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1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 
 
Kuntien taloudellisen tilanteen heikentymiseen on vaikuttanut vuoden 2008 jälkeinen globaali 
kansantalouden taantuma, joka ei ole vielä vuoden 2016 lopullakaan ohi. Huolimatta hienoisesta 
globaalin talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennus-
teen mukaan BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuus-
tuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 hieman yli viidenneksen alemmalle tasolla kuin kym-
menen vuotta sitten. Hallitusohjelmaan sisältyy useita taloutta elvyttäviä toimenpiteitä, joiden 
uskotaan parantavan Suomen kilpailukykyä, vahvistavan vientiä ja lisäävän työllisyysastetta.  
 
Suomi on menettänyt edelleen vuonna 2016 markkinaosuuttaan kansainvälisillä vientimarkki-
noilla verrattuna keskeisiin kilpailijoihinsa, kuten Ruotsiin, Italiaan, Saksaan ja Espanjaan. Sa-
moin Suomen yksikkötyökustannukset ovat pitkään olleet korkeammat ja miesten työllisyysaste 
alhaisempi kuin keskeisten kilpailijamaiden. Kilpailukykysopimuksen yksi keskeinen tavoite 
onkin vahvistaa suomalaisten yritysten hintakilpailukykyä vientimarkkinoilla ja vahvistaa työlli-
syysastetta. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kilpailukykysopimus alentaa tuotannon yk-
sikkötyökustannuksia noin 4 %, kasvattaa työllisyyttä 46 000 henkilöllä ja vähentää valtion ja 
kuntien toimintamenoja ja työvoimatarvetta. 
 
Hattulan kunta on joutunut sopeuttamaan ja tehostamaan toimintaansa viimeisten neljän vuoden 
aikana. Vuoden 2012 lopussa Hattulan kunnan taseessa kumulatiivinen ylijäämä oli enää 1,2 
miljoonaa euroa. Tilikauden 2013 tulos oli 1,6 miljoonaa, tilikauden 2014 tulos vajaat kaksi mil-
joonaa ja vuoden 2015 tulos 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Näin ollen kumulatiivinen yli-
jäämä vuoden 2015 lopussa oli reilut viisi miljoonaa. Tehdyillä toimenpiteillä ja päätöksillä kun-
nan talous saatiin tasapainoon ja terveemmälle pohjalle. Tilikauden 2016 tulos tullee olemaan 
vähintään talousarvion mukainen eli 211 000 €. Vuoden 2016 vaatimattomaan tulokseen vaikut-
tavat tehdyt päätökset lisätä henkilöstöä, mutta samalla näiden panostusten odotetaan tuottavan 
tulosta pidemmällä aikajaksolla. 
 
Vuoden 2017 talousarvio ja suunnitelmavuodet 2018 – 2019 saadaan ylijäämäisiksi. Tämä edel-
lyttää kuitenkin tuloveroprosentin korottamista, jotta kilpailukykysopimuksen, hallituksen bud-
jettiriihen, väestön ikääntymisen ja korkeana pysytelleen työttömyyden negatiiviset vaikutukset 
kuntatalouteen saadaan kompensoitua. Kunnallisveron 0,5 prosenttiyksikön korotuksesta huoli-
matta kokonaisverot ja valtionosuudet jäävät 138 000 euroa vuoden 2016 ja 103 000 euroa vuo-
den 2015 tasosta. Kunnallisveron korotuksella, toiminnan tehostamisella ja tuottavuutta lisäävillä 
toimenpiteillä vuoden 2017 talousarvio on saatu ylijäämäiseksi 84 000 euroa. Ulkoiset toiminta-
menot laskevat 825 000 € (-1,6 %) vuoden 2016 tasosta.  Suunnitelmavuoden 2019 lopussa ku-
mulatiivisen ylijäämän arvioidaan olevan vajaat seitsemän miljoonaa euroa.  
 
Marraskuussa 2016 valtuusto on hyväksynyt kuntastrategian Hattula 2021, jonka tavoitteena on 
tervehdyttää edelleen Hattulan kunnan taloutta ja samalla turvata laadukkaat lähipalvelut kunta-
laisille. Vuoden 2017 talousarvion ja suunnittelukauden 2018 - 2019 laadintaan tuovat edelleen 
haastetta ja osin epävarmuuttakin SOTE- ja maakuntauudistus ja tämän vaikutukset kuntien ve-
rorahoitukseen, kulukehitykseen ja lähipalvelujen turvaamiseen. Hattulan ja Janakkalan pitkään 
toiminut yhteistoiminta-alue päätettiin lakkauttaa 1.1.2017 lukien, joten Hattulan on turvattava 
hattulalaisten perusterveydenhuollon palvelut. Osin tästä johtuen Hattula päätti kilpailuttaa 
SOTE -palvelut ja varmistaa näin jatkossakin hattulalaisille hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon 
lähipalvelut.  
 
Uuden kuntalain ja strategian mukaan Hattulan kunta panostaa talouden tiukoista ajoista huoli-
matta henkilöstöön ja asiakaspalveluun. Tavoitteena on jatkaa NASTA -hankkeen päätyttyäkin 
henkilöstölähtöisen ja työhyvinvoinnin johtamisen kehittämistä ja innostaa henkilöstöä kokeile-
vaan työkulttuuriin ja samalla kehittämään niin sisäisiä kuin ulkoisia asiakasprosesseja. Henki-
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löstö voimavarana on kunnan toimintatapojen uudistamisen, tuloksellisuuden ja kestävän menes-
tyksen tae.  
 
Hattula 2021 jalkauttaminen on talousarviovuoden tärkein kokonaisvaltainen tavoite. Tämä nä-
kyy myös talousarvion strategisten tavoitteiden asettamisessa. Mikäli kunta onnistuu tässä työs-
sä, kunnan taloudelliset haasteet sekä henkilöstön hyvinvointiin liittyvät haasteet saadaan ratkais-
tua. Nämä ovat hyvin tärkeitä tulosvaikutteisia tavoitteita. Suunnitelmavuosina talousarviota 
jalostetaan entistä enemmän strategiapainotteiseksi paperiksi, jolla tuetaan määrätietoista, pitkä-
jänteistä ja tuloksekasta työtä. Suunnitelmallisella toiminnalla vältetään monesti kalliiksi käyvät 
hätäiset ratkaisut kunnan toiminnan ohjaamisessa. Samalla henkilöstön hyvinvointi paranee. 
Vuosi 2017 on myös Suomen historian yksi merkittävimmistä juhlavuosista Suomen itsenäisen 
tasavallan täyttäessä 100 vuotta. Tätä juhlavuotta Hattula saa juhlia aivan erityisellä tavalla sa-
malla vahvistaen yhteistyötä kunnan merkittävimmän työnantajan Panssariprikaatin kanssa. 
 
Pitkään suunniteltu Juteinikeskus valmistui vuoden 2016 elokuussa. Hankkeen rakentaminen ja 
rahoittaminen ajoittui vuosille 2015 – 2016. Koko hankkeen kustannukset ovat noin 13,680 mil-
joonaa, johon valtionosuuksia olemme saaneet 1,680 miljoonaa. Osa hankkeen nettokustannuk-
sista (12,0 miljoonaa euroa) on rahoitettu tulorahoituksella ja osa vieraalla pääomalla. Juteini-
keskuksen rahoituskustannukset, poistot ja ylläpitokustannukset mukaan lukien digiloikka tuovat 
osaltaan lisää paineita saada käyttötalous kestävälle pohjalle, jotta vuosikate kattaa osan nettoin-
vestoinneista, lainanlyhennyksistä ja ylijäämää kertyy tulevien vuosin puskuriksi. Juteinikeskus 
tarjoaa hattulalaisille modernin oppimisympäristön ja lisää Hattulan vetovoimaa tulevaisuudessa. 
 
Lämmin kiitos kaikille talousarvion valmisteluun osallistuneille! 
 
Hattulassa 14.11.2016  
 
Lauri Inna, kunnanjohtaja 
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2 HATTULA 2021 
 
Valtuusto on kokouksessaan 9.11.2016 hyväksynyt kuntastrategian Hattula 2021, jonka tehtävä-
nä on määritellä kunnan tulevaisuuden kuva. Kuntalain 7 luvun, 37 pykälän mukaan kunnassa on 
oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin ta-
voitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimin-
taympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrate-
giassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategian ottamisesta 
huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään Kuntalain 110 pykälässä. 
Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa (KuntaL 37 §). 
 
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:  
 
1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen,  
2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen,  
3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet,  
4. omistajapolitiikka,  
5. henkilöstöpolitiikka,  
6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet,  
7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 
 
Arvomme: Taloudellisuus, itsenäisyys ja yhteisöllisyys 
 
Toiminta-ajatuksemme: Vireä Hattula tarjoaa mukautuvia palveluita lähellä kuntalaisia. 
 
Visiomme 2021: Hattula on helposti lähestyttävä kumppani, joka mahdollistaa viihtyisän ja tur-
vallisen arjen.  
 
Strategiset päämäärämme ja menestystekijämme: 
 
1. Hattula on verkostoitunut ja luotettava kumppani  
 
Hattula hyödyntää ja kehittää verkostojaan, sosiaalista pääomaa ja rohkaisee niin kuntalaisia 

kuin kumppaneitaankin osallistumaan kunnan kanssa toimintaympäristön kehittämiseen. Lisäksi 

kunta tukee positiivisen ilmapiirin muodostumista, mikä vahvistaa myös kuntamainetta. 

 
”Rakennetaan yhdessä kestävä ja viihtyisä elinympäristö” 

 
Hattula kehittää asuin- ja työympäristöä kestävästi ennakoimalla ja pitkäjänteisellä suunnittelul-

la. Parhaan tuloksen aikaansaamiseksi kehittämisessä on kuunneltava myös kuntalaisia ja 

kumppaneitamme.  

 

Meillä arkiliikunnan lisääminen, valistustyö ja terveyden edistäminen ovat kestävän kehittämisen 

ja viihtyisyyden keskeisiä osa-alueita. 

 

”Turvataan monipuolinen harrastaminen ja tekeminen” 

 
Kuntalaisten tarpeet huomioiden hyödynnämme monipuolisesti digiteknologiaa ja suhtaudumme 

ennakkoluulottomasti uudenlaisia toimintatapoja kohtaan. Tämä vaatii rohkeutta, avoimuutta ja 

luovuutta ihan jokaiselta. 
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”Tuetaan terveyttä ja elämänlaatua” 

 
Haluamme edistää kuntalaistemme terveyttä lisäämällä tietoa omaan terveyteen vaikuttavista 

tekijöistä sekä tarjoamalla puitteet terveyden ylläpitämiseen. Samalla haluamme tukea elämän 

hallintaa ja laatua sekä parantaa turvallisuudentunnetta. 

 

2. Mukautuvat palvelut lähellä  
 
Kykenemme mukauttamaan ja räätälöimään palveluitamme erilaisiin tarpeisiin asiakas- ja hen-

kilöstöpalautteen sekä aktiivisen seurannan keinoin. 

 

Laadukas viestintä on osa prosessia. Sillä turvataan tiedon vuorovaikutteisuus, kuntalaisten ja 

kumppaneiden tiedontarve, palvelujen kehittäminen sekä palvelutyytyväisyys. 

 

”Tarjotaan laadukasta ja sujuvaa palvelua” 

 
Asiakkaalle tärkeintä on palvelujen laatu ja mutkattomuus. Tehostetaan toimintaa palautetta 

kuuntelemalla ja karsimalla tarpeettomia vaiheita sekä käytänteitä.  

 

Paras tieto arkityön sujuvuuden kehittämisestä on suorittavan työn parissa, joten lisätään työn-

tekijöiden mahdollisuuksia hallita omaa tehtäväkenttäänsä. Se parantaa työhyvinvointia, työn 

tulosta ja motivaatiota. 

 

”Osallistetaan kuntalaisia ja kumppaneita” 
 
Kunta on jatkossa entistäkin enemmän yhteisönsä summa. Paras tulos syntyy kuntalaisten ja 

kumppaneiden osallistumisesta palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Korkea osallistuvuus 

myös sitouttaa heitä kuntaan, lisää tyytyväisyyttä palveluihin ja vähentää osattomuuden tunnet-

ta. 

 

Osallistuminen turvataan tarjoamalla siihen selkeät ja systemaattiset keinot. 

 

”Omistaudutaan asiakkaalle” 

 
”Asiakas on kaiken keskiössä”. Haluamme panostaa asiakkaan kohtaamiseen ja myönteisen 
palvelukokemuksen syntymiseen. Korkeatasoinen sosiaalinen vuorovaikutus, luottamuksellisuus 

sekä palvelujen muuntautumiskyky ovat ensiarvoisessa asemassa. 

 

3. Asiantuntijuuden johtaminen  
 
Henkilöstö on tärkein voimavaramme. Korkealuokkainen osaaminen ja sen maksimaalinen hyö-

dyntäminen turvataan vuorovaikutteisella ja kunnioittavalla johtamisella, joka kannustaa ideoin-

tiin ja huomioi henkilöstön erilaiset ominaisuudet ja vahvuudet. 

 

Asiantuntijuuden säilyminen ja kehitys alkavat suunnitelmallisista rekrytoinneista, työhyvinvoin-

nista, koulutuksesta sekä henkilöstölähtöisyyden vahvistamisesta. 

 
”Kannustetaan ja tehdään yhdessä” 

 
Työyksikkö ja toimiala rakentuvat yksilöistä. Hattulassa meille on tärkeää varmistaa johdon, 

esimiesten ja työntekijöiden yhteinen näkemys parhaan tuloksen aikaan saamiseksi. Hyvästä 

tuloksesta pitää myös palkita. 
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Kehitämme ongelmanratkaisukykyä sekä käytettävissä olevia työkaluja ja tiedostamme saumat-

toman tiedonkulun merkityksen kaikessa arkityössä. Siksi koko henkilöstöä ohjataan avoimeen ja 

vuorovaikutteiseen työskentelyyn. 

 
”Ymmärretään asiakkaiden erilaisia tarpeita” 

 
Asiakkaita on erilaisia erilaisine tarpeineen. Laadukas palvelu tarkoittaakin asiakkaan tarpei-

den kokonaisvaltaista ymmärrystä, luottamuksellisuutta sekä asiakkaan kohtaamista joka kerta 

omanlaisenaan yksilönä. 

 
”Tuetaan henkilöstön monitaitoisuutta ja hyvinvointia” 

 
Kuntaorganisaatiosta löytyy osaajia joka lähtöön. Osaamista voidaan kartuttaa ja jalostaa ko-

koamalla yhteen erilaisia taitajia ja hyödyntämällä rohkeasti heidän kirjavaa osaamistaan. 

 

Tärkeää on myös antaa kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla tilaa myös henkilökohtaiselle 

osaamiselle ja sen kehittämiselle. 
 

4. Jatkuva arviointi 
 
Tuottavuuden kasvu edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja puntarointia. Tämä toteutuu 

palautteen, kokemusten, tutkimustiedon, mittareiden, lainsäädännön ja toimintaympäristön vaa-

timusten pohjalta. 

