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1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 
 
Kuntien taloudellisen tilanteen heikentymiseen on vaikuttanut vuoden 2008 jälkeinen globaali kansanta-
louden taantuma, joka ei ole vielä vuoden 2015 lopulla ohi. Vuoden 2012 lopussa Hattulan kunnan ta-
seessa kumulatiivinen ylijäämä oli enää 1,2 miljoonaa euroa. Syksyllä 2013 valtuusto hyväksyi Hattulan 
kuntastrategian 2030 ja talouden tasapainottamisohjelman 2013 – 2016, joiden tavoitteena on tervehdyt-
tää Hattulan kunnan taloutta ja samalla turvata laadukkaat peruspalvelut kuntalaisille. Sisäisesti ja ulkoi-
sesti yhteistyökykyinen organisaatio ja osaava sekä motivoitunut henkilöstö ovat myös kunnan strategisia 
tavoitteita. Tilikauden 2013 tulos oli 1,6 miljoonaa ja tilikauden 2014 tulos vajaat kaksi miljoonaa euroa 
ylijäämäinen. Näin ollen kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2014 lopussa oli 4,8 miljoonaa. Tilikauden 
2015 tulos tullee olemaan talousarviossa suunniteltua (451 000 €) parempi eli odotamme noin miljoonan 
euron ylijäämää. Myös vuosien 2016 - 2018 taloussuunnitelmat perustuvat positiivisiin vuosituloksiin 
tuoden puskuria tulevaisuudelle. Suunnitelmavuoden 2018 lopussa kumulatiivisen ylijäämän arvioidaan 
olevan noin seitsemän miljoonaa euroa. 
 
Vuoden 2016 talousarvion ja suunnittelukauden 2017 - 2018 laadintaan tuovat haastetta mm. tuleva 
SOTE -uudistus, valtion rakennepoliittisen ohjelman mukaiset säästötoimenpiteet kunnille, työmarkkina-
tukeen liittyvät kuntien maksuosuuksien lisäämiset sekä valtionosuusuudistus. Vuoden 2015 aikana li-
sääntynyt turvapaikan hakijoiden määrä vaikuttaa myös suunnitelmakauden toimintaan, johon tulee va-
rautua. Lisäksi Kanta-Hämeen erikoissairaanhoidon kumulatiivinen alijäämä peritään kunnilta suunnitte-
lukaudella. Hattulalle tämä merkitsee n. 1,7 miljoonan euron ylimääräistä kustannuserää. Nämä taloudel-
liset menetykset on katettava oman toiminnan tehostamisella ja palvelurakenteisiin tehtävillä uudistuksilla 
eli talouden tiukka sopeuttaminen jatkuu edelleen. Nykyinen valtuusto on sitoutunut voimassa oleviin 
veroprosentteihin, joten veronkorotuksilla menetysten kattaminen ei ole mahdollista. 
 
Pitkään suunniteltu Juteinikeskus on valmistumassa vuoden 2016 elokuussa. Hankkeen rakentaminen ja 
rahoittaminen ajoittuu vuosille 2015 – 2016. Kustannusarvio on 12,4 miljoonaa, johon valtionosuuksia 
olemme saaneet 1,53 miljoonaa. Osa hankkeen nettokustannuksista (10,9 Meur) rahoitetaan tulorahoituk-
sella ja osa vieraalla pääomalla. Tämäkin osaltaan lisää paineita saada käyttötalous kestävälle pohjalle, 
jotta vuosikate kattaa osan nettoinvestoinneista, lainanlyhennyksistä ja ylijäämää kertyy tulevien vuosin 
puskuriksi. Tehostetun asumisen yksikkö Willa Katinala otettiin käyttöön syyskuussa 2015. Attendo 
vuokraa tilat Hattulalle ja tuottaa asukkaille ateria-, kiinteistö- ja puhtaanapitopalvelut. Hattulan kunnan 
perustuvalautakunta vastaa asukkaiden hoidosta ja hoivasta.  
 
Osana TT-ohjelmaa Hattulan kunta panostaa talouden tiukoista ajoista huolimatta niin henkilöstöön kuin 
asiakaspalveluunkin toteuttamalla Hattulasta NASTAkunta -kehitysohjelmaa, jonka tavoitteena on saada 
henkilöstö innostumaan kokeilevaan työkulttuuriin ja samalla kehittämään niin sisäisiä kuin ulkoisia asia-
kasprosesseja. NASTA tukee myös henkilöstön hyvinvoinnin johtamista sekä työssä jaksamista ja jatka-
mista. Hattulasta NASTAkunta -ohjelma mahdollistaa kunnan toimintatapojen uudistamisen, tulokselli-
suuden ja kestävän menestyksen. Tavoitteena on, että henkilöstö, päättäjät ja kuntalaiset vaikuttavat ja 
osallistuvat asiakasprosessien kehittämiseen. Hankerahoitusta on saatu 50 prosenttia kokonaiskustannuk-
siin ja hanke ajoittuu vuosille 2014 - 2016. Omarahoitusosuus 50 prosenttia hoidetaan olemassa olevan 
henkilöstön työpanoksella eli lisämäärärahoja ei hankkeeseen tarvita.  
 
Kuntatalouden ohjauksen uudistaminen on osa laajempaa julkisen talouden kokonaisohjauksen uudista-
mista. Samalla kuntien ja kuntayhtymien taloudenhoitoa koskevat kuntalain mukaiset taloussäännökset 
muuttuvat nykyistä tiukemmiksi. Uudistuksen myötä ennakoivan ja laadukkaan taloussuunnittelun merki-
tys edelleen korostuu kunnissa ja kuntayhtymissä. Uudistus asettaa kehittämispaineita myös kuntatalou-
den ennakoinnille. On tärkeää, että kuntien ja kuntayhtymien toimintaan, talouteen ja investointeihin liit-
tyvät suunnitelmat voitaisiin tulevaisuudessa ottaa entistä paremmin huomioon sekä kansallisen talouspo-
liittisen että kuntien ja kuntayhtymien oman päätöksenteon valmistelussa.  
 
Lämmin kiitos kaikille talousarvion valmisteluun osallistuneille! 
 
Hattulassa 2.11.2015 
 
Harri Toivonen, vt. kunnanjohtaja 
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2 HATTULAN KUNNAN STRATEGIA 
 
Valtuusto kokouksessaan 11.9.2013 hyväksyi kuntastrategian ja valtuustokauden 2013 - 2016 
toimenpideohjelmien aikataulut. Kuntastrategian tehtävänä on määritellä kunnan tulevaisuuden 
kuva, mistä johdetaan varsinainen toimenpideohjelma kuluvalle valtuustokaudelle. 
 
Kunnan toiminta-ajatuksena on, että Hattula on kuntalaisille laadukkaita peruspalveluja jousta-
vasti ja kustannustehokkaasti tuottava itsenäinen kunta. 
 
Tulevaisuuden kuvamme on, että itsenäinen, vakavarainen ja vetovoimainen Hattula on asuk-
kailleen, yrityksilleen ja yhteisöilleen turvallinen, kehittyvä ja luonnonläheinen asuin- ja toimin-
taympäristö. 
 
Peruspalvelut kunta järjestää asukkailleen ja toimii alueensa kehityksen moottorina sekä kunta-
laisten paikallisyhteisönä 
 
Valtuuston hyväksymä kuntastrategia on asiakirja, josta keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja 
kehittäminen voidaan johtaa. Lisäksi kuntastrategialla ja sen toteuttamisohjelmilla ohjataan kun-
nan ja sen konserniyhteisöjen palvelutoiminnan järjestämistä ja rahoitusta sekä voimavarojen 
jakamista. 
 
Arvomme ovat: 
 Avoimuus 

Itsenäisyys 
 Luovuus 
 Taloudellisuus  
 

Strategiset tavoitteemme ovat:  
Laadukkaat ja asiakaslähtöiset peruspalvelut  
Osaava ja motivoitunut henkilöstö 

 Sisäisesti ja ulkoisesti yhteistyökykyinen organisaatio 
Terve talous 

 

Kriittiset menestystekijämme ovat: 
 Kuntalaisten palvelut keskiössä 
 Henkilöstö voimavarana ja osaajana 

Ulkoisten ja sisäisten prosessien kehittäminen sekä sähköisten työkalujen hyödyn-
täminen  

 Talous tasapainossa kaikilla mittareilla 
 

Strategiaa toteutetaan toimenpideohjelmilla, joita ovat mm.: 
 elinkeino-ohjelma, markkinointi- ja viestintästrategia 
 perusturvan strategian päivitys 
 omistajapoliittisen ohjausjärjestelmän rakentaminen 
 henkilöstöohjelman toteuttaminen 

   
Strategian toteuttamisesta ovat vastuussa niin luottamushenkilöt, viranhaltijajohto kuin koko 
henkilöstökin. Tulokset näkyvät kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden palveluiden laadussa ja 
arjen toiminnassa. Terve talous, osaava ja motivoitunut henkilöstö ja yhteistyökykyinen organi-
saatio mahdollistavat ja turvaavat kuntalaisten laadukkaat peruspalvelut. 
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2.1 Strategiset valtuustotason sitovat tavoitteet koko kunta 

 
 
Strateginen päämäärä Terve talous 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 
tavoite 

Vuosikate riittää poistoihin ja lainanlyhennyksiin, tasee-
seen kertyy ylijäämää tulevien vuosien puskuriksi nykyi-
sillä veroprosenteilla ja rahoitusasema on kestävällä poh-
jalla. Järkevät, lisäarvoa tuottavat investoinnit toteutetaan. 

Talousarviovuoden 2016 tavoite Positiivinen tulos, toimintakatteen kasvu maltillinen, pa-
nostetaan henkilöstö- ja palvelurakenteen kehittämiseen ja 
samalla lisätään tuottavuutta parantavia toimenpiteitä. 
Hyödynnetään vaihtoehtoiset investointien rahoitusmallit 

Arviointikriteerit/mittarit Tilikauden tulos on ylijäämäinen keskimäärin 400 000 
euroa/v., toimintakatteen kasvu maltillinen, optimaalisin 
rahoitusmalli investoinneissa. 

Vastuuhenkilöt Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat 
Muuta huomioitavaa Rakenteellisilla muutoksilla korvataan valtionosuusmene-

tykset, noudatetaan talouden tasapainottamisohjelmaa, 
varaudutaan eläköitymisiin onnistuneilla rekrytoinneilla, 
Juteinikeskus otetaan käyttöön elokuussa 2016 

 
Strateginen päämäärä Sisäisesti ja ulkoisesti yhteistyökykyinen organisaatio 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 
tavoite 

Kokeileva ja innostunut toimintakulttuuri näkyy koko 
organisaation käytänteissä ja asiakaspalvelussa. 

Talousarviovuoden 2016 tavoite NASTA – ohjelman toteuttamista jatketaan suunnitelman 
mukaan. Työmenetelmiä kehitetään edelleen ja hyödyn-
netään sähköisiä työmenetelmiä sekä sähköistä asiakas-
palvelua. 

Arviointikriteerit/mittarit Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö on kehittynyt NASTA -
tavoitteiden mukaan. Sähköiset työkalut ja digitaaliset 
menetelmät on otettu käyttöön. 

Vastuuhenkilöt Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat 
Muuta huomioitavaa Henkilöstölähtöinen johtaminen näkyy käytännössä 
 
 
Hattulan kunnan toimintaa ja taloutta johdetaan kuntastrategissa asetettujen tavoitteiden ja menestysteki-
jöiden mukaan. Poliittisen ja viranhaltijajohdon yhteistyö on saumatonta ja se tähtää toiminnoissaan sekä 
päätöksissään henkilöstölähtöisen johtamisen kehittämiseen, mikä näkyy henkilöstön hyvinvointina ja 
kuntalaisten laadukkaina peruspalveluina. Talouden tasapainottamisohjelmaa toteutetaan suunnitelmalli-
sesti ja siihen sitoutuvat niin poliittiset päättäjät, viranhaltijajohto kuin koko henkilöstökin. Jos toimin-
tamenoihin esitetään lisäyksiä, tulee samaan aikaan esittää joko vastaavia tulonlisäyksiä tai 
tuottavuutta parantavia pysyviä rakenteellisia muutoksia. 
 
Kun kunnan työntekijöitä jää eläkkeelle, tulee jokaisessa tapauksessa pohtia, voidaanko tehtävät hoitaa 
joko sisäisin siirroin tai toimintatapoja ja työmenetelmiä tehostamalla. Jatkossa joudumme myös entistä 
enemmän varautumaan henkilöstön uudelleen sijoittamistoimintaan tilanteissa, joissa henkilö ei enää 
terveydellisistä syistä selviydy nykyisestä työstään. Työnantajan tulee varhaisen tuen mallin mukaan 
käynnistää työkykyä tukevat toimenpiteet ja etsiä mahdollisuuksia työllistyä joko kevennettyyn työhön tai 
uudelleen koulutuksen kautta täysin uusiin tehtäviin. Toimialakohtaiset määrärahat eivät voi olla esteenä 
uudelleen sijoittumisen onnistumiselle. Paras ja kustannustehokkain tulos saadaan arvioimalla henkilös-
tön voimavaroja koko kunnan näkökulmasta. Näin toimien on mahdollista ehkäistä ennen aikaiset eläköi-
tymiset ja turvata henkilöstölle mahdollisuus jatkaa töissä vanhuuseläkeikään asti. 
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3 YLEISPERUSTELUT 
 

3.1. Toimintaympäristön kehitys 

3.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne 
 
Suomen talouden tilanne on edelleen vakava. BKT:n kasvu on ollut negatiivinen tai lähellä nol-
laa jo neljättä vuotta peräkkäin. Työttömyys kasvaa ja työttömyysjaksot pitenevät. Taantuman 
jälkeenkin kasvu jää kituliaaksi. Kansainvälisen talouden kehityksestä on syyskuussa 2015 saatu 
jälleen huolestuttavia uutisia. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat edelleen heikentyneet ja Venä-
jän talous jatkaa supistumistaan. Myös kehittyvien talouksien nopein kasvuvaihe on ohitettu en-
nustejaksolla. Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehitty-
neet suotuisasti. Yhdysvaltojen talouden ennustetaan kasvavan lähes kolme prosenttia vuodessa 
ja Isossa-Britanniassa kasvu on laaja-alaista. Euroalueellakin maltillinen talouskasvu on käynnis-
tynyt. 
 
Vuonna 2015 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 0,2 %. Ennusteessa oletetaan hyvin maltil-
lista suhdanteiden paranemista vuoden 2015 viimeisellä vuosipuoliskolla. Tavaroiden ja palvelu-
jen vienti kasvaa 0,9 % ja vastaavasti tuonti laskee vain 0,2 %. Nettoviennin kontribuutio on siis 
positiivinen. Kysyntäeristä yksityinen kulutus on ainoa, joka tänä vuonna lisääntyy prosentin. 
Yksityiset investoinnit alenevat neljättä vuotta peräkkäin ja kuluvana vuonna ne supistuvat 
2 prosenttia. Työllisten määrä arvioidaan 0,7 % edellisvuotta alemmaksi ja työttömyysasteen 
vuosikeskiarvoksi ennustetaan 9,6 %. Erityisen huolestuttavaa on pitkäaikais- ja rakennetyöttö-
mien määrän nopea nousu. Ansiotaso nousee ennusteperiodin aikana hitaasti. Kuluvana vuonna 
ansiotasoindeksi nousee 1,1 % ja seuraavina kahtena vuotena ansiotason ennustetaan nousevan 
1,2 %.  
 
Vuoden 2016 kasvuksi ennustetaan 1,3 %. Kasvun taustalla on investointien suotuisa kehitys. 
Nettoviennin vaikutus talouskasvuun kääntyy negatiiviseksi. Huolimatta viennin asteittaisesta 
noususta tuonti lisääntyy vientiä enemmän johtuen kotimaisen kysynnän virkoamisesta. Yksityi-
sen kulutuksen kasvu hidastuu hieman kuluvasta vuodesta johtuen vaatimattomasta reaalitulojen 
kehityksestä. Työttömyysasteeksi ennustetaan 9,4 %. Kuluttajahintojen nousu kiihtyy, mutta 
pysyy maltillisena ollen noin prosentin. Vuoden 2017 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Ko-
timainen kysyntä on talouskasvun taustalla, sillä nettoviennin vaikutus jää edelleen negatiivisek-
si. Ennustehorisontin aikana Suomen talous kasvaa hiukan potentiaalista tuotantoa nopeammin, 
joten negatiivinen tuotantokuilu supistuu. Julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen 
loppuun saakka, joskin mittavat sopeutustoimet pienentävät sitä. Julkinen velka ylittää tänä 
vuonna 60 prosentin rajan BKT:sta eikä velkasuhde ole taittumassa lähivuosina joskin velkasuh-
teen kasvu hidastuu. 
 
Lähde: Taloudellinen katsaus Syksy 2015,Valtiovarainministeriön julkaisu – 32a/2015 
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Lähde: 5 Taloudellinen katsaus Syksy 2015, Valtiovarainministeriön julkaisu – 32a/2015  
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3.1.2 Kuntatalouden tulevaisuuden näkymiä 
 
Pääministeri Juha Sipilän johdolla valmistellun hallitusohjelman keskeinen sisältö on saada talo-
us ja työllisyys kasvuun. Työllisyysasteen nostaminen neljä prosenttiyksikköä hallituskauden 
aikana on haasteellinen. Mikäli kasvu ja työllisyys paranevat, niiden vaikutus myös kuntatalou-
teen on merkittävä. Pelkästään sopeuttamalla ja leikkaamalla kuntataloudenkaan tasapainoa ei 
saavuteta. Rakenneuudistusten vaikutukset näkyvät puolestaan vasta pidemmällä aikavälillä.  
Hallituksen strategisia tavoitteita ovat terveys ja hyvinvointi, työllisyys, kilpailukyky ja kasvu, 
koulutus ja osaaminen, biotalous ja puhtaat teknologiat, toimintatapojen muuttaminen edistämäl-
lä digitalisaatiota sekä purkamalla sääntelyä ja byrokratiaa. 
 
Kuntavaikutusten yksityiskohtaisen kokonaisarvion esittäminen tai laskeminen on tällä hetkellä 
lähes mahdotonta. Eri ministeriöiden toimintaan suunnitellut muutokset vaikuttavat monella ta-
paa myös kuntiin ja kuntatalouteen. Esimerkiksi kuntien tehtävien vähentäminen ja toiminnan 
joustavoittaminen on hyvä tavoite, mutta uskottavia talousvaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea 
esittää.  
 
Hallitusohjelman liitteenä on arvio julkisen talouden sopeutustoimien vaikutuksista kuntiin. Jul-
kisen talouden sopeutustoimet jakaantuvat ohjelman mukaan vuonna 2019 seuraavasti: 
 
Valtio 2 951 milj. € 
Kunnat 708 
Sotut/Tyel 328 
Yhteensä 4 030 
  
Kuntiin kohdistuvat sopeutustoimet vuoden 2019 tasossa jakaantuvat ehdotuksen mukaan hallin-
nonaloittain seuraavasti:  
 
Opetus, tiede ja kulttuuri 243 milj. € 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 294 
Asiakasmaksut 224 
Sosiaalietuudet 135 
Indeksijäädytykset (valtionosuudet) -195 
Yhteensä 708 
  
Verotuksen osalta merkittävin huomio on, että kuntien korotettua yhteisövero-osuutta ei jatketa 
vuoden 2015 jälkeen. Tämä merkitsee kuntien tulopohjan heikentymistä n. 270 miljoonalla eu-
rolla. Kun kiinteistöveroon tehdään tarkennuksia 100 miljoonan euron edestä ja verovähennykset 
kompensoidaan, niin kuntien veropohjaan tapahtuvat muutokset jäävät noin 170 miljoonaa mii-
nukselle. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisellä ja toimintojen joustavoittamisella 
tavoitellaan noin miljardin vahvistusta julkiseen talouteen. Miten tämä käytännössä toteutuu, on 
vielä epäselvää. Kun valtion osuus peruspalvelujen rahoitukseen on vain neljännes, tärkeätä on, 
että kuntien valtionosuuksia alennetaan vain neljänneksellä siitä summasta jolla kuntien tehtävä-
kenttä vähenee. Asiakasmaksutulojen osalta ehdottoman tärkeätä on, että ne vahvistavat kuntata-
loutta täysimääräisesti. 
 
Alustavan arvion mukaan kuntatalouden rahoitusasema paranisi vuoden 2019 tasossa noin 0,5 
miljardia euroa mikäli hallitusohjelmassa esitetyt toimenpiteet toteutetaan hallitusohjelman mu-
kaisesti. Tämän lisäksi tulevat mahdolliset tehtävien ja velvoitteiden vähennykset sekä rakenne-
muutosten vaikutukset. Myös kansaneläkeindeksin jäädytys tulee vaikuttamaan kuntien verotu-
loihin.  
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1. Kuntatalouden tila ja toteutunut kehitys  
 
 Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate pysyi vuoden 2014 tilinpäätöspäätösarvioi-
den mukaan kutakuinkin vuoden 2013 tasolla, ollen 2,8 mrd. euroa. Koko kuntatalouden tasolla 
vuosikate kattoi käyttöomaisuuden poistot. Kuntien lainakanta kasvoi kuitenkin edelleen voi-
makkaasti, joskin hieman edeltäviä vuosia maltillisemmin. Suurimpien (yli 100 000 asukkaan) 
kuntien osuus lainakannan kasvusta oli noin puolet. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä 
(arviolta 14) näyttäisi olevan puoliintumassa edellisvuodesta. Heikon talouden kuntien arvioin-
timenettelyyn olisi tulossa yksi uusi kunta. 
 
Kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehneet säästöjä ja tehostaneet toimintaansa pitkitty-
neen heikon taloustilanteen vuoksi. Tämän ohella kuntaverotusta on jouduttu kiristämään. Suh-
dannetilanteen, verotulojen hidastuneen kasvun sekä valtiontalouden tervehdyttämisen ohella 
kuntien käyttötalouden kireän tilanteen taustalla on useita tekijöitä, kuten tehtävien ja velvoittei-
den lisääminen, muuttoliike ja ikääntymiskustannusten asteittainen nousu. Kireästä taloustilan-
teesta huolimatta kuntatalouden investoinnit ovat kasvaneet jatkuvasti. Niiden suhdanneprofiili 
eroaa sekä talouden muiden pääsektorien kehityksestä että kuntien investointikäyttäytymisestä 
1990-luvun lamassa, jolloin investoinnit jäädytettiin muutamassa vuodessa liki puoleen. Tuolloin 
kuntien rahoituskustannukset (korkotaso) olivat tosin olennaisesti korkeammat ja kirjanpitojär-
jestelmä erilainen (mm. poistojärjestelmä).  
 
Käyttötalouden kireys johtaa tilanteeseen, missä tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen, 
vaan kuntakentän velka jatkaa kasvuaan ja verotus kiristyy. Käyttötalouden rasitusta kuvaa myös 
se, että investointien kasvusta huolimatta niiden suhteellinen osuus kuntatalouden kokonaisme-
noista on 2000-luvulla laskenut. 
 
2. Kuntien lähivuosien toimintaympäristö  
 
Uusimmat talousennusteet eivät anna selkeitä merkkejä talouskasvun riittävästä piristymisestä. 
Tämän seurauksena kuntien verotulojen kasvun arvioidaan olevan lähivuosina vaimeaa. Vaati-
mattomat kasvunäkymät vaikeuttavat entisestään julkisen talouden tervehdyttämistä. Väestön 
ikääntymisestä johtuva laskennallinen palvelutarve etenkin sosiaali- ja terveystoimessa kasvaa 
selvästi tulevalla vaalikaudella. Valtaosa noususta kohdistuu yli 65-vuotiaisiin, mutta myös pe-
ruskouluikäisten kustannuksissa on painetta. Alueellisesti suurin laskennallinen nousupaine on 
suurissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa.  
 
Kunta-alan henkilöstön määrä on kääntynyt hienoiseen laskuun. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
henkilöstön määrä kuitenkin kasvaa sekä kunta-alalla että yksityisellä ja kolmannella sektorilla. 
Lähivuosina sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstökehitykseen liittyy mittava laskennallinen 
nousupaine. Samalla henkilöstön eläköityminen ja muuttoliike aiheuttavat alue- ja toimialakoh-
taisia työvoiman saantiongelmia. Haasteena on osaavan työvoiman riittäminen niin julkisiin pal-
veluihin kuin kansantalouden tuottavuuskehityksen kannalta olennaiselle avoimelle sektorille.  
 
