

Pandemian vaikutukset 
näkyvät kirjaston asiakas- 
ja lainausmäärissä. Kir-
jaston tilannetta on esi-
telty lautakunnan kokouk-
sessa 4.5.2021. 

Henkilöstön työhyvinvoin-
tia ja työssä jaksamista 
on tuettu yhteisillä kes-
kusteluilla ja avoimella 
vuorovaikutuksella. 

Hankinnoissa on huomi-
oitu asiakkaiden tarpeet. 
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Kuntalaisten 
hyvinvoinnin 
ja terveyden 
edistäminen 

Kestävän ke-
hityksen ja 
taloudellisen 
näkökulman 
huomioimi-
nen 

Osallisuu-
den ja yhtei-
söllisyyden 
lisääminen 
ja kehittämi-
nen 

 

Työhyvin-
voinnista ja -
jakamisesta 
huolehtimi-
nen 

Talouden seuranta ja 
toteuma ajalla 1.1.2021-
30.6.2021 

N
u

o
r
is

o
 

Lasten ja nuor-
ten yksilöllinen 
kohtaaminen 
nuorisotilalla, 
koululla sekä 
muissa toimin-
taympäris-
töissä. 

 

Etsivän nuori-
sotyön kehittä-
minen. 

 

Rajapinnan rik-
kova koulu-
nuorisotyö - 
hanke 

 

 
Palveluiden 

järjestäminen 

kustannuste-

hokkaasti. 

 

Hankintojen 

kriittinen tar-

kastelu. 

 

Aktiivinen yh-

teistyö naa-

purikuntien 

nuorisotoi-

mien kanssa. 

 

Nuorisoval-
tuuston toi-
minnan kehit-
täminen. 

 

Nuorten vai-
kutusmahdol-
lisuuksien pa-
rantaminen. 

 

Nuorten osal-
lisuuden li-
sääminen toi-
minnan suun-
nittelussa. 

 
 

Kehityskes-
kusteluiden 
pitäminen 
vuosittain. 

 

Ammatillisen 
osaamisen 
vahvistami-
nen koulutuk-
siin osallistu-
malla. 

 

Tyky-toimin-
nan aktiivinen 
kehittäminen 
ja järjestämi-
nen. 
 
Verkostoitu-
minen seu-
dun muiden 
nuoriso-oh-
jaajien 
kanssa. 
 

Rajapinnan rikkova kou-
lunuorisotyön hanke ei to-
teutunut, koska rahoitusta 
hankkeelle ei saatu. 

Etsivään nuorisotyöhön 
on saatu 11 000 euron 
avustus ja toiminnan ke-
hittäminen jatkuu. 

Ammatillista osaamista 
on vahvistettu aktiivisella 
yhteistyöllä naapurikun-
tien nuoriso-ohjaajien 
kesken tapahtuvalla yh-
teistyöllä. 

Nuorivaltuustotyö on jat-
kunut huomioiden pande-
miarajoitukset. 

Covid19-pandemia on 
edelleen vaikuttanut nuo-
risotoimintaan. Nuoriso-
tila on ollut osan aikaa 
suljettuna ja käyttäjämää-
rää on rajattu. 

Lasten ja nuorten yksilöl-
listä kohtaamista on läh-
detty vahvistamaan hake-
malla Suomen malli han-
kehaussa rahoitusta Har-
rastava Humppila –hank-
keelle. Hankerahoitusta 
on saatu 6000 euroa. 
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Kuntalaisten 
hyvinvoinnin 
ja terveyden 
edistäminen 

Kestävän 
kehityksen 
ja taloudelli-
sen näkö-
kulman huo-
mioiminen 

 

Osallisuuden 
ja yhteisölli-
syyden lisää-
minen ja ke-
hittäminen 

 

Työhyvin-
voinnista ja -
jakamisesta 
huolehtimi-
nen 

Talouden seuranta 
ja toteuma ajalla 
1.1.2021-30.6.2021 

L
ii

k
u

n
ta

 

Monipuolisten 
ja ennaltaeh-
käisevien koh-
dennettujen lii-
kuntaryhmien 
järjestäminen 
eri-ikäisille 
kuntalaisille. 

 

Liikuntastrate-
gian päivittämi-
nen ja käyt-
töönotto. 

 

Aktiivinen ter-
veyden edistä-
misestä tiedot-
taminen kunta-
laisille kunnan 
sähköisillä 
alustoilla. 

 

 

Palveluiden 

järjestäminen 

kustannuste-

hokkaasti.  

 

Aktiivinen yh-

teistyö kun-

nan eri toi-

mintojen 

kanssa ja 

kesken. 

 

Mahdollisten 

hankkeiden 

hyödyntämi-

nen. 

 

Kuntalaisten ja 
toimintaan 
osallistuvien 
mielipiteiden 
kartoittaminen 
liikuntatarjon-
nan suunnitte-
lun pohjaksi. 
 