 

Arvioimme toimintaympäristöä positiivisen kriittisesti, kehitämme sitä tarpeen mukaan ja val-

mennamme henkilöstöä taloudelliseen sekä luovaan ajatteluun.  

 
”Pitkäjänteisyyttä suunnitteluun” 

 
Suunnittelun pitkäjänteisyys on yhtä kuin ongelmien ennaltaehkäisyä. Se tukee taloudellisuutta ja 

tuottavuutta ja voidaan tiukkoinakin aikoina toteuttaa esimerkiksi oikein kohdistettujen resur-

sointien kautta. 

 
Monipuolinen ja tiivis yhteistyö kuntalaisten ja kumppaneiden kanssa vahvistaa kunnan voima-

varoja ja ymmärrystä toimintaympäristöstä, mikä osaltaan tukee ennaltaehkäisevää työtä. 

 

”Hyödynnetään digitalisaatio ja yhdistetään voimavaroja” 
 
Digitekniikka on yhä keskeisempi osa palveluiden toteuttamista. Hattulassa suhtaudumme avoi-

mesti uudenlaisia digitalisaatioon perustuvia toimintatapoja ja työkaluja kohtaan. Lisäämme 

suunnitellusti niiden käyttöä, mikäli se parantaa tuottavuutta ja palvelua. 

 

”Vahvistetaan yksilöiden roolia - henkilöstön ja asiakkaiden” 

Haluamme vahvistaa yksilöiden oma-aloitteisuutta ja toimeliaisuutta, sillä menestyminen on 

entistä enemmän kiinni yhteistyön lisäksi myös jokaisesta työntekijästä, kuntalaisesta ja kump-

panista.  

 

Lisäksi kannustamme erilaisten ideoiden ja tarpeiden esiintuomiseen ja jaamme valtaa sekä vas-

tuuta suunnitelmallisesti eteenpäin uudenlaisten, toimivien käytänteiden synnyttämiseksi. Tämä 

vahvistaa myönteistä kokemusta omista vaikutusmahdollisuuksista ja rakentaa hyvinvoivaa ja 

luovaa työyhteisöä. 
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2.1 Strategia kunnan johtamisen työkaluna 

 
Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään toteutettavat toimenpiteet, joiden tuloksel-
lisuutta hallituksen sekä lautakuntien tulee seurata ja arvioida luotettavaan tietoon perustuen riit-
tävän ajantasaisesti. Kunnan toiminnalle asetettavien tavoitteiden tulee olla konkreettisia ja kuva-
ta kunnan aikaansaannoskykyä ja positiivisia vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin sekä kunnan 
elinvoimaisuuteen. Hyvinvointihyödyillä tarkoitetaan kunnan toimenpiteillä aikaansaatuja posi-
tiivisia vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin. Tavoitteisiin kuuluvat myös kunnan taloudellista 
tilaa, investointeja, taseen kertynyttä yli- /alijäämäisyyttä, velkaantumista, veroprosentin tasoa ja 
rahoituksen riittävyyttä kuvaavat mittarit.  
 
Kunnan tai tehtäväalueen aluetta, asemaa, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat strategiset 
tavoitteet  
 
Kunnan ja tehtäväalueen aluetta ja asemaa koskevat tavoitteet sekä väestövaikutustavoitteet ja  
kokonaistaloudelliset tavoitteet ovat pääsääntöisesti strategisia tavoitteita, joista päätetään val-
tuusto- ja lautakuntatasolla.  
 
Kunnan asemaa ja alueellista kehittämistä koskevat tavoitteet ovat usein visiotyyppisiä tavoiteti-
loja; esimerkiksi kunta nähdään määrätyllä elinkeino- tai koulutusalalla maakunnallisena tai val-
takunnallisena keskuksena.  
 
Väestövaikutuksia koskevia tavoitteita ovat kuntalaisten hyvinvoinnin tasoa ylläpitävät tai kohot-
tavat palvelutavoitteet sekä terveydellisten, sosiaalisten tai koulutukseen liittyvien ongelmien 
poistamiseen tähtäävät tavoitteet.  
 
Kokonaistaloudelliset tavoitteet voidaan ryhmitellä tulorahoituksen riittävyyttä, vakavaraisuutta 
ja maksuvalmiutta koskeviin tavoitteisiin. Näillä tavoitteilla on kiinteä yhteys kunnan talouden 
vakauteen ja tasapainoon. Kunnan talouden kokonaisuuden tärkeimpiä mittareita ovat kunnan 
velkaantuminen (lainakanta, omavaraisuusaste), nettoinvestoinnit, taseen kertynyt yli-/alijäämä 
ja kunnan tuloveroprosentti.  
 
Asiakaslähtöiset tavoitteet  
 
Asiakaslähtöiset tavoitteet voivat liittyä palveluiden järjestämiseen tai tuottamiseen ja ne voivat 
olla strategisen tai operatiivisen tason tavoitteita. Yhteistä näille on se, että tavoite kohdistuu 
asiakkaan näkökulmasta havaittavissa olevaan päämäärään. Palvelun hinta, kokonaiskustannuk-
set, vaikuttavuus, laatu, saatavuus ja palvelukyky ovat esimerkkejä asioista, jotka näkyvät palve-
lun loppukäyttäjille eli asiakkaille.  
 
Palvelun vaikuttavuudella tarkoitetaan tavoiteltuja muutoksia, joita tuotetuilla palveluilla saa-
daan aikaiseksi asiakkaassa. Palvelukyky tarkoittaa kykyä palvella asiakasta niin, että tämä on 
tyytyväinen. Tämä voi heijastua odotuksina yleistä palvelutasoa, saatavuutta, laatua tai muita 
palveluprosessin osatekijöitä kohtaan. Laadulla voidaan tarkoittaa mitä tahansa palveluun liitty-
vää osatekijää panoksista tuotokseen. Asiakkaan havaitsemat laadun osatekijät liittyvät palvelu-
prosessiin, saatavuuteen ja tuotokseen.  
 
Strategisista vaikuttavuustavoitteista päättävät luottamustoimielimet kuten valtuusto ja lautakun-
nat. Operatiivisista vaikuttavuustavoitteista päättää yleensä tehtäväalueen luottamustoimielin 
kuten lautakunta.  
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Palvelutoiminnan tuotantoon ja järjestämiseen liittyvät tavoitteet  
 
Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet voivat olla päätöstason suhteen strategisia tai operatiivisia ja 
ne liittyvät palvelutuotteiden sekä suoritteiden määrään ja laatuun sekä palvelutuotannon tuotta-
vuuteen. Tuottavuustavoitteessa yhdistyvät palvelutoiminnan talouden ja toiminnan tavoitteet. 
Palveluntuottajalle budjetoitu määräraha voidaan sitoa yksikön tuottamiin suoritteisiin, jolloin 
toteutunut yksikkökustannus antaa viitteitä tuottajan taloudellisesta tehokkuudesta. Suoritemää-
rittelyn tulisi pohjautua tuotteistukseen. Kokonaistaloudellisista tasapainotavoitteista voidaan 
johtaa palvelutuotannolle tuottavuustavoite, jonka perusteella määritetään tavoiteltava suorite-
määrä ja yksikkökustannus.  
 
Palvelutuotannon tavoitteissa kuten tuotantoa koskevissa tuottavuustavoitteissa tulee huomioida 
edellä mainittu asiakasnäkökulma sekä laatu. Taloudellisten tuottavuustavoitteiden ei tulisi olla 
ristiriidassa asiakasnäkökulman tai laatutavoitteiden kanssa. Kunnan toiminnan kokonaistulok-
sellisuudella tarkoitetaan kunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman turvaamista 
vaikuttavasti, laadukkaasti ja taloudellisesti niin, että toiminta on kestävää pitkällä aikajänteellä. 
Tuloksellinen toiminta edellyttää toimintatapaa, jossa kunnan toiminnoille ja palveluprosesseille 
asetetut toiminnan ja talouden tavoitteet toteuttavat kuntastrategiassa asetettuja tavoitteita. Tu-
loksellisuuden arvioinnilla tarkoitetaan sekä tuloksellisuuden että tavoitteiden toteutumisen  
arviointia kunnan toiminnan johtamisessa ja toimielinten päätöksenteossa.  
 
Strategisista tuotantotavoitteista päättää valtuusto, lautakunta tai liikelaitoksen johtokunta. Ope-
ratiivisista tuotantotavoitteista päättää pääsääntöisesti tehtäväalueen toimialajohto.  
 
Tavoitteiden mitattavuusvaatimus  
 
Talousarvioissa ja -suunnitelmassa asetettavien tavoitteiden tulee olla selkeitä, jotta niitä voidaan 
mitata mahdollisimman yksiselitteisillä ja konkreettisilla mittareilla ja menetelmillä. Mittarit 
voivat olla määrällisiä tai laadullisia. Määrällinen tilastoihin perustuva mittari on usein yksiselit-
teinen mutta laadullista arviointia suppeampi. Ylemmän tason kokonaistavoite voidaan jalkauttaa 
toimintayksiköiden tasolle ja asettaa alemman tason tavoitteet siten, että ne toteuttavat kokonais-
tavoitetta.  
 
Mitattavat tavoitteet asetetaan kuntastrategian mukaisille eri osa-alueille talousarviossa kattaen 
niin lyhyen kuin pidemmänkin aikavälin. Asetettavat tavoitteet kohdistuvat olennaisiin toimin-
toihin ja ohjaavat kehittämään toimintatapoja ja siten toiminnan tuloksellisuutta. Tavoitteiden 
perusteella tunnistetaan tapahtumat, jotka vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen. Tunnistetut 
mahdollisuudet ja vahvuudet hyödynnetään systemaattisesti. Tavoitteiden saavuttamista uhkaa-
vat riskit analysoidaan ja merkittäviksi arvioiduille riskeille määritellään tavoitteiden saavuttami-
sen edellyttämät toimenpiteet.  
 
Erityisen tärkeää on arvioida myös sitä, ohjaavatko tavoitteet kunnan toimintaa eli onko tavoit-
teet asetettu oikein. Tuloksellisuuden arvioinnilla tarkoitetaan siis sekä tuloksellisuuden koko-
naisuuden kehityksen että tavoitteiden toteutumisen mittaamista ja arviointia käytettävissä olevin 
keinoin. Toiminnan tulee toteuttaa jatkuvan parantamisen periaatetta niin, että arvioinnin tulok-
sia hyödynnetään tuloksellisuuden parantamisessa.  
 
Tavoitteiden asetannassa ja mittaamisessa on huomioitava toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat 
muutokset, jotka saattavat aiheuttaa tarpeettomia haasteita tavoitteiden saavuttamiselle. Hyvin 
asetettu tavoite ottaa huomioon toimintaympäristön haasteet.  
 
Investointi- ja kokonaistaloudelliset tavoitteet voidaan asettaa rahamääräisissä mitoissa. Näissä 
tavoitteissa myös tavoitteen suunniteltu toteutumisajankohta on määrättävissä.  
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Kunnan asemaa ja aluetta koskevaa strategista tavoitetta voidaan kuvata esimerkiksi sellaisilla 
määrällisesti mitattavilla muuttujilla kuin ko. toimialan yritysten lukumäärä kunnassa tai kunnan 
alueella toimivien yritysten osuus toimialan markkinaosuudesta.  
 
Väestövaikutuksia koskevia tavoitteita, kuten koulutustason nostamista tai syrjäytymisen estä-
mistä voidaan yleensä mitata joko laadullisilla tai määrällisillä muuttujilla.  
 
Asiakaslähtöisten tavoitteiden määrällinen mittaaminen on mahdollista silloin, kun tavoitetta 
kuvaavan muuttujan arvo on objektiivisesti todennettavissa. Vaikuttavuusmuutokset voivat pe-
rustua esimerkiksi asiakkaan toimintakyvyn mittaamiseen tai indikaattoreihin, jotka mittaavat 
muutoksia esimerkiksi hyvinvoinnissa tai oppimisessa. Odotusajat ja hoitojonojen pituudet ker-
tovat palvelukyvystä. Asiakastyytyväisyys mittaa palveluprosessin laatua, palvelukykyä sekä 
vaikuttavuutta asiakkaan näkökulmasta, suhteessa asiakkaan odotuksiin.  
 
Palvelutoiminnan tuotannon mittauskohteena ovat tuotantoprosessin osatekijät eli panokset ja 
tuotokset sekä niiden kustannukset ja tuotot. Mittaaminen voidaan tehdä kappale- tai rahamääräi-
senä taikka niistä muodostetuilla tunnusluvuilla. Mittareita ovat tuotantotekijä-, kapasiteetti-, 
suorite- tai tuotemäärät. Tunnuslukuja ovat suorite- tai tuotekohtaiset yksikkökustannukset sekä 
tuottavuutta ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut. Yksikkökustannusten kehityksen pitkissä 
aikasarjoissa tulisi huomioida rahan arvossa ja palkkakehityksessä tapahtuvat muutokset. Tuot-
tavuuden näkökulmasta on perusteltua seurata reaalisen yksikkökustannuksen kehitystä.  
 
Palvelutoiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta arvioitaessa voidaan tuotosta verrata myös henkilö-
työn määrään. Laatuvakioitujen tuotteiden ja suoritteiden vertaaminen tuotannon sitomiin henki-
lötyövuosiin mittaa työn tuottavuutta. Kustannusten korvaaminen henkilötyövuosilla poistaa 
tiettyjä panosten mittaamiseen liittyviä ongelmia, mutta muuttaa mittarin luonnetta. Mittari ku-
vaa silloin eri asiaa.  
 
Mittaroitaville tavoitteille asetettavat tavoitearvot voivat perustua hyvin suoriutuvien verrokki-
kuntien arvoihin. Toisiin kuntiin verrattaessa on kuitenkin hyvä huomioida kuntakohtaiset erot. 
Luotettava verrokkiarvo saadaan, kun omaa tavoitetta peilataan samankaltaisen verrokkikunta-
joukon keskiarvoon. Tavoite voidaan asettaa myös siten, että verrataan omaa kehitystä yli ajan, 
jolloin tavoitetta mitataan muutoksena edellisvuoteen.  
 
Myös muille tuotantoon liittyville toiminnoille kuin varsinaiselle tuotannolle voidaan asettaa 
tavoitteita. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi tuotantosuunnitelman tai tuotantomenetelmään 
liittyvän selvityksen laatiminen. Tällöin tavoitteen mittaaminen tarkoittaa lähinnä sen toteamista, 
onko toimenpide suoritettu vai ei.  
 