Kuntatalouden ja koko julkisen talouden ohjauksen sekä menopaineiden hallinnan kannalta sosi-
aali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen onnistuneella ratkaisulla ja toteutuksella on suuri 
merkitys. SOTE -uudistuksen valmistelua jatketaan tulevalla hallituskaudella erityisesti perustus-
lakivaliokunnan lausunnossa esittämät reunaehdot huomioon ottaen. Jatkovalmistelussa tulee 
lisäksi ottaa huomioon mm. terveydenhuollon monikanavarahoituksen purkamiseksi tehty selvi-
tystyö sekä valtiovarainministeriön työryhmän helmikuussa 2015 tekemä ehdotus ns. SOTE -
budjettikehyksen käyttöön ottamiseksi. 
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3. Kuntatalouden kehitysnäkymät tulevalle vaalikaudelle  
 
Kuntatalouden kehitysarvion mukaan kuntatalouden vuosikate heikkenee selvästi vuonna 2015, 
eikä tilanne ilman korjaavia toimenpiteitä lähivuosinakaan muutu parempaan, vaan painelaskel-
man mukaan vuosikatteen ja poistojen ero kasvaisi jatkuvasti. Tällainen kehitys johtaisi heikon 
talouden kuntien määrän selvään nousuun. Kuntakohtaisessa tarkastelussa suurimmat laskennal-
liset sopeuttamistarpeet näyttäisivät olevan alle 10 000 asukkaan kunnissa. Kuntien ja kuntayh-
tymien investointitarpeet ovat edelleen mittavat, ja investointien on arvioitu pysyvän lähivuodet 
korkealla tasolla. Edellä kuvattu vuosikatekehitys huomioon ottaen tämä johtaisi kuntatalouden 
velan kiihtyvään kasvuun.  
 
Kuntatalouden rahoitustasapainon kannalta kriittisin kysymys on, miten käyttötaloudesta saatai-
siin siirrettyä liikkumavaraa investointeihin niin, että työn verotus ei kiristyisi ja velka kasvaisi. 
Tämän ehkäisemiseksi kuntien tehtäviä ja velvoitteita on arvioitava sekä kestävän rahoituksen 
että tuottavuuden nostopotentiaalin näkökulmista. Investointien priorisointiin liittyvä haaste on 
vastata ikääntymisen ja muuttoliikkeen aiheuttamaan kysynnän muutokseen ja huolehtia samalla, 
että infrastruktuurin ja rakennusten korjausvelka sivukustannuksineen pysyy kohtuullisena. Nyt 
velalla rahoitettujen investointien lyhennykset tulevat maksuun ensi vuosikymmenellä, kun 
ikääntymismenot kuormittavat kuntataloutta. On huomionarvoista, että kuntien velan riskipitoi-
suutta kuvaavat tunnusluvut, omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus, ovat heikenty-
neet 2000-luvulla selvästi.  
 
4. Kuntatalous ja uusi julkisen talouden ohjausjärjestelmä  
 
Julkisen talouden suunnitelman kautta toteutettavan kuntatalouden makro-ohjauksen tavoitteena 
on luoda toimintamalli, jolla kuntasektorin vastuulla olevien palvelujen järjestämisen ja niiden 
rahoituksen kokonaisuus pidetään tasapainossa suhteessa julkisen talouden että koko kansanta-
louden kantokykyyn. Julkisen talouden suunnitelmaa koskevan asetuksen mukaan tulevan halli-
tuksen ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa asetetaan rahoitusaseman markkinahin-
taista bruttokansantuotetta koskeva tavoite koko julkiselle taloudelle sekä erikseen kullekin jul-
kisen talouden osa-alueelle, ml. kuntataloudelle. Lisäksi asetetaan tämän tavoitteen kanssa joh-
donmukainen euromääräinen rajoite valtion toimenpiteistä kuntataloudelle aiheutuvalle menojen 
muutokselle.  
 
Ikääntymiseen liittyvien menopaineiden kohdistuminen yhä enemmän kuntiin ja kuntayhtymiin 
kasvattaa kuntatalouden suhteellista merkitystä osana julkista taloutta. Tämä korostuu niin kestä-
vyysvajeen korjaamisessa kuin myös suhteessa EU:n puitteissa tarkasteltaviin alijäämä- ja vel-
kakriteereihin. Julkisen talouden ja kuntatalouden tervehdyttämisessä tarvitaan sekä valtion että 
kuntien toimenpiteitä. – Uuden kuntalain kiristyneiden taloussäännöksien tarkoitus on ohjata 
kuntia ja kuntayhtymiä kohti ennakoivampaa ja kokonaisvaltaisempaa taloudenhoitoa. Alijäämi-
en kattamista koskeva sääntely ei kuitenkaan itsessään varmista sitä, että julkisen talouden suun-
nitelmassa asetetut tavoitteet paikallishallinnon rahoitusasemalle ja velalle toteutuvat. 
 
Kuntalain mukaisen kunnan talouden ohjauksen ja julkisen talouden suunnitelman kautta tapah-
tuvan kuntatalouden makro-ohjauksen yhteisen kokonaisuuden tarkoitus on kuitenkin ohjata 
kuntien ja kuntayhtymien taloudellista käyttäytymistä kuntataloutta ja täten myös koko julkista 
taloutta tervehdyttävään suuntaan. Uuden kuntalain mukaan kuntatalousohjelmassa tulee käsitel-
lä rahoitusperiaatteen toteutumista, mitä myös perustuslakivaliokunta on useassa yhteydessä 
edellyttänyt. Periaatteen täsmällinen todentaminen on monestakin syystä vaikeaa, eikä yksiselit-
teistä menetelmää ole tähän mennessä kehitetty. Tässä teknisessä kuntatalousohjelmassa rahoi-
tusperiaatteen toteutumista arvioidaan laskennallisilla kuntakohtaisilla poikkeamilla rahoitus-
tasapainosta. Tätä poikkeamaa on suhteutettu kunnan tuloveroprosenttien sopeutustarpeeseen. 
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Tarkoitus on hahmottaa yksittäiseen kuntaan kohdistuvaa kokonaisrasitusta. Tämän mekaanisen 
tarkastelun keskeisin havainto on kuntakohtaisen hajonnan suuruus.  
 
Lähde: Taloudellinen katsaus Syksy 2015, Valtiovarainministeriön julkaisu – 32a/2015 

 
Alla Tilastokeskuksen ja VM:n arvio kunta-alan velkamäärän muutoksesta v. 2019 
 

 
 
Kunta-alan sopimuskauden ensimmäinen jakso 1.3.2014–31.12.2015 (22 kk) 
 
Kunta-alalla saavutettiin vuoden 2014 loppupuolella neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuk-
sista vuosille 2014–2016. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten kunnallisten työ- ja virka-
ehtosopimusten sopimuskausi on voimassa 31.1.2017 asti ja kausi koostuu kahdesta osasta. En-
simmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa ja sille ajoittuu kaksi sopimuskorotusta. Pää-
sääntöisesti vuoden heinäkuuhun ajoittuneiden sopimuskorotusten kustannusvaikutus on keski-
määrin 0,8 %. Korotuksen talousarviovaikutus on puolet tästä eli 0,4 %.  
 
Vuonna 2015 sopimuskorotukset toteutettiin pääsääntöisesti 1.7.2015. Keskimäärin sopimusko-
rotuksen kustannusvaikutus on 0,4 prosenttia, mutta koska jo vuonna 2014 voimaan tullutta vuo-
silomauudistusta rahoitettiin näistä varoista, vuoden 2015 kustannusvaikutus pienenee kunta-
alalla keskimäärin 0,3 prosenttiin. Palkkakustannuksiin vaikuttaa myös 0,4 prosentin suuruinen 
palkkaperintö, minkä vuoksi sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuonna 2015 on noin 0,6 
prosenttia. Toisen jakson sopimusratkaisusta on neuvoteltu kesällä 2015. Kuntien palkkauskus-
tannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden siis varsin maltillisesti. Valtiovarainministeriön 
ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna kuitenkin sopimuskoro-
tusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli 1,2 prosenttiin. Ensi vuonna ansiotasoindeksin arvi-
oidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa. 
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Palkantarkistus 1.7.2015 lukien 
 
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat käyneet neuvottelut työlli-
syys- ja kasvusopimuksen mukaisesta 0,40 prosentin korotuksen keskitetystä käytöstä ja sen to-
teuttamistavasta keväällä 2014. Osapuolet ovat sopineet, että KVTES IV luvun vuosilomamää-
räysten aiheuttama kustannusvaikutus 0,1 prosenttiyksikköä vähennetään 0,4 prosentista.  
 
Sopimuskauden toinen jakso 1.1.2016–31.1.2017 (13 kk) 
 
Kunta- alalla saavutettiin 25.6.2015 neuvotteluratkaisu Kuntatyönantajat KT:n ja kunta-alan pää-
sopijajärjestöjen välillä Työllisyys- ja kasvusopimuksen (Tyka) toisen jakson sopimuskorotuk-
sista. Liiton hallitus hyväksyi 1.7.2015 neuvottelutulokset Kunnallista yleistä virka- ja työehto-
sopimusta (KVTES), Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS) ja Kun-
nallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimusta koskien. 
 
Kunta-alan sopimukset ovat voimassa 13 kuukautta 1.1.2016–31.1.2017. Tämän jälkeen sopi-
musten voimassaolo jatkuu 31.1.2017 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei niitä kirjallisesti irtisanota 
viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. 
 

Kuntien tulot vuosina 2015–2017  

Kunnallisverotukseen esitetyt muutokset 

Valtion talousarvioesityksen mukaan tuloverotukseen on vuodelle 2016 tulossa pääasiassa 
verotusta keventäviä muutoksia. Budjettiesityksen mukaan muutokset vähentävät kuntien ve-
rotuloja noin 262 miljoonalla eurolla. Veroperustemuutosten vaikutukset on esitetty kompen-
soitavaksi kunnille valtionosuuksien lisänä. Suurin yksittäinen vaikutus kuntien verotuloihin 
on esitetyllä työtulovähennyksen korottamisella, joka vähentää kuntien verotuloja noin 218 
miljoonalla eurolla. 

Tämän lisäksi veroperusteiden indeksitarkistus ansiotulojen kasvua vastaavasti vähentää kun-
nallisveron tuottoa noin 49 miljoonalla eurolla. Muita verotuloja vähentäviä muutoksia ovat 
avainhenkilölain voimassaolon jatkaminen (-13 miljoonaa) ja korkeakouluille annettujen lah-
joitusten verovapaus (-1 miljoona). Kunnallisveron tuottoa taas lisäävät muutokset merityötu-
lovähennyksen rakenteeseen (5 miljoonaa) ja asuntolainojen korkovähennyksen supistaminen 
siten, että koroista on vähennyskelpoista enää 60 % (14 miljoonaa). Veromenetykset on esitet-
ty kompensoitavaksi kunnille valtionosuuksien lisäyksenä.  

 Yhteisövero-osuuden määräaikainen korotus päättyy 
  
Yhteisöveron osalta ei ole tällä hetkellä tiedossa vireillä olevia lakimuutoksia, jotka vaikuttai-
sivat tulevina vuosina merkittävästi yhteisöverokertymään. Aiempien päätösten seurauksena 
kuntien jako-osuuden määräaikainen korotus päättyy vuoden 2015 lopussa ja kuntien yhteisö-
vero-osuus jää sen johdosta noin 258 miljoonaa alhaisemmaksi. Vaikutus ei näy jaksotussyistä 
kokonaisuudessaan kuntien verotulojen kertymässä vielä vuonna 2016. Vuoden 2016 tilitykset 
vähenevät muutoksen johdosta arviolta -222 miljoonalla eurolla. 
  
Kiinteistöverotukseen esitetyt muutokset  

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta on esitetty muu-
toksia vuosille 2016 ja 2017. Vuodelle 2016 kiinteistöverotukseen esitetään muutoksia muiden 
kuin vakituisten asuinrakennusten, voimalaitosten sekä rakentamattoman rakennusmaan vero-
prosenttien enimmäismäärään.   
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Vuodelle 2016 on esitetty seuraavia muutoksia kiinteistöveroprosenttien ylärajoihin: 
 
1. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää esitetään korotet-
tavaksi siten, että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten 
asuinrakennusten enimmäismäärää korkeampi nykyisen 0,6 prosenttiyksikön sijasta. 
2. Voimalaitosrakennuksen ja rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärää esitetään 
korotettavaksi 2,85 prosentista 3,10 prosenttiin. 
3. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi 
3,0 prosentista 4,0 prosenttiin. 

Valtionvarainministeriön arvion mukaan huomattavan moni kunta, joka tällä hetkellä soveltaa 
lain sallimia ylärajoja, käyttäisi hyväkseen mahdollisuutta korottaa kiinteistöveroprosenttia 
uusille ylärajoille. Tällä perusteella on arvioitu, että vuonna 2016 kunnille voisi kertyä laki-
muutoksen mahdollistamien korotusten kautta noin 25 miljoonaa euroa lisää kiinteistöverotu-
loja. Vuonna 2017 kiinteistöverotulojen on tällä perusteella arvioitu kasvavan vielä noin 3 
miljoonalla eurolla. Lakimuutos ei pakota kuntia korottamaan kiinteistöveroprosentteja vuo-
delle 2016, joten lisätuottojen saaminen vaatii kuntien omia päätöksiä veroprosenttien koro-
tuksista.  

Vuodelle 2017 esitetään muutoksia yleisen sekä vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero-
prosenttien ala- ja ylärajoihin. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousisi 0,80—1,55 
prosentista 0,86—1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37—0,80 
prosentista 0,39—0,90 prosenttiin. Kuntien tulee siis viimeistään vuoden 2017 kiinteistövero-
tuksessa nostaa veroprosenttinsa vähintään uusille alarajoille. Alarajojen korotuksien johdosta 
kunnille kertyisi noin 24,3 miljoonaa euroa lisää verotuloja. Yleisen kiinteistöveroprosentin 
alarajan korotuksen osalta kertyisi lisää noin 17 miljoonaa euroa ja vakituisten asuinrakennus-
ten osalta noin 7,3 miljoonaa euroa. Kaikkiaan 60 kunnan olisi viimeistään vuonna 2017 koro-
tettava yleistä kiinteistöveroprosenttia ja 25 kunnan vakituisten asuinrakennusten veroprosent-
tia.  

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saa-
tavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Tämä toteute-
taan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. 
Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi eri-
laiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa 
tasataan kunnan verotulojen perusteella.  

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministe-
riön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009, muut 676/2014) ja 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusra-
hoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.  

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta siten, kuin järjestelmää 
on muutettu lailla 676/2014 (He 38/2014). Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja 
määräytymisen kriteereitä on muutettu olennaisesti. Keskeiset perusperiaatteet ja rakenteet 
säilyvät. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus säilyy nykyisellään. Valtionosuuden laskennal-
linen peruste muuttuu vuosittain ns. automaattimuutosten perusteella. Näitä ovat määräytymis-
tekijöiden, esimerkiksi asukasmäärien, oppilasmäärien ja muiden laskennan perusteena olevi-
en määrien muutokset ja kustannustason muutoksesta johtuvat hintojen muutokset (indeksiko-
rotus). 
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Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen järjestelmän mukaan peruspalvelujen laskennallisia kus-
tannuksia koskee yksi yhteinen ikäryhmitys. Ikäryhmitys on seuraava:  

–5- - -12- –15- –18- –64-
–74- –84- -vuotiaat  

Järjestelmään sovelletaan ikäryhmityksen lisäksi seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttö-

myysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Las-
kennallisen osan valtionosuus saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisten kustan-
nusten yhteismäärästä kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohti yhtä 
suuri (3 522,51 €). Tämän lisäksi kunnalle myönnetään valtionosuutta kolmen lisäosan perus-
teella. Lisäosissa ei ole omarahoitusosuutta. Lisäosia ovat syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus 

ja saamelaisuus. 

Laskennallisten kustannusten ja lisäosien perusteena ovat vuosittain vahvistettavat perushinnat 
ikäryhmille, kriteereille ja kolmelle lisäosalle. Laskennalliset kustannukset muodostuvat:  

äryhmittäin: asukasluku x perusosan hinta ja  

 

Sairastavuus lasketaan sairastavuuskertoimen perusteella, jonka pohjana ovat keskeiset kan-
sansairaudet. 

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäkausi, 
jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna 2015 muutos voi olla enintään +/- 50 
euroa asukasta kohti. Esimerkiksi kunnalta, joka laskelmien mukaan hyötyy 150 euroa asukas-
ta kohti, valtionosuutta on vähennettävä 100 euroa asukasta kohti, jotta enintään +50 euroa 
asukasta kohti toteutuu. Siirtymäkausi vaimentaa merkittäväsi uudistuksen vaikutuksia 

Työmarkkinatuen kustannusten kompensaatio  

Työttömyysturvalakia on muutettu 1.1.2015 alkaen työmarkkinatuen rahoitusvastuuta koske-
vilta osin. Uuden lain mukaan kuntien roolia ja vastuuta pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa 
korostetaan. Valtio kompensoi kunnille työmarkkinatuesta aiheutuneet lisäkustannukset. 
Kompensointi toteutetaan yhteisöveron jako-osuutta korottamalla (korotus 1,81 prosenttiyk-
sikköä). Kunnat voivat aktivoinnilla siirtää osan työmarkkinatukikuluista takaisin valtiolle, 
mutta tällöin kuntien on rahoitettava aktivointitoimia merkittävästi enemmän kuin pelkän 
työmarkkinatukiosuuden maksaminen edellyttäisi. Tällöin ei myöskään valtion säästötavoite 
toteudu, koska työmarkkinatuen rahoitusvastuu on aktiivitoimien ajalta kokonaisuudessaan 
valtiolla ja valtio myös osaltaan osallistuu aktiivitoimien rahoitukseen. 

Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnista kunnille aiheutuvia kustannuksia on vuoden 2015 alusta 
kasvattanut myös palkkatukiuudistus. Palkkatuessa on siirrytty yritysten ja kuntien osalta pro-
senttiperusteiseen palkkatukeen. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden palkkatuki olisi esityk-
sen mukaan korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista (ilman lomarahoja). Esityksessä kaa-
vaillut tukitasot vähentäisivät merkittävästi erityisesti pitkään työmarkkinatuen varassa työt-
tömänä olleiden mahdollisuuksia työllistyä palkkatuella.  
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3.1.3 Hattulan kunnan kehityssuunnat 
 
Hattulan kunnan tulevaisuutta on rakennettu yhteistyössä luottamushenkilöiden, viranhaltijajoh-
don, henkilöstön sekä paikallisten asukkaiden, yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa järkevää 
ja toimivaa seutuyhteistyötä unohtamatta. Hattulan valtuusto sitoutui syksyllä 2013 yhteiseen 
strategiaan ja talouden tasapainottamisohjelmaan. Nämä asiakirjat ohjaavat ja viitoittavat Hattu-
lan kunnan tulevaisuuden toimintaa ja taloutta. Tavoitteena on päivittää kuntastrategiaa sekä 
toimenpideohjelmaa vuoden 2016 keväällä. Samoin hallintosääntö ja konserniohjeet tulee päivit-
tää vastaamaan uuden kuntalain sisältämiä muutoksia. 
 
Talouden tulos on saatu käännettyä vuonna 2013 myönteiseen suuntaan, kuten alla oleva tauluk-
ko osoittaa. Taulukkoon on päivitetty luvut tilinpäätöksestä 2014, tilinpäätösennuste 2015, talo-
usarvio 2016 sekä suunnitelmavuodet 2017 – 2018. Suunnitelman mukaan kumulatiivinen yli-
jäämä vuoden 2018 lopussa on noin seitsemän miljoonaa euroa. Tämän tavoitteen toteutuminen 
edellyttää kaikkien sitoutumista kuntastrategiaan ja talouden tasapainottamisohjelmaan. 
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Asukasluvun hallittu kasvu mahdollistaa kunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvun. Hat-
tulan kunnan asukasluku kasvoi 0,6 prosenttia vuonna 2014 ja kasvun arvioidaan olevan keski-
määrin 0,3 prosenttia vuosina 2015 – 2018. 
 

 
 
Yllä olevat luvut ovat arvioita, jotka perustuvat valtakunnallisen työttömyysasteen kehitystren-
diin. Taloustilanteen arvioidaan kääntyvän maltilliseen kasvuun vuoden 2016 aikana. 
 
Hattulan kunnan työttömyysaste on pysytellyt valtakunnan tasoon verrattuna kohtuullisella tasol-
la. Ensi vuonna jatketaan työllisyyden hoitoon panostamista entistä enemmän tehostamalla työl-
lisyyspalveluja. Talousarvioon on varattu määrärahat palkkatuella työllistämiseen, työmarkkina-
tuen kuntaosuuteen sekä työllisyyskoordinaattorin palkkaukseen. Työllisyyden hoitoon varatut 
määrärahat on siirretty yleishallinnosta perusturvalautakunnan alaisuuteen, jotta kokonaisuus on 
tehokkaammin hallittavissa yhden toimielimen kautta.  
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Alla olevasta taulukosta näkyy vuosien 2006 – 2015 Hattulan kunnan talouden kehitys. Punainen 
viiva kertoo, että kunnan kokonaismenot ovat pääasiassa olleet suuremmat kuin kokonaistulot 
aina vuoteen 2012 asti. Tämän vuoksi myös rahoitusasema on heikentynyt, mikä näkyy velkaan-
tumisena ja kumulatiivisen ylijäämän vähentymisenä. Velanoton lisääntymistä selittää myös 
vuoden 2015 aikana käynnistynyt Juteinikeskuksen rakentaminen, mikä on Hattulan kunnan suu-
rin investointikohde 2000 – luvulla. 
 
Talouden tasapainottamisohjelmassa ja kuntastrategiassa päätetyillä toimenpiteillä on talouden 
suunta saatu käännettyä. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä kumulatiivinen ylijäämä oli 4,8 miljoo-
naa euroa.  Suunnitelmakauden 2018 lopussa arvioidaan kumulatiivisen ylijäämän olevan noin 
seitsemän miljoonaa euroa. 
 
 
 

 



16 
 
4 TALOUSARVION JA SUUNNITELMAVUOSIEN LAADINTAPERUSTEET 
 
Kuntalain 8. luvun 65 § määrittelee talousarviolle ja taloussuunnitelmalle seuraavat vaatimukset: 

”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi 
talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma 
kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman 
ensimmäinen vuosi. 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan valtuustotason sitovat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia siten, että edellytykset kunnan 
tehtävien hoitamiseen turvataan. 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena 
suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos 
taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätet-
tävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan val-
tuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). 

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä 
siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai 
nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoi-
tusosa. 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muu-
toksista päättää valtuusto.” 

Tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa tuovat talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kokonaistalouden 
näkökulman ja käyttötalous- ja investointiosa toiminnan ohjauksen näkökulman.  
 
Talousarvioasetelma vastaa kunnan johtosäännöillä vahvistettua organisaatiorakennetta, mikä 
selkeyttää vastuuta toiminnan tuloksista ja määrärahojen käytöstä.  Asetelmassa korostuu talous-
arvion tekstiosa, jossa esitetään valtuuston vahvistamien määrärahojen lisäksi kunkin tulosalueen 
sitovat tavoitteet eli se, mitä määrärahalla on tarkoitus saada aikaan.  
 
Käyttötalousosassa käsitellään juoksevasta toiminnasta aiheutuvat menot ja tulot. Siinä esite-
tään kunnan tehtävien hoitamisesta vastaaville toimielimille osoitetut määrärahat, tuloarviot ja 
tavoitteet tulosalueittain.  Käyttötalouden toimintaan saatavat valtionosuudet merkitään tuloslas-
kelmaosaan.  
 
Valtuusto hyväksyy käyttötalousosan määrärahat tulosaluetasolla. Sen jälkeen asianomaiset toi-
mielimet päättävät määrärahojen tarkemmasta käytöstä vahvistamalla käyttösuunnitelman, jos-
sa määrärahat jaetaan tulosyksiköille. Määrärahat on mahdollista jakaa tässä vaiheessa muullakin 
tavalla kuin talousarvion laatimisvaiheessa on tehty, kunhan pysytään valtuuston vahvistamien 
euromäärien puitteissa. Hallintokunnat eivät kuitenkaan voi ottaa mukaan sellaisia menoja, jotka 
ovat valtuuston sitovasti hyväksymien meno- tai tuloerien vastaisia. Lisäksi menojen on oltava 
valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisia. Käyttötalousosasta siirretään tulosalueiden menot 
ja tulot tuloslaskelmaosaan.  
 
Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja 
muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin 
poistoihin. Tuloslaskelmaosaan merkitään verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot, 
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satunnaiset tulot ja menot, suunnitelman mukaiset poistot sekä tuloksen käsittelyerät. Tuloslas-
kelmaosasta siirretään vuosikatteen osoittama määrä rahoitusosaan. 
Investointiosassa esitetään investoinnit ja niihin saatavat valtionosuudet toimielimittäin, hanke-
ryhmittäin ja hankkeittain. Investointimenot ja tuloerät siirretään bruttomääräisinä rahoitusosaan.  
 
Rahoitusosassa käsitellään edellä mainittujen vuosikatteen ja investointimenojen sekä niihin 
saatavien tulojen lisäksi muut käyttöomaisuuden myyntituotot.  Näiden jälkeen saadaan arvio 
siitä, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on ylijäämäi-
nen tai alijäämäinen. Kun vielä huomioidaan antolainauksen, lainakannan, oman pääoman muu-
tos ja muut maksuvalmiuden muutokset saadaan selville talousarviovuoden toiminnan aiheutta-
ma kassavarojen muutos.  
 
