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Pornaisten kunnan talouskehitys jatkuu positiivisena vuonna 2020: lainamäärä laskee
ja ylijäämä lisääntyy

Valtuusto hyväksyi 16.12.2019 kokouksessaan vuoden 2020 talousarvion. Tulevalla tilikau-
della kunta panostaa strategian mukaisesti elinvoimaan ja ennaltaehkäisevään ja matalan-
kynnyksen toimintaan. Vuoden 2020 talousarvioon on varattu määräraha juoksuportaiden
rakentamiseen sekä lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien kehittämiseen.

Koulujen kerhotoimintaa kehitetään niin, että kaikkien koulujen yhteyteen tulee mahdolli-
suus osallistua harrastekerhojen toimintaan. Myös musiikkiopisto tarjoaa Aktia-säätiön tu-
kemana musiikkileikkikouluopetusta varhaiskasvatuspäivän aikana Aurinkolinnan ja Linnun-
laulun päiväkodeissa maksuttomana. Ympäristöohjelman laatimista, ilmastovaikutusten ar-
viointia sekä uusiutuvan energian kuntakatselmointia aloitetaan vuoden 2020 aikana.

Valtuusto päätti 11.11.2019 pitämässään kokouksessa säilyttää tuloveroprosentin vuodelle
2020 20,50 prosentissa, samoin kiinteistöveroprosentit säilyivät samoina kuin vuonna 2019.
Vuosikate on 2 390 534 euroa, mikä riittää poistojen kattamiseen. Tulos on 793 888 euroa
ylijäämäinen. Kertynyt ylijäämä asukasta kohti on tämän jälkeen 2039 euroa/asukas.

Vuoden 2020 käyttötalouden talousarvioesityksessä toimintamenojen loppusumma päätyy
30 982 204 euroon. Lisäystä 1 298 465 euroa eli 4,4 % vuoden 2019 muutettuun talousar-
vioon verrattuna. Toimintatulojen määräksi ensi vuonna on arvioitu 5 934 404 euroa, joka
on -2,1 % muutettuun talousarvioon verrattuna. Vuoden 2019 alusta on sosiaali- ja terveys-
palvelujen tuottamisesta vastannut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä. Varhaiskasvatus
siirtyi vuoden 2019 alusta Pornaisten kunnan hoidettavaksi. Näillä tekijöillä on vaikutusta
kunnan meno- ja tulokehitykseen.

Pornaisten kunnan investointimenot lisääntyvät. Vuoden 2020 nettoinvestointien loppu-
summa on 3 199 000 euroa ja vuoden 2021 4 819 000 euroa. Suurimmat summat kohdis-
tuvat katuihin ja kevyen liikenteen väyliin, kunnanviraston julkisivukorjaukseen, liikuntapaik-
karakentamiseen ja Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen aloittamiseen.

Lainatarvearvio vuodelle 2020 on 2 milj. euroa. Lainaa maksetaan kuitenkin pois 2 260 907
euroa eli nettolainanotto on -260 907 euroa. Lainamäärä asukasta kohti on vuoden 2020
lopussa arviolta 2.177 euroa, vuonna 2021 2.028 euroa ja vuonna 2022 1.894 eu-
roa/asukas mikäli ennusteet verotuloista, investoinneista ja asukasmääristä toteutuvat.

Verotuloja arvioidaan kertyvän 21 400 000 euroa. Vuonna 2020 valtionosuudet kasvavat
merkittävästi. Pornaisten valtionosuusarvio vuodelle 2020 on n. 13 % suurempi kuin muu-
tettu TA2019 (5 384 695 ->6 101 834). Kasvu johtuu mm. kilpailukykysopimuksen päätty-
misestä 2019, veromenetysten kompensaatioiden lisääntymisestä, indeksikorotusten jäädy-
tyksen poistumisesta ja valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksesta. Valtion-
osuuksien prosentuaalinen korotus ensi vuodelle on kertaluonteinen ja tiukka taloudenpito
ja seuranta ovat tarpeen myös tulevilla tilikausilla.
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