Valtuusto ja konsernijohto seuraavat ja arvioivat kuntastrategian toteutumista, kunnan toiminnan  
tuloksellisuutta ja taloudellisen aseman kehittymistä. Puheenjohtajat suunnittelevat ja organisoi-
vat valtuusto- ja hallitustyöskentelyä siten, että ne voivat riittävään raportointi- ja arviointitietoon 
perustuen seurata ja arvioida kuntastrategian ja asetettujen toiminnan ja talouden tavoitteiden 
saavuttamista. Strategian toteutumisen seuraaminen edellyttää systemaattista raportointijärjes-
telmää. Valtuusto voi myös tarkastuslautakunnan arviointitoimintaa hyödyntäen suunnitelmalli-
sesti arvioida toiminnan tuloksellisuutta ja tavoitteiden saavuttamista.  
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Hattulan kunnan toimintaa ja taloutta johdetaan kuntastrategissa asetettujen tavoitteiden ja me-
nestystekijöiden mukaan. Poliittisen ja viranhaltijajohdon yhteistyö on saumatonta ja se tähtää 
toiminnoissaan sekä päätöksissään henkilöstölähtöisen johtamisen kehittämiseen, mikä näkyy 
henkilöstön hyvinvointina ja kuntalaisten laadukkaina peruspalveluina. Vaikka talouden tasapai-
nottamisohjelmakausi päättyy 2016, toteutetaan talouden tervehdyttämistä suunnitelmallisesti 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, jois-
sa henkilö ei enää terveydellisistä syistä selviydy nykyisestä työstään. Työnantajan tulee varhai-
sen tuen mallin mukaan käynnistää työkykyä tukevat toimenpiteet ja etsiä mahdollisuuksia työl-
listyä joko kevennettyyn työhön tai uudelleen koulutuksen kautta täysin uusiin tehtäviin. Toimi-
alakohtaiset määrärahat eivät voi olla esteenä uudelleen sijoittumisen onnistumiselle.  
 
Paras ja kustannustehokkain tulos saadaan arvioimalla henkilöstön voimavaroja koko kunnan 
näkökulmasta. Näin toimien on mahdollista ehkäistä ennen aikaiset eläköitymiset ja turvata hen-
kilöstölle mahdollisuus jatkaa töissä vanhuuseläkeikään asti. 
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3 YLEISPERUSTELUT 

3.1. Toimintaympäristön kehitys 

3.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne 
 
Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan ja koko ennusteperiodil-
la kumulatiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosenttiin. Huolimatta hienoisesta globaalin ta-
louden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan 
BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso 
jäisi samana vuonna 2018 hieman yli viidenneksen alemmalle tasolla kuin kymmenen vuotta 
sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien 
menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu.  
 
Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. 
Keskipitkällä aikavälillä talouden tuotantomahdollisuuksia kuvaavan potentiaalisen tuotannon 
kasvu jää selvästi alle yhden prosentin. Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat hei-
kentyneet viimeaikoina. Maailmankaupan kasvu jää tänä vuonna vain 2 prosenttiin ollen prosent-
tiyksikön alhaisempaa kuin maailmantalouden kasvu. Iso-Britannian eroaminen EU:sta on ensi-
sijaisesti maata itseään koskettava negatiivinen shokki. Iso-Britannian talouskasvu tulee selvästi 
hidastumaan lähitulevaisuudessa. 
 
Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Julkiseen talou-
teen on eri hallitusten toimesta kohdentunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä huolimatta 
alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja ra-
hoittamaan julkisia menoja ikääntymisen aiheuttaessa automaattista menojen kasvupainetta. 
 
Lähde: Taloudellinen katsaus Syksy 2016,Valtiovarainministeriön julkaisu 15.9.2016 
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Lähde: 5 Taloudellinen katsaus Syksy 2016, Valtiovarainministeriön julkaisu 15.9.2016  

 

3.1.2 Kuntatalouden tulevaisuuden näkymiä 
 
Julkinen talous on edelleen alijäämäinen vuonna 2017 ja velkaantuminen jatkuu. Valtion velka 
on 51 % ja kuntatalouden velka 8, 5 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Hidas talouskasvu ja 
veroperuste-/maksumuutokset rajoittavat veropohjan kasvua. Julkisia menoja kasvattaa edelleen 
korkeana pysytellyt työttömyys ja väestön ikääntyminen. Julkisia menoja pienentävät tehdyt so-
peutustoimen mm. kilpailukykysopimus, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisten yritysten 
kilpailukykyä ja ennen kaikkia vientiä. Kilpailukykysopimus VM:n mukaan voi lisätä pidemmäl-
lä aikavälillä työllisyyttä noin 40 000 hengellä veronalennukset huomioiden. Sopimuksen tavoit-
teena on sopeuttaa julkista sektoria noin 0,5 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. 
 
Kilpailukykysopimuksen kokonaisvaikutus kuntatalouteen on vahvistava. Se hillitsee kuntata-
louden menojen kasvua, pienentää kuntatalouden tuloja ja tukee talouskasvua ja työllisyyttä pi-
demmällä aikavälillä. Kuntien toimintamenojen arvioidaan laskevan 2,8 % vuonna 2017. Menoja 
vähentävät kilpailukykysopimuksen henkilöstövaikutukset noin 700 miljoonaa euroa sekä perus-
toimeentulotuen maksatuksen siirto Kelalle, jonka vaikutus on niin ikään 700 miljoonaa euroa. 
Samaan aikaan myös vuoden 2017 verotulojen arvioidaan laskevan 0,7 prosenttia ilman veron-
korotuksia ja valtionosuuksien 4,9 prosenttia. 
 
Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate pysyi vuoden 2015 tilinpäätöspäätöstietojen 
mukaan kutakuinkin vuoden 2014 tasolla, ollen 2,7 mrd. euroa. Koko kuntatalouden tasolla vuo-
sikate kattoi käyttöomaisuuden poistot. Kuntien lainakanta kasvoi kuitenkin edelleen voimak-
kaasti, joskin hieman edeltäviä vuosia maltillisemmin. Suurimpien (yli 100 000 asukkaan) kun-
tien osuus lainakannan kasvusta oli noin puolet. Käyttötalouden kireys johtaa tilanteeseen, missä 
tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen, vaan kuntakentän velka jatkaa kasvuaan ja ve-
rotus kiristyy. Käyttötalouden rasitusta kuvaa myös se, että investointien kasvusta huolimatta 
niiden suhteellinen osuus kuntatalouden kokonaismenoista on 2000-luvulla laskenut. 
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Kuntien saamat valtionosuudet ovat laskeneet vuodesta 2012 alkaen alla olevan taulukon mu-
kaan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
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).  
 
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 
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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 on jatkettu nykyisellä hallituskaudella erityisesti pe-
rustuslakivaliokunnan lausunnossa esittämät reunaehdot huomioon ottaen.  
 
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. Alijää-
mien kattamista koskeva sääntely ei kuitenkaan itsessään varmista sitä, että julkisen talouden 
suunnitelmassa 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 rahoitusta-
sapainosta. Tätä poikkeamaa on suhteutettu kunnan tuloveroprosenttien sopeutustarpeeseen. 
Tarkoitus on hahmottaa yksittäiseen kuntaan kohdistuvaa kokonaisrasitusta. Tämän mekaanisen 
tarkastelun keskeisin havainto on kuntakohtaisen hajonnan suuruus.  
 
 
Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskausi 
on 12 kuukautta. 
 
Sopimuksissa 2017 ovat mukana KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt (Julki-
salan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni ja Kunta-alan koulutettu hoito-
henkilöstö KoHo). Sopimuksilla toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen 14. kesäkuuta 2016 
allekirjoittamaa kilpailukykysopimusta. KT ja pääsopijajärjestöt allekirjoittivat kunta-alan virka- 
ja työehtosopimukset 5. syyskuuta 2016. Sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhty-
mien palkansaajat. 
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Uudet sopimukset 2017 koskevat 
 

 kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES)  
 opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES) 
 lääkärien virkaehtosopimusta (LS) 
 teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS) 
 tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimusta (TTES) 
 muusikoiden virka- ja työehtosopimuksia 
 näyttelijöiden työehtosopimusta. 

 
Sopimuskaudella palkkoihin ei tehdä palkantarkistuksia. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti 
lomarahoja leikataan 30 prosentilla sopimuskauden 2014–2016 tasosta. Lomarahojen leikkaami-
sesta on sovittu erillisessä virka- ja työehtosopimuksessa. Lomarahojen leikkaus koskee 
1.2.2017–30.9.2019 maksettavia lomarahoja. Tarkempia ohjeita on sopimusalojen omilla sivuilla 
ja KT:n yleiskirjeissä. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista työaikaa pidennetään 24 
tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloit-
tain. Tarkempia ohjeita annetaan sopimusalojen omilla sivuilla ja KT:n yleiskirjeissä. 
 
Kilpailukykysopimuksen mukaisten kunta-alan virka- ja työehtosopimusten piirissä ovat 
kaikki kunta- ja kuntayhtymien 422 000 palkansaajaa. Sopimuskausi on 1.2.2017–
31.1.2018. 
 
Kilpailukykysopimus vaikuttaa vuoden 2017 talousarvioihin. Talousarviovalmistelussa on otet-
tava huomioon seuraavat asiat:  
 

 Palkkoja ei koroteta sopimuskaudella. 
 Lomarahoja leikataan 30 % eli ajanjaksolla 1.2.2017–30.9.2019 maksetaan vuoden 2016 

lomarahaprosentteihin verrattuna pienempää lomarahaa. 
 Keskimääräinen työaika pidentyy 24 tuntia vuodessa. 
 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat: 

o KuEL- ja JuEL-palkkaperusteinen maksu laskee 0,20 % -yksikköä. 
o Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu alenee.  
o Työnantajan sosiaaliturvamaksu (sairausvakuutusmaksu) alenee 0,94 % -

yksikköä.  
o Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa ensi vuoden sotumaksut loppuvuodesta. 

 
Nämä edellä mainitut muutokset vähentävät työvoimakustannuksia. 
  
Kilpailukykysopimuksessa todetaan, että sosiaaliturvamaksun alennus rahoitetaan julkisen sekto-
rin työnantajille aiheutuvilla säästöillä, jotka syntyvät työaikaan ja julkisen sektorin lomarahoi-
hin liittyvillä toimilla sekä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen rahoitusvastuumuutoksilla. 
Kuntatalous ei siten välittömästi vahvistu nyt sovituilla toimenpiteillä tai työ- ja virkaehtosopi-
musmuutoksilla, koska valtio tulee leikkaamaan kuntien rahoitusta arvioiduilla säästövaikutuk-
silla.  
  
Työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa kilpailukykysopimuksesta KT varmisti, 
että myös kunnallisten työnantajien sosiaaliturvamaksuja alennetaan, ei vain yksityisten yritys-
ten. Tämän periaatteen toteutuminen oli KT:lle tärkeää, jotta kilpailuneutraliteetti eri työmarkki-
nasektoreiden välillä toteutuu. 
 KT:n valtuuskunta myös edellytti, että hallitusohjelman mukaisesti kunnille kompensoidaan 
kilpailukykysopimukseen liittyvät verotulomenetykset. 
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Kunnallisverotukseen esitetyt muutokset 2017 

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman veropolitiikka tähtää kasvun, yrittäjyyden ja työllisyy-
den vahvistamiseen. Hallitusohjelmassa on sekä verotusta kiristäviä että verotusta keventäviä 
toimenpiteitä. Vuonna 2017 hallituksen finanssipolitiikan liikkumavaraa rajoittaa edelleen 
hidas talouskasvu ja julkisen talouden alijäämä. Vuonna 2017 toteutetaan kuitenkin useita 
hallitusohjelman mukaisia, verotusta keventäviä muutoksia. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt 
allekirjoittivat kesäkuussa 2016 kilpailukykysopimuksen. Neuvottelutuloksen tukemiseksi 
hallitus ilmoitti keventävänsä ansiotulojen verotusta kaikissa tuloluokissa joko 315 miljoonal-
la, 415 miljoonalla tai 515 miljoonalla eurolla riippuen kilpailukykysopimuksen saavuttamasta 
kattavuudesta.  

Kilpailukykysopimuksella on suuria vaikutuksia kunnallisveron tulopohjaan, tulosta tehtäviin 
vähennyksiin, verosta tehtäviin vähennyksiin ja yhteisöveron verotettavaan tuloon. Hallituk-
sen veronkevennyspaketti kohdistuu pääosin kunnallisverotukseen. Tulosta ja verosta tehtävät 
vähennykset nousevat ja tältä osin kuntien menetykset esitetään kompensoitavaksi valtion-
osuuksien lisänä.  

Hallituksen budjettiriihessä tai aiemmin on tehty päätöksiä myös muista veroperustemuutok-
sista, joilla on vaikutusta kuntien tuloihin: Ansiotasoindeksin mukainen verotuksen keventä-
minen, yrittäjävähennys, kotitalousvähennyksen korottaminen ja asuntolainojen verovähen-
nysoikeuden. 

Yhteisövero-osuuden määräaikainen korotus päättyy 
  
Aiempien päätösten seurauksena kuntien jako-osuuden määräaikainen korotus päättyi vuoden 
2015 lopussa ja kuntien yhteisövero-osuus jäi sen johdosta noin 258 miljoonaa alhaisemmaksi. 
Vaikutus ei näy jaksotussyistä kokonaisuudessaan kuntien verotulojen kertymässä vielä vuon-
na 2016. Vuoden 2016 tilitykset vähenevät muutoksen johdosta arviolta -222 miljoonalla eu-
rolla. Yhteisöveron jako-osuudet verovuodelle 2017 ovat vielä ennakollisia ja perustevuosina 
on käytetty vuosia 2014 ja 2015. Ennakkolaskennassa on käytetty vuoden 2014 hehtaareita 
sekä luonnonsuojelumetsien korvauksia. Metsäerän kokonaismäärä on jo vuoden 2015 tasolla. 
Konsernisuhdetiedot ovat vielä keskeneräisiä. Kunnan yritystoiminnan pysyminen ennallaan 
tarkoittaa noin 12 %:n jako-osuuden laskua, mikäli kunnan jako-osuus määräytyy lähinnä yri-
tystoimintaerän perusteella. Hattulan kunnan yhteisöveron ennakollinen jako-osuus laskee 4,6 
prosenttia vuonna 2017. 

Yritystoimintaerän yhteissummia ilman Ahvenanmaan kuntia 

 2013 1,2 mrd. euroa 

 2014 1,4 mrd. euroa (+ 16 %) 

 2015 1,5 mrd. euroa (+ 7,6 %, vuoteen 2013 + 24,4 %. 

  
  
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 2017 on esitetty seuraavia muutoksia kiinteistöveroprosenttien ylärajoihin: 
Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuvat vuodelle 2017. Muutokset on osittain jo 
vahvistettu Lailla kiinteistöverolain muuttamisesta (30.10.2015/1291), joka on tullut voimaan 
3.11.2015. Hallitus päätti kuitenkin syksyn 2016 budjettiriihessä lisämuutoksista kiinteistöve-
rotukseen. Tältä osin hallituksen esitys käsitellään eduskunnassa lokakuussa 2016 ja vahviste-
taan näillä näkymin marraskuun alussa ennen kuin kuntien on ilmoitettava veroprosenttinsa 
Verohallinnolle. Uudessa hallituksen esityksessä, joka on tulossa myös voimaan verovuodelle 
2017, esitetään lisäkorotuksia yleisen ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttien alarajoi-
hin. Esityksen mukaan yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli olisi siten 0,93—1,80 pro-
senttia ja vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli 0,41—0,90 prosenttiin. 

