
Pornaisten kunnan
talousarvio 2021

Kunnan väestökehitys on
kääntynyt positiiviseen suuntaan
muutaman taantuvan vuoden
jälkeen. Uusi asuinalue Pellavarinne
valmistuu tilikaudella 2021 ja kunta
rakentaa alueelle 1. vaiheen
kunnallistekniikan kevään 2021
aikana. Tontit tulevat Linnunlaulun
päiväkodin läheisyyteen, josta on
lyhyet etäisyydet kaikkiin kunnan
palveluihin.

Pornaisten kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion
22.12.2020 kokouksessaan. Vuoden 2021 painopisteenä
on parantaa kunnan kulkuyhteyksiä ja liikkumista.
Ympäristöohjelman laadintaan ja kestävän liikkumisen
pilottihankkeeseen on varattu määrärahaa vuoden
2021 budjetissa. Kunta pyrkii tarjoamaan erilaisia
innovatiivisia tapoja liikkua joukkoliikennettä jousta-
vammin ja kutsuu kuntalaiset suunnitteluun mukaan.

Avainlukuja TA 2021
• Vuosikate 200 €/asukas 

• Vuosikate/Poistot 63 %
• Kertynyt ylijäämä 1814 €/as

• Lainat 1945 €/asukas
• Veroprosentti 20,5

• Asukasmäärä 5065

Pellavarinteen asuinalue



Investointimenot vuonna 2021 yhteensä 4 204 000
Linnunlaulun päiväkodin laajennus kustannusarvio 2 125 149 € (josta
tilikauden 2021 osuus 1,7 miljoonaa €)
Helsingintien kevyenliikenneväylän kustannusarvio 932 399 € (josta
tilikauden 2021 osuus 500 000 €)
Liikuntaesteisille soveltuva luontopolku 70 000 €
Pellavarinteen katu-alueet 150 000 € ja kunnallistekniikka 200 000 €

Merkittävimmät investoinnit 2021

 
Vuoden 2021 talousarvion investointimenot ovat merkittävästi suuremmat kuin aiempina
tilikausina. Merkittävimpinä investointeina on Linnunlaulun päiväkodin laajennus, joka
käynnistyy keväällä ja Helsingintien kevyenliikenteen väylän rakennushanke, joka on
suunniteltu alkavan yhdessä ELY keskuksen kanssa ensi vuonna. Kevyenliikenteen väylä
lisää turvallisuutta ja parantaa liikkumisen mahdollisuuksia Kotojärven golf:in ja Kartano-
rinteen asuinalueelta keskustaan saakka.

Tulorahoitus ei riitä
Talousarvio on poikkeuksellisesti laadittu alijäämäiseksi ja tulevien vuosien aikana on
haasteena löytää tasapaino kasvavien sotemenojen ja pienentyvän tulorahoituksen
välillä. Sotemenojen kasvuun pyritään löytämään ratkaisuja yhdessä Keusoten kanssa.
Kunnan vuosikate ei riitä talousarviovuonna kattamaan poistoja ja kunnan tulos
painuu alijäämäiseksi.

Kunnan veroprosentit päätettiin valtuustossa marraskuussa säilyttää ennallaan.
Kunnan tuloveroprosentti on 20,5 %. Verotulot kasvavat muutettuun talousarvioon
verrattuna vain 0,14 %. Kuntien valtionosuudet tippuvat merkittävästi tästä
vuodesta. Pornaisten kunta on saanut vuoden 2020 aikana koronatukia
valtionosuuksien muodossa n.1,5 miljoonaa euroa. Ensi vuonna valtionosuudet
pienevät yli 14 prosenttia.