Talousarviomäärärahat voivat olla kolmenlaisia: 
 
1. Ulkoiset menot/tulot ovat niitä, jotka maksetaan rahana kunnan kassasta/ kassaan.  
2. Sisäiset menot/tulot ovat maksuja, jotka kunnan eri yksiköt maksavat toisiltaan ostamistaan/ 

toisilleen myymistään palveluista. Sisäiset menot ja tulot ovat tuloslaskelmassa samansuurui-
set, joten niillä ei ole tulosvaikutusta.  

3. Kustannuslaskennalliset erät (laskennalliset korot ja poistot) ovat lisätietona, jota käytetään 
mm. yksikkökustannusten laskennassa.  Kunnan talousarviossa ei näitä eriä ole laskettu. 

4.1 Voimassa oleva taloussuunnitelma 2015 – 2017 

 
Hattulan kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman 2015 – 
2017 joulukuussa 2014. Taloussuunnitelma perustuu kunnan strategiaan ja talouden tasapainot-
tamisohjelmaan, joiden tavoitteena on saada kunnan talous terveelle pohjalle laadukkaat perus-
palvelut turvaten. Lisäksi tavoitteena on sisäisesti ja ulkoisesti yhteistyökykyinen organisaatio 
sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö. 
 
 

KÄYTTÖTALOUSOSA TP2014 MTA2015
Tot. 09 
2015 TS2016 TS % TS2017 TS %

Toimintatuotot 11 046 10 495 7 063 10 592 0,9 10 654,0 0,6

Valmistus omaan käyttöön 15

Toimintakulut -53 524 -53 615 -38 841 -53 886 0,5 -54 404 1,0

     Henkilöstökulut -20 933 -20 767 -15 401 -20 786 0,1 -20 996 1,0

     Palvelujen ostot -24 414 -25 131 -17 868 -25 341 0,8 -25 576 0,9

     Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 360 -2 340 -1 628 -2 351 0,5 -2 371 0,9

     Avustukset -2 315 -2 104 -1 773 -2 119 0,7 -2 138 0,9

     Muut toimintakulut -3 502 -3 273 -2 171 -3 289 0,5 -3 323 1,0

 Toimintakate -42 478 -43 120 -31 763 -43 294 0,4 -43 750 1,1

 Verotulot 35 322 35 740 29 190 36 600 2,4 37 730 3,1

 Valtionosuudet 10 276 9 350 7 115 9 209 -1,5 9 356 1,6

 Rahoitustuotot ja kulut -150 -174 15 -544 212,6 -544 0,0

 Vuosikate 2 970 1 796 4 558 1 971 9,8 2 792 41,7
 Poistot ja arvonalentumiset 1 517 1 345 1 151 1 400 4,1 1 725 23,2

Satunnainen tuotto, HAMK 505

 Tilikauden yli-/alijäämä 1 957 451 3 407 571 26,7 1 067 86,9  
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4.2 Talouden tasapainottamisohjelma 2013 – 2016 

 
Valtuusto on kokouksessaan 16.10.2013 hyväksynyt kunnan talouden tasapainottamisohjelman 
ja osana sitä vuosien 2014 - 2016 tasapainottamistoimenpiteet ja säästöt. Talouden tasapainotta-
misohjelman kokonaisvaikutus on 3,4 milj. euroa. 
 
Kuntalain 65.3 pykälässä on säännös, jonka mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa 
tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimis-
vuonna ei arvioida kertyvän ylijäämää.  Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukaute-
na, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjel-

ma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (ali-

jäämän kattamisvelvollisuus). Hattulan kunnan taseessa 31.12.2014 on kumulatiivista ylijäämää 
yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Suunnittelukauden 2018 lopussa kumulatiivisen ylijäämän arvioi-
daan olevan noin seitsemän miljoonaa, jos noudatetaan talouden tasapainottamisohjelmaa eikä 
valtio lisää uusia ylimääräisiä rasitteita kunnan talouteen. 
 
Taloutta voidaan tasapainottaa mm. seuraavin toimenpitein:  

- käyttötuloja lisätään (palvelumaksuja korotetaan vuosittain kustannustason nousua vas-
taavasti, lisätään maksullisia palveluja)  

- käyttömenoja vähennetään (palvelutuotantoa tehostetaan, seudullista yhteistyötä lisätään) 
- veroratkaisut (1 %:n korotus tuloveroprosenttiin merkitsee noin 1,6 milj. euron lisävero-

tuloa)  
- investointeja vähennetään ja käyttöomaisuutta myydään  
- kunnan maapolitiikkaa uudistetaan ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja ja käyttä-

mällä mahdollisuuksien mukaan maa- ja metsäalueita vaihtoalueina 
- kaavoituskuluja siirretään tonttien ja maa-alueiden myyntihintoihin 
- vahvistetaan henkilöstösuunnittelua ja varmistetaan henkilöstömäärän hallittu kasvu. 

 
Tasapainoisen talouden tavoitteena on saavuttaa vuosikate, joka kattaa suunnitelman mukaiset 
poistot ja samalla riittää rahoittamaan investointimenoja ja lainanlyhennyksiä. Talousarviossa 
2015 odotetaan 35,7 miljoonan (1,2 %) verokertymää. Verotuloarvio on maltillinen ja suhteutet-
tu yleiseen taloudelliseen tilanteeseen sekä työttömyysasteen kasvuun. Valtionosuuksia Hattulan 
kunta menettää 50 euroa/asukas vuonna 2015. Vuoden 2016 menetys on noin 20 euroa/asukas. 
Vuoden 2015 valtionosuuksien talousarviovaraus on 0,9 miljoonaa euroa (- 9,0 %) pienempi 
kuin vuoden 2014 valtionosuus. Valtionosuuden alenemaan vaikuttaa 1.1.2015 voimaan tullut 
VOS -uudistus sekä lukion siirtyminen Tavastian ylläpitämäksi elokuussa 2014. 
 
Vuoden 2015 talousarviossa toimintatuottoarvio on - 5,0 %, toimintakuluarvio 0,2 % ja toimin-
takatteen kasvu 1,5 prosenttia verrattuna vuoden 2014 talousarvioon.  
 
Talouden tasapainottamisohjelmassa (TT-ohjelma) edellytetään, että talousarvio laaditaan noin 
400 000 euroa ylijäämäiseksi, vaikka valtionosuuksia menetetään suunnitelmakaudella noin 
700 000 €. Lisäksi TT-ohjelman rakenteelliset muutokset on viety talousarvioon. Suurin huolen-
aihe tulevien vuosien suunnitelmien osalta on yhteistoimintojen kallistuminen ja erityisesti eri-
koissairaanhoidon mahdollinen kulujen kasvu ja kumulatiivisen alijäämän kattamisvelvoite. Täl-
le haasteelle on löydettävä ratkaisuja yhteistyössä maakunnan kuntien kanssa. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon uudistus toteutunee 2019 aikana ja sen vaikutuksia kunnan talouteen on lähes 
mahdotonta vielä arvioida. Edellä mainittuja taloudellisia menetyksiä ei talouden tasapainotta-
misohjelman mukaan voida korjata veronkorotuksilla vaan aidoilla palvelurakenteeseen tehtävil-
lä muutoksilla ja toiminnan tehostamisella. 
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5 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 

5.1 Taloutta ja toimintaa koskevat ohjeet ja säännöt 

 
Kuntien taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja -asetus, 
kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston antamat ohjeet sekä kunnan hallintosääntö, kunnan 
talouden hoitoa ja sisäistä valvontaa koskevat yleisohjeet, talousarvio ja taloussuunnitelma sekä 
poistosuunnitelma. Kuntalain 67 §:ssä on säännökset kunnan kirjanpidosta. Talousarviossa val-
tuustotason sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet perustuvat voimassa olevaan strategi-
aan ja talouden tasapainottamisohjelmaan. 
 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut sitovat yleisohjeet kunnan ja kuntayhtymän: 
 

 tuloslaskelman laatimisesta 
 rahoituslaskelman laatimisesta 
 taseen laatimisesta 
 suunnitelman mukaisista poistoista 
 konsernitilinpäätöksen laatimisesta 
 liikelaitoksen ja taseyksikkönä käsiteltävän rahaston kirjanpidollisesta käsittelystä 
 rahasto- ja varauskirjauksista. 

 
 

5.2 Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelmien hyväksyminen 

 
Talousarvion ja -suunnitelman laadinnan perusteena kunnissa ovat voimassa oleva strategia, ta-
louden tasapainottamisohjelma, taloussuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, kuluvan vuoden 
talousarvio ja tilinpäätösennuste sekä valtuuston mahdolliset kannanotot. Kuntalaki edellyttää, 
että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena 
suunnittelukautena. Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talous-
arviota. Talousarvio on sitova ohje kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijajohdolle.  
 
Talousarviossa hyväksytään kunnan valtuustotason sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-
teet. Sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi hyväksytään mitattavissa olevat tavoitteet, joihin voi-
daan kunnan omilla toimenpiteillä vaikuttaa. Sitovien tavoitteiden lisäksi voidaan esittää peruste-
luina ja informaationa muita tavoitteita, jotka ovat toimintaa ohjaavia. 
 
Hattulan kunnan talousarviossa noudatetaan bruttoperiaatetta. Valtuusto hyväksyy jokaiselle 
tulosalueelle sitovat toimintamenot ja tuloarvion. Valtuustoon nähden sitovat tulosalueet ovat 
kunnanhallitus, sosiaalitoimi, terveydenhuolto, sivistystoimi, lukio (Tavastia), tekninen toimi, 
palo- ja pelastuslaitos, joukkoliikenne ja rakennuslautakunta. Sitovuustason mukaiset bruttomää-
räiset toimintakulut ja tuloarviot tulosalueittain ilmenevät talousarvion sivulta 67.  
 
Valtuuston hyväksyttyä talousarvion tulee toimielinten laatia heti alkuvuodesta käyttötalous- ja 
investointiosassa osoitetuista määrärahoista ja tuloarvioista käyttösuunnitelmat. Samassa yhtey-
dessä toimielimet hyväksyvät omalta osaltaan sitovat toiminnalliset tavoitteet. 
 
Asianomainen toimielin jakaa tulosalueille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot pienemmille teh-
täväkokonaisuuksille (= palvelutaso) ja päättää niiden käytöstä. Suoraan toimielimen alaisuu-
dessa oleva tilivelvollinen viranhaltija jakaa osamäärärahan edelleen pienempiin osiin (kustan-
nuspaikka) ja päättää sen käytöstä toimielimen vahvistaman käyttösuunnitelman puitteissa. 
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5.3 Määrärahat, tuloarviot ja tavoitteiden seuranta 

5.3.1 Määrärahamuutokset 
 
Hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarvio-
vuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poik-
keustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida 
valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toi-
minnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita 
koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 
 
Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toiminta on suunniteltava ja in-
vestoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon varattu määräraha varmasti riittää. Valvontavastuu 
kuuluu tilivelvollisten viranhaltijoiden ohella lautakunnille ja kunnanhallitukselle. 

5.3.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta 
 
Viranhaltijajohdon ja muiden tilivelvollisten tulee jatkuvasti seurata talousavion ja sen käyttö-
suunnitelmien toteutumista ja saattaa mahdolliset poikkeamat asianomaisen toimielimen tietoon. 
Toimielimen on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli on ilmeistä, että talo-
usarvio ei toteudu suunnitellulla tavalla. 
 
Talousarvion toteutumisesta niin käyttötalouden kuin investointienkin osalta raportoidaan kun-
nanhallitukselle, lautakunnille ja valtuustolle seuraavasti: ensimmäinen osavuosikatsaus anne-
taan ajalta 1.1. – 30.4. ja toinen 1.1. – 31.8. Elokuun tilanteen perusteella tehdään välitilinpää-
tösennuste. Vuoden kolmas raportti on virallinen tilinpäätös, jonka on oltava valmis 31.3. men-
nessä. Tilinpäätös käsitellään valtuustossa viimeistään talousarviovuotta seuraavan vuoden kesä-
kuun kokouksessa. 

5.3.3 Kirjanpitokäytäntö 
 
Kunnan lakisääteinen kirjanpito jakaantuu ulkoiseen kirjanpitoon ja talousarvion toteutumisen 
seurantaan. Ulkoisesta kirjanpidosta on saatava koko kunnan tuloslaskelma ja tase liitetietoineen 
sekä rahoituslaskelma. Lisäksi ulkoisen kirjanpidon on pystyttävä tuottamaan kunnan konserniti-
linpäätöksen vaatimat tiedot. Ulkoisessa kirjanpidossa on eliminoitava kunnan sisäiset tilitapah-
tumat sekä konsernitilinpäätöksessä konserniyhteisöjen väliset tilitapahtumat. 
 
Talousarvion toteutumisen seurannan on lakisääteisesti tapahduttava vähintään valtuuston vah-
vistamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden laajuudessa. Kirjanpidossa talousarvion 
toteutumista seurataan valtuuston vahvistamia tavoitteita tarkemmalla tasolla. 
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6 TP 2014, TA2015, TPennuste2015 JA SUUNNITELMAVUODET 2016 – 2018, 1 000 € 
 

KÄYTTÖTALOUSOSA TP2014 MTA2015 TA15%
TPennuste

2015 TA2016
TAE16 

% TS2017 TS % TS2018 TS %

Toimintatuotot 11 046 10 495 -5,0 10 495 10 692,0 1,9 10 800 1,0 10 900,0 0,9

     Myyntituotot 3 127 3 053 -2,4 3 053 2 767 -9,4 2 800 1,2 2 850 1,8

     Maksutuotot 2 655 2 494 -6,1 2 494 2 492 -0,1 2 500 0,3 2 550 2,0

     Tuet ja avustukset 916 840 -8,3 840 872 3,8 900 3,2 800 -11,1

     Muut toimintatuotot 4 348 4 108 -5,5 4 108 4 561 11,0 4 600 0,9 4 700 2,2

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut -53 524 -53 615 0,2 -53 615 -54 983 2,6 -54 835 -0,3 -55 075 0,4

     Henkilöstökulut -20 933 -20 767 -0,8 -20 767 -21 129 1,7 -21 200 0,3 -21 300 0,5

     Palvelujen ostot -24 414 -25 131 2,9 -25 131 -25 291 0,6 -25 400 0,4 -25 600 0,8

     Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 360 -2 340 -0,8 -2 340 -2 445 4,5 -2 550 4,3 -2 575 1,0

     Avustukset -2 315 -2 104 -9,1 -2 104 -2 274 8,1 -2 300 1,1 -2 300 0,0

     Muut toimintakulut -3 502 -3 273 -6,5 -3 273 -3 844 17,5 -3 385 -11,9 -3 300 -2,5

 Toimintakate -42 478 -43 120 1,5 -43 120 -44 291 2,7 -44 035 -0,6 -44 175 0,3

 Verotulot 35 322 35 740 1,2 36 442 36 420 1,9 36 960 1,5 37 520 1,5

 Valtionosuudet 10 276 9 350 -9,0 9 350 9 650 3,2 9 293 -3,7 9 376 0,9

 Rahoitustuotot ja kulut -150 -174 15,8 -153 -168 -3,4 -353 110,1 -451 27,8

     Korkotuotot 202 202 0,1 202 202 0,0 202 0,0 204 1,0

     Muut rahoitustuotot 42 11 -74,1 32 37 236,4 30 -18,9 30 0,0

     Korkomenot -387 -380 -1,8 -380 -400 5,3 -580 45,0 -680 17,2

     Muut rahoitusmenot -8 -7 -8,3 -7 -7 0,0 -5 -28,6 -5 0,0

 Vuosikate 2 970 1 796 -39,5 2 519 1 611 -10,3 1 865 15,8 2 270 21,7
 Poistot ja arvonalentumiset 1 517 1 345 -11,4 1 500 1 400 4,1 1 550 10,7 1 600 3,2

Satunnainen tuotto, HAMK 505 -100,0

 Tilikauden yli-/alijäämä 1 957 451 -77,0 1 019 211 -53,2 315 49,3 670 112,7  
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6.1 Käyttötalousosan perusteet ja yleiset laskentaperiaatteet 

 

6.2 Tuloslaskelmaosan perusteet 

 
Kunnan kokonaistalouden näkökulmasta tarkasteltuina ohjausvälineinä toimivat talousarvion ja  
-suunnitelman tuloslaskelma- ja rahoitusosa. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden 
keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tulot ja menot, verotulot, valtionosuudet, rahoituserät ja 
suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys 
sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslas-
kemaosan tulorahoituksen riittävyytenä eri suunnitelmavuosina. Tilikauden tuloksen käsittelyerät 
(suunnitelman mukaiset poistot, ja poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) 
eivät ole varsinaisia määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. 
Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan yh-
teydessä. 
 
Vuosikate osoittaa kuinka paljon kunnan tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävai-
kutteisten menojen kattamiseen. Vuosikatteen tulisi kattaa ainakin nettoinvestoinnit ja pitkällä 
aikavälillä lisäksi lainanlyhennykset.  

6.2.1 Toimintatuotot ja -kulut 
 
Tulot kertyvät pääosin neljästä tulolähteestä: verotulot, valtionosuudet sekä käyttötalouden mak-
sut ja myyntituotot.  
 
Myyntituotot 
Myyntituottoina kunnalle kertyy tuloja tavaroista ja palveluista, jotka on tarkoitettu myytäväksi 
tuotantokustannukset peittävään hintaan. Tällaisia ovat mm. puutavaran ja soran myynti, joukko-
liikennemaksut. Ruokapalveluyksikön laskuttamat sisäiset ateriapalvelujen myyntituotot muo-
dostavat suuren osan myyntituotoista.  
 
Maksutuotot 
Maksutuotot sisältävät asiakasmaksut ja muut maksut tavaroista ja palveluista, joiden hinnoitte-
lun tarkoituksena ei ole kattaa tuotantokustannuksia kokonaisuudessaan. Suurimmat tuotot tule-
vat sivistystoimen päivähoitomaksuista ja rakennusvalvontamaksuista. 
 
Tuet ja avustukset 
Sisältävät mm. valtiolta, Euroopan unionilta ja muulta yhteisöltä saatavat tuet ja avustukset. 
Esim. pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen saatava palkkatuki, joka kattaa noin puolet työllis-
tämisestä aiheutuvista palkkauskustannuksista, kirjataan tähän tiliryhmään. Kelan korvaus työ-
terveyshuollon kustannuksiin on myös tähän kuuluva tuotto. 
 
Vuokratuotot 
Tähän kuuluvat kunnan omistamien rakennusten ja maa- ja vesialueiden vuokratulot, myös sisäi-
set vuokrat. Vuokrakerrostalot ovat Hattula-Kiinteistöt Oy:n omistuksessa. (Valtuuston päätös 
15.9.2004/36 §).   
 
Muut tuotot 
Muut tuotot ovat pääasiassa pysyvien vastaavien myyntivoittoja ja sosiaalitoimen elatustuki- ja 
toimeentulotukimaksuja.  
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Henkilöstömenot 
 
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2014–31.1.2017. Sopimuskausi 
muodostuu kahdesta jaksosta, joista ensimmäinen jakso on voimassa 1.3.2014–31.12.2015 (22 
kk) ja toinen jakso on voimassa 1.1.2016–31.1.2017 (13 kk).  
 
Työllistämisen tärkeänä tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien aktivoiminen ja työllistymisedelly-
tysten selvittäminen. Hattulalaisten 15–20-vuotiaiden nuorten työllistämistä kesäloma-aikana 
jatketaan. Työllisyyden hoitoon on varattu määrärahat perusturvaan (bruttopalkat henkilösivuku-
luineen ja palkkatuki). 
 
Kunnan vakinaisen henkilöstön palkkamäärärahat on varattu talousarvioon käyttäen laskentape-
rusteena heinäkuun 2015 palkkoja lisättynä vuoden 2016 sopimuskorotuksella. Erilliskorvaukset 
ja sijaisten tarve on määritelty toimialoilla ja varattu sen mukaiset määrärahat. Palkkamäärärahat 
ovat 16,489 miljoonaa eli 1,5 prosenttia suuremmat kuin vuoden 2015 talousarviossa. Korotus 
perustuu ensi vuoden sopimuskorotuksiin sekä työllisyyspalkkamäärärahan korottamiseen. Toi-
mialat ovat esittäneet henkilöstömuutoksia, jotka mahdollistavat muutoksia palvelurakenteeseen 
ja varautumisen tulevalla suunnitelmakaudella tapahtuviin eläköitymisiin. 

   
Vakituisen henkilöstön määrän kehitys 2014 - 2016  
 
Varhaiskasvatuksen henkilöstö siirtyi perusturvasta sivistystoimen alaisuuteen vuoden 2014 
alussa. Juteinikodin henkilöstö siirtyi Hattulan kunnan palvelukseen kuntayhtymä Etevasta 
1.1.2014. Parolan lukion henkilöstö siirtyi koulutuskuntayhtymä Tavastian palvelukseen 
1.8.2014 alkaen. Vapaa-aikatoimi siirtyi sivistystoimeen vapaa-aikalautakunnan lakkauttamisen 
myötä.  
 
Talousarvioon sisältyy henkilöstövähennyksiä, -lisäyksiä ja muutoksia. Vähennykset perustuvat 
eläköitymisiin ja palvelurakenteen muutoksiin. Lisäyksillä pyritään vastaamaan mm. työllisyy-
den hoidon tehostamiseen, sosiaalihuoltolain vaatimuksiin, vanhustyön ja kehitysvammatyön 
haasteisiin, nuorten ja lasten erityistarpeisiin sekä hallinnon tehostamiseen. Henkilöstömenot 
ovat 21,128 miljoonaa, kun vuoden 2015 talousarviossa määräraha oli 20,767 miljoonaa. Kasvu 
(1,7 %) johtuu kunta-alansopimuskorotuksista 105 000 euroa, ja henkilötyövuosien nettolisäyk-
sestä 188 000 euroa. Lisäksi erilliskorvauksiin esitetään 115 000 euron lisäys ja työttömyysva-
kuutusmaksuihin tulee 90 000 euron korotus. Osa eläkkeelle siirtyvien tehtävistä on suunniteltu 
täytettäväksi sisäisin siirroin. 
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Henkilöstömuutokset toimialoittain: 
 
Hallinto Vähennykset Lisäykset

Tehtävä Määrä Tehtävä Määrä

hallintosihteeri 1 hallintopäällikkö 1

hallintosihteeri 1

kehittämispäällikkö 1 viestintä- ja kehittämiskoordiaattori 1

Yhteensä 3 2

Nettomuutos -1

Perusturva Vähennykset Lisäykset

Tehtävä Määrä Tehtävä Määrä

Koti- ja asumispalvelujen johtaja 1 Erityisasiantuntija 1

Vastaava pajaohjaaja 1 Työllisyyskoordinaattori 1

Lähihoitaja 1

Ohjaaja 1

Sosiaalityöntekijä 1

Yhteensä 2 5

Nettomuutos 3

Sivistys Vähennykset Lisäykset

Tehtävä Määrä Tehtävä Määrä

EHA -opettaja 1

JOPO -opettaja 1

Kouluisäntä 1

Yhteensä 3

Nettomuutos 3

Tekninen Vähennykset Lisäykset

Tehtävä Määrä Tehtävä Määrä

Siivoustyönjohtaja 1 siivooja 1

Ruokapalvelupäällikkö 1 suurtalouskokki 1

tukipalvelupäällikkö 1

Yhteensä 2 3

Nettomuutos 1

Koko kunta Nettomuutokset yhteensä 6    
 
 
Muut henkilöstömenot 
Kunnan työnantajana maksamat sosiaalivakuutusmaksut muodostuvat seuraavasti: 
 
 
%  2013 2014  2015     2016 
Sosiaaliturvamaksut  2,04 2,14   2,08      2,14 
KuEL-maksu (keskimäärin)  23,90 23,70 23,65    23,80 
VaEL- maksu (keskimäärin)  19,40 21,30 21,10    21,30 
Työttömyysvakuutusmaksu  3,20 2,95   3,15      3,65 
Tapaturmavakuutusmaksu  0,45 0,45   0,45      0,45 
Muut  0,85 0,85   0,85      0,85 

Työnantajan maksut keskimäärin     29,99 29,85 29,93    30,64 
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Henkilöstömenojen korjauserät sisältävät Kelan korvaukset sairausajan palkoista, tapaturmakor-
vaukset sekä oppisopimus- ja koulutuskorvaukset. 
 
KuEL:n palkkaperusteisen maksun lisäksi maksetaan varhaiseläkeperusteista maksua (var-
hemaksu) ja eläkemenoperusteista maksua. Varhaiseläkeperusteinen maksu perustuu eläkeme-
noihin, jotka aiheutuvat 2010 - 2014 alkaneista työttömyyseläkkeistä, työkyvyttömyyseläkkeistä 
ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Eläkemenoperusteinen maksu jaetaan 
jäsenyhteisöille vain ennen vuotta 2005 karttuneiden maksussa olevien eläkkeiden suhteessa. 
Maksun suuruuteen eivät vaikuta vuoden 2016 palkkamenot, eikä maksun määrään voi vaikuttaa 
vuonna 2016 tehtävillä henkilöstöratkaisuilla. Maksu jakautuu jäsenyhteisön omien ja siirtynei-
den palvelussuhteiden perusteilla. Omiin palvelussuhteisiin perustuva maksu on jaettu toimin-
tayksiköille.    
 