Yhteistyö alu-

een järjestöjen 

sekä yritysten 

kanssa. 

 

Kehityskes-
kusteluiden pi-
täminen vuo-
sittain. 

 

Ammatillisen 
osaamisen 
vahvistaminen 
koulutuksiin 
osallistumalla. 

 

Tyky-toimin-
nan aktiivinen 
kehittäminen 
ja järjestämi-
nen. 

 

Verkostoitumi-
nen alueen 
muiden liikun-
tatyöntekijöi-
den sekä ur-
heiluseurojen 
kanssa. 

Covid19-pandemia on 
vaikuttanut liikunta-
ryhmien järjestämi-
seen. Sisällä tapahtu-
vaa toimintaa ei ole 
ollut. Ulkoliikunta on 
jatkunut aktiivisesti ja 
ryhmissä on ollut kä-
vijöitä huomioiden ra-
joitukset. 

Tiedottaminen on ollut 
aktiivista ja näkyvää 
kunnan some-kana-
villa sekä www-si-
vuilla. 

Liikuntatoimeen on 
saatu valtionavustus 
Liikkuva Humppila -
hankkeelle. Avustuk-
sen suuruus on 
15 000 euroa. 

Liikunnanohjaajan 
toimi on päätetty vaki-
naistaa 1.1.2022 al-
kaen. 

Urheilukentälle vuok-
rattiin siirrettävät wc-
tilat syyskuun loppuun 
asti. 
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Kuntalaisten 
hyvinvoinnin 
ja terveyden 
edistäminen 

Kestävän 
kehityksen 
ja taloudelli-
sen näkö-
kulman huo-
mioiminen 

 

Osallisuuden ja 
yhteisöllisyy-
den lisääminen 
ja kehittäminen 

 

Työhyvin-
voinnista ja 
-jakamisesta 
huolehtimi-
nen 

Talouden seuranta 
ja toteuma ajalla 
1.1.2021-30.6.2021 

K
u

lt
tu

u
r
i 

Kulttuurikasva-
tussuunnitel-
man päivittä-
minen. 

 

Kulttuuritapah-
tumien järjes-
täminen ja mu-
kana oleminen 
muiden järjes-
tämissä tilai-
suuksissa. 

 

Museotoimin-
nan kehittämi-
nen ja museoi-
den ylläpitämi-
nen. 

 

Kulttuuritoimin-
nan vakiinnut-
taminen. 

 

 

Palveluiden 

järjestäminen 

kustannuste-

hokkaasti.  

 

Aktiivinen yh-

teistyö kun-

nan eri toi-

mintojen 

kanssa ja 

kesken. 

 

Mahdollisten 

hankkeiden 

hyödyntämi-

nen. 

 

Yhdistysyhteis-
työn kehittämi-
nen. 

 

Tilojen järjestä-
minen kuntalais-
ten kokoontumi-
sille. 

 

Kulttuurikyselyn 
tulosten hyödyn-
täminen toimin-
nan suunnitte-
lussa. 

 

Kehityskes-
kusteluiden 
pitäminen 
vuosittain. 

 

Ammatillisen 
osaamisen 
vahvistami-
nen koulutuk-
siin osallistu-
malla. 

 

Tyky-toimin-
nan aktiivi-
nen kehittä-
minen ja jär-
jestäminen. 

 

Alueellinen, 
seudullinen 
ja valtakun-
nallinen ver-
kostoitumi-
nen. 

Kulttuurikasvatus-
suunnitelma on päivi-
tetty ja suunnitel-
masta on laadittu vuo-
sikello, jonka pohjalta 
suunnitelmaa viedään 
käytäntöön. 

Covid19-pandemia on 
karsinut erilaisten ta-
pahtumien ja tilai-
suuksien pitämisen. 

Humppilan kunta on 
liittynyt Suomen koti-
seutuliiton jäseneksi. 
Tämän kautta museo-
toiminnan kehittämi-
nen on päässyt al-
kuun. 

Humppilan kulttuuri-
talo -hanke ei saanut 
rahoitusta. 

Kulttuurikoordinaatto-
rin toimi on päätetty 
vakinaistaa 1.8.2021 
alkaen. 
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TEKNINEN LAUTAKUNTA 
 
Tekninen lautakunta  
Valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
 

Tavoitteet Tavoitetaso 2021/  
seuranta/tunnusluku 

Toteutuminen 6/2021 

Kunnallistekniikan 
ylläpito 

- Verkostoa laajennetaan 
hyväksytyn vuosisuunni-
telman mukaisesti. 

- Suunnittelutyö käynnissä 
Kankaatie-Wenäjänkar-
tano ja Koskirannantie 
 

Ympäristönsuojelu - Jätevesien hallitun hoidon 
valvonta pohjavesialueilla 
ja ranta-alueilla (neuvon-
nan, kehotusten ja pakko-
keinojen avulla). 