Kuntien tulee siis viimeistään vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa nostaa veroprosenttinsa 
vähintään uusille alarajoille. Alarajojen korotuksien johdosta kunnille kertyy noin 60 miljoo-
naa euroa lisää verotuloja. Yleisen kiinteistöveroprosentin alarajan korotuksen osalta kertyisi 
lisää noin 45 miljoonaa euroa ja vakituisten asuinrakennusten osalta noin 15 miljoonaa euroa. 

Eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä on esitetty myös muutoksia muiden kuin vaki-
tuisten asuinrakennusten sekä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentteihin. 
Kuntien olisi vuodesta 2017 lähtien päätettävä erikseen muiden kuin vakituisten asuinraken-
nusten kiinteistöveroprosentti. Tähän asti kunta on voinut päättää erityisen veroprosentin näil-
le kiinteistöille, mutta jos kunta ei ole näin tehnyt, niin verotuksessa on sovellettu kunnan 
yleistä kiinteistöveroprosenttia. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveropro-
sentti saa vuonna 2016 olla maksimissaan 1,00 prosenttiyksikköä vakituisen asuinrakennuksen 
veroprosenttia korkeampi. 

Hallituksen esityksessä kytkös näiden veroprosenttien välillä esitetään poistettavaksi ja mui-
den kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti määrättäisiin vapaasti vaihteluvälillä 
0,93–1,80 %. Muutoksien arvioidaan tuottavan alarajan muutoksen kautta noin 6 miljoonaa 
euroa lisää verotuloja. Rakentamattoman rakennuspaikan osalta esitetään vaihteluvälin ala- ja 
ylärajoja korotettavaksi nykyisestä 1,00–4,00 prosentista 2,00–6,00 prosenttiin 

Korotuksia on suunnitteilla myös vuosien 2018 ja 2019 kiinteistöverotuksiin. Nämä korotukset 
on tarkoitus toteuttaa kiinteistöjen verotusarvojen päivittämisen yhteydessä. Rakennusten ja 
maapohjien verotusarvojen päivittämistyö käynnistyy vielä vuoden 2016 lopulla. 

Jokaisen kunnan on vahvistettava aina yleinen kiinteistöveroprosentti ja vakituisten asuinra-
kennusten veroprosentti. Kunta voi halutessaan vahvistaa erillisen veroprosentin muille asuin-
rakennuksille kuin vakituisille asunnoille sekä myös voimalaitoksille, yleishyödyllisille yhtei-
söille ja eräin edellytyksin myös rakentamattomalle rakennuspaikalle. 

Kiinteistövero on kiinteistön verotusarvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. 
Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaata. Verot-
tomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kiinteistövero menee kiinteistön 
sijaintikunnalle. Yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan määrätään vero muista rakennuksista 
kuin vakituiseen asumiseen käytettävistä rakennuksista, ellei kesämökkien, yleishyödyllisten 
yhteisöjen ja  voimaloiden osalta ole vahvistettu eri prosenttia. Sen mukaan määrätään vero 
myös kaikista maa-alueista (myös asuinrakennusten tonteista), poikkeuksena yleishyödylliset 
yhteisöt ja rakentamattomat rakennuspaikat. 
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Näin ollen vuoden 2017 verotuksessa kiinteistöveroveroprosenttien ala- ja ylärajat ovat halli-
tuksen esityksen mukaan seuraavat: 

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–1,80 

 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41–0,90 

 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93–1,80  

 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00–6,00,  

 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00–1,35 

 voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,80–3,10 

Kuntien tulee siis viimeistään vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa nostaa veroprosenttinsa 
vähintään uusille alarajoille. Hattulan kunnan voimassa olevat kiinteistöveroprosenttien alara-
jat eivät edellytä veroprosenttien nostamista vuodelle 2017. 

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 ole-
vien määrien muutokset ja kustannustason muutoksesta johtuvat hintojen muutokset (indeksi-
korotus). 

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. 
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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 

3.1.3 Hattulan kunnan kehityssuunnat 
 
Hattulan kunnan tulevaisuutta on rakennettu yhteistyössä luottamusjohdon, viranhaltijajohdon, 
henkilöstön sekä paikallisten asukkaiden, yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa järkevää ja 
toimivaa seutuyhteistyötä unohtamatta. Hattulan valtuusto sitoutui syksyllä 2013 yhteiseen stra-
tegiaan ja talouden tasapainottamisohjelmaan. Nämä asiakirjat ovat ohjanneet ja viitoittaneet 
Hattulan kunnan tulevaisuuden toimintaa ja taloutta. Valtuusto hyväksyi marraskuussa uuden 
kuntastrategian Hattula 2021, jonka tavoitteena on edelleen vahvistaa kunnan taloutta ja veto-
voimaa kuntalaisten palvelut ja osallistuminen keskiössä. Samoin hallintosääntö ja konsernioh-
jeet tulee päivittää vastaamaan uuden kuntalain sisältämiä muutoksia. 
 
Talouden tulos on saatu käännettyä vuonna 2013 myönteiseen suuntaan, kuten alla oleva tauluk-
ko osoittaa. Taulukkoon on päivitetty luvut tilinpäätöksistä 2014 ja 2015, tilinpäätösennuste 
2016, talousarvio 2017 sekä suunnitelmavuodet 2018 – 2019. Suunnitelman mukaan kumulatii-
vinen ylijäämä vuoden 2019 lopussa on vajaat seitsemän miljoonaa euroa. Kumulatiivinen yli-
jäämä olisi reilut kahdeksan miljoonaa euroa ilman Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kumulatii-
visen alijäämän kattamisvelvoitetta. Pakollinen varaus 1,3 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 
2015 tilinpäätökseen. 
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Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Kanta-Hämeessä ja Hattulassa 
 
Asukasluvun hallittu kasvu mahdollistaa kunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvun. Hat-
tulan kunnan asukasluku kasvoi 0,1 prosenttia vuonna 2015. Vuonna 2016 asukasluku on laske-
nut niin Hattulassa kuin koko Kanta-Hämeessä. Syyskuun asukasluku oli 0,6 prosenttia ja 58 
henkilöä pienempi kuin vuoden 2015 virallinen asukasluku. Hattulan asukasmäärän laskua selit-
tää pääasiassa lähtömuutto, joka on 66 henkilöä suurempi kuin vastaavan ajan tulomuutto. Vuo-
sina 2017 – 2019 väestönkasvun arvioidaan olevan keskimäärin 0,3 prosenttia. 
 

 
 
 
Alla olevassa taulukossa on Kanta-Hämeen maakunnan väestön ennakkotiedot syyskuulta 2016. 
Kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa väestö on vähentynyt yhteensä 788 henkilöä (- 0,45 %). 
 
Tammikuu-syyskuu 2016

Alue
Elävänä 
syntyneet Kuolleet

Syntyneiden 
enemmyys Tulomuutto

 
Lähtömuutto Nettomuutto Tulomuutto Lähtömuutto Nettomuutto

Netto-
muutto 
yhteensä

Väestön 
kokonais-
muutos

Väestön 
muutos, %

Väestön 
määrä 
31.8.2016

Forssan seutukunta 191 331 -140 1269 1459 -190 117 24 93 -97 -237 -0,70 33689
..Forssa 106 169 -63 646 734 -88 91 11 80 -8 -71 -0,41 17351
..Humppila 8 19 -11 61 100 -39 3 0 3 -36 -47 -2,01 2341
..Jokioinen 27 52 -25 217 267 -50 7 3 4 -46 -71 -1,33 5354
..Tammela 36 68 -32 257 272 -15 10 1 9 -6 -38 -0,61 6242
..Ypäjä 14 23 -9 88 86 2 6 9 -3 -1 -10 -0,42 2401
Hämeenlinnan seutukunta 615 759 -144 3421 3842 -421 326 113 213 -208 -352 -0,37 94259
..Hattula 55 50 5 369 435 -66 12 9 3 -63 -58 -0,60 9689
..Hämeenlinna 461 585 -124 2479 2723 -244 287 85 202 -42 -166 -0,24 67845
..Janakkala 99 124 -25 573 684 -111 27 19 8 -103 -128 -0,77 16725
Riihimäen seutukunta 279 352 -73 1953 2115 -162 90 54 36 -126 -199 -0,43 45974
..Hausjärvi 48 67 -19 404 465 -61 10 14 -4 -65 -84 -0,97 8645
..Loppi 49 64 -15 301 349 -48 5 4 1 -47 -62 -0,76 8113
..Riihimäki 182 221 -39 1248 1301 -53 75 36 39 -14 -53 -0,18 29216
KANTA-HÄMEEN MAAKUNTA 1085 1442 -357 6643 7416 -773 533 191 342 -431 -788 -0,45 173922

MaahanmuuttoKuntien välinen muuttoliikeSyntyneiden enemmyys
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Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli syyskuun 2016 lopussa 22 357 työtöntä työnhaki-
jaa. Se on 1 563 vähemmän (-6,5 %) kuin vuotta aikaisemmin. Edellisestä kuukaudesta työttö-
mien työnhakijoiden määrä väheni 648:lla (-2,8 %). Myös nuorten työttömyyden lasku jatkui. 
Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 381 vähemmän (-12,0 %) kuin 
vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen kasvussa. Yli vuoden työttömänä ollei-
ta oli syyskuun lopussa 458 enemmän (5,5 %) kuin vuosi sitten. 
 
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä syyskuun lopussa 12,6 %, mikä on 
0,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus 
alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli syyskuussa 16,3 % ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoi-
den osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 28,8 %. 
 
Työllisyyden näkymät Kanta-Hämeessä: 
 
Työnhakijoiden kokonaismäärä väheni hieman 
Työttömiä työnhakijoita lähes 1 600 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin 
Työttömyyden lasku jatkui molemmissa maakunnissa (Kanta-Häme ja Päijät-Häme) 
Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita lähes 400 vähemmän kuin vuosi sitten 
Yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvaa edelleen 
Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa olevia enemmän kuin vuosi sitten 
Uusia avoimia työpaikkoja enemmän kuin edellisvuonna 
 
 

 
TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA AVOIMET TYÖPAIKAT KUNNITTAIN 2016 SYYSKUUN LOPUSSA 

 
ELY-KESKUS: HÄME 

Kunta Työvoima Työttömät työnhakijat Vamm. ja Avoimet 

  
Osuus -% Yhteensä Miehet Naiset Alle 20- Alle 25- Yli 50- Pitkäaik. pitkäaik. työ- 

  
työvoimasta 

   
vuotiaat vuotiaat vuotiaat työttömät sairaat paikat 

            Asikkala 3 554 10,4 369 211 158 7 29 182 141 72 8 

            Forssa 7 880 14,2 1 120 591 529 35 164 436 351 143 100 

            Hartola 1 287 11,2 144 67 77 .. 13 66 33 31 7 

            Hattula 4 726 7,5 356 194 162 9 41 156 146 58 8 

            Hausjärvi 4 304 6,6 285 148 137 12 32 122 78 28 10 

            Heinola 8 561 15,0 1 280 725 555 44 160 590 461 268 73 

            Hollola 11 333 9,9 1 126 585 541 26 88 506 510 186 41 

            Humppila 1 121 12,2 137 65 72 .. 12 66 57 17 5 

            Hämeenlinna 32 105 11,4 3 664 2 053 1 611 116 507 1 393 1 359 597 341 

            Janakkala 7 917 9,9 782 431 351 40 112 329 251 100 50 

            Jokioinen 2 587 10,1 260 134 126 10 25 115 102 30 6 

            Kärkölä 2 163 11,6 251 136 115 .. 18 119 101 38 .. 

            Lahti 56 877 16,1 9 135 4 889 4 246 272 1 164 3 468 3 968 1 467 878 

            Loppi 3 798 6,4 242 114 128 12 30 116 82 35 8 

            Orimattila 7 621 11,6 885 465 420 25 85 358 377 139 25 

            Padasjoki 1 265 12,2 154 82 72 .. 10 88 72 19 6 

            Riihimäki 14 409 11,0 1 588 856 732 63 249 593 500 235 122 

            Sysmä 1 552 10,7 166 82 84 8 14 86 43 31 .. 

            Tammela 2 962 9,6 285 145 140 10 35 124 99 36 10 

            Ypäjä 1 182 10,8 128 68 60 5 11 65 52 13 .. 

            Yhteensä 177 204 12,6 22 357 12 041 10 316 706 2 799 8 978 8 783 3 543 1 70 
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Ulkoisten toimintatuottojen, toimintakulujen ja lainamäärän kehitys TP2006 – TP2015 
(luvut 2006 – 2014 on deflatoitu) 
 
Alla olevasta taulukosta näkyy vuosien 2006 – 2015 Hattulan kunnan talouden kehitys tilinpää-
tösten valossa. Punainen viiva kertoo, että kunnan kokonaismenot ovat pääasiassa olleet suu-
remmat kuin kokonaistulot aina vuoteen 2012 asti. Tämän vuoksi myös rahoitusasema on hei-
kentynyt, mikä näkyy velkaantumisena ja kumulatiivisen ylijäämän vähentymisenä. Velanoton 
lisääntymistä selittää myös vuoden 2015 aikana käynnistynyt Juteinikeskuksen rakentaminen, 
mikä on Hattulan kunnan suurin investointikohde 2000 – luvulla. 
 
Talouden tasapainottamisohjelmassa ja kuntastrategiassa päätetyillä toimenpiteillä on talouden 
suunta saatu käännettyä. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä kumulatiivinen ylijäämä oli 5,039 mil-
joonaa euroa (taulussa deflatoitu ylijäämä 5,059 miljoonaa €).  Suunnitelmakauden 2019 lopussa 
arvioidaan kumulatiivisen ylijäämän olevan noin seitsemän miljoonaa euroa. 
 
 

 
 
Toimintakatteen toteutuma verrattuna ja muutos -% verrattuna talousarvioon 2005 - 2019 
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4 TALOUSARVION JA SUUNNITELMAVUOSIEN LAADINTAPERUSTEET 
 
Kunnan ja kuntayhtymän taloutta koskevat säännökset on koottu kuntalain (410/2015) 110 - 120 
pykäliin. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kuntastra-
tegiasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, omistajaohjauksen periaatteista, varallisuuden 
hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista, takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toi-
sen velasta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Valtuuston tulee päättää myös 
kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista (KuntaL 14 §).  
 
Talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, rakenteesta ja sisällöstä sekä sen hyväksymisestä,  
muuttamisesta ja sitovuudesta säädetään kuntalain 110 pykälässä. Valtuuston on vuoden loppuun 
mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakon-
sernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hy-
väksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Ta-
lousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.  
 
Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan.  
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden 
tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa, ja 
että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja 
toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoi-
tustarve katetaan.  
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ja kuntayhtymän taseeseen 
kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seu-
raavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpi-
teistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan (KuntaL 110.3 §).  
 
Kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä inves-
tointi- ja rahoitusosa. Kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee olla tu-
loslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa (KuntaL 110 § ja 120 §).  
 
Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset muun muassa kun-
nan taloudenhoidosta (KuntaL 90 §).  
 
Kunnan ja kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Ta-
lousarvio ja - suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja 
valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnassa valtuusto ja kun-
tayhtymässä valtuusto tai yhtymäkokous. Kunnallisen liikelaitoksen talousarvioon tehtävistä 
muutoksista päättää johtokunta.  
 
Talousarvion ja kirjanpidon yhteys kuntataloudessa on kiinteä ja niiden vaikutus toisiinsa mo-
lemmin suuntainen. Kirjanpito tulee järjestää siten, että sen avulla voidaan seurata talousarvion 
toteutumista tilinpäätöksessä laadittavassa talousarvion toteutumisvertailussa (KuntaL 113 §). 
Toisaalta talousarviossa noudatetaan kirjanpidon suoriteperustetta määrärahan ja tuloarvion ot-
tamisessa talousarvioon. Kirjanpitokäytäntö ohjaa näin menon ja tulon merkitsemistä talousarvi-
ossa ja sen toteutumisvertailussa.  
 
Kuntalain taloussäännöksiin sisältyvänä periaatteena on laskelmien yhdenmukainen rakenne 
suunnittelussa ja seurannassa. Tulos- ja rahoituslaskelman rakenne ja tietosisältö ovat pääpiir-
teissään yhtenevät talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Eroja laskelmissa on varsinaisesti vain si-
säisten erien sekä kunnan liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden käsittelyssä.  
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Talousarviossa käytetään käsitteitä meno tai tulo kaikista taloustapahtumista. Talousarviossa 
menoa käytetään yleiskäsitteenä tarkoittaen talousarviovuodelle jaksotettujen toimintamenojen 
lisäksi myös muuta rahankäyttöä muun muassa investointimenoa, lainanlyhennystä, antolainaus-
ta sekä peruspääoman lisäystä. Talousarviovuodelle jaksotettuja tuloja ovat esimerkiksi verotu-
lot, valtionosuudet, maksu-, myynti- ja muut toimintatulot, korkotulot ja muut rahoitustulot sekä 
lainanotto.  
 
Taloussuunnittelun tehtävät ja periaatteet  
 
Kunnan taloussuunnittelussa toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys. Talousarviossa ja -
suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoit-
taa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Suunnitelmien tulee turvata kunnan tehtävien hoi-
taminen. Toisaalta suunnitelmien on oltava realistisia siten, että kunnan talouden tasapaino voi-
daan säilyttää tai saavuttaa suunnittelukaudella. Talousarvion laadinnassa on otettava huomioon 
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talouden suunnittelussa lähtökohtana ovat strate-
giassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäky-
mät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä muut toimintaympäristön muutokset. Talous-
arviossa ja -suunnitelmassa otetaan huomioon koko kuntakonserni niin, että tytäryhteisöjen toi-
minta ja talous kytketään tavoitteiden avulla tiiviisti kunnan strategiaan. Talousarviossa ja -
suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden  
tavoitteet.  
 
Talousarviolla ja -suunnitelmalla on kunnassa kolme päätehtävää. Ensiksi niissä asetetaan palve-
lutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet; on myös kuvattava palvelutoiminnan ja 
investointien kokonaisuuden laajuus. Toiseksi talousarvioon ja -suunnitelmaan budjetoidaan me-
noja ja tuloja koskevat arviot eri tehtäville ja hankkeille. Talousarviovuoden arviot ovat sitovia 
määrärahoja ja tuloarvioita. Kolmanneksi talousarvioissa ja -suunnitelmassa osoitetaan, miten 
varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan.  
 
Talousarvion ja -suunnitelman rakenne palvelee mainittuja kolmea tehtävää: palvelutoimintaa ja  
investointihankkeita koskevien tavoitteiden asettaminen sekä niiden edellyttämä menojen ja tulo-
jen budjetointi tehdään käyttötalous- ja investointiosissa. Toiminnan ja investointien pääomara-
hoitus ja siihen liittyvät korvaukset osoitetaan tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa.  
 
Tavoitteiden asettaminen  
 
Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Valtuuston ja 
kunnan muiden toimielinten on talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä niihin perustuvissa käyt-
tösuunnitelmissa ja erillisbudjeteissa hyväksyttävä toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet. Ta-
lousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja 
talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja - suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edelly-
tykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut 
ja velvoitteet.  
 
Tällöin tarkoituksena on esittää omana kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta olennaisia tule-
via tapahtumia, vastuita ja velkoja, kuten:  
. erilaiset konsernijärjestelyt ja konsernirakenteen muutokset  
. määräämisvallan hankkiminen konsernin ulkopuolisessa yhtiössä  
. merkittävät muutokset mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa  
. merkittävät tytäryhteisön investoinnit tai lainat  
. tytäryhteisöille annettavat takaukset tai mahdolliset realisoituvat takausvastuut  
. merkittävät leasing- tms. vastuut, jotka liittyvät esimerkiksi investointeihin.  
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Erityisesti em. seikkojen taloudelliset vaikutukset tulisi tuoda talousarviossa ja -suunnitelmassa 
esiin. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole laatia konsernin talousarviota. Sen sijaan kunnan talousar-
vion liitteenä voi olla keskeisimpien tytäryhteisöjen talousarviot.  
 
Kuntalain 129 § mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan 
kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän 
kattavilla vastavakuuksilla. Tavoitteet on pyrittävä asettamaan siten, että ne kattavat tehtäväalu-
een perustehtävät ja ovat toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Määräraha tai siinä 
pysyminen tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen eivät itsessään ole kuntalain tarkoittamia 
tavoitteita.  
 
Kuntastrategian, sitä toteuttavien ohjelmien, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion 
tavoitteiden tulee muodostaa yhtenäinen ja johdonmukainen kokonaisuus, joka tulee käsitellä 
kunnan tulosyksiköiden ja tytäryhtiöiden kanssa. Kuntakonsernin strateginen johtaminen konkre-
tisoituu kuntastrategiassa, toteuttamisohjelmissa sekä talousarviossa ja -suunnitelmassa määritel-
tyihin selkeisiin päämääriin, tavoitteisiin, toteutettaviin toimenpiteisiin sekä niiden seurantaan ja 
tuloksellisuuden arviointiin.  
 
Tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa tuovat talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kokonaistalouden 
näkökulman ja käyttötalous- ja investointiosa toiminnan ohjauksen näkökulman.  
 
Talousarvioasetelma vastaa kunnan hallintosäännöllä 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. Toimialat eivät kuitenkaan voi ottaa mukaan sellaisia menoja, jotka ovat 
valtuuston sitovasti hyväksymien meno- tai tuloerien vastaisia. Lisäksi menojen on oltava val-
tuuston 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, 
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-
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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 yhtä suuret, 
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 2016 – 2018 

 
Hattulan kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman 2016 – 
2018 joulukuussa 2015. 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. 
 
Talousarvion käyttötalousosaan valtuusto on tehnyt 9.11.2016 muutoksia, mutta alkuperäisen 
talousarvion tulostavoite 211 000 euroa säilyi ennallaan. Perusturvalautakunnan toimintamenoja 
lisättiin 400 000 euroa ja sivistyslautakunnan menoja 200 000 euroa. Vastaavasti yleishallinnon 
toimintamenoja vähennettiin 50 000 euroa ja teknisen lautakunnan menoja 300 000 euroa. Yleis-
hallinnon pysyvien vastaavien myyntivoittotavoitetta alennettiin 150 000 euroa ja teknisen lauta-
kunnan toimintatuottoja lisättiin vastaavalla euromäärällä. Lisäksi verotuloarviota lisättiin 
50 000 ja valtionosuuksia 200 000 euroa. Korkomenojen osuutta vähennettiin 150 000 ja vastaa-
vasti poistoja lisättiin 150 000 euroa. 
 
Kunnanvaltuusto on tehnyt vuoden 2016 investointimäärärahaan kolme muutosta. Valtuusto 
päätti 15.6.2016, että vuoden 2016 talousarvion investointiosaan lisätään Juteinikeskuksen ensi-
kertaiseen kalustamiseen 127 129,00 euron lisämääräraha.  
 
Valtuusto päätti yksimielisesti 15.6.2016 §:t 26 ja 27, että Hattulan kunta ostaa kiinteistökaupalla 
Hattulan Vanhustukiyhdistys ry:n hallinnoimat kiinteistöt 1 211 842,80 euron hintaan ja Hattulan 
Nuorten Asuintaloyhdistys ry:n hallinnoimat kiinteistöt 1 412 958,00 euron hintaan. Osana 
kauppahintaa kunta sitoutuu ottamaan vastattavakseen yhdistysten yksilöidyt lainat kaupanteko-
hetkeen saakka kertyneine korkokuluineen.  
 
Valtuusto on myöntänyt 7.9.2016 määrärahan 2 624 000 euroa Hattulan Vanhustentukiyhdistys 
ry:n ja Hattulan Nuorten Asuintaloyhdistys ry:n kiinteistöjen vastaanottamiseen. Molemmat yh-
distykset on purettu 30.9.2016 ja samana päivänä yhdistykset ovat luovutussopimuksin siirtäneet 
nettovarallisuutensa sääntöjen mukaan Hattulan kunnalle. Tarkoitus on myydä nettovarallisuutta 
vastaava omaisuusmassa Hattula Kiinteistöt Oy:lle. 
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Valtuusto päätti 9.11.2016, että vuoden 2016 talonrakennuksen investointimäärärahoihin tehdään 
seuraavat muutokset: 
 
Talonrakennus, uudisrakentaminen 

 Juteinikeskus, muutetaan määräraha 2 357 000 € -> 4 740 000 € (lisäys 2 383 000 €) 
 Juteinikeskusn muutetaan avustukset 550 000 € -> 200 000 € 

 
Talonrakennus, saneeraus muutetaan 1 300 000 € -> 700 000 5 (vähennys 600 000 €) 

 
Juteinikeskuksen rakennusinvestointi kustannukset yhteensä 
 

  Määräraha €   
Toteutunut €/arvio 
2016 

TA2014 3 000 000 TP2014 979 836 
TA2016 7 957 000 TP2015 7 962 392 
TA2016 2 357 000 MTA2016 4 738 772 
Bruttoinvestoinnit yh-
teensä 13 314 000 

Bruttoinvestoinnit 
yht. 13 681 000 

Avustukset -1 680 000 Avustukset -1 680 000 

Nettoinvestoinnit 11 634 000 Nettoinvestoinnit 12 001 000 
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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. Vaikka talouden tasapainottamisohjelma päät-
tyy 31.12.2016, tulee Hattulan kunnan jatkaa ohjelmassa sovittujen toimenpiteiden toteuttamista 
jatkossakin. 
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ja kuntayhtymän taseeseen 
kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seu-
raavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpi-
teistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan (KuntaL 110.3 §).  
 
Hattulan kunnan taseessa 31.12.2015 on kumulatiivista ylijäämää yhteensä 5,039 miljoonaa eu-
roa. Suunnittelukauden 2019 lopussa kumulatiivisen ylijäämän arvioidaan 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 
2016 odotetaan 36,470 miljoonan (-0,8 %) verokertymää. Verotuloarvio on maltillinen ja suhteu-
tettu yleiseen taloudelliseen tilanteeseen sekä työttömyysasteen kasvuun. Vuoden 2016 valtion-
osuuksien talousarviovaraus on 9,850 miljoonaa euroa eli 0,3 miljoonaa euroa (3,5 %) suurempi 
kuin vuoden 2015 toteutunut valtionosuus. Tilikauden 2016 tulostavoite on vaatimaton 211 000 
euroa johtuen verorahoituksen alhaisesta kehityksestä, kohtuullisen suurista panostuksista Jutei-
nikeskukseen, digiloikkaan ja työllisyyden hoitoon. 
 
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 pelkästään veronkorotuksilla vaan aidoilla palvelurakentee-
seen tehtävillä 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 13. 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 112 – 125 pykälissä on säännökset kunnan kirjanpidosta, tilinpää-
töksestä, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja tilintarkastuksesta. Talousarviossa valtuustotason 
sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet perustuvat voimassa olevaan strategiaan ja talou-
den 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-
loussuunnitelma, 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 talousarviota. 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 77.  
 
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 ta-
lousarvio ei toteudu suunnitellulla tavalla. Reaaliaikainen talouden toteutuma raportoidaan kun-
nan johtoryhmälle, hallitukselle ja lautakunnille kuukausittain. 
 
Talousarvion toteutumisesta niin käyttötalouden kuin investointienkin osalta raportoidaan osa-
vuosikatsauksissa laajemmin kunnanhallitukselle, lautakunnille ja valtuustolle seuraavasti: en-
simmäinen osavuosikatsaus annetaan ajalta 1.1. – 30.4. ja toinen 1.1. – 31.8. Elokuun tilanteen 
perusteella tehdään välitilinpäätösennuste ja raportissa arvioidaan myös toiminnallisten tavoittei-
den toteutumista talouden lisäksi. Vuoden kolmas raportti on virallinen tilinpäätös, jonka on ol-
tava valmis 31.3. mennessä. Tilinpäätös käsitellään valtuustossa viimeistään talousarviovuotta 
seuraavan vuoden kesäkuun 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 TP2015, MTA2016, TA2017 JA SUUNNITELMAVUODET 2018 – 2019, 1 000 € 
 
TULOSLASKELMA TP2015 MTA 2016 TAE2017 Muutos% TS2018 TS2019
TOIMINTATUOTOT 10 552 579 10 692 000 10 829 000 1,3 10 904 000 10 984 000
Myyntituotot 2 978 962 2 767 000 2 667 000 -3,6 2 667 000 2 667 000
Maksutuotot 2 455 042 2 492 000 2 571 000 3,2 2 631 000 2 697 000
Tuet ja avustukset 1 039 092 872 000 606 000 -30,5 621 000 635 000
Muut toimintatuotot 4 079 483 4 561 000 4 985 000 9,3 4 985 000 4 985 000
Valmistus omaan käyttöön 14 818
TOIMINTAKULUT 53 618 869 55 232 000 55 041 000 -0,3 55 128 000 55 417 000
Henkilöstökulut 20 314 113 21 318 000 21 299 000 -0,1 21 384 000 21 445 000
Palkat ja palkkiot 15 581 651 16 351 000 16 731 000 2,3 16 800 000 16 850 000
Henkilöstökulut 4 732 462 4 967 000 4 568 000 -8,0 4 584 000 4 595 000
Palvelujen ostot 25 164 784 25 381 000 24 944 000 -1,7 24 969 000 25 144 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 317 057 2 295 000 2 280 000 -0,7 2 300 000 2 350 000
Avustukset 2 533 456 2 364 000 1 847 000 -21,9 1 855 000 1 860 000
Muut toimintakulut 3 289 459 3 874 000 4 671 000 20,6 4 620 000 4 618 000
TOIMINTAKATE -43 051 472 -44 540 000 -44 212 000 -0,7 -44 224 000 -44 433 000
VEROTULOT 36 767 695 36 470 000 36 750 000 0,8 37 300 000 38 350 000
VALTIONOSUUDET 9 518 192 9 850 000 9 432 000 -4,2 9 300 000 9 150 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -115 415 -19 000 -116 000 510,5 -133 000 -133 000
Korkotuotot 201 091 202 000 201 000 -0,5 201 000 201 000
Muut rahoitustuotot 20 743 36 000 16 000 -55,6 16 000 16 000
Korkokulut 201 433 170 000 -250 000 -247,1 -350 000 -350 000
Muut rahoituskulut 135 816 87 000 -83 000 -195,4
VUOSIKATE 3 119 000 1 761 000 1 854 000 5,3 2 243 000 2 934 000
POISTOT 1 550 760 1 550 000 1 770 000 14,2 1 810 000 1 850 000
Suunnitelman mukaiset poistot 1 550 760 1 550 000 1 770 000 14,2 1 810 000 1 850 000
Kertaluonteiset poistot
SATUNNAISET TUOTOT 
Satunnaiset tuotot, HAMK
TILIKAUDEN TULOS 1 568 240 211 000 84 000 433 000 1 084 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 568 240 211 000 84 000 -60 433 000 1 084 000

Tavoitteet ja tunnusluvut 2015 TA2016 TA2017 TA2017 TA2017

Asukasmäärä 9748 9700 9729 9758 9787

Toimintatuotot/ Toimintakulut % 19,68 % 19,36 % 19,67 % 19,78 % 19,82 %

Vuosikate / poistot % 201,13 % 113,61 % 104,75 % 123,92 % 158,59 %

Vuosikate , euro/asukas 320 182 191 230 300

Kertynyt yli- /alijäämä 5 039 005 5 250 005 5 334 005 5 767 005 6 851 005  
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Ulkoiset ja sisäiset toimintakulut toimialoittain TA2017 
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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 1.2.2017 – 31.1.2018.  
 