Palvelujen ostot ja yhteistoimintaosuudet 
 
Asiakaspalvelujen ostot koostuvat pääosiltaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä 
ja Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelta ostettavien terveydenhuol-
lon palvelujen maksuosuuksista. Lisäksi Hattulan kunta ostaa palo- ja pelastustoimen, joukkolii-
kenteen ja ympäristöterveydenhuollon ja -suojelun palvelut ulkopuoliselta taholta. 
 
Muita palveluja ovat mm. valtiolle maksettava korvaus verotuksen hoitamisesta. 
Talous- ja palkkahallinnon sekä ICT- palvelut on ostettu vuodesta 2003 lähtien KuntaPro Oy:ltä. 
Ensimmäinen sopimuskausi päättyi 31.12.2007.  Ohjelmapalvelujen kilpailuttamisen takia sitä 
jatkettiin aiesopimuksella vuodelle 2008. Uusi sopimus tehtiin ajalla 1.1.2009 - 31.12.2012 ja se 
jatkuu toistaiseksi.  
 
Lisäksi kunta ostaa erilaisia asiantuntijapalveluja, atk-palveluja, posti- ja puhelinpalveluja, aluei-
den ja rakennusten kunnossapitopalveluja, kuljetuspalveluja, koulutuspalveluja henkilökunnalle 
sekä työterveyshuollon ja kuluttajaneuvonnan palveluja.  Kunnan työterveyspalvelut kattavat 
lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sairaanhoidon. Työterveydenhuollon palvelut on tuottanut 
1.4.2012 lähtien Suomen Terveystalo Oy. Sopimus oli voimassa 31.3.2015 asti kolmen vuoden 
optiolla. Hattulan kunta päätti käyttää optiovuodet, joten työterveyshuollon palvelut hankitaan 
Terveystalolta 31.3.2018 asti, jonka jälkeen palvelut on kilpailutettava. 
 
Avustukset 
 
Kunnan maksamista avustuksista suurin osa koostuu työmarkkinatuen kuntaosuuksista, toimeen-
tulotuesta, lastensuojelun tasausmaksuista, omaishoidon tuesta, lasten kotihoidon tuesta ja vai-
keavammaisten avustuksista. Lisäksi avustetaan tiekuntia ja yhteisöjä. 
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6.2.2 Verotulot 
 
Tuloveroprosentiksi vuodelle 2015 on vahvistettu 20,00 prosenttia samoin kuin vuodelle 2016. 
Koiraveroa ei kanneta. Kunnallisveron muutokset näkyvät seuraavista taulukoista.  
 

Verovuosi 

(vero- %) 

Kunnallisveron 
ennakot 1 000 € 

Muutos 

% 

2009 (17,75 %) 

2010 (19,25 %) 

2011  

2012  

2013 (20,00 %) 

2014  

2015 arvio 

2016 arvio 

2017 arvio 

2018 arvio 

24 636  

27 920  

29 158  

29 550 

32 727  

32 132 

33 000 

33 170 

33 700 

34 200 

1,6 

11,0 

4,2 

1,3 

10,8 

– 1,8 

2,7 

0,5 

1,6 

1,5 

 
 
Verotuloarvion erittely 1 000 € 

 
TP 2013  

 
TP 2014 

 
Ennuste 2015 
arvio 

 
Ennakonpidätykset ja ennakonkanto 
(sis. myös verovuotta aikaisemmat vuodet) 
Ennakonpidätykset yhteisötuloista  
Kiinteistövero 

 
32 727 

 
978 

1 686 

 
32 132 

 
1 081 

  2 109 

 
33 000 

 
1 280 

  2 163 
 
Verotulot yhteensä 

Muutos- % 

 
35 391 

 

 
35 322 

– 0,2 

 
36 442 

+ 3,2 

 
Kiinteistöveroprosentit vahvistetaan vuosittain valtuustossa samassa yhteydessä tuloveropro-
sentin kanssa.   
 
Vuoden 2016 verotuksessa kiinteistöveroveroprosenttien ala- ja ylärajat ovat hallituksen esityk-
sen mukaan seuraavat: 
 

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80–1,55 
 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37–0,80 
 muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,80–1,55 vaihteluvä-

lin rajoissa enintään 1,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa va-
kituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, kuitenkin enintään 
kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi 

 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00–4,00,  
 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00–1,35 
 voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,80–3,10 
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Hattulan kunnan kiinteistöveroprosentit  

TP 2014 
 
TA 2015 

 
TA 2016 

 
Vakituiset asunnot 
Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 
Yleinen kiinteistövero 

Yleishyödylliset yhteisöt 

 
0,45 

1,00 

1,00 

0,00 

 
0,45 
1,00 
1,00 

0,00 

0,45 
1,00 
1,00 

0,00 

 
Rakentamattomille tonteille ei ole määrätty erillisiä kiinteistöveroprosentteja 

6.2.3 Valtionosuudet 
 
Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön 
hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuu-
riministeriö.  

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta siten, kuin järjestelmää 
on muutettu lailla 676/2014 (He 38/2014). Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja 
määräytymisen kriteereitä on muutettu olennaisesti. Keskeiset perusperiaatteet ja rakenteet 
säilyvät. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus säilyy nykyisellään. Valtionosuuden laskennal-
linen peruste muuttuu vuosittain ns. automaattimuutosten perusteella. Näitä ovat määräytymis-
tekijöiden, esimerkiksi asukasmäärien, oppilasmäärien ja muiden laskennan perusteena olevi-
en määrien muutokset ja kustannustason muutoksesta johtuvat hintojen muutokset (indeksiko-
rotus). Uuden järjestelmän mukaan peruspalvelujen laskennallisia kustannuksia koskee yksi 
yhteinen ikäryhmitys.  

–5- - -12- –15-
16–18- –64- –74- –84- -vuotiaat  

Järjestelmään sovelletaan ikäryhmityksen lisäksi seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttö-

myysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Las-
kennallisen osan valtionosuus saadaan vähentämällä kuntakohtaisesta laskennallisten kustan-
nusten yhteismäärästä kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohti yhtä 
suuri (3 522,51 €). Tämän lisäksi kunnalle myönnetään valtionosuutta kolmen lisäosan perus-
teella. Lisäosissa ei ole omarahoitusosuutta. Lisäosia ovat syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus 

ja saamelaisuus. 

Laskennallisten kustannusten ja lisäosien perusteena ovat vuosittain vahvistettavat perushinnat 
ikäryhmille, kriteereille ja kolmelle lisäosalle. Laskennalli

kriteerin kerroin. 

Sairastavuus lasketaan sairastavuuskertoimen perusteella, jonka pohjana ovat keskeiset kan-
sansairaudet 

Järjestelmää täydentää talousvaikeuksissa oleville kunnille tarkoitettu harkinnanvaraisen valtion-
osuuden korotus, joka rahoitetaan valtionosuusjärjestelmän sisältä. Kunkin kunnan valtionosuuk-
sia tasataan verotulojen perusteella. Valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisena osana toimii ns. 
ylläpitäjäjärjestelmä, jossa lukioiden, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun rahoi-
tus menee suoraan opetuksen järjestäjälle oppilasmäärien mukaisena. Rahoitusta tarkistetaan 
joka vuosi toteutuneiden keskimääräisten kustannusten mukaisesti. Kuntien rahoitusvastuulle jää 
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asukasta kohden laskettu omarahoitusosuus (yhtä suuri kaikille kunnille), joka määräytyy kunti-
en ja valtion välisen kustannustenjaon mukaan. 
 
Perustamishankkeiden arvonlisäverottomiin kustannuksiin saadaan valtionosuutta 50 prosent-
tia. Käyttötalouden valtionosuudet sisältyvät tuloslaskelmaan. Investointeihin saatavat valtion-
osuudet ovat rahoituslaskelmaosassa. 

6.2.4 Korkomenot ja -tuotot, muut rahoitusmenot ja -tuotot 
 
Rahoituskuluja ovat mm. pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen korkokulut ja viivästyskorot. Muita 
rahoitustuottoja ovat verotilitysten korot ja korotukset, osingot sijoitusomaisuudesta, sijoitusar-
vopapereiden myyntivoitot, osuuspääoman korot ja kunnan perimät viivästyskorot. Muita rahoi-
tusmenoja ovat verotilityskorot ja korotukset, luottoprovisiot ja koron lisäksi rahoituslainasta 
aiheutuvat muut kulut sekä sijoitusarvopapereiden myyntitappiot.  Korkokulujen hallitsemiseksi 
kunnanhallitus on päättänyt (31.5.2010/131 § ja 10.10.2011/227 §) allekirjoittaa Kuntarahoitus 
Oyj:n, Handelsbankenin, Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Pohjola Pankki Oyj:n ja Danske Bank 
Oyj:n kanssa sopimukset johdannaissopimusten yleisistä ehdoista ja että kunta voi tehdä kor-
kosuojaussopimuksia.  
 

6.2.5 Poistot ja arvonalentumiset 
 
Suunnitelman mukaiset poistot ovat talousarvion tuloslaskelmaosassa kunnan tilikauden tuloksen 
laskemiseksi tarvittava erä, joka ei kuitenkaan ole talousarviomääräraha. Kirjanpitolautakunnan 
kuntajaosto on 15.11.2011 tarkistanut yleisohjettaan suunnitelman mukaisista poistoista. Merkit-
tävin muutos on tullut poistoaikojen pituuteen.  Kuntajaosto suosittelee poistoaikojen liukumien 
alarajojen käyttämistä, mikä merkitsee poistojen kasvua tuloslaskelmassa. Suunnitelman mukais-
ten poistojen perusteet vahvistettiin kunnanvaltuustossa 12.12.2012 ja suunnitelmaa noudatetaan 
1.1.2013 lukien tämän jälkeen hankittaviin pysyviin vastaaviin. Aktivointi- ja pienhankintaraja 
on 10 000 euroa. Koska poistosuunnitelma on hyväksytty erillisellä valtuuston päätöksellä, ei 
poistojen sitovuutta koskevaa päätöstä tarvitse tehdä erikseen talousarviossa. 

6.2.6 Satunnaiset erät 
 
Satunnaisia eriä ovat sellaiset tulot ja menot, jotka ovat poikkeuksellisia kunnan toiminnassa. 
Satunnaisia tuloja ja menoja syntyy mm. tavanomaisesta poikkeavasta pysyvien vastaavien 
myyntivoitoista tai – tappioista, tytär- ja osakkuusyhteisöjen omistamisosuuksien luovuttamises-
ta tai näiden yhteisöjen purkamisesta tai fuusioitumisesta sekä annetusta konserniavustuksesta. 
Suunnitelmakaudelle ei ole budjetoitu satunnaisia tuloja tai menoja. 
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6.3 Investointiosan perusteet 

 
Valtuusto päättää investointiosan määrärahojen käytöstä toimielimittäin ja hankeryhmittäin.  
Yli 300 000 euron hankkeet vaativat valtuuston erillisen päätöksen. Investointiosaan kirjataan yli 
10 000 euron hankkeet poistosuunnitelman mukaan.  Investointiosassa esitetään investointime-
nojen lisäksi investointien rahoitusosuudet (valtionosuudet ja -avustukset). 
 

6.4 Rahoitusosan perusteet 

 
Rahoitusosassa osoitetaan, miten kunnan menot (käyttötalous ja investoinnit) rahoitetaan. Sen 
avulla kootaan tulorahoituksen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen kassavirrat yhteen 
laskelmaan. Kunnan toiminnan häiriötön jatkuminen edellyttää, että rahan lähteiden on katettava 
rahan käyttö. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, kunnan on rahoitusosassa osoitettava tarvittava 
rahoitus. Kunta voi kattaa rahoitusvajettaan vieraalla pääomalla tai vapauttamalla pysyviin vas-
taaviin sitoutunutta pääomaa. 
 
Kunnan rahoituksessa on varmistettava maksuvalmiuden riittävyys. Talouden vakauteen vaikut-
tavat olennaisesti myös kunnan tekemät sitoumukset ja vastuut. Sitoumusten ja vastuiden osalta 
tulee huomioida, että takauksiin, lainanantoon ja muihin pääomasijoituksiin saattaa sisältyä 
huomattavia riskejä.  
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7 KONSERNIYHTEISÖT 
 

7.1 Hattula-Kiinteistöt Oy 

 
Kunnan 100 prosenttisesti omistama kiinteistöyhtiö, joka kuuluu Hattulan kunnan konserniin 
ainoana tytäryhtiönä. 

7.2 Keskeiset kuntayhtymät  

 
Hämeen Maakuntaliitto  
Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä 
Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Eteva kuntayhtymä 
 

7.3 Muut osakkuusyhteisöt ja palvelutuottajat 

 
Muut yhteisöt: 
 
HAMK Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu 
Hämeenlinnan Jäähalli Oy   Kunta-asunnot Oy 
Kuntarahoitus Oyj   Kinnalantie 3 As Oy 
Laiva Oy Matkailu   Hattulan Kartanonrivi As Oy 
Aina Group OYJ   Kinnalantie 2 As Oy 
Kiertokapula Oy   Hattulan Katariina As Oy 
Hämeenlinnan Palloiluhalli Oy  Mervenrinne As Oy 
Kuntien Tiera Oy   KuntaPro Oy   
Kanta-Hämeen pelastuslaitos  
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy  
 
 
Palveluntuottajat: 
 
Janakkala - Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue 
Pihlajalinna Oy 
 
 
 
Konserniohjeet päivitetään vuoden 2016 keväällä samoin omistajaohjaukseen liittyvät periaatteet 
ja hallintosääntö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 
8 KÄYTTÖTALOUSOSA 

8.1 Kunnanhallitus 

 
YLEISHALLINNON PÄÄVASTUUALUE 
Tulosalue: kunnanhallitus 
Toimielimet: kunnanhallitus, keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta 
Tilivelvolliset: Kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja talous- ja henkilöstöjohtaja  

8.1.1 Yleishallinnon palvelut ja toiminta 
8.1.1.1 Toimielin ja tulosalue: Kunnanhallitus 

 
Yleishallinnon päävastuualue on joustava, uudistushaluinen, vuorovaikutteinen ja palveleva yk-
sikkö, joka toimii saumattomassa yhteistyössä kunnan muiden tulosalueiden kanssa kuntalaisten 
hyväksi. Toiminnallaan yleishallinnon päävastuualue turvaa edellytykset kunnan itsenäisyyden 
säilymiselle. Työyhteisönä yleishallinnon päävastuualue arvostaa ja tukee henkilöstönsä yksilöl-
listä osaamista ja erilaisia näkemyksiä ja on sitoutunut yhteisesti henkilöstönsä uuden oppimisen, 
työssä jaksamisen ja työssä viihtymisen tukemiseen.  
 
Yleishallinnon palvelujen sekä toiminnan kehittämiseen ja taloudellisuuteen pyritään lisäämällä 
niin ulkoista kuin sisäistäkin yhteistyötä. Kunta kehittää palvelujaan aktiivisesti ja jatkuvana 
prosessina yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kunnan viestinnässä internetsivuston merki-
tystä ja sisältöä korostetaan osana toimenpiteitä, joilla kuntastrategiassa määritellyt tulevaisuu-
den kuva ja toiminta-ajatus voidaan saavuttaa. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset edel-
lyttävät laadukasta ennakointia ja reagointia muutoksiin sekä uusien toimintatapojen kehittämistä 
ja tehtävien priorisointia. Sopeutuminen toimintaympäristön muutoksiin vaatii myönteistä suh-
tautumista työtehtävien kehittämiseen, sähköisten työkalujen käyttämiseen sekä uuden oppimi-
seen. Näin toimien voidaan tehostaa toimintaa, lisätä tuloksellisuutta sekä pienentää kustannuk-
sia. 
 
Kunnanjohtaja johtaa koko kuntaorganisaatiota ja hänen alaisuudessaan toimii kunnan johto-
ryhmä. Kunnanjohtaja vastaa kunnan elinkeinopolitiikasta yhteistyössä kehitys- ja viestintä-
koordinaattorin kanssa. Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö ja houkutteleva kuntakuva korostuvat 
kunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistamisessa. Hattula tarjoaa asukkaille, yrityksil-
le ja yhteisöille houkuttelevan asuin- ja toimintaympäristön Suomen sydämessä. Hattula toimii 
kuntaroolissaan hyvän elämän mahdollistajana ja sen tuottamat palvelut koetaan hyvin saatavilla 
oleviksi, määrällisesti oikein mitoitetuiksi ja laadullisesti asiakaslähtöisiksi. Valtuusto oikeuttaa 
kunnanhallituksen päättämään vahvistettujen määrärahojen puitteissa kunnan osallistumisesta 
yksittäisiin kehittämishankkeisiin. Kehittämishankkeiden ja -toimien vaikutuksia arvioi kunnan 
ja yrittäjien yhteinen kehittämistyöryhmä, joka suosittelee sekä toteuttaa kehittämishankkeita.  
 
Kehittämisyhtiön perustaminen Merven bioenergiahankkeen edistämiseksi 
 
Merven elinkeinoalueen kehittämistä on jatkettu vuonna 2015. Työnimenä hankkeella on ollut 
”Etelä-Suomen bioenergiakeskus Merve”. Vuoden 2016 aikana tulee todennäköisesti tehtäväksi 
erilaisia avustushakemuksia ja sopimuksia, joita varten tarvitaan virallinen allekirjoittaja eli 
hankkeen omistajaksi oikeustoimikelpoinen yksikkö, jolla on Hattulan kuntaa laajempi omistaja-
pohja. Vuonna 2016 on tätä tarkoitusta varten tarpeellista perustaa kehittämisyhtiö. Yhtiön osak-
kaiksi pyritään kokoamaan ne paikalliset ja mahdollisesti valtakunnalliset tahot jotka tulevat 
hyötymään Merven kehittymisestä bioenergian raaka-aineiden logistiikkaan ja jalostukseen liit-
tyvästä teollisesta toiminnasta.  
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Yleishallinto tuottaa koko kuntaorganisaatiolle talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT -
palvelut sekä hallinnon asiantuntijapalvelut. Taloushallinto vastaa koko kunnan ulkoisen ja si-
säisen laskennan ohjeistamisesta ja oikeellisuudesta, sisäisen valvonnan varmistamisesta, talous-
arvion, tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten laadinnasta sekä johdon raportoinnista. Lisäksi talo-
ushallinto huolehtii kunnan maksuvalmiudesta, rahoituksesta ja kokonaistalouden ohjaamisesta, 
ennakoinnista, kehittämisestä ja suunnittelusta. Taloushallinto tekee tiivistä yhteistyötä niin seu-
dullisesti kuin KuntaPro Oy:n kanssa, joka vastaa taloushallinnon järjestelmien toimivuudesta. 
 
Henkilöstöhallinto vastaa koko kunnan henkilöstö- ja työnantajapolitiikasta sekä kehittää henki-
löstön osaamista, hyvinvointia ja jaksamista tukevia prosesseja. Henkilöstöhallinto tukee esimie-
hiä vaativassa työssään ja järjestää säännöllisesti esimiesvalmennuksia sekä antaa esimiehille 
palvelussuhdeneuvontaa varmistaen näin koko henkilöstön oikeudenmukaisen kohtelun. Henki-
löstöhallinnon alla on koko kunnan työllisyyden hoito (pois lukien nuorten työpaja), työterveys-
huolto sekä yhteistoiminta ja työsuojelun organisointi. Henkilöstöhallinto tekee tiivistä yhteis-
työtä niin seudullisesti kuin KuntaPro Oy:n kanssa, joka vastaa henkilöstöhallinnon järjestelmien 
toimivuudesta. Hattulan kunta ostaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita (kirjanpito, osto- ja 
myyntireskontra, laskujen maksatus, palkanlaskenta), ICT – palvelut ja puhelinpalvelut Kunta-
Pro Oy:ltä. Sopimus jatkuu toistaiseksi. Ohjelmatoimittaja on CGI.  
 
Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään yhteistoimintalain mukaisesti. 
Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden edis-
täminen ja henkilöstön työelämän laadun parantaminen antamalla henkilöstölle vaikutusmahdol-
lisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistyöryhmän 
tehtävänä on osaltaan käsitellä yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita. Työsuojeluasi-
at käsitellään myös yhteistyöryhmässä työsuojelutoimikunnan esittelystä. Yhteistyöryhmän jäse-
ninä ovat ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettujen 
edustaja, kunnanjohtaja ja talous- ja henkilöstöjohtaja. YT-ryhmän puheenjohtajana on pitkään 
toiminut JHL:n pääluottamusmies.  
 
ICT- palvelut toimii sopimuksiin ja vastuunjakoihin perustuvassa yhteistyössä KuntaPro Oy:n 
kanssa sekä hallinnoi myös suoraan osaa ohjelmistoista sekä verkoista verkko- ja ohjelmistotoi-
mittajien kanssa. Vastaa kunnan sähköisen kokouskäytännön, intran, extran sekä kunnan ko-
tisivujen kehittämisestä. On mukana kehittämässä puhelinpalveluja sekä sähköisiä lomakkeita 
kuntalaisille.   
 

Hallintopalvelut vastaavat kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouksista, kirjaamo- ja diaaripal-
veluista, dokumenttien ja sopimusten hallinnasta, arkistoinnista sekä hallinnon asiantuntijapalve-
luista. Tavoitteena on lisätä edelleen sähköistä asiointia ja palveluja talousarviovuonna 2016.  
 

Vuoden 2016 toiminnan kehittämistä jatketaan NASTA ohjelman tavoitteiden mukaan. Koko 
yleishallinnon henkilöstö osallistuu NASTAAN ja tavoitteena on henkilöstölähtöinen johtami-
nen, oman työn kehittäminen ja sisäisen sekä ulkoisen yhteistyön lisääminen. Tavoitteena on 
myös hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden lisääntyminen. Jokaisella on lupa innostua työssään ja 
tehdä toisin kehittämällä omaa työtään ja arvostamalla toisten tekemää työtä. 
 
 

8.1.1.2 Toimielin: Keskusvaalilautakunta 
 

Talousarviovuonna 2016 ei ole vaaleja. 
8.1.1.3 Toimielin: Tarkastuslautakunta 

 
Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäjänä kunnan tarkastuslautakunta vastaa tarkastustoi-
men resursseista.  Tarkastuslautakunta vastaa valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen 
arvioinnista ja toisaalta kontrolloi sitä, että kunnan tilintarkastus toteutetaan hyvän kunnallisen 
tilintarkastustavan edellyttämällä tavalla ja kunnan toiminnassa noudatetaan hyvää hallintotapaa. 
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8.1.2 Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet yleishallinto 
 
Strateginen päämäärä Terve talous 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 tavoite Yleishallinnon palvelut tuotetaan sisäisille ja ulkoisille asiak-

kaille laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sähköisin työmene-
telmin.  

Talousarviovuoden 2016 tavoite Panostetaan kehittämistoimintaan: 
 elinkeinopalvelut 
 kaavoitus- ja maapolitiikka. 

Arviointikriteerit/mittarit  Asukasmäärän kasvu min 0,3 % 
 Uusien yritysten nettolisäys min. 5 kappaletta 
 Omakoti- ja yritystonttien luovutukset min. 5 + 2  

Vastuuhenkilöt Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja   
Muuta huomioitavaa Panostetaan kehittämis- ja hallintopalveluihin. Onnistuneet 

rekrytoinnit 
Strateginen päämäärä Sisäisesti ja ulkoisesti yhteistyökykyinen organisaatio 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 tavoite Kokeileva ja innostunut toimintakulttuuri näkyy yleishallinnon 

käytänteissä ja asiakaspalvelussa. 
Talousarviovuoden 2016 tavoite NASTA -ohjelmaa toteutetaan tavoitteen mukaan. 
Arviointikriteerit/mittarit  toiminta kehittynyt NASTAn tavoitteiden mukaan. 

 työhyvinvointikyselyn tulokset 2016 paremmat kuin 
2014 

Vastuuhenkilöt Hallintojohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, ICT- ja talousvas-
taava 

Muuta huomioitavaa Painopiste henkilöstölähtöisessä johtamisessa ja kehittämisessä 
Strateginen päämäärä Motivoitunut ja osaava henkilöstö 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 tavoite Työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen panostetaan pit-

käjänteisesti ja systemaattisesti sekä varaudutaan eläköitymi-
siin ja hiljaisen tiedon varmistamiseen. 

Talousarviovuoden 2016 tavoite Toteutetaan työhyvinvointikyselyn 2014 perusteella valittuja 
hyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä toimenpiteitä. 
Toteutetaan yksiköissä tehtyjä koulutussuunnitelmia. 
Noudatetaan Henkilöstöohjelman ohjeita. 

Arviointikriteerit/mittarit  työhyvinvointia edistävät toimenpiteet ja koulutus-
suunnitelma toteutuvat 

 työhyvinvointikyselyn tulokset 2016 paremmat kuin 
2014 

Vastuuhenkilöt Hallintojohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, ICT- ja talousvas-
taava 

Muuta huomioitavaa Rekrytointiprosessien kehittäminen  
Strateginen päämäärä Laadukkaat ja asiakaslähtöiset peruspalvelut 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 tavoite Yleishallinnon palveluprosesseja kehitetään asiakaslähtöisem-

miksi ja kustannustehokkaammiksi.   
Talousarviovuoden 2016 tavoite Kehitetään edelleen yleishallinto- ja ICT-palveluita sekä asia-

kaspalveluita (puhelinliikenne, kunnanviraston palvelupiste, 
sähköinen asiointi ja palvelut). 