- Ympäristönsuojelun pal-
veluprosessien kuvausten 
päivittäminen 
 

- Jätevesipoikkeamia 
myönnetty 2 kpl 

- Vesihuoltolain mukaisia 
vapautuspäätöksiä myön-
netty 1 kpl 

- Neuvontaa annettu kysyt-
täessä 

- Ympäristötarkastajan 
virka täytetty 3/2021 

- Töiden vastuujakoa uudis-
tettu ja päätösten valitus-
osoitustietoja päivitetty 
 

Rakennusvalvonta - Osoite- ja rakennustietoja 
päivitetään aktiivisesti. 

- Rakennusjärjestys ja ra-
kennusvalvonnan taksa 
päivitetään. 

- Rakennusvalvonnan pal-
veluprosessien kuvausten 
päivittäminen. 

- Osoite- ja rakennustietoja 
päivitetty 10 kpl 

- Rakennusjärjestyksen 
päivittämisen valmistelua 
tehty viranhaltijatyönä 

- Sähköinen lupaprosessi 
valmisteilla 

 

Koivistonlammin ranta-
alueen kunnostaminen 

- Ranta-alueen kunnostus-
töitä jatketaan. 

- Pukukoppeja ja wc-tiloja 
kunnostettu sekä asen-
nettu edustan laatoitus 

- Katos maalattu 
- Laiturin huoltotoimenpi-

teitä tehty 
- Viheralueita kunnostettu 

 

Kauppilantien sillan ra-
kentaminen 

- Kauppilantien sillan ra-
kentaminen. 

- Suunnittelutyö käynnissä 

Kunnan omistamien ra-
kennusten ylläpito 

- Rakennuksia kunnoste-
taan investointisuunnitel-
man mukaisesti. 
 

- Kunnanviraston edustan 
kunnostustöitä jatkettu 

Viemäriliittymien sopi-
musten teko ja rakenta-
minen 

- Tehdään uusia jätevesiliit-
tymäsopimuksia ja jäteve-
sineuvontaa viemärilaitok-
sen toiminta-alueella. 
 

- Uusia jätevesiliittymäsopi-
muksia tehty 3 kpl 

- Tehty jätevesineuvontaa 
viemärilaitoksen toiminta-
alueella 
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Puistot ja yleiset alueet 
sekä kunnan kiinteistöjen 
ulkoalueet 

- Kunnostetaan ja ylläpide-
tään puistoja ja yleisiä 
alueita. 
 

- Kauppilan leikkikentän 
aita uusittu 

- Leikkipuistojen kalusteita 
huollettu 

- Harjun alueella tehty huol-
totoimenpiteitä 
 

Puolimatkan osayleis-
kaava-alueen toteuttami-
nen 

- Puolimatkan osayleis-
kaava-alueen toteuttami-
sen suunnitteluvaihe ja ra-
kentaminen aloitetaan. 
 

- Puolimatkan osayleiskaa-
vaehdotus hyväksytty 
Kvalt 46 §/17.6.2021 

- Puolimatkan asemakaa-
vaehdotus ollut nähtävillä 
31.5. – 2.7.2021 
 

Kauppilan perinnetilan 
kunnostaminen 

- Kauppilan perinnetilan 
kunnostamista jatketaan 
v. 2020 hankesuunnitel-
man mukaisesti. 
 

- tilattu aittojen pärekattojen 
uusinta 
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00000110 Keskusvaalilautakunta TP 2020 TA 2021 TOT 2021 Käyttö % 

TULOSLASKELMA                                                                               

  TOIMINTAKULUT                                                                             

   Henkilöstökulut                                        -5.140,00      -7.024,20 136,7 

   Palvelujen ostot                                  -750      -2.180,84 290,8 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat                     -30 -808,35 2694,5 

   Muut toimintakulut                                               -182,41 -100 

  TOIMINTAKULUT                                           -5.920,00     -10.195,80 172,2 

  TOIMINTAKATE                        0      -5.920,00     -10.195,80 172,2 

  VUOSIKATE                           0      -5.920,00     -10.195,80 172,2 

  TILIKAUDEN TULOS                    0      -5.920,00     -10.195,80 172,2 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            0      -5.920,00     -10.195,80 172,2 

     

     

00000120 Tarkastuslautakunta TP 2020 TA 2021 TOT 2021 Käyttö % 

TULOSLASKELMA                                                                               

  TOIMINTAKULUT                                                                             

   Henkilöstökulut                         -1.627,36      -3.220,00      -1.391,64 43,2 

   Palvelujen ostot                        -4.837,66      -7.670,00      -3.806,03 49,6 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat      -66,67 -200 -94,91 47,5 

