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Nummi-Pusulan kunnan asettamalle Talouden tasapainottamistyöryhmälle 

 

Nummi-Pusulan kunnan toimintatuotot ovat laskeneet vuoden 2008 tilinpäätöstä ja vuoden 2010 

talousarvioita tarkastellen noin 620 000 € (- 8 %), samalla kun toimintakulut ovat nousseet samassa ajassa 

noin 1 360 000 € (+ 4,1 %). 

 

Suurin yksittäinen tekijä ovat toimintatuottojen puolella merkittävästi alentuneet maksutuotot, joiden 

osuus vuoden 2010 talousarviossa on enää noin 36 % siitä mitä ne olivat vuoden 2008 tilinpäätöksen 

mukaan. Rahassa alentuma on noin 970 000 €.  

 

Vastaavasti toimintakulujen kohdalla suurin yksittäinen tekijä on asiakaspalvelujen ostot, jotka ovat 

kasvaneet siten, että vuoden 2010 talousarviossa ne ovat 193 % vuoden 2008 tasosta. Rahassa kasvu on 

lähes 8 600 000 €. Toimintakulujen kohdalla kuitenkin Karviaisesta ja Puhdista johtuvat henkilöstökulujen 

alenemiset hiukan tasoittavat kasvua. 

 

Toimintakulujen kohdalla voidaan todeta, että toimintakulujen kasvu oli vuosina 2008 – 2009 noin 1,7 % 

(kasvua edellisvuodesta 555 000 €), ja vuosina 2009 – TA 2010 noin 2,4 % (kasvua edellisvuodesta 803 000 

€). 

 

Jos trendi jatkuu tällaisena, voidaan olettaa, että jatkossa toimintatuotot joko pienenevät entisestään, tai 

korkeintaan hiukan kasvavat, ja että toimintakulut jatkavat kasvuaan siten, että trendin mukaan kasvu olisi 

noin 500 000 – 1 000 000 € vuodessa. Toimenpideohjelmassa odotetaan jopa 3 % vuosittaista 

toimintakulujen kasvua, jolloin kasvu olisi TA 2010 – 2011 noin 1 000 000 €. Tässä ei ole vielä otettu 

huomioon mahdollisia Karviaisesta johtuvia lisäkuluja. 

 

Nummi-Pusulan kunnan tarkastuslautakunta lausuu arviointikertomuksessaan: ”...toimintakulujen kasvun 

hilllitseminen on keskeinen tavoite. Toisena pitkän aikavälin tavoitteena tarkastuslautakunnan näkemyksen 

mukaan on vaikuttaa elinkeinotoimintaa ja kuntalaisten työnsaantimahdollisuuksiin siten, että kuntalaisten 

ansiotaso nousee keskimääräistä nousua nopeammin. Näin voidaan parantaa kuntalaisten kykyä maksaa 

veroja ja kasvattaa verotuloja keskimääräistä nopeammin.” 

 

Lisäksi tarkastuslautakunta mainitsee arviointikertomuksessaan, että kertaluonteiset erät eivät ole 

varsinaista talouden tasapainottamista. 

 

Koska nyt käsillä oleva ehdotus Nummi-Pusulan kunnan talouden tasapainottamisen toimenpideohjelmaksi 

vuosille 2010 – 2013 sisältää lähes pelkästään mainitun kaltaisia kertaluonteisia eriä (kunnan omaisuuden 

myyntitulot ovat suunnitelman mukaan suurin yksittäinen tulonlähde), eikä ohjelmassa ole mainintaa siitä 

miten kunnan toimintamenojen kasvua aiotaan hillitä, vaan päinvastoin odotetaan toimintakulujen 

kasvavan yhä kiihtyvällä vauhdilla, eikä mitenkään ehdoteta toimia millä kunnan verotulot saataisiin 

kasvuun, totean, etten voi allekirjoittaa toimenpideohjelmaehdotusta tai tukea sen mukaista toimintaa. 
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