Arviointikriteerit/mittarit Asiakaspalvelun laatu ja saatavuus on parantunut, sähköiset 
työmenetelmät käytössä 

Vastuuhenkilöt Hallintojohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, ICT- ja talousvas-
taava 

Muuta huomioitavaa Tehdään loppuvuodesta 2016 ICT-asiakaspalvelukysely (lähtö-
taso mitattu 2015) 
Puhelinvaihdepalvelun osto päättyy vuoden 2016 lopussa. 
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8.1.3 Yleishallinnon sitovat määrärahat 
 
Tuloslaskelma TP2014 TA2015 MTA2015 TAE2016Ero € MTA15 Ero % Ero %

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € MTA15/TAE16 TP14/TAE16

Toimintatuotot 761,7 682,0 682,0 466,0 -216,0 -31,7 -38,8

Sisäiset Ict tuotot 226,8 265,0 265,0 332,0 67,0 25,3 46,4

Toimintatuotot yht. 988,5 947,0 947,0 798,0 -149,0 -15,7 -19,3

Henkilöstökulut 1 145,5 1 016,0 1 155,0 773,0 -382,0 -33,1 -32,5

Palvelujen ostot 1 113,1 1 251,0 1 251,0 1 369,0 118,0 9,4 23,0

Sisäiset ICT kulut 15,5 17,0 17,0 32,0 15,0 88,2 106,5

Sisäiset ravitsemisp 15,3

Aineet ja tarvikkeet 45,4 31,0 31,0 32,0 1,0 3,2 -29,5

Avustukset 212,0 194,0 194,0 19,0 -175,0 -90,2 -91,0

Muut toimintakulut 91,5 67,0 67,0 83,0 16,0 23,9 -9,3

Sisäiset vuokrat 94,0 54,0 54,0 115,0 61,0 113,0 22,3

Toimintakulut yht. 2 732,4 2 630,0 2 769,0 2 423,0 -346,0 -12,5 -11,3

Toimintakate -1 743,9 -1 683,0 -1 822,0 -1 625,0 -197,0 -3,4 -6,8

Ulkoiset kulut 2 607,6 2 559,0 2 698,0 2 276,0 -422,0 -15,6 -12,7
Sisäiset kulut 124,8 71,0 71,0 147,0 76,0 107,0 17,7
Yhteensä 2 732,4 2 630,0 2 769,0 2 423,0 -346,0 -12,5 -11,3  
 
Yleishallinnon toimintatuotot laskevat 149 000 euroa (- 15,7 %), koska palkkatukeen vuonna 
2015 varatut määrärahat on siirretty perusturvaan. Toimintakulujen muutos on – 12,5 %, jota 
pääosin selittää työttömyyteen varattujen määrärahojen siirto perusturvaan sekä yhden henkilö-
työvuoden vähentyminen. Näin ollen yleishallinnon toimintakate on 197 000 euroa (- 3,4 %) 
pienempi kuin talousarviossa 2015. 
 
Vuoden 2016 talousarvioon on varattu määrärahat vakituiselle henkilöstölle sekä kunnanhalli-
tuksen ja valtuuston kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset. 
 
NASTA -ohjelman määrärahat on myös varattu kunnanhallituksen alaisuuteen. Ohjelman kus-
tannuksista kunta saa 50 prosentin rahoituksen Tekesiltä. Omarahoitusosuuteen on huomioitu osa 
talous- ja henkilöstöjohtajan, henkilöstösihteerin ja ICT- ja talousvastaavan henkilöstömenoista. 
Asiantuntijana NASTAssa toimivat Dazzle Oy ja RondoTrainining Oy. Ohjelma ajoittuu syksys-
tä 2014 aina vuoden 2016 loppuun asti. Koko henkilöstö osallistuu NASTAn toteuttamiseen. 
 
Yleishallinnon henkilöstö: 
 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, ICT- ja talousvastaava, ICT -
asiantuntija, mikrotukihenkilö, hallintosihteeri (eläkkeelle 9/2016) ja henkilöstösihteeri. Talous-
arvioon sisältyy varaus hallintopäällikön ja kehittämis- ja viestintäkoordinaattorin palkkamäärä-
rahaksi. Kehittämispäällikön tehtävä on esitetty lakkautettavaksi 1.1.2016 alkaen ja hallintosih-
teerien virat 1.2.2016 ja 1.9.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisten johdosta. Nettovähennys on yksi 
henkilötyövuosi verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 
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8.2 Perusturvalautakunta 

 
PERUSTURVAN PÄÄVASTUUALUE 
Toimielin: perusturvalautakunta 
Tulosalueet: Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto 
Tilivelvolliset: Perusturvajohtaja 
 

8.2.1 Perusturvan palvelut ja toiminta 
 

Perusturvan päävastuualueen tehtävä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia ja toimin-
takykyä järjestämällä oikea-aikaisia, vaikuttavia ja kustannustehokkaita sosiaali- ja terveyspalve-
luja.  
 
Toiminnassa korostetaan asiakkaiden osallisuutta ja heidän omien voimavarojensa käyttöönottoa 
sekä yhteistyötä muiden palvelutuottajien kanssa. Asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja laadukkaat 
palvelut järjestetään taloudellisesti. Ennaltaehkäisevää työtä tehdään yli sektorirajojen ja koroste-
taan kuntalaisten omaa vastuuta. Toimintaa kehitetään järjestelmällisesti hyödyntäen luovia rat-
kaisuja samalla tukien henkilöstön osaamisen kasvua ja monipuolista hyödyntämistä. 
 
Suunnitelmakaudella 2016–2018 valmistellaan edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelura-
kenneuudistusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on kaven-
taa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja ja hallita kustannuksia. Sitä varten sosiaali- ja terveys-
palvelut on tarkoitus yhdistää kaikilla tasoilla. Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden 
kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton kokonaisuus ja toimivammat peruspalvelut. Lisäksi 
tarkoituksena on vahvistaa järjestäjien kantokykyä. Tällä on merkittävä vaikutus julkisen talou-
den kestävyysvajeeseen. Uudistuksen toteuttamiseksi valmistellaan lakiesitys. 
 
 Sosiaalihuoltolain uudistus tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.1.2016. Uuden lain tarkoitus on 
siirtää painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin, vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta 
ja tiivistää viranomaisten yhteistyötä. Yksi keskeisimmistä muutoksista sosiaalihuoltolaissa on 
se, että osa lastensuojelun avohuollon palveluista siirretään osaksi sosiaalihuollon yleispalveluja. 
Lastensuojelulakiin tulee näin ollen muutoksia vuoden 2016 alusta. Myös uusi isyyslaki tulee 
voimaan vuoden alusta. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä astuu voimaan 1.3.2016. Perus-
toimeentulotuki on siirtymässä Kelaan 2017. Lisäksi muutoksia on tulossa useisiin sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa koskeviin lakeihin suunnitelmakaudella 2016 - 2018.  
 
Turvapaikanhakijoiden suuri määrä on yllättänyt valtakunnallisesti vuoden 2015 aikana. Turva-
paikanhakijoiden ja etenkin turvapaikan saaneiden tarpeisiin vastaaminen tulee näkymään vuon-
na 2016 yleisesti kuntatasolla.  
 
Työttömyysprosentti on koko maassa noussut viime vuodesta ollen elokuussa 8,3 % työvoimas-
ta. Luku on 0,9 % suurempi kuin edellisvuonna samaan aikaan. Tämä tarkoittaa noin 222 000 
työtöntä.  Työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus saman ikäisestä työvoimasta. Virallinen 
työttömyysaste lasketaan 15 - 64-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena saman ikäisestä työ-
voimasta. Työllisyydenhoito Hattulassa keskitetään kokonaisuudessa perusturvaan vuoden 2016 
alusta.  
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Hattulan kunnan väestö 
 

 
Pvm 

 
Asukasluku 

 
0-6 v. 

 
0-17 v. 

 
75 v.-84 v. 

 
85 v.- 

31.12.2013 9 684 837=8,6 % 2187=22,6 % 538=5,6 % 179=1,8 % 
31.12.2014 9 738 824=8,5 % 2174=22,3 % 563=5,8 % 197=2,0 % 

 
 

8.2.1.1 Tulosalue: Sosiaalitoimi 
Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja 
 

Uusi sosiaalihuoltolakiuudistuksen myötä sosiaalitoimessa palvelurakenneuudistusta on valmis-
teltu jo vuoden 2015 aikana. Sosiaalityössä toimintaa on kehitetty siten, että on aloitettu lasten-
suojelun, aikuissosiaalityön ja perhepalveluiden tiimityömalli. Tiimeissä tehdään tiivistä yhteis-
työtä kunnan muiden toimijoiden sekä kunnan ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Tiiviillä yhteistyöllä aikaansaadaan ennaltaehkäisevää, varhaista puuttumista tukevaa, oikea-
aikaista ja suunnitelmallista palvelua asiakkaan hyväksi. Lisäksi voimavaroja yhdistämällä saa-
daan myös kustannustehokas näkökulma. Sosiaalityössä taloudellisuus ei aina näy suoraan eu-
roina, vaan asiakkaiden elämän laadun muutoksina ja sitä kautta tulevina suurinakin euromääräi-
sinä säästöinä sekä lähitulevaisuudessa, että kauempana tulevaisuudessa. Näitä muutoksia on 
erittäin haastavaa esittää tilastollisesti numeroilla, koska laadullisia asioista kuvaavien indikaat-
toreiden löytäminen on vaikeaa.  
 
 Uudessa sosiaalihuoltolaissa tulee muutoksia sosiaalityöntekijän kelpoisuuteen. Sosiaalihuolto-
laki määrittää, että erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden asioista voi päättää ainoastaan sosiaa-
lityöntekijän kelpoisuuden omaava henkilö. Tämä uudistus tuottaa sosiaalityöhön yhden uuden 
sosiaalityöntekijän viran tarpeen vuoden 2016 alusta.  
 
Työllisyystilanne Hattulassa on heikentynyt edelliseen vuoteen verrattuna 0,4 prosentilla työttö-
myyden ollessa 8,8 % elokuussa 2015. Pitkäaikaistyöttömien määrä on elokuun ELY:n tilaston 
mukaan pysynyt kutakuinkin samana eli 116 (117 vuonna 2014). Nuorten, alle 25-vuotiaiden 
työttömien määrä on laskenut ollen 36 työtöntä (44 vuonna 2014).  
 
Perusturvaan on varattu työllisyyden hoitoon määrärahat nettona 410 000 euroa sisältäen palkka-
tukityöllistämisen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden. Työllisyyden hoitoon tulee panostaa 
entistä enemmän, koska valtio lisää kuntien vastuuta työllisyyden kustannuksista. Vuoden 2015 
alusta kunnat maksavat 50 % yli 300 päivää työttömänä olleista työmarkkinatukea saavista hen-
kilöistä ja 70 % yli 1 000 -päiväisistä. 
 
Nuorten työpaja vastaa Hattulassa pääsääntöisesti sekä nuorten että kuntouttavassa työtoiminnas-
sa olevien henkilöiden työtoiminnasta. Vuonna 2016 on tarkoitus kehittää työpajatoimintaa ja 
löytää rinnalle muita kyseisten kohderyhmien työllistämiseen tarkoitettuja väyliä. Pajojen seutu-
kunnallista yhteiskäyttöä on viety eteenpäin kuntarakennetyöryhmän tuloksena seudullisesti. 
Lisäksi kunnan tulee antaa sosiaalista kuntoutuksesta niille, jotka eivät ole työkykyisiä. Kehitteil-
lä on mm. lähiötupatoiminta. 
 
Palvelurakennemuutos on tarkoitus tehdä siten, että työpajan vastaavan ohjaajan toimi lakkaute-
taan ja koko työllisyyttä koordinoimaan perustetaan työllisyyskoordinaattorin toimi. Tarkoituk-
sena on, että vuoden 2016 alusta koko työllisyydenhoito määrärahavarauksineen siirtyy perus-
turvan alaisuuteen. Kunnan tehtäväksi on valtio antanut suuren osan työllisyydenhoidosta. Tähän 
haasteeseen vastaamalla kunta säästää huomattavan summan euroja vuodessa. Jokaisesta pitkä-
aikaistyöttömästä työnhakijasta kunta maksaa valtiolle korvausta hänen työmarkkinatues-
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taan/kuukausi joko 50 % tai 70 %, riippuen hänen työttömyyspäivien määrästä. Kun työtön akti-
voidaan esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan, korvausta valtiolle ei tarvitse maksaa.  
 
Myös ikääntyneiden palvelutarve tulee Hattulassa kasvamaan lähitulevaisuudessa suurten ikä-
luokkien ikääntyessä, odotettavissa olevan eliniän kasvaessa ja muistisairauksien lisääntyessä.  
Viimeisen vuoden aikana sekä 85 vuotta täyttäneiden että 75 - 84 -vuotiaiden määrä on lisäänty-
nyt.  Ikääntyneiden kasvaviin palvelutarpeisiinsa pyritään vastaamaan suunnitelmakaudella koti-
kuntoutusta kehittämällä. Muun muassa kotona asumista tukeva kuntoutus sekä tarpeenmukaiset 
apuvälineet (myös sähköiset) auttavat ikäihmistä asumaan omassa kodissa mahdollisimman pit-
kään. Lisäksi palvelusetelin käyttöä suositellaan laajemmin kotipalveluasiakkaiden käyttöön. 
Tällöin asiakkaalla on vapaus valita palvelun tuottaja kunnan hyväksymästä kotipalveluyrittäjä-
valikosta. Lisäksi palvelusetelin käyttö vapauttaa kunnan työntekijöille työaikaa.  Ikäihmisten 
omaishoidontukeen on lisätty määrärahaa vuodelle 2016.  
 
Lyhytaikaisyksikkö Kuntotuulia on muuttamassa Rauhalan toiseen päätyyn ja lyhytaikaispaikko-
jen lisääminen kahdeksasta kahteentoista on mahdollista. Toiseen päähän Rauhalaan on suunnit-
teille ryhmäkodin tyyppistä asumista.. Kuntotuulia on paikka, mihin on tarkoitus tulla kuntoutu-
maan esimerkiksi leikkauksen yms. jälkeen.  Lisäksi Kuntotuuliassa toteutetaan intervallijaksoja 
asiakkaille, jotta esimerkiksi omaishoitaja saa levätä. Kuntotuulia toimii 24/7. Koska tavoitteena 
on koton asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään, tulee kotona asumista tukea edel-
lä esitetyin keinoin. Kuntotuulian lyhytaikaispaikkoja voidaan myydä tilapäisesti ulkopaikkakun-
talaisille, mikäli oma tarve antaa myöten. Willa Katinalan muuton jälkeen Kuntotuuliaan on tar-
vittu 1 uusi työntekijä, koska osasto oli saanut apua Rauhalan ja Iltatuulen henkilökunnalta. Nyt 
se ei ole mahdollista, koska he ovat eri rakennuksessa.  
 
Willa Katinala on uusi 60-paikkainen Attendon omistama ympärivuorokautisen tehostetun asu-
misen palveluyksikkö, missä kunta antaa hoivapalvelun ja tukipalvelut tulevat Attendolta. Ky-
seinen yksikkö tuottaa palveluita ikäihmisille, jotka eivät enää selviä kotona arjen haasteista. 
Tavoitteena on, että Willa Katinalan paikat riittävät hattulalaisten ikäihmisten tarpeisiin tulevina 
vuosina. 
 
Juteinikodin kehitysvammaisten päivätoiminta on toiminut väliaikaisella ratkaisulla Punojanpor-
tissa. Koska tila on liian ahdas, on päivätoiminta muuttamassa Pappilanniemeen entisen van-
hainkoti Tuulikellon tiloihin. Nämä tilat ovat suuremmat ja mahdollistavat paremmin päivätoi-
minnan tarpeet ympäristöineen. Lisäksi voidaan luopua kunnan ulkopuolisesta vuokratilasta. 
Tarkoituksena on laajentaa päivätoimintaa mahdollisesti myös kehitysvammaisten työtoimin-
taan, jolloin voidaan mahdollistaa asiakkaiden siirtyminen pois ostopalveluna tuotetusta päi-
vä/työtoiminnasta. Päivätoiminnan laajentamisen vuoksi tarvitaan yksi uusi ohjaajan toimi kehi-
tysvammahuoltoon.  
 
Koti- ja asumispalveluiden rakennemuutos 2016 on suunnitteilla. Tarkoituksena on lakkauttaa 
koti- ja asumispalveluiden johtajan virka ja mahdollistaa jaettu johtajuus palveluesimiesten kaut-
ta. 
 
Suunnitelmakauden painopistealueet perusturvassa ovat asiakasnäkökulmaan pohjautuva hyvin-
voinnin edistäminen, kustannustehokkuutta tuottava ennaltaehkäisy, henkilöstön saatavuutta 
edesauttava hyvä työnantajaimago sekä prosessien kehittämiseen liittyvät tulokselliset, hyvin-
vointia edistävät toimintatavat. Suunnitelmakaudella keskeisenä haasteena on vaikuttaminen 
kunnan hyvinvointipalveluiden järjestämisen ja tuottamisen organisoimiseen kuntalaisia mahdol-
lisimman hyvin palvelevalla, toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella ja taloudellisesti kestävällä 
tavalla sekä uusien lakien edellyttämiin palveluita koskeviin muutoksiin vastaaminen. Tärkeitä 
työvälineitä perusturvan hyvinvointia edistävän työn suuntaamiseksi ja kehittämiseksi tulevat 
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olemaan kuntatasolla kunnanstrategia ja siitä johdetut perusturvan valtuustoon nähden sitovat 
tavoitteet. 
 
Sosiaalitoimeen on suunnitteilla 2016 kaksi uutta ohjaajan tointa koti- ja asumispalveluihin, työl-
lisyyskoordinaattorin toimi, jonka määrärahat on varattuna hallintoyksikköön toistaiseksi ennen 
siirtoa, sekä sosiaalityöntekijän virka. Lakkautettaviksi esitetään koti- ja asumispalveluiden joh-
tajan virkaa ja vastaavan ohjaajan virkaa nuorten työpajalta. Lisäksi esitetään virkanimikemuu-
tosta vastuusosiaalityöntekijästä johtavaksi sosiaalityöntekijäksi. Nämä on tuotu valtuustolle 
omana pykälänä. Henkilöstömenojen muutoksena vuoteen 2014 nähden tulee huomioida myös 
kaksi lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijää, jotka siirtyivät sivistystoimesta elokuussa 2015. 
Lisäksi henkilöstömenoihin on varattu palkkarahaa palkkatukityöllistettäville samoin tulopuolel-
le heidän valtionavustuksensa palkkaan.  
 
Sosiaalitoimen kriittiset menestystekijät suunnitelmakaudella ovat: 
 
• Asiakasnäkökulma: Laadukkaat ja asiakaslähtöiset peruspalvelut. 
• Talousnäkökulma: Terve talous. 
• Henkilöstönäkökulma: Motivoitunut ja osaava henkilöstö. 
• Prosessinäkökulma: Sisäisesti ja ulkoisesti yhteistyökykyinen organisaatio. 

 
Sosiaalitoimi toteuttaa yhdessä kunnan eri toimialojen ja muiden toimijoiden kanssa seudullista 
Mielenterveys- ja päihdeohjelmaa ja Lähisuhdeväkivallan ehkäisyohjelmaa sekä Hattulan Lasten 
ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja Hattulan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 
toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen edistämisen sekä iäkkäiden tarvitsemien palvelujen 
järjestämisen ja kehittämisen suunnitelmaa. 
 
Sosiaalitoimi osallistuu muun muassa johtamista ja kehittämistyötä edesauttaviin hankkeisiin. 
’KiTi’ -hankkeessa on kysymys sosiaalityön kirjaamisen ja tilastoinnin kehittämisestä. ARA:lta 
on saatu rahoitusta syksyllä 2015 alkaneeseen Parempi Hattula asua ja elää – hankkeeseen. Jat-
korahoitusta ko. hankkeelle haetaan vuodelle 2016. Lisäksi sosiaalityössä järjestetään Nuorten 
työpajatoimintaa hankerahoituksen tuella. 
  
Nasta-kehittämisohjelma on käynnissä koko vuoden 2016.  Lisäksi osallistutaan uutena hank-
keena seutukunnalliseen Parempi Arki- hankkeeseen kohderyhmänä lapset ja nuoret. Molemmat 
hankkeet koskevat sekä sosiaalitointa että perusterveydenhuoltoa. 
 
 
Konkreettisia suunnitteilla olevia toimenpiteitä perusturvan toimialueella vuosina 2016 – 2018: 
 

- Lyhytaikaisen asumispalvelun lisääminen  
- Kotikuntoutuksen lisääminen 
- Rauhalan asuttaminen  
- Kuntouttavan työtoiminnan laajentaminen 
- Palvelusetelin laajempi käyttöönotto 
- Sijaistyövoiman ostopalvelu 
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Vanhusneuvosto  
 
 
Vanhusneuvosto toimii kunnan ja sen alueella asuvien vanhusten, heidän omaistensa sekä eläke-
läis- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelimenä.  Vanhusneuvostoon kuuluu 14 jäsentä, joista kaksi 
on Eläkeliiton Hattulan yhdistys ry:n edustajia, kaksi Hattulan Sitoutumattomat eläkeläiset ry:n 
edustajia, Hattulan eläkkeensaajat ry:n kaksi edustajaa, yksi SPR:n Hattulan osaston edustaja, 
yksi Hattulan Vanhustentukiyhdistys ry:n edustaja, yksi Veteraanijärjestöjen edustaja, ja yksi 
Hattulan seurakunnan edustaja. Lisäksi kunnanhallitus, perusturvalautakunta, tekninen lautakun-
ta ovat nimenneet omat edustajansa neuvostoon. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii koti- ja 
asumispalveluiden palveluohjaaja. 
  
Vammaisneuvosto  
 
Vammaisneuvosto on hattulalaisten vammaisten, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yh-
teistyöelin. Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten ja vammaisjär-
jestöjen yhteistoimintaa Hattulassa ja 

- seurata vammaisten tarpeiden kehitystä Hattulassa  
- seurata kunnan yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon päätöksentekoa vammais-

ten kannalta 
- edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksen-

tekoon  
- edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin  
- seurata vammaisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä 

Hattulassa  
- tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja eri viranomaisille  
- tiedottaa käsittelemistään asioista  
- valmistella toimintasuunnitelma  

 
Yksityiskohtaisemmin, lautakuntaan nähden sitovalla tulosyksikkötasolla, vuoden 2016 talousar-
vion tavoitteet ja toiminta esitellään tammikuussa 2016 perusturvalautakunnalle hyväksyttäväksi 
annettavassa käyttötaloussuunnitelmassa. 
 
 

8.2.1.2 Tulosalue: Terveydenhuolto 
Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja 
 
Toiminta 
Perusterveydenhuolto järjestetään Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueen toimesta. Yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Janakkalan kunta ja päätöksenteko 
tapahtuu Janakkalan perusturvalautakunnassa, jossa on Hattulasta edustajina kuusi perusturva-
lautakunnan jäsentä. Erikoissairaanhoito ostetaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriltä. Ympäristö-
terveydenhuolto ja eläinlääkintä puolestaan ostetaan Hämeenlinnan kaupungilta. 
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8.2.2 Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet 

 

Strateginen päämäärä Terve talous 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 ta-
voite 

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut järjestetään laadukkaasti, 
mutta taloudellisesti. 

Talousarviovuoden 2016 tavoite Toimintaresursseja (mm. raha, tilat ja henkilökunta) käytetään 
harkiten ja tarkoituksenmukaisesti. 

Arviointikriteerit/mittarit Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot €/asukas. Sosiaa-
liasiamiehen raportti 

Vastuuhenkilöt Perusturvajohtaja ja vastuualueiden esimiehet 
Muuta huomioitavaa SOTE -uudistuksen vaikutus vielä vaikeasti ennustettavissa 

koko suunnitelmakaudella. Lainsäädännölliset muutokset. 
Strateginen päämäärä Sisäisesti ja ulkoisesti yhteistyökykyinen organisaatio 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 ta-
voite 

Yhteistyö on moniammatillista, ennaltaehkäisevää, varhaista 
puuttumista tukevaa ja oikea-aikaista. 