   Muut toimintakulut                 -44,35                                        

  TOIMINTAKULUT                            -6.576,04     -11.090,00      -5.292,58 47,7 

  TOIMINTAKATE                             -6.576,04     -11.090,00      -5.292,58 47,7 

  VUOSIKATE                                -6.576,04     -11.090,00      -5.292,58 47,7 

  TILIKAUDEN TULOS                         -6.576,04     -11.090,00      -5.292,58 47,7 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                 -6.576,04     -11.090,00      -5.292,58 47,7 

     

     

00000130 Kunnanvaltuusto TP 2020 TA 2021 TOT 2021 Käyttö % 

TULOSLASKELMA                                                                               

  TOIMINTAKULUT                                                                             

   Henkilöstökulut                         -8.591,34     -15.530,00      -8.426,85 54,3 

   Palvelujen ostot                        -3.071,55      -7.070,00      -1.730,99 24,5 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat           -1.170,19 -400 -334,29 83,6 

   Muut toimintakulut                     -12.216,00     -14.560,00      -7.588,48 52,1 

  TOIMINTAKULUT                           -25.049,08     -37.560,00     -18.080,61 48,1 

  TOIMINTAKATE                            -25.049,08     -37.560,00     -18.080,61 48,1 

  VUOSIKATE                               -25.049,08     -37.560,00     -18.080,61 48,1 

  TILIKAUDEN TULOS                        -25.049,08     -37.560,00     -18.080,61 48,1 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                -25.049,08     -37.560,00     -18.080,61 48,1 
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00000140 Kunnanhallitus TP 2020 TA 2021 TOT 2021 Käyttö % 

TULOSLASKELMA                                                                               

  TOIMINTATUOTOT                                                                            

   Myyntituotot                            10.462,02       2.000,00                         

   Tuet ja avustukset                      73.188,19      46.750,00      27.862,82 59,6 

   Muut toimintatuotot                    259.781,53     266.400,00     117.276,91 44 

  TOIMINTATUOTOT                          343.431,74     315.150,00     145.139,73 46,1 

  TOIMINTAKULUT                                                                             

   Henkilöstökulut                       -661.367,52    -699.650,00    -408.264,77 58,4 

   Palvelujen ostot                      -405.079,28    -432.840,00    -220.799,52 51 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat          -35.311,45     -28.890,00     -33.430,54 115,7 

   Avustukset                            -157.906,34     -70.000,00     -85.883,26 122,7 

   Muut toimintakulut                     -84.766,59     -89.430,00    -294.352,52 329,1 

  TOIMINTAKULUT                        -1.344.431,18  -1.320.810,00  -1.042.730,61 78,9 

  TOIMINTAKATE                         -1.000.999,44  -1.005.660,00    -897.590,88 89,3 

  VUOSIKATE                            -1.000.999,44  -1.005.660,00    -897.590,88 89,3 

  Poistot ja arvonalentumiset                                                               

   Suunnitelman mukaiset poistot      -64,8 -60 -25,92 43,2 

  Poistot ja arvonalentumiset         -64,8 -60 -25,92 43,2 

  TILIKAUDEN TULOS                     -1.001.064,24  -1.005.720,00    -897.616,80 89,3 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             -1.001.064,24  -1.005.720,00    -897.616,80 89,3 

     

00000010 Yleishallinnon osasto TP 2020 TA 2021 TOT 2021 Käyttö % 

TULOSLASKELMA                                                                               

  TOIMINTATUOTOT                                                                            

   Myyntituotot                            10.462,02       2.000,00                         

   Tuet ja avustukset                      73.188,19      46.750,00      27.862,82 59,6 

   Muut toimintatuotot                    259.781,53     266.400,00     117.276,91 44 

  TOIMINTATUOTOT                          343.431,74     315.150,00     145.139,73 46,1 

  TOIMINTAKULUT                                                                             

   Henkilöstökulut                       -671.586,22    -723.540,00    -425.107,46 58,8 

   Palvelujen ostot                      -412.988,49    -448.330,00    -228.517,38 51 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat          -36.548,31     -29.520,00     -34.668,09 117,4 

   Avustukset                            -157.906,34     -70.000,00     -85.883,26 122,7 

   Muut toimintakulut                     -97.026,94    -103.990,00    -302.123,41 290,5 

  TOIMINTAKULUT                        -1.376.056,30  -1.375.380,00  -1.076.299,60 78,3 

  TOIMINTAKATE                         -1.032.624,56  -1.060.230,00    -931.159,87 87,8 

  VUOSIKATE                            -1.032.624,56  -1.060.230,00    -931.159,87 87,8 

  Poistot ja arvonalentumiset                                                               

   Suunnitelman mukaiset poistot      -64,8 -60 -25,92 43,2 

  Poistot ja arvonalentumiset         -64,8 -60 -25,92 43,2 

  TILIKAUDEN TULOS                     -1.032.689,36  -1.060.290,00    -931.185,79 87,8 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             -1.032.689,36  -1.060.290,00    -931.185,79 87,8 
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00000210 Sosiaalilautakunta/ sosiaali-
toimi 