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 huhtikuun 2016 palkkoja. Erilliskorvaukset ja sijaisten tarve on määritelty toimialoilla 
ja varattu sen mukaiset määrärahat. Palkkamäärärahat ovat 17 032 000 euroa eli 2,6 prosenttia 
suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa. Kasvua selittää mm. Hattulan ja Janakkalan yhteis-
toiminta-alueen lakkauttaminen eli Hattulan palkkaa hallintolääkärin 0,4 HTV, perusterveyden-
huollon sihteerin ja hammashoitolan henkilöstön 3 kuukaudeksi. Sivistys on esittänyt kuntoutta-
van luokan perustamista ja se edellyttää kolmen henkilön palkkaamista. Toisaalta toimenpiteellä 
saadaan säästöjä sairaalakoulun ostopalveluista.  

   
Vakituisen henkilöstön määrän kehitys 2016 - 2017  
 
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 21,299 miljoonaa, kun vuoden 2016 talousarviossa määräraha on 21,278 miljoonaa. Muutos 
on -0,1 %. Henkilöstömenoihin on lisätty perusterveydenhuollon 4,4 henkilötyövuotta yhteistoi-
minta-alueen lakkauttamisen vuoksi. Vastaava summa 292 000 euroa on vähennetty peruster-
veydenhuollon palvelujen ostoista. Sivistyksen kuntouttavan luokan perustamiseen on lisätty 
130 000 euroa henkilöstömenoihin ja vastaavasti palvelujen ostoista on vähennetty 100 000 €. 
 
Henkilöstömuutokset toimialoittain: 
Hallinto Vähennykset Lisäykset

Tehtävä Määrä Tehtävä Määrä

hallintosihteeri 1 hallintopäällikkö 1

hallintosihteeri 0,5

Nettomuutos -0,5 1

Perusturva Vähennykset Lisäykset

Tehtävä Määrä Tehtävä Määrä

Hallintolääkäri, määräaikainen 2 v. 0,4

Perusterveydenhuollon sihteeri 1

Hammashuollon henkilöstö 3 kk. 3

Nettomuutos 4,4 4,4

Sivistys Vähennykset Lisäykset

Tehtävä Määrä Tehtävä Määrä

Psykiatrinen sairaanhoitaja 1

Erityisluokanopettaja 1

Kouluohjaaja 1

Nettomuutos 3 3

Tekninen Vähennykset Lisäykset

Tehtävä Määrä Tehtävä Määrä

Tukipalvelupäällikkö 1 Tukipalvelupäällikkö 1

Katumestari 1

Nettomuutos 1 2

Koko kunta Nettomuutokset yhteensä 7,9  
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Muut henkilöstömenot 
Kunnan työnantajana maksamat sosiaalivakuutusmaksut muodostuvat seuraavasti: 
 

HATTULA 2013 2014 2015 2016 2017 

            
Työnantajan Kuel 16,45 16,85 17,2 17,1 16,90 
Työnantajan VaEL 19,84 21,84 21,54 18,63 18,43 
Tapaturmavakuutus 0,40 0,40 0,44 0,44 0,44 
Työnantajan työttömyysvakuutus *** 3,13 3,13 3,13 3,54 3,00 
Ryhmähenkivakuutus 0,05 0,05 0,05 0,065 0,065 
    

   
  

SOTU 2,04 2,14 2,08 2,12 1,18 
    

   
  

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 0,60 0,50 0,65 1,15   
Työntekijän eläkemaksu alle 53 v 5,15 5,55 5,7 5,7   
Työntekijän eläkemaksu yli 53  v 6,50 7,05 7,2 7,2   

 
 
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 2017 palkkamenot, eikä maksun määrään voi vaikuttaa 
vuonna 2017 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 
ostettavien erikoissairaanhoidon maksuosuuksista ja Pihlajalinna Oy:ltä ostettavien perustervey-
denhuollon palvelujumaksuista. 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 
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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 31.3.2017 asti (siirto Kelalle), lastensuojelun tasausmaksuista, omaishoidon tuesta, 
lasten kotihoidon tuesta, Hattula lisästä ja vaikeavammaisten avustuksista. Lisäksi avustetaan 
tiekuntia ja yhteisöjä. 
 

6.2.2 Verotulot 
 
Tuloveroprosentiksi vuodelle 2016 on vahvistettu 20,00 prosenttia ja vuoden 2017 tuloveropro-
sentiksi on vahvistettu 20,50 prosenttia. Koiraveroa ei kanneta. Kunnallisveron, yhteisöveron ja 
kiinteistöveron muutokset näkyvät alla olevasta taulukosta.  
 

Yhteenveto

TILIVUOSI 2014 2015 2016** 2017** 2018** 2019**

Verolaji

Kunnallisvero 32 131 33 316 33 217 33 520 34 162 35 127

Muutos % -1,8 3,7 -0,3 0,9 1,9 2,8

Yhteisövero 1 081 1 326 1 121 1 142 1 193 1 252

Muutos % 10,5 22,6 -15,5 1,8 4,5 4,9

Kiinteistövero 2 109 2 134 2 150 2 150 2 150 2 150

Muutos % 25,0 1,2 0,8 0,0 0,0 0,0

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 35 321 36 775 36 488 36 812 37 506 38 529

Muutos % -0,2 4,1 -0,8 0,9 1,9 2,7

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100 126,9 126,8 127,4 128,9 130,6 132,8

Kuluttajahintaindeksin muutos 1,0 -0,1 0,5 1,2 1,3 1,7

Peruspalvelujen hintaindeksi 150,8 151,5 153,0 152,0 153,0 154,1

Peruspalv. hintaindeksin muutos 0,5 0,5 1,0 -0,7 0,7 0,7  
 
 
Kiinteistöveroprosentit vahvistetaan vuosittain valtuustossa samassa yhteydessä tuloveropro-
sentin kanssa.   
 
Vuoden 2017 verotuksessa kiinteistöveroveroprosenttien ala- ja ylärajat ovat hallituksen esityk-
sen mukaan seuraavat: 
 
• yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–1,80 
• vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41–0,90 
• muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93–1,80  
• rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00–6,00,  
• yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00–1,35 
• voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,80–3,10 
 
 



38 
 

 
Hattulan kunnan kiinteistöveroprosentit  

TP 2015 
 
TA 2016 

 
TA 2017 

 
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 

 
Hattulan kunta on päättänyt, että rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa ei peritä. 
 

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 ole-
vien määrien muutokset ja kustannustason muutoksesta johtuvat hintojen muutokset (indeksi-
korotus). Uuden järjestelmän mukaan peruspalvelujen laskennallisia kustannuksia koskee 
yksi yhteinen ikäryhmitys.  

–5- - -12-v –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 kun-
tien 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 korko-
suojaussopimuksia.  
 

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.  
Investointiosaan kirjataan yli 10 000 euron hankkeet poistosuunnitelman mukaan.  Investointi-
osassa esitetään investointimenojen 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 

 
Hattula-Kiinteistöt Oy on Hattulan kunnan 100 prosenttisesti omistama kiinteistöyhtiö, joka kuu-
luu Hattulan kunnan konserniin ainoana tytäryhtiönä. Yhtiöllä on omistuksessaan 14 taloyhtei-
söä, joissa on asuntoja yhteensä 215 kappaletta. Lisäksi kiinteistöyhtiö omistaa Parolan keskus-
tassa sijaitsevassa asunto-osakeyhtiössä neljä (4) erillistä osakehuoneistoa. Yhtiö toimii tiiviissä 
ja rakentavassa yhteistyössä kunnan kanssa toteuttamalla kunnan asunto- ja omistajapoliittisia 
tavoitteita omien resurssiensa rajoissa.  
 
Kunnan omistaman vuokrataloyhtiön tärkeimpiä tavoitteita on tarjota kunnan asukkaille moni-
puolisesti kohtuuhintaisia asuntoja. Hattula-Kiinteistöt Oy:n isännöinti ja taloushallinto kotiutet-
tiin takaisin kuntaan 1.8.2016 alkaen. Isännöinnin siirryttyä omaksi toiminnaksi on vuokratalo-
yhtiön kiinteistökehittäminen suunnitelmallisempaa ja kokonaisvaltaisempaa. Kiinteistöyhtiön 
asuntojen käyttöaste on tällä hetkellä noin 96 prosenttia. Sen uskotaan pysyvän samalla tasolla 
myös vuonna 2017. Kiinteistöyhtiön vuokriin ei ole odotettavissa korotuksia vuonna 2017.  
 
Huoneistosaneerauksia tullaan vuonna 2017 tekemään vapautuviin asuntoihin tarpeen mukaan 
varmistaen taloudelliset toteutumisedellytykset.   
 
Kiinteistöyhtiön omistamista huoneistoista on laadittu kuntoselvitykset. Vuonna 2017 selvitys-
työtä on tarkoitus laajentaa tekemällä kaikista taloista kuntoarvio, jossa esitetään rakennusosien 
ja järjestelmien tekninen kunto ja korjaustarpeet. Kuntoarvio sisältää kiinteistön tilojen, raken-
nusosien, taloteknisten järjestelmien ja ulkoalueiden kunnon aistienvaraisen selvittämisen ja kor-
jaustarpeiden yleispiirteisen arvioinnin sekä niiden määrämuotoisen raportoinnin. Kuntoarvion 
perusteella teetetään tarkemmat vaadittavat kuntotutkimukset. Ensisijaisia ovat turvallisuuteen ja 
terveellisyyteen vaikuttavat seikat, seuraavaksi tärkeimpiä korjauskustannuksiltaan merkittä-
vimmät rakennusosien vauriot. Oleellisia ovat myös vauriot, jotka aiheuttavat pahentuessaan 
merkittäviä vahinko- ja kustannusriskejä.  
 
Valtuusto päätti yksimielisesti 15.6.2016 §:t 26 ja 27, että Hattulan kunta hankkii Hattulan Van-
hustukiyhdistys ry:n hallinnoimat kiinteistöt 1 211 842,80 euron hintaan ja Hattulan Nuorten 
Asuintaloyhdistys ry:n hallinnoimat kiinteistöt 1 412 958,00 euron hintaan, yhteensä 2 624 800 
euroa. Osana kauppahintaa kunta sitoutuu ottamaan vastattavakseen yhdistysten yksilöidyt lainat 
(2 529 005 euroa) luovutukseen saakka kertyneine korkokuluineen. Valtuusto on myöntänyt 
7.9.2016 määrärahan 2 624 000 euroa Hattulan Vanhustentukiyhdistys ry:n ja Hattulan Nuorten 
Asuintaloyhdistys ry:n kiinteistöjen vastaanottamiseen. Molemmat yhdistykset on purettu 
30.9.2016 ja samana päivänä yhdistykset ovat luovutussopimuksin siirtäneet nettovarallisuutensa 
sääntöjen mukaan Hattulan kunnalle. Tarkoitus on valmistella valtuustolle 14.12.2016 esitys, 
jonka perusteella kunta myy osan rakennuksista Hattula-Kiinteistöt Oy:lle joulukuussa 2016 ja 
samalla siirtää omaisuutta vastaavan lainaosuuden osakeyhtiölle. 
 
Konsernin osakasyhteisöjen lainat 31.12.2016 
 
Hattula-Kiinteistöt Oy  6 748 123,59 € 
Vanhustentukiyhdistys ry  1 186 967,83 € (Yhdistys on purettu 30.9.2016.) 
Nuorten Asuintaloyhdistys ry 1 342 037,16 € (Yhdistys on purettu 30.9.2016.) 
Yhteensä   9 277 128,48 € 
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7.2 Keskeiset kuntayhtymät  

 
Hämeen Maakuntaliitto  
Koulutuskuntayhtymä Tavastia 
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 
Hopealinjat Oy   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   
 
 
Keskeiset palveluntuottajat: 
 
Janakkala - Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue lakkautetaan 31.12.2016.  
Pihlajalinna Oy 
Terveystalo Oy 
Vanajaveden Opisto 
Sibelius Opisto 
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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 
 
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, sosi-
aalisen median ja uudenlaisten toimintatapojen merkitystä sekä sisältöä korostetaan osana toi-
menpiteitä, joilla kuntastrategiassa määritellyt tulevaisuuden kuva ja toiminta-ajatus voidaan 
saavuttaa. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset edellyttävät laadukasta ennakointia ja 
reagointia muutoksiin sekä uusien toimintatapojen kehittämistä ja tehtävien priorisointia. Sopeu-
tuminen toimintaympäristön muutoksiin vaatii myönteistä suhtautumista työtehtävien kehittämi-
seen, sähköisten työkalujen käyttämiseen sekä uuden oppimiseen. Näin toimien voidaan tehostaa 
toimintaa, lisätä tuloksellisuutta sekä pienentää kustannuksia. 
 