Talousarviovuoden 2016 tavoite Hyvinvoinnin edistäminen  
Arviointikriteerit/mittarit Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 
Vastuuhenkilöt Perusturvajohtaja ja vastuualueiden esimiehet 
Muuta huomioitavaa SOTE -yhteistyön kehittäminen 
Strateginen päämäärä Motivoitunut ja osaava henkilöstö 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 
tavoite 

Henkilöstön tietoisuuden vahvistaminen perustehtävästä 
ja esimiehien tukeminen  

Talousarviovuoden 2016 tavoite Henkilöstö hallitsee perustehtävänsä ja tuntee oman teh-
täväalueensa kokonaisuuden sekä sen merkityksen osana 
kunnan palveluita. Henkilöstö tiedostaa yhteistyön merki-
tyksen ja oikeutensa ja velvollisuutensa työntekijöinä 

Arviointikriteerit/mittarit Työhyvinvointikyselyn tulokset, kehittämiskeskustelut 
Vastuuhenkilöt Perusturvajohtaja ja vastuualueiden esimiehet 
Muuta huomioitavaa Hyvä perehdytys ja kannusteet sekä osallistamisen vah-

vistaminen 
Strateginen päämäärä Laadukkaat ja asiakaslähtöiset peruspalvelut 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 
tavoite 

Eri-ikäisten kuntalaisten yhdenvertaisuutta, osallisuutta, 
hyvinvointia ja hyvää elämänlaatua edistävät peruspalve-
lut. 

Talousarviovuoden 2016 tavoite Asiakkaan osallistaminen oman palvelutarjottimen suun-
nitteluun 

Arviointikriteerit/mittarit Palveluiden saatavuuden seuranta lakisääteisissä määrä-
ajoissa.  

Vastuuhenkilöt Perusturvajohtaja ja vastuualueiden esimiehet 
Muuta huomioitavaa Lakiuudistukset 
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8.2.3 Perusturvalautakunnan tulosalueiden sitovat määrärahat 
Perusturvalautakunta 
Tuloslaskelma TP2014 TA2015 MTA2015 TAE2016Ero € MTA15 Ero % Ero %

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € MTA15/TAE16 TP14/TAE16

Toimintatuotot 2 520,6 2 209,0 2 209,0 2 293,0 84,0 3,8 -9,0

Sisäiset tuotot 4,5 11,0 11,0

Toimintatuotot yht. 2 525,1 2 220,0 2 220,0 2 293,0 73,0 3,3 -9,2

Henkilöstökulut 6 341,0 6 231,0 6 223,0 6 891,0 668,0 10,7 8,7

Palvelujen ostot 17 809,3 18 059,0 18 059,0 18 169,0 110,0 0,6 2,0

Sisäiset ICT kulut 52,3 60,0 60,0 123,0 63,0 105,0 135,2

Sisäiset ateriapalvelut 574,5 507,0 507,0 263,0 -244,0 -48,1 -54,2

Aineet ja tarvikkeet 137,7 144,0 144,0 172,0 28,0 19,4 24,9

Avustukset 1 045,5 1 067,0 1 067,0 1 325,0 258,0 24,2 26,7

Muut toimintakulut 52,3 88,0 88,0 74,0 -14,0 -15,9 41,5

Sisäiset vuokrat 387,3 415,0 415,0 253,0 -162,0 -39,0 -34,7

Toimintakulut yht. 26 399,9 26 571,0 26 563,0 27 270,0 707,0 2,7 3,3

Toimintakate -23 874,8 -24 351,0 -24 343,0 -24 977,0 -634,0 2,6 4,6

Ulkoiset kulut 25 386 25 589 25 581 26 631 1 050 4,1 4,9
Sisäiset kulut 1 014 982 982 639 -343 -34,9 -37,0
Yhteensä 26 400 26 571 26 563 27 270 707 2,7 3,3  
 
Perusturvan henkilöstökulut kasvavat vuoden 2015 tasosta 10,7 % sisältäen vuoden 2016 sopi-
muskorotuksen, työllisyyspalkat 345 000 € (siirretty yleishallinnosta) sekä kolmen henkilötyö-
vuoden lisäyksen. Toimintakulujen kasvu on 2,7 prosenttia ja kasvu perustuu lakisääteisten sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannusten kasvuun. 
 
Sosiaalitoimi 
Tuloslaskelma TP2014 TA2015 MTA2015 TAE2016 Ero € Ero % Ero %

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € MTA15/TAE16 TP14/TAE16

Toimintatuotot 2 466,5 2 139,0 2 139,0 2 243,0 104,0 4,9 -9,1

Sisäiset tuotot 4,5 11,0

Toimintatuotot yht. 2 471,0 2 150,0 2 139,0 2 243,0 93,0 4,9 -9,2

Henkilöstökulut 6 042,8 5 936,0 5 928,0 6 622,0 694,0 11,7 9,6

Palvelujen ostot 3 045,8 2 955,0 2 955,0 3 046,0 91,0 3,1 0,0

Sisäiset ICT kulut 52,3 60,0 60,0 123,0 63,0 105,0 135,2

Sisäiset ateriapalvelut 574,5 507,0 507,0 263,0 -244,0 -48,1 -54,2

Aineet ja tarvikkeet 137,2 144,0 144,0 172,0 28,0 19,4 25,4

Avustukset 1 045,5 1 067,0 1 067,0 1 325,0 258,0 24,2 26,7

Muut toimintakulut 52,3 88,0 88,0 74,0 -14,0 -15,9 41,5

Sisäiset vuokrat 387,3 415,0 415,0 253,0 -162,0 -39,0 -34,7

Toimintakulut yht. 11 337,7 11 172,0 11 164,0 11 878,0 714,0 6,4 4,8  
 
Terveydenhuolto 
Tuloslaskelma TP2014 TA2015 MTA2015 TAE2016 Ero € Ero % Ero %

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € MTA15/TAE16 TP14/TAE16

Toimintatuotot 53,6 70,0 70,0 50,0 -20,0 -28,6 -6,7

Henkilöstökulut 298,2 295,0 295,0 269,0 -26,0 -8,8 -9,8

Palvelujen ostot 14 763,5 15 104,0 15 104,0 15 123,0 19,0 0,1 2,4

Aineet ja tarvikkeet

Muut toimintakulut 0,5

Toimintakulut yht. 15 062,2 15 399,0 15 399,0 15 392,0 -7,0 0,0 2,2

Toimintakate -15 008,6 -15 329,0 -15 329,0 -15 342,0 -13,0 0,1 2,2  
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8.3 Sivistyslautakunta  

 
SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE 
 
Toimielin: sivistyslautakunta 
Tulosalue: sivistystoimi ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia lukio-opetus 
Tilivelvollinen: Sivistysjohtaja 
 
Hattulan kunnan sivistystoimi on seudullisesti tunnettu laadukkaasta ja kuntalaisten hyvinvointia 
edistävästä palvelusta. Hattulan opetustoimi ja varhaiskasvatus ovat nykyaikaisia, joustavia, pai-
kallista kulttuuria, yhteisöllisyyttä, kansainvälisyyttä ja aktiivista osallistumista edistäviä palve-
luntuottajia. Hattulan kirjaston ja vapaa-aikatoimen palvelut ovat nykyaikaisia ja vastaavat asuk-
kaiden tarpeita.  
 

8.3.1 Sivistystoimen palvelut ja toiminta 
 
Sivistystoimen tulosalueeseen kuuluvat sivistystoimen hallinto, varhaiskasvatus ja aamu- ja ilta-
päivätoiminta, perusopetus sekä vapaa-aika. Lukio-opetuksesta vastaa hallinnollisesti Koulutus-
kuntayhtymä Tavastia. 
 
Sivistystoimen hallinto  
 
Sivistyslautakunta tuottaa palveluja varhaiskasvatuksessa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa, 
opetustoimessa sekä vapaa-aikatoimessa.  
 
Varhaiskasvatus  
 
Varhaiskasvatus sisältää perhepäivähoidon, päiväkotitoiminnan, avoimen toiminnan, varhaisen 
tuen, varhaiserityiskasvatuksen, esiopetuksen sekä tuet ja avustukset. Koululaisten aamu- ja ilta-
päivätoiminta on myös varhaiskasvatuksen alaisuudessa. 
 
Varhaiskasvatus koostuu alle kouluikäisten lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuu-
desta. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppi-
mista. Yhdessä vanhempien kanssa takaamme lapselle varhaiskasvatuksessa monipuolisen ja 
turvallisen kasvuympäristön.  
 
Uuden varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe astui voimaan 1.8.2015.  Varhaiskasvatus määri-
tellään em. laissa ensimmäistä kertaa lain tasolla ja sille on asetettu kattavat tavoitteet. Laki mää-
rittelee esimerkiksi lapsiryhmän enimmäiskoon: päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä ai-
kaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. 
Kaikille päiväkodissa tai perhepäivähoidossa oleville lapsille on laadittava myös henkilökohtai-
nen varhaiskasvatussuunnitelma. Uudessa laissa lasten ja vanhempien osallisuutta sekä vaikut-
tamista vahvistetaan. Lisäksi laissa määritellään, että varhaiskasvatuksen järjestäjällä on velvoite 
arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. 
Kunnan on varhaiskasvatusta järjestäessään toimittava myös yhteistyössä opetuksesta, liikunnas-
ta ja kulttuurista, sosiaalihuollosta, lastensuojelusta, neuvolatoiminnasta ja muusta terveyden-
huollosta vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.  
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Varhaiskasvatuspalveluiden riittävä tarjonta ja palvelurakenteen monipuolisuus ovat keskeisiä 
toiminnan tavoitteita. Palveluohjauksen avulla perheille pystytään tarjoamaan oikein kohdennet-
tua palvelua sekä arvioidaan palvelutarpeen määrä. Vaihtoehtoisten palveluiden arviointi koros-
tuu riittävän tarjonnan turvaamiseksi. Palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuutta selvitetään 
kerhotoiminnan osalta. Palvelut tarjotaan perheille lakisääteisissä ajoissa.   
 
Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän organisaatiomuutoksella (yhteisjohtajuus) panostetaan 
työhyvinvointiin, kehittämiseen, taloudellisuuteen, tuottavuuteen ja laatuun. Uudessa varhais-
kasvatuslaissa painottuu erityisesti pedagogiikan osuus sekä laadunarvioinnin merkitys. Myös 
näihin em. asioihin vastataan tällä johtamisjärjestelmän organisaatiomuutoksella.   
  
Aamu- ja iltapäivätoiminta  
Iltapäivätoiminnan tavoitteena on antaa lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulutyön jäl-
keistä aikaa sekä osallistua aikuisen ohjauksessa monipuoliseen ja virkistävään toimintaan. Toi-
minnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajan viet-
totavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteutuksessa. Yksilöllisyys, yhteisöllisyys sekä 
sosiaalinen kasvu ovat toiminnansisällössä keskeisiä asioita. Toiminnassa tarjotaan monipuolista 
ja virkistävää toimintaa huomioiden kuitenkin myös lapsen tarve halutessaan lepoon ja rauhoit-
tumiseen. 
 
Iltapäivätoiminta järjestetään kunnan omana toimintana. Hattulassa koululaisten iltapäivätoimin-
taa järjestetään 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä 3.-9. luokkien erityisoppilaille. Toimintaa 
järjestetään kaikilla alakouluilla: Hurttalassa, Lepaalla, Nihattulassa, Parolassa ja Pekolassa. Ilta-
päivätoiminnassa yhdellä ohjaajalla voi olla vastuullaan 15 lasta. Suhdeluvussa tulee kuitenkin 
huomioida erityistä tukea tarvitsevat lapset pienentämällä ohjaajan ja lapsiryhmän välistä suhde-
lukua.  
 
Ohjaajana toimivalta henkilöltä vaaditaan tehtävään soveltuva tutkinto ja taito toimia lapsiryh-
män ohjaajana.  
 
Peruskoulut   
 
Perusopetuksen tavoitteena on taata kaikille oppilaille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaa-
seen ja korkeatasoiseen opetukseen ja näin turvata oppilaille jatko-opintojen edellyttämät perus-
valmiudet.  
 

Tunnusluvut 
TP 
2014 

TA 
2015 2016 2017 2018 

Peruskoulun päättäneet  116 119 153 116 123 

€/peruskoulun päättäneet 67 236 66 880 54 359 71 697 67 617 
Peruskoulun päättäneiden 
sijoittuminen jatko-opintoihin 116 119 153 116 123 

Oppilasmäärä 1 128 1 146 1 116 1 115 1113 

€/oppilas   7 055 6 945 7 452 7 459 7472 

Koulujen lukumäärä 6 6 6 6 6 

Päätoim./sivutoim. opettajat 76 76 78 78 78 
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Kirjasto  
 
Kirjastolain mukaan kirjasto- ja tietopalveluiden tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mah-
dollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja 
kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjas-
tossa on ollut käytössä lainaus/palautus-automaatti kesästä 2014 lähtien. Automaatti on osoittau-
tunut hyväksi valinnaksi ja automatisointia jatketaan hankkimalla palautushylly sekä valvonta-
laitteet (portit, kamerat) omatoimisuuden lisäämiseksi. Samalla voidaan lisätä aukioloaikoja ja 
parantaa asiakaspalvelua kohdentamalla sitä eri asiakasryhmille. Kirjasto pystyy tällä konseptilla 
toimimaan nykyisen työntekijämäärän voimin. Avoimeen kirjastojärjestelmään investointi on 
investointi tulevaisuuteen. 
 
Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi kunta asettaa yleisten kirjastojen kautta kuntalaisten käyttöön 
kirjoja sekä muita kirjastokäyttöön sopivia tallenteita. Kirjasto antaa myös mahdollisuuden mui-
den kirjastonkäytön kannalta tarkoituksenmukaisten tallennettujen sekä virtuaalisten tiedonläh-
teiden käyttöön.  
 
Laki säätää kokoelmien käytön ja niiden lainauksen maksuttomaksi. 
Hattulan väestörakenne asettaa kirjaston toiminnalle haasteita.  Toisaalta kunnassa on viidennes 
alle 15-vuotiaita, toisaalta senioriväestön määrä kasvaa myös. Kirjaston täytyy kyetä tarjoamaan 
segmentoituja palveluja erilaisille ryhmille.  
 
Perinteisten kirjaston palvelujen rinnalle on syntynyt uusia palvelumuotoja ja -tarpeita. Sähköiset 
sisällöt ovat tulleet kirjastoihin. Sähköiset aineistot ja niiden käytönopastus edellyttävät erityistä 
rahallista panostus käyttöönoton alkuvuosina. Medialukutaidon ja informaatiolukutaidon edistä-
minen kaikkien ikäryhmien kohdalla on tärkeää.  
 
Mediakasvatuksesta on tullut kirjaston perustoimintaa ja sitä pitää pystyä tarjoamaan kaikille 
ikäryhmille.  Kirjasto tarjoaa tablet -koulutusta hattulalaisille sekä pyydettäessä myös muille 
yhteistyötahoille. 
 
Tunnusluvut TP2014 TA2015 2016 2017 2018 
Hallinto          
Henkilöstön määrä 7,5 5,5 4,5 4,5 4,5 
– joista työllistetyt/oppisop 0 2 2 2 0 
– josta kirjastoammattilaisia 6,5 3,5 2,5 2,5 4,5 
– hlöstökustannus -% talous-
arviosta 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 
            
Palvelut           
Kokoelmia yhteensä 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 
– kirjat 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 
Lainaajat yhteensä 4 800 4 800 4 900 4 900 4 900 
Lainat yhteensä 176 000 178 000 179 000 179 000 179 000 
– lainoja/asukas 18,5 18,5 18,6 18,6 18,6 
– lainan hinta € 2,76 2,8 2,8 2,8 2,8 
– käyttömenot/asukas, netto € 50,36 50,36 50,36 50,36 50,36 
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Kulttuuri  
 
Kulttuurityön tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa sekä toimia 
seudullisessa kulttuuriyhteistyössä. Yhteistyö hattulalaisten järjestöjen kanssa on merkittävästi 
lisääntynyt. Uusi yhteistyö Lasten- ja nuortenkulttuurikeskus ARX.in kanssa luo uusia mahdolli-
suuksia. Tarkoitus on kehittää yhteistyötä järjestöjen kanssa entistä tiiviimmäksi. Lasten ja nuor-
ten kulttuuritoimintaan panostaminen on erittäin tärkeää kieli- ja kulttuuritietoisen kasvuympä-
ristön vahvistamiseksi Varaudutaan Suomi 100 vuotta 2017 -juhliin. 
 
Muut opetuspalvelut 
 
Tulosyksikkö sisältää kunnan osuudet Vanajaveden Opistoon ja Sibelius-opistoon. Vanajaveden 
Opiston keskimääräinen vuosittainen tuntimäärä Hattulassa on 4 500. Kunnan maksuosuus on 
ollut 70 300 euroa/vuosi.  Sibelius-opiston Hattulan toimipiste sijaitsee Juteinitalossa. Sibelius-
opiston kanssa tehtävällä sopimuksella saavutetaan Hattulassa lapsille ja nuorille samat mahdol-
lisuudet taiteen perusopetukseen kuin muillakin seutukunnan nuorilla.  
 
Liikunta  
 
Liikuntatoimen tehtävänä on huolehtia liikuntatoimen suunnittelusta ja kehittämisestä, sekä kun-
nassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta. Ensisijaisena tehtävänä on toimia edellytys-
ten luojana sekä sellaisten palveluiden tuottajana, joita kansalaisjärjestöt eivät tarjoa. Terveyttä 
edistävä liikuntaa on entistä tärkeämpänä. Kunnan panostus liikuntaan tuo säästöjä sosiaali- ja 
terveydenhoitokuluihin. Erityisryhmien terveyden edistämiseksi liikunnan avulla on laadittu toi-
mintaohjelma suunnitelmakaudelle. Asukkaat edellyttävät hyviä liikuntapalveluita, sekä nykyai-
kaisia harrastuspaikkoja Hattulaan. Liikuntapaikkojen hyvä laatu ja turvallisuus ovat suunnitte-
lukaudella yhteisiä painopisteitä teknisen toimen kanssa laaditussa kehittämissuunnitelmassa. 
  
Hattulan liikkuvat koulut - hanke jatkuu vuodelle 2016. Tavoitteena on koulupäivän liikunnallis-
taminen toiminnan uusilla avauksilla, sekä toimintapaikkojen kehittämisellä. Vuoden 2016 eri-
tyinen haaste on Juteinikeskuksen liikuntatilojen käytäntöjen koordinointi, sekä onnistuneet ka-
lustohankinnat. 
 
Nuorisotoimi  
 
Nuorisotoimi huolehtii kunnassa tapahtuvasta nuorisotyöstä, nuorisotoiminnasta ja nuorisopoli-
tiikkaan liittyvistä yhteydenpitotehtävistä. Uusi nuorisolaki velvoittaa kuntia mm. huolehtimaan 
nuorten vaikuttamismahdollisuuksista ja järjestämään etsivää nuorisotyötä. Kunnilta edellytetään 
myös monialaista yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Nuorten työpajan kehittämi-
nen, tilat ja etsivä nuorisotyö vaativat edelleen täsmennyksiä toiminnan käytänteisiin. Nuorisota-
kuu velvoittaa kuntia järjestämään nuorelle joko opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikan 3 kk:n mää-
räajan puitteissa. 
Vuoden 2016 erityisenä tavoitteena on koulunuorisotyön kehittäminen, osallisuus. Etsivän nuori-
sotyön osalta TOIMI - hankkeen uudet mahdollisuudet tukevat syrjäytymisuhan alla olevien 
nuorten toiminnallisuutta ja osallisuutta monin eri tavoin. 
  
Ennaltaehkäisevä päihdetyö 
 
Tehtävänä on ennaltaehkäistä kuntalaisten päihteiden ja huumeiden käyttöä ja niistä aiheutuvia 
haittoja. Ylisektorisen yhteistyön tuloksena kunnan sisällä, sekä osana seudullista yhteistyötä on 
laadittu MIEPÄ -toimintaohjelma. Ohjelma linjaa päihde- ja mielenterveystyön koskemaan jo-
kaista toimialaa. 
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8.3.2 Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet 
 
 
Strateginen päämäärä Terve talous 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 tavoi-
te 

Sivistystoimen palvelut tuotetaan kustannustehok-
kaasti talousarvion ja TT-ohjelman mukaisina. 

Talousarviovuoden 2016 tavoite Resursseja ja henkilökuntaa käytetään tehokkaasti 
koko toimialan alueella. Juteinikeskuksen valmis-
tuminen ja käyttöönotto 

Arviointikriteerit/mittarit Talousarvion ja TT- ohjelman toteutuma 
Vastuuhenkilöt Sivistysjohtaja ja vastuualueiden esimiehet 
Muuta huomioitavaa Juteinikeskuksen valmistuminen, opetussuunnitel-

mauudistus 
 
Strateginen päämäärä Sisäisesti ja ulkoisesti yhteistyökykyinen organi-

saatio 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 ta-
voite 

Hattulan sivistystoimen yhteisten tavoitteiden toteu-
tuminen sekä yhteistyön tiivistäminen palvelujen 
tuottamiseksi. 

Talousarviovuoden 2016 tavoite Asiakaslähtöisten palveluprosessien monialaisen 
toiminnan tehostaminen ja kehittäminen muuttuvia 
tilanteita vastaavaksi. 

Arviointikriteerit/mittarit Yhtenäiskoulutyöskentelyn raportointi, OPS -
työskentely 

Vastuuhenkilöt Sivistysjohtaja ja vastuualueiden esimiehet. 
Muuta huomioitavaa Opetussuunnitelmauudistuksen valmistuminen, Ju-

teinikeskus, NASTA 
 
Strateginen päämäärä Motivoitunut ja osaava henkilöstö 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 ta-
voite 

Sivistystoimen henkilöstön motivoiminen muuttu-
vaan tilanteeseen ja yhteisiin tavoitteisiin.  Yhtenäis-
koulun ja Päivärinteen koulun toteuttaminen. Työn 
digitalisointi. 

Talousarviovuoden 2016 tavoite Henkilöstö hahmottaa oman perustehtävänsä osana 
suurempaa kokonaisuutta. Muutosten ja digitalisaa-
tion huomioiminen henkilöstön koulutuksessa.  

Arviointikriteerit/mittarit Kehityskeskusteluissa asetettujen tavoitteiden toteu-
tuminen. Koulutussuunnitelman toteutuminen. 

Vastuuhenkilöt Sivistysjohtaja ja vastuualueiden esimiehet. 
Muuta huomioitavaa Koulutussuunnitelman kohdentuminen muutoksiin. 
 
Strateginen päämäärä Laadukkaat ja asiakaslähtöiset peruspalvelut 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 ta-
voite 

Sivistystoimen kustannustehokkaiden palvelujen tuot-
taminen tasapuolisesti sivistystoimen eri yksiköissä. 

Talousarviovuoden 2016 tavoite Peruspalvelujen tuottaminen ja osallisuuden lisäämi-
nen 

Arviointikriteerit/mittarit Palveluiden  saatavuuden ja tasapuolisuuden seuranta 
Vastuuhenkilöt Sivistysjohtaja ja vastuualueiden esimiehet. 
Muuta huomioitavaa OPS -uudistus, Juteinikeskus 
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8.3.3 Sivistyslautakunnan sitovat määrärahat 
 
Tuloslaskelma TP2014 TA2015 MTA2015 TAE2016 Ero € Ero % Ero %

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € MTA15/TAE16 TP14/TAE16

Toimintatuotot 1 478,6 1 361,0 1 361,0 1 470,0 109,0 8,0 -0,6

Sisäiset tuotot 3,2

Toimintatuotot yht. 1 481,8 1 361,0 1 361,0 1 470,0 109,0 8,0 -0,8

Henkilöstökulut 10 497,8 10 319,0 10 288,0 10 439,0 151,0 1,5 -0,6

Palvelujen ostot 1 645,3 1 926,0 1 926,0 1 937,0 11,0 0,6 17,7

Sisäiset ICT kulut 120,2 142,0 142,0 122,0 -20,0 -14,1 1,5

Sisäiset ateriapalvelut 1 230,2 1 238,0 1 238,0 1 258,0 20,0 1,6 2,3

Aineet ja tarvikkeet 356,5 269,0 269,0 309,0 40,0 14,9 -13,3

Avustukset 1 008,9 806,0 806,0 893,0 87,0 10,8 -11,5

Muut toimintakulut 178,8 85,0 85,0 103,0 18,0 21,2 -42,4

Sisäiset vuokrat 2 377,5 2 077,0 2 077,0 2 420,0 343,0 16,5 1,8

Toimintakulut yht. 17 415,1 16 862,0 16 831,0 17 481,0 650,0 3,9 0,4

Toimintakate -15 933,3 -15 501,0 -15 470,0 -16 011,0 -541,0 3,5 0,5

Ulkoiset kulut 13 687 13 405 13 374 13 681 307 2,3 0,0
Sisäiset kulut 3 728 3 457 3 457 3 800 343 9,9 1,9
Toimintakulut yhteensä 17 415 16 862 16 831 17 481 650 3,9 0,4  
 
 
Sivistystoimen henkilöstökulut kasvavat 1,5 prosenttia verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 
Vuoden 2016 talousarvioon on varattu määrärahat JOPO- ja EHA -opettajille sekä kouluisännäl-
lä. JOPO- ja EHA – opettajien kustannuksiin saadaan korotettua valtionosuutta noin 80 000 eu-
roa. Henkilöstömäärärahoihin on varattu vuoden 2016 sopimuskorotukset. Toimintakulut kasva-
vat 3,9 prosenttia, josta suurin kasvu on sisäisissä vuokrissa. Ulkoiset toimintakulut kasvavat 2,3 
%.  
 