TP 2020 TA 2021 TOT 2021 Käyttö % 

TULOSLASKELMA                                                                               

  TOIMINTATUOTOT                                                                            

   Tuet ja avustukset                       4.177,10       6.000,00 958,55 16 

   Muut toimintatuotot                    295.680,00     295.680,00     148.893,30 50,4 

  TOIMINTATUOTOT                          299.857,10     301.680,00     149.851,85 49,7 

  TOIMINTAKULUT                                                                             

   Henkilöstökulut                        -55.405,25     -56.100,00     -28.418,04 50,7 

   Palvelujen ostot                    -3.506.570,48  -3.223.260,00  -1.613.277,06 50,1 

   Muut toimintakulut                    -295.680,00    -295.680,00    -148.893,30 50,4 

  TOIMINTAKULUT                        -3.857.655,73  -3.575.040,00  -1.790.588,40 50,1 

  TOIMINTAKATE                         -3.557.798,63  -3.273.360,00  -1.640.736,55 50,1 

  VUOSIKATE                            -3.557.798,63  -3.273.360,00  -1.640.736,55 50,1 

  TILIKAUDEN TULOS                     -3.557.798,63  -3.273.360,00  -1.640.736,55 50,1 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             -3.557.798,63  -3.273.360,00  -1.640.736,55 50,1 

     

00000220 Sosiaalilautakunta/ tervey-
denhuolto 

TP 2020 TA 2021 TOT 2021 Käyttö % 

TULOSLASKELMA                                                                               

  TOIMINTATUOTOT                                                                            

   Myyntituotot                            15.518,03                                        

  TOIMINTATUOTOT                           15.518,03                                        

  TOIMINTAKULUT                                                                             

   Henkilöstökulut                        -94.210,91     -96.660,00     -48.410,58 50,1 

   Palvelujen ostot                    -4.471.499,85  -4.312.000,00  -2.167.848,00 50,3 

  TOIMINTAKULUT                        -4.565.710,76  -4.408.660,00  -2.216.258,58 50,3 

  TOIMINTAKATE                         -4.550.192,73  -4.408.660,00  -2.216.258,58 50,3 

  VUOSIKATE                            -4.550.192,73  -4.408.660,00  -2.216.258,58 50,3 

  TILIKAUDEN TULOS                     -4.550.192,73  -4.408.660,00  -2.216.258,58 50,3 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             -4.550.192,73  -4.408.660,00  -2.216.258,58 50,3 

     

00000020 Sosiaali- ja terveyshallinnon 
osasto 

TP 2020 TA 2021 TOT 2021 Käyttö % 

TULOSLASKELMA                                                                               

  TOIMINTATUOTOT                                                                            

   Myyntituotot                            15.518,03                                        

   Tuet ja avustukset                       4.177,10       6.000,00 958,55 16 

   Muut toimintatuotot                    295.680,00     295.680,00     148.893,30 50,4 

  TOIMINTATUOTOT                          315.375,13     301.680,00     149.851,85 49,7 

  TOIMINTAKULUT                                                                             

   Henkilöstökulut                       -149.616,16    -152.760,00     -76.828,62 50,3 

   Palvelujen ostot                    -7.978.070,33  -7.535.260,00  -3.781.125,06 50,2 

   Muut toimintakulut                    -295.680,00    -295.680,00    -148.893,30 50,4 

  TOIMINTAKULUT                        -8.423.366,49  -7.983.700,00  -4.006.846,98 50,2 

  TOIMINTAKATE                         -8.107.991,36  -7.682.020,00  -3.856.995,13 50,2 

  VUOSIKATE                            -8.107.991,36  -7.682.020,00  -3.856.995,13 50,2 

  TILIKAUDEN TULOS                     -8.107.991,36  -7.682.020,00  -3.856.995,13 50,2 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             -8.107.991,36  -7.682.020,00  -3.856.995,13 50,2 
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00000310 Sivistystoimen lautakunta TP 2020 TA 2021 TOT 2021 Käyttö % 

TULOSLASKELMA                                                                               

  TOIMINTATUOTOT                                                                            

   Myyntituotot                           109.731,86      67.000,00      29.899,76 44,6 

   Maksutuotot                             60.665,44      64.000,00      34.973,48 54,6 

   Tuet ja avustukset                      41.072,32      45.000,00      59.624,00 132,5 

   Muut toimintatuotot                                              41,6 -100 

  TOIMINTATUOTOT                          211.469,62     176.000,00     124.538,84 70,8 

  TOIMINTAKULUT                                                                             

   Henkilöstökulut                     -2.005.850,21  -2.225.130,00  -1.116.287,43 50,2 

   Palvelujen ostot                      -647.463,18    -671.440,00    -337.588,76 50,3 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat          -77.769,58     -85.780,00     -51.764,30 60,3 