Kunnanjohtaja johtaa koko kuntaorganisaatiota ja hänen alaisuudessaan toimii kunnan johto-
ryhmä. Kunnanjohtaja vastaa kunnan elinkeino- ja elinvoimapolitiikasta yhteistyössä kehittä-
miskoordinaattorin kanssa. Kehittämiskoordinaattori vastaa lisäksi kunnan sisäisestä ja ulkoises-
ta viestinnästä, intranetin, extranetin, kotisivujen ja muiden viestinnällisten työkalujen kehittämi-
sestä, kuntamarkkinoinnista, tapahtumien koordinoinnista ja toimii johtoryhmän sekä kehittämis-
työryhmän sihteerinä. 
 
Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö ja houkutteleva kuntakuva korostuvat kunnan elinvoimaisuu-
den ja kilpailukyvyn vahvistamisessa. Hattula tarjoaa asukkaille, yrityksille ja yhteisöille houkut-
televan 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 kehittä-
mishankkeisiin. Kehittämishankkeiden ja -toimien vaikutuksia arvioi kunnan ja yrittäjien yhtei-
nen kehittämistyöryhmä, joka suosittelee sekä toteuttaa kehittämishankkeita.  
 
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 ta-
loushallinto huolehtii kunnan maksuvalmiudesta, rahoituksesta ja kokonaistalouden ohjaamises-
ta, ennakoinnista, kehittämisestä ja suunnittelusta. Taloushallinto tekee tiivistä yhteistyötä niin 
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seudullisesti kuin KuntaPro Oy:n kanssa, joka vastaa taloushallinnon järjestelmien toimivuudes-
ta. 
 
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 työterveyshuolto sekä yhteistoiminta ja työsuojelun organisointi. Henki-
löstöhallinto tekee tiivistä yhteistyötä niin seudullisesti kuin KuntaPro Oy:n kanssa, joka vastaa 
henkilöstöhallinnon järjestelmien toimivuudesta. Hattulan kunta ostaa talous- ja henkilöstöhal-
linnon palveluita (kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, laskujen maksatus, palkanlaskenta) ja ICT 
– palvelut. 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 ja sihteerinä toimii henkilöstösihteeri.  
 
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 kehittämisestä. On mukana kehit-
tämässä puhelinpalveluja sekä sähköisiä lomakkeita kuntalaisille. Hattulan kunta on päättänyt, 
kotiuttaa puhelinpalvelut KuntaProlta 1.1.2017 alkaen. 
 
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 2017.  
 
Tavoitteena on henkilöstölähtöinen johtaminen, oman työn kehittäminen ja sisäisen sekä ulkoi-
sen 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 2017 on kuntavaalit. 
 
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 koko kunta ja yleishal-
linto 
Strateginen päämäärä Verkostoitunut ja luotettava kumppani 
Suunnittelukauden 2017 – 2019 tavoite 
 

Kunnan myönteistä kuntamainetta vahviste-
taan. 

Talousarviovuoden 2017 tavoite Sähköisen kuntamarkkinoinnin näkyvyyttä 
vahvistetaan ja viestintää monipuolistetaan. 
Yhdistysten sekä elinkeinoelämän kanssa kehi-
tetään yhteistyötä ja vuorovaikutusta. 

Arviointikriteerit/mittarit Sähköisten viestintä- ja markkinointikanavien 
hyödyntäminen on kasvanut. 
Sähköinen kysely yhteistyöhön liittyvistä nä-
kemyksistä ja toiveista sekä kuntaviestinnän 
laadusta on toteutettu. 
Suomen Yrittäjät: yritysbarometrin ja elinkei-
nopoliittisen mittariston tulokset on huomioitu. 
Yhteistyökumppanien kanssa on toteutettu 
tapahtumia/tilaisuuksia. 

Vastuuhenkilöt kunnanjohtaja 
 
Strateginen päämäärä Mukautuvat palvelut lähellä 
Suunnittelukauden 2017 – 2019 tavoite Kuntalaisilla ja muilla asiakkailla on mahdolli-

suus sähköisiin asiointipalveluihin. 
Talousarviovuoden 2017 tavoite Kuntalaisten ja muiden asiakkaiden sähköisiä 

palveluita kehitetään. 
Kunnan tietohallinnon ohjausta vahvistetaan. 

Arviointikriteerit/mittarit Sähköinen kysely asioinnin kehittämisestä on 
järjestetty. 
Kansallisen palveluarkkitehtuuriuudistusten 
täytäntöönpano on aloitettu. 
ICT-palvelut ovat mukana hankkeiden elinkaa-
ressa. 

Vastuuhenkilöt hallintojohtaja 
 
Strateginen päämäärä Asiantuntijuuden johtaminen 
Suunnittelukauden 2017 – 2019 tavoite Turvataan asiantuntijuuden säilyminen ja kehi-

tys varmistamalla suunnitelmalliset rekrytoin-
nit, työhyvinvoinnin johtaminen, koulutus sekä 
henkilöstölähtöinen johtaminen. 

Talousarviovuoden 2017 tavoite Työhyvinvoinnin johtamiseen panostetaan. 
Henkilöstölähtöistä johtamista kehitetään. 
Henkilöstön osaaminen varmistetaan. 

Arviointikriteerit/mittarit Työhyvinvointitulokset (Parempi Työyhteisö) 
ovat parantuneet vuoden 2016 mittauksesta. 
Työstä poissaolokustannusten määrä on vähen-
tynyt €/vuosi. 
Koulutussuunnitelmat ovat toteutuneet. 
Onnistuneet rekrytoinnit ja henkilöstösuunni-
telma ovat toteutuneet. 

Vastuuhenkilöt talous- ja henkilöstöjohtaja 
 Koko kunnan työnantaja- henkilöstöpolitiikka 
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Strateginen päämäärä Jatkuva arviointi 
Suunnittelukauden 2017 – 2019 tavoite Panostetaan tuottavuuden kasvuun niin talou-

den kuin palvelujen osalta, mikä edellyttää 
toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja puntaroin-
tia.  

Talousarviovuoden 2017 tavoite Tulorahoitus riittää.  
Kuntatalous on vakavarainen 
Tase ja rahoitusasema ovat tasapainoisia. 

Arviointikriteerit/mittarit Lainakanta €/asukas 
Lainamäärä € 31.12. 
Suhteellinen velkaantuneisuus % 
Omavaraisuusaste % 
Nettoinvestoinnit €/asukas 
Taseen kumulatiivinen ylijäämä € 

Vastuuhenkilöt kunnanjohtaja 
 
 

8.1.3 Yleishallinnon sitovat määrärahat 
 
Tuloslaskelma TP2015 MTA2016 Tot. € Tot. % TAE2017 Kasvu

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 30.9.2016 1 000 € %
Ulkoiset toimintatuotot 652,9 316,0 64,2 20,3 448,0 41,8

Sisäiset ICT-tuotot 386,7 332,0 229,5 69,1 295,0 -11,1

Toimintatuotot yht. 1 039,6 648,0 293,6 45,3 743,0 14,7

Henkilöstökulut 1 009,2 743,0 541,9 72,9 758,0 2,0

Palkat ja palkkiot 771,7 562,0 410,3 73,0 599,0 6,6

Sivukulut 237,5 181,0 131,6 72,7 159,0 -12,2

Palvelujen ostot 1 239,8 1 349,0 948,7 70,3 1 326,0 -1,7

Sisäiset ICT kulut 16,7 32,0 20,7 64,6 18,0 -43,8

Sisäiset ateriapalvelut

Sisäiset ravitsemisp 11,3 3,6

Muut sisäiset palvelut

Aineet ja tarvikkeet 40,8 32,0 16,1 50,2 17,0 -46,9

Avustukset 366,1 19,0 4,4 22,9 15,0 -21,1

Muut toimintakulut 94,1 83,0 66,7 80,4 75,0 -9,6

Sisäiset vuokrat 98,3 115,0 84,9 73,8 112,0 -2,6

Toimintakulut yht. 2 876,3 2 373,0 1 686,9 71,1 2 321,0 -2,2

Toimintakate -1 836,7 -1 725,0 -1 393,2 80,8 -1 578,0 -8,5

Ulkoiset kulut 2 750,1 2 226,0 1 577,7 70,9 2 191,0 -1,6

Sisäiset kulut 126,3 147,0 109,2 74,3 130,0 -11,6

Yhteensä 2 876,3 2 373,0 1 686,9 71,1 2 321,0 -2,2  
 
Yleishallinnon toimintatuotot lisääntyvät 132 000 euroa vuoden 2016 tarkistettuun talousarvioon 
(41,8 %), koska vuoden 2016 talousarvioon varattua pysyvien vastaavien myyntivoittotavoitetta 
laskettiin 150 000 euroa. Tavoitteena on saada Kangungin uusi alue myyntiin vuonna 2017, joten 
myyntivoittotavoite palautettiin 300 000 euroon. Toimintakulujen muutos on – 2,2 %. Vähennys 
johtuu kilpailukykysopimuksen säästövaikutuksista ja 0,5 henkilötyövuoden vähentymisestä. 
Näin ollen yleishallinnon toimintakate on 147 000 euroa (- 8,5 %) pienempi kuin talousarviossa 
2016. 
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Vuoden 2017 talousarvioon on varattu määrärahat vakituiselle henkilöstölle sekä kunnanhalli-
tuksen, valtuuston ja keskusvaalilautakunnan kokouspalkkiot (20 000 euroa) ja ansionmenetys-
korvaukset. Lisäksi talousarviossa on varaus palkitsemisjärjestelmää varten 15 000 euroa. 
 
Yleishallinnon henkilöstö: 
 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, hallintopäällikkö, kehittämiskoordi-
naattori, henkilöstösihteeri, ICT- päällikkö, ICT -asiantuntija ja mikrotukihenkilö. 
 
Kehittämispäällikön tehtävä on lakkautettu 1.1.2016 alkaen ja hallintosihteerien virat 1.2.2016 ja 
1.9.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisten johdosta. Nettovähennys on 0,5 HTV verrattuna vuoden 
2016 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 
 

Tulosalue: Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto 
Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja  
 
Hattulan perusturvan toimialalla valmistellaan suuria muutosta koskien terveydenhuollon palve-
luita. Janakkalan-Hattulan yhteistoiminta-alue purkautuu 31.12.2016 molempien kuntien val-
tuustojen lokakuussa tehtyjen päätösten mukaan. Lisäksi vuoden 2016 elokuusta on käynnistynyt 
perusterveydenhuollon kilpailutus, missä kilpailutetaan avoterveydenhuolto, suun terveyden-
huolto ja vuodeosastotoiminta sekä osa erikoissairaanhoidosta. Perusterveydenhuollon kilpailut-
tamiseen sisältyy yhtenä ehtona uuden hyvinvointikeskuksen rakentaminen mahdollisesti palve-
luntuottajan toimesta 
 
Perusterveydenhuolto järjestetään 1.1.2017 alkaen Hattulan perusturvalautakunnan alaisuudessa. 
Suun terveydenhuollon henkilökunta siirtyy Hattulan kunnan palvelukseen siihen asti, kun kil-
pailutettava palveluntuottaja on selvillä ja aloittaa toimintansa. Tavoitteena on, että suun tervey-
denhuolto siirtyy 1.4.2017 yksityiselle palveluntuottajalle. Lisäksi on perustettu hallintolääkärin 
virka (0,4 HTV) ja yksi toimistotyöntekijä siirtyy hoitamaan perusterveydenhuollon toimistotyö-
tehtäviä mm. laskutusta. Suurin osa erikoissairaanhoidosta ostetaan Kanta-Hämeen sairaanhoito-
piiriltä edelleen. Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä ostetaan Hämeenlinnan kaupungilta 
kuten aiemminkin. 
 
Perusturvan päävastuualueen keskeiset linjaukset ovat asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisy, hyvä 
työimago ja kustannustehokkuus. Tavoitteena on järjestää kuntalaisten palvelut yhdenvertaisesti 
niin, että palveluiden saatavuus turvataan toimintatapoja uudistamalla ja tekemällä rakenteellisia 
muutoksia. Palvelurakenteen kehittämistä jatketaan painopistettä siirtämällä kevyempiin ja avo-
hoito/- huoltopainotteisiin palveluihin, asumispalveluiden rakenteeseen paneutumalla sekä eri-
koissairaanhoidon ja perustason palveluiden integraatiolla. 
 
Suunnitelmakaudella 2017 - 2019 valmistellaan edelleen valtakunnallisesti sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelurakenneuudistusta, SOTE- ja maakuntauudistusta. Uudistuksen tavoitteena on 
kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja ja hallita kustannuksia. Sitä varten sosiaali- ja 
terveyspalvelut 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 
talouden kestävyysvajeeseen. Uudistuksen toteuttamiseksi valmisteilla on laaja lakiuudistusesi-
tys, joka on syys-marraskuussa 2016 lausuntokierroksella kunnissa.  
Kanta-Hämeen maakunnassa valmistellaan Hämeen liiton vetovastuulla olevaa OmaHäme- 
hankkeeksi nimettyä maakuntauudistusta, jonka on tarkoitus toteutua vuoden 2019 alusta. Täl-
löin kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Kanta-Hämeen maakuntaan. 
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Perusturvan palvelut ja toiminta  
 
Sosiaalityössä toimintaa on kehitetty perustamalla tiimityömalli, missä tiiminvetäjä on saanut 
lisää vastuuta toiminnan kehittämisestä, organisoinnista, jalkauttamisesta käytäntöön ja talou-
denpidosta.  Tiimeissä tehdään tiivistä yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden sekä kunnan ul-
kopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiiviillä yhteistyöllä aikaansaadaan ennaltaehkäise-
vää, varhaista puuttumista tukevaa, oikea-aikaista ja suunnitelmallista palvelua asiakkaan hyväk-
si. Lisäksi voimavaroja yhdistämällä saadaan myös kustannustehokas näkökulma. Sosiaalityössä 
taloudellisuus ei aina näy suoraan euroina, vaan asiakkaiden elämän laadun muutoksina ja sitä 
kautta tulevina euromääräisinä säästöinä lähitulevaisuudessa tai kauempana tulevaisuudessa.   
 
Hattulan kunta osallistuu OmaHäme työryhmien työskentelyyn omalla vahvalla työpanoksella. 
Henkilökunta tekee töitä useissa työryhmissä mm. ikäihmisten, vammaispalveluiden, päihde- ja 
mielenterveyspalveluiden sekä lapset nuoret ja perheet työryhmissä.  Lapset, nuoret ja perheet 
hanke nk. LAPE -hanke on yksi valtakunnallisista kärkihankkeista, minkä toteutuessa moniam-
matillinen yhteistyö vahvistuu edelleen tulevana vuonna. Hankerahoitusta haetaan OmaHämeen 
toimesta. LAPE -Oma Häme -hankkeessa kehitetään ja edistetään lapsi- ja perhepalveluiden toi-
mintakulttuurin muutosta luomalla Kanta-Hämeeseen maakunnallinen perhekeskusverkosto ja 
toimintamalli. Tavoitteena on lapsi- ja perhepalveluiden taloudellisen, toiminnallisen ja sisällöl-
lisen sekä merkittävyysarvon kohottaminen.  
 