Palvelujen ostoihin sisältyy lukio-opetuksen ostaminen Tavastialta. Lasten kotihoidon tukeen 
varattua määrärahaa on korotettu 80 000 euroa. Muilta osin määrärahat on varattu välttämättömi-
en toimintojen hankkimiseen.  
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8.4 Tekninen lautakunta 

 
TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE  
 
Toimielimet: tekninen lautakunta  
Tulosalueet: tekninen toimi, pelastustoimi ja joukkoliikenne  
Tilivelvollinen: Tekninen johtaja  
 
 
Teknisen toimen toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää määrällisesti riittäviä, hyvätasoisia 
yhdyskuntapalveluita kuntalaisille sekä tukipalveluiden tuottamista muille hallintokunnille. Sek-
tori toimii yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa asukkaiden elinolojen parantamiseksi sekä 
edesauttaa taloudellisesti ja teknisesti tarkoituksenmukaisten hankkeiden toteuttamista. 
 
Tavoitteena on turvallinen, terveellinen, taloudellinen ja viihtyisä ympäristö huomioiden asuk-
kaiden ja asiakkaiden asumistyytyväisyyden, yrittäjäystävällisyyden sekä ympäristön kestävän ja 
turvallisen kehityksen.  
 
Eri tulosalueiden tulos luodaan asiakkaiden kanssa yhteistyöllä. Asiakaspalvelumme on avointa 
ja tiedottavaa. Sisäisten ja ulkoisten asiakasryhmien tarpeet ymmärretään, jotta niitä voidaan 
tukea. Kilpailukykymme perustuu vuorovaikutteisuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja laatuun. 
Toimitilojen tehokkaan käytön varmistamme asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa.  
 
Tekninen toimi toteuttaa vuonna 2015 hyväksytyn päivitetyn kiinteistöohjelman mukaista strate-
giaa kiinteistöjen rakennuttamisessa, käytössä ja saneerauksessa. 
 

8.4.1 Teknisen toimen palvelut ja toiminta 
 
Teknisen toimen päävastuualue muodostuu teknisen toimen, pelastustoimen ja joukkoliikenteen 
tulosalueista, joista tekninen toimi jakaantuu neljään (4) alatulosalueeseen seuraavasti: 
 
 
Hallintopalvelut 

- taloushallinto 
- henkilöstöhallinto 
- toimisto- ja aulapalvelut 

 
Maankäyttö 

- kaavoitus 
- talosuunnittelu 
- maa- ja metsätilat  

 
Tukipalvelut 

- siivouspalvelut 
- ruokapalvelut 

 
 
Kunnossapitopalvelut 

- kunnallistekniikka (liikenneväylät, vesi- ja jätehuol-
to, puistot + yleiset alueet, liikuntapaikat, eritysalu-
eet, varikko) 

- yksityistiet 
- kiinteistöjen kunnossapito 
- kiinteistönhoito 
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Hallintopalvelut   
 
Toimialueen tehtävänä on huolehtia joustavasti toimialan keskitetyistä palveluista kuten toimis-
to- ja asiakaspalveluista, henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä yhteisprojekteista. Toimialue huo-
lehtii teknisen lautakunnan päätettävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi hal-
lintopalveluiden toimesta valmistellaan asioita kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston päätök-
senantoa varten.     
 
Pappilanniemen sisääntuloaulassa sijaitseva aulapalvelu ottaa vastaan asiakkaat ja vieraat ohjaten 
heidät tarvittaessa eri hallintokuntien tiloihin. Aulapalvelu vastaa mm. kunnan postin käsittelys-
tä, ylläpitää kunnan diaaria sekä kunnan kokous, ym. tilojen varauspalveluita. Kirjaston yhtey-
dessä toimiva NASTA -piste on kuntalaisten neuvonta- ja palvelupiste.  
 
Maankäyttö 
 
Maankäytön toimialue vastaa kaavoituksesta ja muusta maankäytöstä. Maapolitiikan toteutus 
sekä maankäytön suunnittelu, kaavoitus ja tonttipalvelut ohjaavat merkittävällä tavalla kunnan 
kehittymistä. Maankäyttöpalvelut ovat keskeinen ohjausväline kunnan toiminnassa. Luonteeltaan 
maankäyttöpalvelut ovat tukipalveluja sekä kunnan kehittämisen "työväline", joka edesauttaa 
kunnan perustehtävien järjestämistä ja luo edellytyksiä kuntastrategian toteutumiselle. Vastuu-
alueen tehtävänä on kunnan tonttivarannon kehittäminen ja monipuolistaminen.  
 
Hattulan Keskeisten alueiden osayleiskaava hyväksyttiin valtuuston toimesta joulukuussa 2013. 
Uusia laajoja yleiskaavatason kaavoitushankkeita ei ole tarpeen käynnistää vuonna 2016. Kun-
nan asemakaavan ajantasaistaminen ja laajentaminen etenee suunnittelualue kerrallaan ehdotus-
vaiheeseen ja edelleen valtuuston hyväksymiskäsittelyyn.  
 
Vuonna 2015 vireille asetettu Kanungin asemakaava pyritään saamaan valtuuston hyväksymis-
käsittelyyn alkuvuodesta 2016. Kaavan lainvoimaistuttua tullaan alueelle rakentamamaan kun-
nallistekniikka yhdessä HSVEsi Oy:n ja Elenia Oy:n kanssa. Kunnallistekniikan valmistuttua 
tonttien luovutus alueelta voi alkaa.  
 
Kunnan maan hankinnan ja kaavoituksen on tarpeen jatkua edelleen aktiivisena, jotta turvataan 
jatkossa rakennuspaikkojen riittävä tarjonta. Merven Kotirinteen asemakaava-alueen vuonna 
2012 alkanut erillispientalotonttien luovutus jatkuu edelleen vuoden 2016 puolella.  
 
Tukipalvelut 
 
Tukipalveluiden toimialue vastaa kunnan siivous- ja ruokapalveluista. Tukipalveluiden tavoit-
teena on toimia kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti ammattitaitoisen ja monipuolisen hen-
kilöstön voimavarat yhdistäen.    
 
Siivouspalvelu vastaa kunnan toimitilojen puhtaudesta ja viihtyvyydestä. Ruokapalvelu vastaa 
kunnan koulujen, päiväkotien ja kotiin kuljetettavien vanhusaterioiden tuottamisesta sekä henki-
löstön ruokapalveluista. Tavoitteena on tuottaa kaikille asiakasryhmilleen aterioita, jotka vastaa-
vat kunkin ikäkauden ravinnontarvetta. Ruokapalvelu valmistaa myös kunnanviraston kokous-, 
koulutus- ja edustustilaisuuksien tarjoilut. Ruokapalveluiden sisällöstä on laadittu palvelusopi-
mukset sisäisille asiakkaille. 
 
Tukipalveluiden organisaatio tullaan muuttamaan. Lautakunta esittää perustettavaksi tukipalve-
lupäällikön, siivoojan ja suurtalouskokin toimet. Samassa yhteydessä lautakunta esittää, että ruo-
kapalvelupäällikön ja siivoustyönjohtajan toimet lopetetaan.   
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Kunnossapitopalvelut 
 
Varikon ja kiinteistöhoidon palveluja on tehostettu ottaen käyttöön uusia toimintatapoja huomi-
oiden henkilöstön erityisammattitaidot. Yhdistetty kunnallistekniikan, kiinteistöjen kunnossapi-
don ja kiinteistönhoidon toimialue vastaa liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen, erityis-
alueiden kehittämisestä ja ylläpidosta sekä kunnan varikkopalveluista, kunnan kiinteistöjen yllä-
pidosta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta, peruskorjauksesta ja teknisestä kunnossapidosta. 
Lisäksi toimialaan kuuluvat vesi- ja jätehuolto sekä yksityistiet.  
 
Kunta huolehtii asemakaava-alueidensa katujen ja kevyenliikenteenväylien kunnossapidosta.  
Hoidettavaa katuverkkoa on noin 66 km ja kevyenliikenteen väyliä noin 12 km. Kaavateiden 
talvikunnossapidosta suunnittelukautena huolehtii YIT Rakennus Oy. Kesähoitotyöt suoritetaan 
osaksi kunnan omana työnä ja osaksi yksityisten urakoitsijoiden toimesta. Puistot, leikkipuistot, 
uimarannat ja venepaikat pidetään kunnossa pääasiassa kunnan omana työnä. 
 
Tuottavuuden parantamiseen tullaan paneutumaan. Kiinteistöohjelman mukaisesti tekninen lau-
takunta tulee esittämään mm. tyhjinä olevien rakennusten purkamista. Energiasäästöihin pyritään 
mm. kiinteistökatselmusten, energiainvestointien ja katuvalojen LED-saneerauksen myötä.  
 
Vesihuoltoa rakennetaan muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä yhteistyössä HS -
Vesi Oy:n kanssa. Jätehuollon käytännön järjestämisestä vastaa 12 kunnan (Hattula, Hausjärvi, 
Hyvinkää, Hämeenlinna, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski) 
omistama alueellinen jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy. Jätelautakunta Kolmenkierto on kuntien 
yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii em. 12 kunnan yhteislautakuntana. Jätelautakunnan 
tehtäviin kuuluu päättää mm. jätehuoltomääräyksistä ja niistä poikkeamisesta, jätetaksasta ja 
maksuista sekä siitä, millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan.  
 
Liikuntapaikkojen hoidon tasosta ja käytöstä päätetään yhdessä liikuntatoimen kanssa. Sisäisestä 
liikuntapaikkojen hoitolaskutuksesta on luovuttu. Kustannusvastuu on latujen kunnossapitoa 
lukuun ottamatta teknisellä lautakunnalla ja mahdolliset vuokratulot liikuntapaikoista kohdiste-
taan tekniselle toimelle. Tilojen ja kenttien vuokrausta hoitaa edelleen vapaa-aikatoimi. Suunnit-
teluvuonna jääkenttien viikonloppuauraukset suoritetaan ainoastaan keskuskentällä tarpeen mu-
kaan. Muut koulujen käyttämät jääkentät hoidetaan arkisin resurssien sallimissa puitteissa sivis-
tystoimen esittämän ensisijaisjärjestyksen mukaisesi. Mauri Sariolan ja Pelkolan entisten koulu-
jen luistinkentät alkujäädytetään kunnan toimesta ja käydään tarpeen tullen aukaisemassa. Muu 
hoitovastuu on siirretty kyläläisille edellisten vuosien tapaan. Kunnan tienhoitokunnille osoitta-
ma kunnossapitoavustusten kokonaismääräraha on talouden tasapainottamisohjelman edellyttä-
mällä tasolla.   
 
Kunnan kiinteistöohjelma 2012 – 2022 ohjaa kunnan uudisrakennus- ja saneerauskohteiden to-
teuttamista. Vuoden 2016 merkittäviä hankkeita talonrakennuspuolella ovat Juteinikeskuksen 
rakentamisen loppuun saattaminen. Saneeraushankkeista päättää tekninen lautakunta kiinteistö-
ohjelman mukaisesti investointiosan peruskorjausmäärärahojen puitteissa. Kunnan omistaman 
kiinteistömassan käyttöastetta on jo nostettu ja tilojen käyttöä suositellaan tehostettavaksi kaik-
kien tulosyksiköiden osalta.  
 
Vuosikorjauksissa keskitytään edelleen ilmanvaihdon parantamiseen ja vesivahinkojen torjun-
taan (rakennusten pintavesien johtaminen sekä vesi- ja viemärijohtojen korjaukset). Kiinteistöjen 
kunnossapitotöistä pääosa pyritään suorittamaan omana työnä.  
 
Hallintokunnilta perittävät sisäiset vuokrat perustuvat kiinteistökohtaisiin neliövuokriin. Laatuta-
so perustuu kulloinkin käytettävissä olevien määrärahojen suomiin mahdollisuuksiin. Lisäksi 
hallintokunnilta veloitetaan pääomavuokrat.   
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Teknisen toimen menokehystä rasittavat ulkoisten tilojen vuokrat, jotka tekninen toimi veloittaa 
edelleen huonevuokrina vuokralaisilta ja sisäisenä ylläpitovuokrana tiloja käyttäviltä kunnan 
muilta hallintokunnilta (läpilaskutus). Vuokrat tuloutetaan tekniselle toimelle sekä ulkoisena että 
sisäisenä vuokratulona. Ulkopuolelta vuokrattujen tilojen vaikutus teknisen toimen menokehyk-
seen on noin 680 000 euroa vuonna 2016.  
 
Ulkopuolelta vuokrattuja tiloja vuonna 2016 ovat Lepaan päiväkoti (Tuulimylly), Katinkontin 
päiväkoti, Hattulan portin työterveystila, Juteinikoti, Tuulia-kodin laajennustilat (Artun Hoiva-
asunnot) ja As Oy Jaakonraitin perusturvalle varatut asunnot. Lisäksi Hattula-Kiinteistöt Oy ve-
loittaa tekniseltä toimelta vuokraerotusta Lemminkäisen rakentaman uuden kerrostalon neljästä 
osakehuoneistosta erillisen sopimuksen mukaisesti. 
 
Juteinikeskuksen valmistuminen ja käyttöönotto elokuussa tulevat lisäämään kunnossapito- ja 
tukipalveluiden työmäärää ja kustannuksia. Suunnitteluvuoden talousarvion käyttötalousosassa 
on huomioitu uudisrakennuksen energiatarpeet. Juteinikeskus on tarkoitus olla käytössä kaikkina 
viikonpäivinä. Tämän johdosta tekninen yksikkö tulee käynnistämään alkuvuodesta muun muas-
sa kiinteistönhoito- ja siivoustehtävien uudelleen arvioinnin ja henkilöresurssien määrittämisen. 
Selvitystyö toteutetaan yhteistyössä Hattula-Kiinteistöt Oy:n kanssa huomioiden myös kiinteis-
töyhtiön vaatimat huoltopalvelut.  
 
 

8.4.1.1 Tulosalue: Tekninen toimi 
Tilivelvollinen: Tekninen johtaja 
 
Tekninen johtaja siirtyi toisen kunnan palvelukseen syyskuussa 2015. Teknisen johtajan avoin 
virka pyritään täyttämään alkuvuodesta 2016.    
 
Aikataulun mukaisesti Juteinikeskus on määrä ottaa käyttöön elokuussa 2016. Monitoimitalon 
mittavan talonrakennuksen uudishankeen projektijohtajana toimii Risto Hast.  
 
Valtuuston hyväksymän kiinteistöohjelman mukaisesti hallintokunnat ovat tehostaneet kiinteistö-
jen käyttöä. Syksyllä 2015 nuorisotoimi siirtyi nuorisotalolta Juteinitalon ja koulujen tiloihin. 
Nuorisotalo on päiväaikaan perusturvan ja varhaiskasvatuksen käytössä. Iltaisin nuorisotalo on 
edelleen vapaa-ajan käytössä.   
 
Tuulia-kodin laajennusosan valmistui elokuussa ja pitkäaikaishoiva-asiakkaat siirtyivät Attendon 
vuokratiloihin. Myös Pappilanniemeen sijoitetut Tuulia-kodin Tuulikellon asiakkaat siirtyivät 
Attendon tiloihin. Osa Tuulikellon käytössä olleista tiloista (B-siipi) saneerataan loppuvuoden 
2015 aikana Juteinikodin päivätoimintatiloiksi. Näin päivätoiminta tulee siirtymään vanhusten-
tukiyhdistyksen Punojanportin vuokratiloista Pappilanniemeen vuoden alussa. Lisäksi Pappila-
niemen 2 kerroksen A-siipi saneerataan toimistokäyttöön ja tilat pyritään vuokraamaan ulkopuo-
lisille toimijoille.  
 
Tuulia-kodin pitkäaikaishoiva-asiakkaiden siirtyminen Attendon vuokratiloihin vaikuttaa tulovä-
hennyksiä myös teknisen yksikön tuottamiin tukipalveluihin. Perusturva ostaa ateria- ja siivous-
palvelut suoraan Attendolta. Pitkäaikaishoiva-asiakkaiden ateriapalveluiden poistuminen (120 
ateriaa/vrk) aiheuttaa ruokapalveluille noin 220 000 euron tulovähennyksen vuoteen 2015 verrat-
tuna.  
 
Päivittäisen kunnan valmistaman ateriamäärän (lounas + päivällinen) vähenemisen johdosta aloi-
tettiin keväällä 2015 Pappilanniemen valmistuskeittiön toiminnan tarkastelu ruokapalveluiden 
selvitystyöryhmän toimesta.  
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Syyskuussa 2015 käynnistettiin kokeilutoiminta, jossa ruoan valmistus keskitettiin Parolan kes-
kuskeittiölle. Pappilanniemen keittiö muutettiin palvelukeittiöksi. Pihlajalinnan vuodeosaston ja 
Tuulia-kodin lyhythoivayksikön viikonloppuruokailu on hoitohenkilöstön vastuulla. Muutos ei 
aiheuttanut hoitohenkilöstön lisäystä. Hoitohenkilökunta lämmittää ruoan tarkoitukseen hanki-
tuissa lämmitysvaunuissa ja tarjoilee asiakkailleen ruoan viikonloppuisin. Lisäksi hoitohenkilös-
töllä on mahdollisuus valmistaa lämmitysvaunuissa aamupuuro.  Ruokailuastiat pestään viikon-
loppuisin osastolla kuten tähänkin saakka. Tarjoilu- ja valmistusastiat jätetään keittiöön pestä-
väksi tai käytetään mahdollisuuksien mukaan kertakäyttöisiä GN-vuokia.  
 
Uusi kokeilutoiminta mahdollisti luopumisen Pappilanniemen keittiöhenkilöstön viikonloppu-
vuoroista, joka vaikuttaa suoraan ruokapalvelun henkilöstökustannusten alenemiseen.      
 
Tekninen lautakunta on käsitellyt Pappilanniemen valmistuskeittiön palveluprossien tehostamis-
esityksiä ruokapalveluiden järjestämiseksi kokonaistaloudellisesti selvitystyöryhmän esitysten 
perusteella. Loppuvuodesta 2015 lautakunta päättää ruokapalveluiden järjestämisvaihtoehdosta 
suunnitteluvuodeksi edellä esitetyn kokeilutoiminnan kokemukset huomioiden.  
 
Juteinikeskus-monitoimitalon rakentamiseen myönnetyn avustuksen ehtona on Hurttalan koulun 
purkaminen. Purkutyö toteutetaan vuoden 2016 aikana. Nyt jo tyhjinä olevien tilojen (mm. vanha 
kunnanvirasto, päivähoitotoimisto, vanha koulutoimiston rakennus ja päiväkoti Myllytonttu) 
jatkokäyttö tai mahdollinen purkaminen tulee toteuttaa vuosina 2016- 2018. Keskusarkiston siir-
to vanhalta kunnanvirastolta tulee toteuttaa alkuvuodesta 2016. 
 
Juteinikeskuksen valmistuminen tulee lisäämään teknisen toimen käyttötalouden toimintakuluja. 
Teknisen yksikön talousarvioesityksessä on pyritty ottamaan kululisäykset huomioon. Monitoi-
mitalon kiinteistönhoidon ja siivouksen henkilöstöresurssien riittävyys arvioidaan alkuvuodesta 
2016.   
 
Henkilöstö  
Teknisen yksikön organisaatiorakenteen ja esimiesvastuiden selkeyttämiseksi tekninen lautakun-
ta esittää perustettavaksi / lakkautettaviksi seuraavat toimet: 

 
 
 
 
 
 

 
Teknisen yksikön henkilöstö on viime vuosina vähentynyt ja omaa työtä on korvattu ostopalve-
luiden lisäämisellä. Vakinaisten toimien palkkavaraukset on huomioitu vuoden 2016 talousarvi-
ossa. Uusia mahdollisia rekrytointeja tullaan esittämään harkitusti.  
 
Tukipalveluiden sijaishenkilöstöhankinnoissa tullaan osin hyödyntämään Opteam Oy:n tarjoa-
maa vuokratyövoimaa teknisen lautakunnan hyväksymän pilottisopimuksen mukaisesti. Sopimus 
on solmittu vuoden 2016 loppuun saakka ja optiovuoden käyttämisestä sovitaan erikseen 
30.10.2016 mennessä. Mahdollista vankityövoiman käyttöä rakennusten ja alueiden kunnossapi-
totöihin selvitetään.   
 
Tavoitteena on oikein mitoitetut resurssit huomioiden henkilöstön työssä jaksaminen. Tavoittee-
seen pyritään jatkuvan kehittämisen avulla panostaen työhyvinvointiin. Ammattitaidon ja työky-
vyn ylläpitämiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi järjestetään määrärahojen puitteissa kou-
lutusta sekä kannustetaan henkilöstöä vapaaehtoiseen kouluttautumiseen. Esimiesvalmennukset 

Uudet toimet Lakkautettavat toimet 
Tukipalvelupäällikkö  
Siivooja Siivoustyönjohtaja 
Suurtalouskokki Ruokapalvelupäällikkö 
Katumestari Maanrakennusmestari 
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pyritään ottamaan osaksi NASTA -ohjelmaa. Lisäksi tulospalkkauksen käyttöön ottoa pyritään 
viemään eteenpäin.  
 

8.4.1.2 Pelastustoimi  
  
 
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen toiminta käynnistyi vuoden 2004 alusta. Pelastuslaitoksen toi-
minta-alueen muodostavat maakunnan 11 kuntaa: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hä-
meenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä. Pelastustoimen määrära-
havaraus vuodelle 2016 on pelastuslautakunnan esityksen mukainen. 
 

8.4.1.3 Joukkoliikenne 
 
Joukkoliikenteen koordinoinnista vastaa Hämeenlinnan kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpal-
veluiden alainen joukkoliikennejaosto valtuuston hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukai-
sesti. Tekniseen yksikköön ei ole osoitettu lisäresursseja joukkoliikenneasioiden hoitamiseen. 
Joukkoliikenteen kulut ovat samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna.  
 
 
Taloussuunnitelma 2017 - 2018   
 
Katuverkoston laajeneminen ja vanheneminen sekä uudet leikki- ja liikuntapaikat lisäävät jatkos-
sa hoitotyötä ja samalla käyttökustannuksia. Kiinteistöjen hoidossa on myös painetta kustannus-
ten nousuun johtuen pääosin kiinteistöjen peruskorjaustarpeesta sekä kiristyvästä lainsäädännös-
tä. Kunnan hallinnoimien tilojen käyttöastetta pyritään nostamaan edelleen ja tarpeettomista kiin-
teistöistä luovutaan. Taloussuunnitelmassa noudatetaan vuonna 2015 hyväksytyn kiinteistöoh-
jelman periaatteita. 
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SUORITTEET, MITTARIT JA TUNNUSLUVUT 
 

TUNNUSLUVUT TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 
            

Suunnittelu           

Valmistuneet (lkm)           

– asemakaavat 2 2 2 2 2 

– rantakaavat   2 1 1 1 

– yleiskaavat      

– muut suunnitelmat  2 1 1 1 

Uudet rakennuspaikat (lkm)  5 10 40 10 10 

Poikkeamislupalausunnot (lkm) 5 2 2 2 2 

Suunn.tarveratk. + poik.luvat (lkm) 28 20 20 20 20 

Tonttivaranto (lkm)         

– pientalorakennuspaikat 69 70 100 70 70 

– rivitalorakennuspaikat 4 12 17 12 12 

– teollisuusrakennuspaikat 15 15 15 15 15 

Uusitaan pohjakarttaa (ha)  1 000 200 - 200 200 

          

Maa- ja metsätilat         

Kunnan maa- ja metsäomaisuus         

– peltoa (ha) 54 65 65 65 65 

– metsää ha 430 430 430 430 430 

– puun myynti (m3) 147 200 200 200 200 

          

Yksityistiet         

Tieavustusten määrä (€) 47 593 37 200 37 200 37 200 37 200 

        

Kunnallistekniikka       

Hoidettavia kaavateitä (m) 60 000 62 500 65 500 62 500 62 500 

Hoidettavia kevyen liikenneväyliä (m) 11 000 12 000 13 000 12 000 12 000 

Leikkipuistot (lkm) 14 15 15 15 15 

Rakennetut puistot/suojaviheriöt (ha) 24 25 25 25 25 

Hoidossa olevat urheilukentät (lkm) 15 15 15 15 15 

Uimarannat (lkm) 5 5 5 5 5 

Venepaikat (lkm) 85 85 85 85 85 

          

Tukipalvelut         

Kunnossapidettävät ja hoidettavat 
kiinteistöt (m2) 

42 000 42 000 47 600 47 600 47 600 

Siivottava ala (m2)  20 000 20 000 25 600 25 600 25 600 

Siivottava ala / siivooja (m2)  1 800 1 800 1 900 1 900 1 900 

Ateriamäärät (lkm) 700 000 655 000 592 000 592 000 592 000 

          

Pelastustoimi         

Kustannukset (€ / asukas) 65 65 65 65 65 
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8.4.2 Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet 
 
Strateginen päämäärä Terve talous 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 
tavoite 

Palvelut tuotetaan kokonaistaloudellisesti valtuuston aset-
tamien määrärahojen puitteissa. 