   Avustukset                             -74.554,99     -84.000,00     -29.805,21 35,5 

   Muut toimintakulut                    -405.883,55    -360.760,00    -181.623,05 50,3 

  TOIMINTAKULUT                        -3.211.521,51  -3.427.110,00  -1.717.068,75 50,1 

  TOIMINTAKATE                         -3.000.051,89  -3.251.110,00  -1.592.529,91 49 

  Rahoitustuotot ja -kulut                                                                  

   Muut rahoituskulut                 -2,22                                        

  Rahoitustuotot ja -kulut            -2,22                                        

  VUOSIKATE                            -3.000.054,11  -3.251.110,00  -1.592.529,91 49 

  Poistot ja arvonalentumiset                                                               

   Suunnitelman mukaiset poistot           -4.182,75      -4.180,00                         

  Poistot ja arvonalentumiset              -4.182,75      -4.180,00                         

  TILIKAUDEN TULOS                     -3.004.236,86  -3.255.290,00  -1.592.529,91 48,9 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             -3.004.236,86  -3.255.290,00  -1.592.529,91 48,9 

     

     

00000330 Elämänlaatulautakunta  TP 2020 TA 2021 TOT 2021 Käyttö % 

TULOSLASKELMA                                                                               

  TOIMINTATUOTOT                                                                            

   Myyntituotot                             3.774,57       4.000,00 92,75 2,3 

   Maksutuotot                        75                5 -100 

   Tuet ja avustukset                      29.809,86      15.000,00      47.000,00 313,3 

   Muut toimintatuotot                905 400 356,8 89,2 

  TOIMINTATUOTOT                           34.564,43      19.400,00      47.454,55 244,6 

  TOIMINTAKULUT                                                                             

   Henkilöstökulut                       -181.463,09    -207.860,00    -100.101,34 48,2 

   Palvelujen ostot                      -153.106,15    -177.750,00     -76.458,59 43 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat          -26.758,68     -27.440,00     -16.031,93 58,4 

   Avustukset                             -17.540,00     -17.000,00      -8.300,00 48,8 

   Muut toimintakulut                    -136.151,76    -173.670,00     -66.441,68 38,3 

  TOIMINTAKULUT                          -515.019,68    -603.720,00    -267.333,54 44,3 

  TOIMINTAKATE                           -480.455,25    -584.320,00    -219.878,99 37,6 

  VUOSIKATE                              -480.455,25    -584.320,00    -219.878,99 37,6 

  TILIKAUDEN TULOS                       -480.455,25    -584.320,00    -219.878,99 37,6 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ               -480.455,25    -584.320,00    -219.878,99 37,6 
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00000030 Sivistyshallinnon osasto TP 2020 TA 2021 TOT 2021 Käyttö % 

TULOSLASKELMA                                                                               

  TOIMINTATUOTOT                                                                            

   Myyntituotot                           113.506,43      71.000,00      29.992,51 42,2 

   Maksutuotot                             60.740,44      64.000,00      34.978,48 54,7 

   Tuet ja avustukset                      70.882,18      60.000,00     106.624,00 177,7 

   Muut toimintatuotot                905 400 398,4 99,6 

  TOIMINTATUOTOT                          246.034,05     195.400,00     171.993,39 88 

  TOIMINTAKULUT                                                                             

   Henkilöstökulut                     -2.187.313,30  -2.432.990,00  -1.216.388,77 50 

   Palvelujen ostot                      -800.569,33    -849.190,00    -414.047,35 48,8 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat         -104.528,26    -113.220,00     -67.796,23 59,9 

   Avustukset                             -92.094,99    -101.000,00     -38.105,21 37,7 

   Muut toimintakulut                    -542.035,31    -534.430,00    -248.064,73 46,4 

  TOIMINTAKULUT                        -3.726.541,19  -4.030.830,00  -1.984.402,29 49,2 

  TOIMINTAKATE                         -3.480.507,14  -3.835.430,00  -1.812.408,90 47,3 

  Rahoitustuotot ja -kulut                                                                  

   Muut rahoituskulut                 -2,22                                        

  Rahoitustuotot ja -kulut            -2,22                                        

  VUOSIKATE                            -3.480.509,36  -3.835.430,00  -1.812.408,90 47,3 

  Poistot ja arvonalentumiset                                                               

   Suunnitelman mukaiset poistot           -4.182,75      -4.180,00                         

  Poistot ja arvonalentumiset              -4.182,75      -4.180,00                         

  TILIKAUDEN TULOS                     -3.484.692,11  -3.839.610,00  -1.812.408,90 47,2 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             -3.484.692,11  -3.839.610,00  -1.812.408,90 47,2 
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00000410 Tekninen lautakunta TP 2020 TA 2021 TOT 2021 Käyttö % 

  TOIMINTATUOTOT                                                                            

   Myyntituotot                           268.797,81     276.160,00      52.310,46 18,9 

   Maksutuotot                             39.685,37      20.000,00      34.315,60 171,6 

   Tuet ja avustukset                       9.088,90       6.800,00 147,28 2,2 

   Muut toimintatuotot                    896.038,98     876.590,00     417.403,53 47,6 

  TOIMINTATUOTOT                        1.213.611,06   1.179.550,00     504.176,87 42,7 

  TOIMINTAKULUT                                                                             

   Henkilöstökulut                       -216.347,69    -234.550,00    -114.198,57 48,7 

   Palvelujen ostot                      -875.417,95    -977.380,00    -397.650,94 40,7 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat         -301.928,53    -344.930,00    -156.038,19 45,2 

   Avustukset                             -13.123,00     -15.000,00     -14.365,16 95,8 

   Muut toimintakulut                     -60.596,53     -51.920,00     -27.214,94 52,4 

  TOIMINTAKULUT                        -1.467.413,70  -1.623.780,00    -709.467,80 43,7 

  TOIMINTAKATE                           -253.802,64    -444.230,00    -205.290,93 46,2 

  VUOSIKATE                              -253.802,64    -444.230,00    -205.290,93 46,2 

  Poistot ja arvonalentumiset                                                               

   Suunnitelman mukaiset poistot         -350.429,29    -369.050,00    -169.680,48 46 

  Poistot ja arvonalentumiset            -350.429,29    -369.050,00    -169.680,48 46 

  TILIKAUDEN TULOS                       -604.231,93    -813.280,00    -374.971,41 46,1 

  Varausten ja rahastojen muutokset                                                         

   Poistoeron muutos                        2.332,17       2.330,00       1.166,10 50 

  Varausten ja rahastojen muutokset         2.332,17       2.330,00       1.166,10 50 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ               -601.899,76    -810.950,00    -373.805,31 46,1 
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00000040 Teknisen hallinnon osasto TP 2020 TA 2021 TOT 2021 Käyttö % 

TULOSLASKELMA                                                                               

  TOIMINTATUOTOT                                                                            

   Myyntituotot                           268.797,81     276.160,00      52.310,46 18,9 

   Maksutuotot                             39.685,37      20.000,00      34.315,60 171,6 

   Tuet ja avustukset                       9.088,90       6.800,00 147,28 2,2 

   Muut toimintatuotot                    896.038,98     876.590,00     417.403,53 47,6 

  TOIMINTATUOTOT                        1.213.611,06   1.179.550,00     504.176,87 42,7 

  TOIMINTAKULUT                                                                             

   Henkilöstökulut                       -216.347,69    -234.550,00    -114.198,57 48,7 

   Palvelujen ostot                      -875.417,95    -977.380,00    -397.650,94 40,7 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat         -301.928,53    -344.930,00    -156.038,19 45,2 

   Avustukset                             -13.123,00     -15.000,00     -14.365,16 95,8 

   Muut toimintakulut                     -60.596,53     -51.920,00     -27.214,94 52,4 

  TOIMINTAKULUT                        -1.467.413,70  -1.623.780,00    -709.467,80 43,7 

  TOIMINTAKATE                           -253.802,64    -444.230,00    -205.290,93 46,2 

  VUOSIKATE                              -253.802,64    -444.230,00    -205.290,93 46,2 

  Poistot ja arvonalentumiset                                                               

   Suunnitelman mukaiset poistot         -350.429,29    -369.050,00    -169.680,48 46 

  Poistot ja arvonalentumiset            -350.429,29    -369.050,00    -169.680,48 46 

  TILIKAUDEN TULOS                       -604.231,93    -813.280,00    -374.971,41 46,1 

  Varausten ja rahastojen muutokset                                                         

   Poistoeron muutos                        2.332,17       2.330,00       1.166,10 50 

  Varausten ja rahastojen muutokset         2.332,17       2.330,00       1.166,10 50 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ               -601.899,76    -810.950,00    -373.805,31 46,1 
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00000060 Rahoitus TP 2020 TA 2021 TOT 2021 Käyttö % 

  TOIMINTAKATE                        0 0 0          

TULOSLASKELMA                                                                               

  Verotulot                             7.582.945,99   7.752.000,00   4.097.756,15 52,9 

  Valtionosuudet                        6.236.469,00   5.810.050,00   2.888.187,00 49,7 

  Rahoitustuotot ja -kulut                                                                  

   Korkotuotot                              9.468,37       5.000,00       6.512,45 130,2 

   Muut rahoitustuotot                      2.699,49       2.500,00       1.332,79 53,3 

   Korkokulut                             -42.137,56     -35.000,00     -12.867,98 36,8 

   Muut rahoituskulut                 -350,6 -150 -90,52 60,3 

  Rahoitustuotot ja -kulut                -30.320,30     -27.650,00      -5.113,26 18,5 