Talousarviovuoden 2016 tavoite Teknisen yksikön toiminnan tehostaminen ja selkeyttämi-
nen rakenteellisin muutoksin.  

Arviointikriteerit/mittarit Käyttötalouden vertailu edellisiin vuosiin / €.   
Vastuuhenkilöt Tekninen johtaja ja vastuualueiden esimiehet 
Muuta huomioitavaa Edellyttää teknisen yksikön organisaatiomuutosta.   
 
Strateginen päämäärä Sisäisesti ja ulkoisesti yhteistyökykyinen organisaatio 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 
tavoite 

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan 
palvelurakenneselvityksen teknistä toimialaa koskevien 
asia- ja hankekokonaisuuksien edistäminen 
kunnanhallituksen 2.6.2014 päätöksen mukaisesti. 

Talousarviovuoden 2016 tavoite Teknisen yksikön henkilöstön tehtäväkuvien 
ajantasaistaminen.   

Arviointikriteerit/mittarit Henkilöstön tehtäväkuvat päivitetty / tehtäväkuvat.  
Vastuuhenkilöt Tekninen johtaja ja vastuualueiden esimiehet. 
Muuta huomioitavaa Oppiminen seudullisilta kumppaneilta.  

Henkilöstön osallistuminen organisaatiomuutoksessa.    
 
Strateginen päämäärä Motivoitunut ja osaava henkilöstö 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 
tavoite 

Työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen panostetaan 
valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa. 

Talousarviovuoden 2016 tavoite Henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan päivitettyjen  
tehtäväkuvien mukaisesti.  

Arviointikriteerit/mittarit Osaaminen vastaa uutta tehtäväkuvaa / pidetyt 
koulutukset, kysely. 

Vastuuhenkilöt Tekninen johtaja ja vastuualueiden esimiehet. 
Muuta huomioitavaa Yhteistyötä tiivistettävä yli hallintorajojen. 
 
Strateginen päämäärä Laadukkaat ja asiakaslähtöiset peruspalvelut 
Suunnittelukauden 2016 – 2018 
tavoite 

Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelujen 
tuottaminen. 

Talousarviovuoden 2016 tavoite Keskittyminen teknisen yksikön tuottamiin 
peruspalveluihin. 
Kanungin alueen tontit luovutusvalmiina.    

Arviointikriteerit/mittarit Asiakaspalaute peruspalveluiden laadusta  / kysely. 
Vastuuhenkilöt Tekninen johtaja ja vastuualueiden esimiehet. 
Muuta huomioitavaa Rahatilanne edellyttää keskittymistä perusasioihin. 
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8.4.3 Teknisen lautakunnan tulosalueiden sitovat määrärahat 
 
 
Tekninen lautakunta 
 

Tuloslaskelma TP2014 TA2015 TAE2016Ero € TA15 Ero % Ero %

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € MTA15/TAE16 TP14/TAE16

Toimintatuotot 1 248,9 1 536,0 1 621,0 85,0 5,5 29,8

Sisäiset tuotot 4 674,0 4 291,0 4 385,0 94,0 2,2 -6,2

Toimintatuotot yht. 5 922,9 5 827,0 6 006,0 179,0 3,1 1,4

Henkilöstökulut 2 749,3 2 893,0 2 826,0 -67,0 -2,3 2,8

Palvelujen ostot 1 698,3 1 765,0 1 843,0 78,0 4,4 8,5

Sisäiset ICT kulut 34,3 41,0 45,0 4,0 9,8 31,2

Sisäiset ravitsemisp. 2,6 11,0 1,0 -10,0 -90,9 -61,5

Aineet ja tarvikkeet 1 812,2 1 893,0 1 927,0 34,0 1,8 6,3

Avustukset 48,9 37,0 37,0 0,0 0,0 -24,3

Muut toimintakulut 314,6 480,0 714,0 234,0 48,8 127,0

Sisäiset vuokrat 47,0

Toimintakulut yht. 6 660,2 7 120,0 7 440,0 273,0 4,5 11,7

Toimintakate -737,3 -1 293,0 -1 434,0 -94,0 10,9 94,5

Ulkoiset kulut 6 623 7 068 7 347 279 3,9 10,9          
Sisäiset kulut 37 52 93 -6 78,8 152,0        
Toimintakulut yhteensä 6 660 7 120 7 440 273 4,5 11,7           
 
Tekninen toimi 
 

Tuloslaskelma TP2014 TA2015 TAE2016Ero € TA15 Ero % Ero %

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € MTA15/TAE16 TP14/TAE16

Toimintatuotot 1 220,1 1 516,0 1 581,0 65,0 4,3 29,6

Sisäiset tuotot 4 674,0 4 291,0 4 385,0 94,0 2,2 -6,2

Toimintatuotot yht. 5 894,1 5 807,0 5 966,0 159,0 2,7 1,2

Henkilöstökulut 2 743,0 2 885,0 2 818,0 -67,0 -2,3 2,7

Palvelujen ostot 749,8 832,0 891,0 59,0 7,1 18,8

Sisäiset ICT kulut 34,3 41,0 45,0 4,0 9,8 31,2

Sisäiset ravitsemisp. 2,6 11,0 1,0 -10,0 -90,9 -61,5

Aineet ja tarvikkeet 1 812,2 1 893,0 1 927,0 34,0 1,8 6,3

Avustukset 48,9 37,0 37,0 0,0 0,0 -24,3

Muut toimintakulut 314,6 480,0 714,0 234,0 48,8 127,0

Sisäiset vuokrat 47,0

Toimintakulut yht. 5 705,4 6 179,0 6 480,0 254,0 4,9 13,6

Toimintakate 188,7 -372,0 -514,0 -95,0 38,2 -372,3  
 
 
Toimintakulut kasvavat yhteensä 4,9 prosenttia. Talousarvioon on varattu Willa Katinalan ulkoi-
set vuokrat sekä teknisen toimen sisäiset vuokrat, joita ei aikaisempina vuosina ole varattu talo-
usarvioon. 
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Pelastustoimi 
 

Tuloslaskelma TP2014 TA2015 TAE2016Ero € TA15 Ero % Ero %

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € MTA15/TAE16 TP14/TAE16

Henkilöstökulut 7,2 8,0 8,0 0,0 0,0 10,4

Palvelujen ostot 617,7 620,0 622,0 2,0 0,3 0,7

Toimintakulut yht. 625,0 628,0 630,0 2,0 0,3 0,8

Toimintakate -625,0 -628,0 -630,0 -2,0 0,3 0,8  
 
 
Joukkoliikenne 
 

Tuloslaskelma TP2014 TA2015 TAE2016Ero € TA15 Ero % Ero %

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € MTA15/TAE16 TP14/TAE16

Toimintatuotot 28,8 20,0 40,0 20,0 100,0 39,0

Toimintatuotot yht. 28,8 20,0 40,0 20,0 100,0 39,0

Palvelujen ostot 330,7 313,0 330,0 17,0 5,4 -0,2

Toimintakulut yht. 330,7 313,0 330,0 17,0 5,4 -0,2

Toimintakate -302,0 -293,0 -290,0 3,0 -1,0 -4,0
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8.5 Rakennuslautakunta 

 
Toimielin ja tulosalue: rakennuslautakunta 
Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja 
 

8.5.1 Rakennusvalvonnan palvelut ja toiminta 
 
Rakennuslautakunnan ja rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia Hattulan kunnan alueella 
rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä sekä lisäksi rakentamisen ohjauksesta ja neuvonnasta. 
Rakennusvalvonnalle kuuluu rakentamisen viranomaistehtävien sekä niihin liittyvän valvonnan, 
ohjauksen ja neuvonnan lisäksi mm. maa-ainesten oton valvonta, rakennetun ympäristön asian-
mukaisen käytön valvonta, korjaus- ja energianeuvonta sekä korjaus- ja energia-avustusten käsit-
tely ja päätöksenteko. Rakennusvalvonta antaa lisäksi erilaisia toimivaltaansa kuuluvia lausunto-
ja.  
 
Hattulan rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakenne-
tun ympäristön muodostumista ja ylläpitoa. Rakennusvalvonta pyrkii osaltaan edistämään raken-
nusten energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, liikkumisesteettömän asuinympäristön luomista 
ja myös näiltä osin valvoo vallitsevan lainsäädännön noudattamista.  
 
Rakentamisen määrä on Hattulassa säilynyt vuonna 2015 edelleen kohtuullisena. Lupahakemus-
ten määrä on jossain määrin vähentynyt ja edelleen vuonna 2016 niiden sekä rakennusvalvonnan 
toimintatuottojen odotetaan jonkin verran vähenevän yleisestä talouskehityksestä johtuen.  
 
Rakentamiseen liittyvien tarkastuskäyntien määrä on säilynyt ja tulee säilymään edelleen run-
saana mm. johtuen kuluvan vuoden ja aiempien vuosien rakentamisen määrästä. Vanhojen ra-
kennuslupien seurantaa on tarkoitus tehostaa joka osaltaan vaikuttaa suoritettavien tarkastus-
käyntien määrään. 
 
Rakennusvalvonnan yhteistyö eri osapuolien ja tahojen kanssa on kiinteätä ja säännöllistä. 
 
Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritetta-
vien maksujen sekä maa-ainestaksan tasoa tarkastetaan vuoden 2015 loppupuolella talouden ta-
sapainottamisohjelman mukaisesti. Uusien taksojen tavoitteellinen voimaantulo on 1.1.2016.  
 
Ympäristönsuojelun toimialaan liittyvät palvelut ostetaan Hämeenlinnan kaupungilta voimassa 
olevan yhteistoimintasopimuksen pohjalta.  
 
Vuoden 2016 alussa on tarkoitus ottaa käyttöön seudullinen Trimble -järjestelmä sekä lisäksi 
sähköisesti täytettävät lomakkeet, lisäksi tullaan selvittämään sähköiseen lupa-asiointiin liittyviä 
edellytyksiä ja mahdollisuuksia.     
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuden, pätevän työnjohdon sekä suunnitteli-
joiden merkityksen korostaminen rakennushankkeiden yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain 
edellyttämällä tavalla. Huolella valmisteltu hakemus ja hyvät suunnitelmat ym. asiakirjat ovat 
ratkaisevia lupa-asian käsittelemiseksi ja nopeuttavat lupamenettelyä. Tämä edesauttaa myös 
rakentamiseen liittyvien viranomaistehtävien sekä rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan toteut-
tamista tehokkaasti ja sujuvasti. 
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Rakentamista koskevan lainsäädännön, säädösten ja määräysten sekä niissä tapahtuvien muutos-
ten huomioiminen rakentamisen viranomaisvalvonnassa, ohjauksessa ja neuvonnassa ovat kes-
keisiä painopistealueita.  
 

Henkilöstö  
Ei henkilöstömuutoksia. 
 
Rakennusvalvonnan henkilöstö: 
- rakennustarkastaja, valvontainsinööri (70 %), hallintosihteeri, kartoittaja, toimistosihteeri (20 

%), toimistosihteeri (20 %) 
 
Suoritteet, mittarit ja tunnusluvut 
 
Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 
Rakennus- ja toimenpidelu-
vat kpl 

234 215 180 160 

Katselmukset 344 466 450 450 
Maa-aineslupakatselmukset 15 9 15 15 
 

8.5.2 Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet 
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8.5.3 Rakennuslautakunnan sitovat määrärahat 
 
Tuloslaskelma TP2014 TA2015 TAE2016 Ero € TA15 Ero % Ero %

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € TA15/TAE16 TP14/TAE16

Toimintatuotot 127,3 140,0 125,0 -15,0 -10,7 -1,8

Henkilöstökulut 199,4 208,0 199,0 -9,0 -4,3 -0,2

Palvelujen ostot 98,5 109,0 118,0 9,0 8,3 19,8

Sisäiset ICT kulut 4,5 5,0 10,0 5,0 100,0

Sisäiset ravitsemis 1,0 1,0

Aineet ja tarvikkeet 7,6 3,0 5,0 2,0 66,7 -34,2

Avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Muut toimintakulut 6,0 7,0 8,0 1,0 14,3 33,3

Sisäiset vuokrat 27,0 27,0

Toimintakulut yht. 316,0 332,0 368,0 36,0 10,8 16,5

Toimintakate -188,7 -192,0 -243,0 -51,0 26,6 28,8

Ulkoiset kulut 312 327 330 3 0,9 5,9
Sisäiset kulut 5 5 37 32 640,0 722,2
Toimintakulut yhteensä 316 332 368 35 10,8 16,5  
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Rakennuslautakunnan toimintakulut kasvavat 36 000 euroa (10,8 %) verrattuna vuoden 2015 
talousarvioon. Nousua selittää sisäisten vuokrien varaaminen vuodelle 2016. Aikaisempina vuo-
sina rakennusvalvonnan sisäisiä vuokria ei ole varattu talousarvioon. Valvontainsinöörin palkka-
kustannuksista on osa aktivoitu taseeseen (Juteinikeskuksen valvonta) ja osa yleishallinnon kus-
tannuksiin (työsuojelupäällikön tehtävät). 
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9 TULOSLASKELMAOSA  
 
 
TULOSLASKELMA TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

TOIMINTATUOTOT 11 045 568 10 495 000 10 692 000 10 800 000 10 900 000

Myyntituotot 3 127 054 3 053 000 2 767 000 2 800 000 2 850 000

Maksutuotot 2 654 705 2 494 000 2 492 000 2 500 000 2 550 000

Tuet ja avustukset 916 046 840 000 872 000 900 000 800 000

Muut toimintatuotot 4 347 763 4 108 000 4 561 000 4 600 000 4 700 000

TOIMINTAKULUT 53 523 474 53 615 000 54 983 000 54 835 000 55 075 000

Henkilöstökulut 20 933 049 20 767 000 21 129 000 21 100 000 21 200 000

Palvelujen ostot 24 413 813 25 131 000 25 291 000 25 400 000 25 500 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 359 370 2 340 000 2 445 000 2 400 000 2 450 000

Avustukset 2 315 274 2 104 000 2 274 000 2 200 000 2 200 000

Muut toimintakulut 3 501 968 3 273 000 3 844 000 3 735 000 3 725 000

TOIMINTAKATE -42 477 906 -43 120 000 -44 291 000 -44 035 000 -44 175 000

VEROTULOT 35 322 131 35 740 000 36 420 000 36 960 000 37 520 000

VALTIONOSUUDET 10 276 158 9 350 000 9 650 000 9 293 000 9 376 000

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -150 208 -174 000 -168 000 -353 000 -451 000

Korkotuotot 201 899 202 000 202 000 202 000 204 000

Muut rahoitustuotot 42 485 11 000 37 000 30 000 30 000

Korkokulut 228 534 380 000 400 000 580 000 680 000

Muut rahoituskulut 166 058 7 000 7 000 5 000 5 000

VUOSIKATE 2 970 175 1 796 000 1 611 000 1 865 000 2 270 000

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 517 417 1 345 000 1 400 000 1 550 000 1 600 000

Suunnitelman mukaiset poistot 1 514 162 1 345 000 1 400 000 1 550 000 1 600 000

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 504 851

Satunnaiset tuotot, HAMK 504 581

TILIKAUDEN TULOS 1 957 609 451 000 211 000 315 000 670 000

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 957 609 451 000 211 000 315 000 670 000

Tavoitteet ja tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 2018

Asukasmäärä 9738 9760 9789 9819 9848

Toimintatuotot/ Toimintakulut % 20,64 % 19,57 % 19,45 % 19,70 % 19,79 %

Vuosikate / poistot % 195,74 % 133,53 % 115,07 % 120 % 142 %

Vuosikate , euro/asukas 305 184 165 190 231

Kertynyt yli- /alijäämä 4 785 452 5 236 452 5 447 452 5 762 452 6 432 452  
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10 INVESTOINTIOSA  
 

INVESTOINNIT (TA 2016)

KIINTEÄ OMAISUUS MTA2015 TAE2016 TS2017 TS2018
MENOT 530 000 530 000 530 000 530 000
TULOT -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

NETTOMENOT 230 000 230 000 230 000 230 000

TALONRAKENNUS 2015 2016 2017 2018
UUDISRAKENTAMINEN 7 957 000 2 357 000 0

SANEERAUS 800 000 1 300 000 800 000 800 000
AVUSTUKSET -1 244 000 -550 000

YHTEENSÄ 7 513 000 3 107 000 800 000 800 000

KUNNALLISTEKNIIKKA 2015 2016 2017 2018
UUDISRAKENTAMINEN 100 000 500 000 500 000 100 000

KUNNOSSAPITO 135 000 225 000 160 000 160 000
VALAISTUS, PINNAT 200 000 200 000 600 000 200 000

YLEISET ALUEET 175 000 120 000 70 000 50 000

YHTEENSÄ 610 000 1 045 000 1 330 000 510 000

HANKINNAT 2015 2016 2017 2018
YLEISHALLINTO 40 000 70 000 30 000 0

PERUSTURVAYKSIKKÖ 300 000 187 000 17 000 0
SIVISTYSYKSIKKÖ 110 000 676 000 35 000 0

TEKNINEN YKSIKKÖ 70 000 100 000 205 000 0

YHTEENSÄ 520 000 1 033 000 287 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2015 2016 2017 2018

KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO 530 000 530 000 530 000 530 000
MUUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ 9 887 000 5 735 000 2 417 000 1 310 000

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ 10 417 000 6 265 000 2 947 000 1 840 000
TULOT YHTEENSÄ -1 544 000 -850 000 -300 000 -300 000

NETTOMENOT 8 873 000 5 415 000 2 647 000 1 540 000

KIINTEÄ OMAISUUS KUNNANHALLITUS

TALONRAKENNUS TEKNINEN LAUTAKUNTA

KUNNALLISTEKNIIKKA TEKNINEN LAUTAKUNTA

IRTAIN OMAISUUS
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11 RAHOITUSLASKELMAOSA  
 
 

 
 
 
 

TP 2013 TP 2014 TP2015ennuste 2016 2017 2018

Vuosikate 3 128 2 970 2 519 1 611 1 865 2 270
Tulorahoituksen korjauserät -878 -600 -600 -600 -600 
Satunnaiset erät, netto 0 505 0 0 0 0
 = 1. Tulorahoitus, netto 2 597 1 919 1 011 1 265 1 670
Investointimenot -3 843 -10 417 -6 265 -2 947 -1 840 
Rahoitusosuudet investointeihin 136 1 244 550 0 0
Inv.hyödykkeiden luovutustulot 1 421 900 900 300 300
 = 2. Nettoinvestoinnit -774 -2 286 -8 273 -4 815 -2 647 -1 540 

€/asukas -80 -235 -848 -492 -270 -156 

Vuosikate-nettoinv. 2 354 684 -5 754 -3 204 -782 730
€/asukas 243 70 -590 -327 -80 74

 = 3. Rahoitusjäämä
 (1. Tulorahoitus+ 2.Nettoinv.) 311 -6 354 -3 804 -1 382 130

4. Bruttorahoitustarve
(= Rahoitusjäämä + antolainasaam.
muutokset + lainanlyh.) -9 454 -7 004 -4 682 -3 170 
Antolainasaamisten muutokset 0 0 0 0 0
Lainamäärän muutos; -1 248 6 499 3 804 1 382 -130 

Lainanlyhennykset 3 100 3 200 3 300 3 300
Lainanlisäystarve 9 599 7 004 4 682 3 170

Lainakanta 23 659 22 411 28 910 32 714 34 097 33 967
€/asukas 2 443 2 301 2 962 3 342 3 473 3 449

Rahavarat 189 55 200 200 200 200
€/asukas 20 6 20 20 20 20

Nettovelka (rahat-lainat) -23 470 -22 356 -28 710 -32 514 -33 897 -33 767 
€/asukas -2 424 -2 296 -2 942 -3 321 -3 452 -3 429 
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Hattulan kunnan nettoinvestoinut vuosina 2015 – 2018 ovat yhteensä noin 17 miljoonaa euroa. 
Suurin investointikohde on Juteinikeskuksen monitoimitalo, jonka rahoittamiseen on otettu 10 
miljoonan euron talousarviolaina. Hankkeeseen on saatu valtion rahoitusta yhteensä 1,7 miljoo-
naan euroa. Juteinikeskuksen kokonaiskustannusarvio on vajaat 13 miljoonaa euroa ja rakennus 
otetaan käyttöön elokuussa 2016. Lainakanta nousee vuoteen 2018 mennessä noin 34 miljoonaan 
euroon (3 449 €/asukas).  
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12 HENKILÖSTÖMENOT VERTAILU TA2015 JA TA2016 
  
 
Palkkakustannukset MTA 2015 TAE 2016 Ero € Ero %

Vakinaiset 13 852 000 14 145 000 293 000 2,1

Sijaiset + tilapäiset 1 152 000 1 085 000 -67 000 -5,8

Työllistämispalkat 300 000 300 000 0 0,0

Erilliskorvaukset 761 000 876 000 115 000 15,1

Kokouspalkkiot 93 000 78 000 -15 000 -16,1

Ansionmenetysk. Ja vuosipalkkiot 4000 5000 1 000 25,0

Jaksotetut 86 000 -86 000 -100,0

Palkat yhteensä 16 248 000 16 489 000 241 000 1,5

Sopimuskorotus 2016 0,69 %

Korotus yhteensä vuoden 2015 palkoista 105 000

Erotus (241 000 - 105 000) 136 000

Yhteensä palkat 241 000

Erilliskorvauksiin lisää määrärahaa 115 000

Henkilöstömuutokset netto (293 000-105 000) 188 000

Muut lisäykset 1 000

Vähennykset (-67 000, -15 000 ja - 86 000) -168 000

Keskimäärin HTV/vuosi 5,5

Yhteensä palkat 241 000  
 
 
 
Henkilösivukulut MTA2015 TAE2016 Ero %

Eläkekulut

KuEL ja VaEl 2 917 000 2 829 000 -3,1

Eläkemenoperusteinen 865 000 989 000 12,5

Varhemaksut 146 000 106 000 -37,7

Eläkekulut yhteensä 3 928 000 3 924 000 -0,1

Muut henkilösivukulut

Kansaneläke- ja sv-maksut 346 000 351 000 1,4

Työttömyysvakuutusmaksut 500 000 591 000 15,4

Tapaturmavakuutusmaksut 64 000 72 000 11,1

Muut sosiaalivakuutusmaksut 7 000 8 000 12,5

Muut henkilösivukulut yhteensä 917 000 1 022 000 10,3

Henkilöstökorvaukset ym.

SV-korvaukset -258 000 -262 000 1,5

Tapaturmakorvaukset -12 000 -14 000 14,3

Muut henkilöstöm. Korjaukset -56 000 -31 000 -80,6

Henkilöstökorvaukset yhteensä -326 000 -307 000 -6,2

Henkilösivukulut yhteensä 4 519 000 4 639 000 2,6

Henkilöstökulut yhteensä 20 767 000 21 128 000 1,7  
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13 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT BRUTTOKULUT JA -TUOTOT 
TULOSALUEITTAIN, VERTAILU TA2015 ja TA2016 
 
 
KÄYTTÖTALOUSOSA TAE2016 TAE2016 TAE2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Sitovuustaso Osuus % Muutos % Sitovuustaso Osuus % Muutos % Toimintakate Muutos % Osuus %

Toimintakulut € MTA2015 Toimintatuotot € MTA2015 € TA2015

TOIMIELIN/TULOSALUE

KUNNANHALLITUS

KONSERNIPALVELUT 2 424 000 4,4 -12,5 798 000 7,5 -15,7 -1 626 000 -10,8 3,7

PERUSTURVALAUTAKUNTA

SOSIAALITOIMI 11 878 000 21,6 6,4 2 243 000 21,0 4,3 -9 635 000 6,9 21,8

TERVEYDENHUOLTO 15 391 000 28,0 -0,1 50 000 0,5 -28,6 -15 341 000 0,1 34,6

Yhteensä 27 269 000 49,6 2,7 2 293 000 21,4 3,3 -24 976 000 2,6 56,4

SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSTOIMI 17 111 000 31,1 4,2 1 470 000 13,7 8,0 -15 641 000 3,9 35,3

LUKIO TAVASTIA 370 000 0,7 -10,8 -370 000 -10,8 0,8

Yhteensä 17 481 000 31,8 3,9 1 470 000 13,0 -16 011 000 3,5 36,2

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN TOIMI 6 480 000 11,8 4,9 5 966 000 55,8 2,7 -514 000 38,2 1,2

PELASTUSTOIMI 630 000 1,1 0,3 -630 000 0,3 1,4

JOUKKOLIIKENNE 330 000 0,6 5,4 40 000 0,4 -290 000 -1,0 0,7

Yhteensä 7 440 000 13,5 4,5 6 006 000 56,2 3,1 -1 434 000 10,9 3,2

RAKENNUSLAUTAKUNTA 368 000 0,7 10,8 125 000 1,2 -10,7 -243 000 26,6 0,5

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 54 982 000 100,0 2,5 10 692 000 100,0 1,9 -44 290 000 2,7 100,0  
 
 
 
 
Toimielimen osuus toimintakuluista % 
 
 

 