  VUOSIKATE                            13.789.094,69  13.534.400,00   6.980.829,89 51,6 

  TILIKAUDEN TULOS                     13.789.094,69  13.534.400,00   6.980.829,89 51,6 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             13.789.094,69  13.534.400,00   6.980.829,89 51,6 

     

00000001 HUMPPILAN KUNTA TP 2020 TA 2021 TOT 2021 Käyttö % 

TULOSLASKELMA                                                                               

  TOIMINTATUOTOT                                                                            

   Myyntituotot                           408.284,29     349.160,00      82.302,97 23,6 

   Maksutuotot                            100.425,81      84.000,00      69.294,08 82,5 

   Tuet ja avustukset                     157.336,37     119.550,00     135.592,65 113,4 

   Muut toimintatuotot                  1.452.405,51   1.439.070,00     683.972,14 47,5 

  TOIMINTATUOTOT                        2.118.451,98   1.991.780,00     971.161,84 48,8 

  TOIMINTAKULUT                                                                             

   Henkilöstökulut                     -3.224.863,37  -3.543.840,00  -1.832.523,42 51,7 

   Palvelujen ostot                   -10.067.046,10  -9.810.160,00  -4.821.340,73 49,1 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat         -443.005,10    -487.670,00    -258.502,51 53 

   Avustukset                            -263.124,33    -186.000,00    -138.353,63 74,4 

   Muut toimintakulut                    -995.338,78    -986.020,00    -726.296,38 73,7 

  TOIMINTAKULUT                       -14.993.377,68 -15.013.690,00  -7.777.016,67 51,8 

  TOIMINTAKATE                        -12.874.925,70 -13.021.910,00  -6.805.854,83 52,3 

  Verotulot                             7.582.945,99   7.752.000,00   4.097.756,15 52,9 

  Valtionosuudet                        6.236.469,00   5.810.050,00   2.888.187,00 49,7 

  Rahoitustuotot ja -kulut                                                                  

   Korkotuotot                              9.468,37       5.000,00       6.512,45 130,2 

   Muut rahoitustuotot                      2.699,49       2.500,00       1.332,79 53,3 

   Korkokulut                             -42.137,56     -35.000,00     -12.867,98 36,8 

   Muut rahoituskulut                 -352,82 -150 -90,52 60,3 

  Rahoitustuotot ja -kulut                -30.322,52     -27.650,00      -5.113,26 18,5 

  VUOSIKATE                               914.166,77     512.490,00     174.975,06 34,1 

  Poistot ja arvonalentumiset                                                               

   Suunnitelman mukaiset poistot         -354.676,84    -373.290,00    -169.706,40 45,5 

  Poistot ja arvonalentumiset            -354.676,84    -373.290,00    -169.706,40 45,5 

  TILIKAUDEN TULOS                        559.489,93     139.200,00       5.268,66 3,8 

  Varausten ja rahastojen muutokset                                                         

   Poistoeron muutos                        2.332,17       2.330,00       1.166,10 50 

  Varausten ja rahastojen muutokset         2.332,17       2.330,00       1.166,10 50 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                561.822,10     141.530,00       6.434,76 4,5 



Humppilan kunta               Rahoituslaskelma     

Ulkoinen 1.1.2021 - 30.6.2021   EUR 

 

 
 

 

RAHOITUSLASKELMA 2021 2020 

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                               

TOIMINNAN RAHAVIRTA                               

VUOSIKATE     174.975,06      64.265,63 

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT     245.251,46      -8.862,49 

TOIMINNAN RAHAVIRTA     420.226,52      55.403,14 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                               

INVESTOINTIMENOT     -20.410,74    -115.250,40 

Rahoitusosuudet investointeihin       7.000,00       8.000,00 

PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT                               

INVESTOINTIEN  VARS.MYYNTITULOT     273.391,46      11.137,51 

INVESTOINTIEN  MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT    -245.251,46       8.862,49 

PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT      28.140,00      20.000,00 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      14.729,26     -87.250,40 

   

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA     434.955,78     -31.847,26 

   

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                               

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET                               

ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS                      4.316,82 

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET                      4.316,82 

LAINAKANNAN MUUTOKSET                               

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS    -325.000,00    -325.000,00 

LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 43,75 9,35 

LAINAKANNAN MUUTOKSET    -324.956,25    -324.990,65 

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET                               

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS       7.117,75                

SAAMISTEN MUUTOS     688.220,25     434.890,37 

KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT    -359.991,15    -193.347,49 

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET     335.346,85     241.542,88 

   

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      10.390,60     -79.130,95 

   

RAHAVAROJEN MUUTOS     445.346,38    -110.978,21 

   

KASSAVARAT 31.12.   1.128.544,22     654.637,63 

KASSAVARAT 1.1.     683.197,84     766.203,79 

RAHAVAROJEN MUUTOS     445.346,38    -111.566,16 
 