Koko kunnan työllisyydenhoito on kuulunut vuoden 2016 alusta perusturvan päävastuualuee-
seen. Perusturvaan on varattu työllisyyden hoitoon määrärahat sisältäen kuntouttavan työtoimin-
nan, palkkatukityöllistämisen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden.  Työllisyyden hoitoon pa-
neudutaan tulevana vuonna entistä tiiviimmin ja kehitetään yhteistä toimintamallia koko kunnan 
hyvään ja ennakoivaan työllisyydenhoitoon työllisyyskoordinaattorin vetovastuulla. Seutukun-
nallisesti on valmisteilla työllisyysstrategia, joka ohjaa työllisyydenhoidon tavoitteita ja päämää-
riä.  
 
Ikääntyneiden palvelutarve tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa suurten ikäluokkien ikääntyes-
sä, odotettavissa olevan eliniän kasvaessa ja muistisairauksien lisääntyessä. Ikääntyneiden kas-
vaviin palvelutarpeisiinsa vastataan yksilöllisellä palvelunohjauksella. Muun muassa kotona 
asumista tukeva kuntoutus sekä tarpeenmukaiset apuvälineet (myös sähköiset) auttavat ikäihmis-
tä asumaan omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Omaishoidontuki ja perhehoito yhdessä 
lisäävät mahdollisuuksia asua omassa kodissa pidempään. Lisäksi palvelusetelin käyttöä suosi-
tellaan laajemmin kotipalveluasiakkaiden käyttöön. Tällöin asiakkaalla on vapaus valita palvelun 
tuottaja kunnan hyväksymästä kotipalveluyrittäjävalikosta.  
 
Lyhytaikaisyksikkö Kuntotuulia toimii 11 paikkaisena ja tarvetta lisäpaikoille tulevaisuudessa 
on.   Tällä hetkellä suurin osa Kuntotuulian paikoista täyttyy omaishoitajien lakisääteisiin vapaa-
päiviin. Lisäksi Kuntotuuliassa hoidetaan ja kuntoutetaan kotona asuvia vanhuksia. Kuntoutus-
jaksoja käyttävät myös toimenpiteistä toipuvat., jotka eivät pärjää vielä kotona. Lisäksi yksikössä 
jonotetaan tarvittaessa paikkaa ympärivuorokautiseen hoitoon.  Kuntotuulia toimii ympärivuoro-
kautisesti. Koska tavoitteena on kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään, 
tulee kotona asumista tukea edellä esitetyin keinoin. 
 
Willa Katinala on vuoden toiminut 60-paikkainen Attendon omistama ympärivuorokautisen te-
hostetun asumisen palveluyksikkö, missä kunta antaa hoivapalvelun ja tukipalvelut tulevat At-
tendolta. Kyseinen yksikkö tuottaa palveluita ikäihmisille, jotka eivät enää selviä kotona arjen 
haasteista. Tavoitteena on, että Willa Katinalan paikat riittävät hattulalaisten ikäihmisten tarpei-
siin tulevina vuosina, tosin ensimmäinen vuosi on ollut jo haasteellinen paikkojen riittävyyden 
suhteen.  
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Juteinikodin asumispalveluissa ja toimintakeskus Säpinässä työskennellään yksilökeskeistä 
suunnitelmatyöskentelyä toteuttaen, jolloin asiakkaiden olemassa olevien voimavarojen tunnis-
taminen ja tukeminen on tärkeää. Asiakkaat tarvitsevat erityistä tukea etenkin vuorovaikutusti-
lanteissa, sosiaalisisten suhteiden ylläpitämisessä ja kehittämisessä, sekä yhteiskuntaan osallis-
tumisessa. Kehitysvammalakiin tullut tarkennus itsemääräämisoikeuden tukemisesta ja mahdol-
listamisesta erityishuollossa edellyttää hoito/palvelusuunnitelmaan tarkkaa kuvausta mm. mene-
telmistä ja keinoista, joilla tuetaan ja edistetään henkilön itsenäistä suoriutumista ja itsemäärää-
misoikeuden toteutumista ensisijaisesti ilman rajoitustoimenpiteitä. 
 
Suunnitelmakaudella keskeisenä tehtävänä on vaikuttaa kunnan hyvinvointipalveluiden järjestä-
misen ja tuottamisen organisoimiseen kuntalaisia mahdollisimman hyvin palvelevalla, toiminnal-
lisesti tarkoituksenmukaisella ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tärkeitä työvälineitä perustur-
van hyvinvointia edistävän työn suuntaamiseksi ja kehittämiseksi tulevat olemaan kuntatasolla 
kuntastrategia ja siitä johdetut perusturvan valtuustoon nähden sitovat tavoitteet (taulukko), joi-
den mukaisesti toimintasuunnitelmaa jalostetaan käyttötaloussuunnitelmaksi operatiiviselle ta-
solle. 
 
Sosiaalitoimen suunnitelmavuonna 2017 muutoksia tapahtuu myös valtion taholta. Toimeentulo-
tuen käsittely ja maksatus siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Etuuskäsittelijän virka 
lakkautetaan ja virkaa hoitanut henkilö siirtyy vanhustyössä avoinna olevaan tehtävään. Uusia 
toimia ja tehtävänkuvan muutoksia tapahtuu myös yhteistoiminta-alueen lakkauttamisen myötä. 
Hallintolääkärin virka on jo perustettu tulevalle vuodelle ja suun terveydenhuollon henkilökun-
nalle tulee perustaa toimet Hattulassa siksi aikaa, kun he siirtyvät kilpailutuksen myötä palvelun-
tuottajalle. Yhteistoiminta-alueella Hattulan terveydenhuollon asioita hoitanut toimistotyöntekijä 
siirtyy Hattulaan.  Lisäksi muutoksia tapahtuu perusturvajohtajan tehtävänkuvassa ja perusturva-
lautakunnan ratkaisuvallassa. 
 
Sosiaalitoimi toteuttaa yhdessä kunnan eri toimialojen ja muiden toimijoiden kanssa kunnan tu-
levaa uutta strategiaa 2017 - 2021, seudullista Mielenterveys- ja päihdeohjelmaa ja Lähisuhde-
väkivallan ehkäisyohjelmaa sekä Hattulan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja Hattulan 
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen edistä-
misen sekä iäkkäiden tarvitsemien palvelujen järjestämisen ja kehittämisen suunnitelmaa.  
 
Sosiaalitoimi osallistuu muun muassa johtamista ja kehittämistyötä edesauttaviin hankkeisiin. 
KiTi-hankeen jatkohankkeeseen eli Kansa Koulu -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tukea 
kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuo-
tanto-organisaatioiden asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asia-
kasasiakirjalain vaatimuksia, kehittää sosiaalialan henkilöstön osaamista ja valmiuksia tuottaa 
sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakastyön dokumentteja ja tukea sosiaalialan orga-
nisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.   
 
ARA:lta on saatu rahoitusta syksyllä 2015 alkaneeseen Parempi Hattula asua ja elää -
hankkeeseen. Jatkorahoitusta on mahdollista hakea vielä vuodelle 2017. Parempi Arki-
hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikois-
sairaanhoidon toiminnallista integraatiota Väli-Suomen alueella. Kehittämistyön kohderyhmänä 
ovat kotona asuvat paljon palveluja käyttävät yhteisasiakkaat. tunnistaa ja paljon palveluita käyt-
tävät asiakkaat ja lisätä hallintorajat ylittävää yhteistyötä. Työllistymistä tukevaan Tripla-
hankkeeseen (entinen Tarmokas-hanke), joka on Kanta-Hämeessä toimiva välityömarkkinahan-
ke. Lisäksi sosiaalityössä järjestetään Nuorten työpajatoimintaa hankerahoituksen tuella. 
Konkreettisia uusia suunnitteilla olevia toimenpiteitä perusturvan toimialueella vuonna 2017 
ovat:   

- Kotikuntoutuksen jatkuminen pilotin jälkeen 
- Työllisyyssetelin käyttöönotto 



51 
 

- Työllisyysohjelma/suunnitelma 
- Ikäihmisten perhehoito 
- Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen LAPE-hanke 
- Suun terveydenhuollon siirtyminen 1.1.2017 Hattulan kunnalle ja 1.4.2017 palveluntuot-

tajalle 
- Perusterveydenhuollon siirtyminen Hattulan perusturvalautakunnan vastuualueelle  

 
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, kaksi Hattulan eläkkeensaajat ry:n edustajia, 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 2017 talousar-
vion tavoitteet ja toiminta esitellään tammikuussa 2017 perusturvalautakunnalle hyväksyttäväksi 
annettavassa käyttötaloussuunnitelmassa. 
 

8.2.1.2 Tulosalue: Terveydenhuolto 
Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja 
 
Toiminta 
Hattulan kunta ostaa 1.1.2017 alkaen perusterveydenhuollon palvelut (vuodeosaston ja terveys-
aseman) suoraan Pihlajalinna Oy:ltä Hattulan ja Janakkalan yhteistoiminta-alueen päättyessä. 
Palvelusopimus on voimassa 31.3.2018. Erikoissairaanhoito ostetaan Kanta-Hämeen sairaanhoi-
topiiriltä. Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä puolestaan ostetaan Hämeenlinnan kaupun-
gilta. 
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8.2.2 Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet 
 
Strateginen päämäärä Verkostoitunut ja luotettava kumppani 
Suunnittelukauden 2017 – 2019 tavoite 
 

Hattulalaisille järjestetään sosiaali-ja terveys-
palvelut yhteistyössä eri palveluntuottajien 
kanssa ennakkoluulottomasti ja uusia toiminta-
tapoja hyödyntäen. 

Talousarviovuoden 2017 tavoite Lähtökohta: Pihlajalinna jatkaa voimassa olevan 
sopimuksen mukaan 31.3.2018 asti ja suun-
terveydenhuolto siirtyy Hattulan kunnalle 
1.1.2017 ja 1.4.2017 kilpailutuksen voittaneelle 
palveluntuottajalle. 
Uudistumisen alueita: 
Ikääntyneiden perhehoito ja sijaisomaishoito 
otetaan käyttöön. 
Omaishoitajien koulutusvelvollisuus toteutetaan. 
Tiivistetään vuoropuhelua sosiaalitoimen ja 
muiden kunnan palveluntuottajien kanssa 
(LAPE -hanke). 
Muodostetaan terveydenhuollon yhteisyhtiö 
palveluntuottajan ja kunnan kesken. 
Tehdään työllisyyssuunnitelma ja otetaan käyt-
töön työllisyysseteli. 

Arviointikriteerit/mittarit Omaishoidettavuus (omaishoidettavat suhteessa 
sijoitettaviin - €/omaishoidettava vs. 
€/sijoitettava) 

Vastuuhenkilöt perusturvajohtaja 
 
Strateginen päämäärä Mukautuvat palvelut lähellä 

Suunnittelukauden 2017 – 2019 tavoite Järjestetään saumaton ja tasavertainen palvelu-
kokonaisuus, johon asiakkailla ja henkilökun-
nalla on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa par-
haiden vaihtoehtojen käyttöönottamiseksi. 

Talousarviovuoden 2017 tavoite Varmistetaan terveydenhuollon hallinto kunnan 
omana toimintana. 
Vakiinnutetaan ikäihmisten kotikuntouttaminen. 
Lisätään kuntouttavaa otetta terveydenhuollossa. 
Mitataan sosiaalityön asiakastyytyväisyyttä. 

Arviointikriteerit/mittarit Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 
Omaistyytyväisyyskysely (huomioiden itsemää-
räämisoikeus) 
Erikoissairaanhoidon sakkomaksut (tavoite 0) 

Vastuuhenkilöt perusturvajohtaja 

 

Strateginen päämäärä Asiantuntijuuden johtaminen 
Suunnittelukauden 2017 – 2019 ta-
voite 

Arvostetaan, kannustetaan ja motivoidaan henki-
löstöä ja sen osaamista. 
Jaetaan johtajuutta mahdollisuuksien mukaan. 
Pidetään asiakas tarpeineen keskiössä 
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Talousarviovuoden 2017 tavoite Ohjataan henkilöstöä vastuulliseen, uudistumis-
haluiseen ja luovaan työskentelyyn hyväksymäl-
lä erilaisuus, kehittämällä toimintatapo-
ja/toimintamenetelmiä sekä tekemällä tarvittaes-
sa muutoksia, asiakaslähtöisesti ja yhdessä. 
Valmistaudutaan SOTE- ja maakuntauudistuk-
seen. 

Arviointikriteerit/mittarit Tehdään toimialan omia lyhyitä ja nopeita kyse-
lyitä tarpeen mukaan. 

Vastuuhenkilöt perusturvajohtaja 
 

Strateginen päämäärä Jatkuva arviointi 
Suunnittelukauden 2017 – 2019 ta-
voite 

Arvioidaan säännöllisesti uutta kokemus- ja tut-
kimustietoa ja viedään sitä osaksi arkipäivän 
työskentelyä ja asiakaspalvelua. 
Johdetaan tiedolla. 

Talousarviovuoden 2017 tavoite Hyödynnetään saatavilla olevaa tietoa vuorovai-
kutuksessa asiakkaiden ja henkilöstön kanssa 
tulevaisuuden suunnittelemiseksi ja toiminnan 
arvioimiseksi. 

Arviointikriteerit/mittarit SOTE -menot €/asukas 
Toteutettujen ja laadukkaiden kehittämisideoiden 
määrä 

Vastuuhenkilöt perusturvajohtaja 
 

8.2.3 Perusturvalautakunnan tulosalueiden sitovat määrärahat 
Perusturvalautakunta 
 
Tuloslaskelma TP2015 MTA2016 Tot. € Tot. % TAE2017 Kasvu

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 30.9.2016 1 000 € %
Ulkoiset toimintatuotot 2 244,5 2 293,0 1 666,5 72,7 2 139,0 -6,7

Sisäiset tuotot 1,3 2,6 0,0

Toimintatuotot yht. 2 245,8 2 293,0 1 669,1 72,8 2 139,0 -6,7

Henkilöstökulut 6 436,5 7 081,0 5 499,7 77,7 7 270,0 2,7
Palkat ja palkkiot 4 777,5 5 296,0 4 099,5 77,4 5 622,0 6,2
Sivukulut 1 659,0 1 785,0 1 400,2 78,4 1 648,0 -7,7
Palvelujen ostot 18 093,1 18 319,0 13 824,6 75,5 17 759,0 -3,1
Sisäiset ICT kulut 57,4 123,0 94,5 76,8 149,0 21,1

Sisäiset ateriapalvelut 442,7 263,0 206,9 78,7 264,0 0,4

Sisäiset ravitsemisp 0,0

Muut sisäiset palvelut 48,1 19,1 15,0

Aineet ja tarvikkeet 136,4 172,0 89,4 52,0 166,0 -3,5
Avustukset 1 065,3 1 385,0 1 010,4 73,0 880,0 -36,5
Muut toimintakulut 59,3 74,0 46,1 62,3 76,0 2,7
Sisäiset vuokrat 368,8 253,0 146,6 57,9 462,0 82,6

Toimintakulut yht. 26 707,5 27 670,0 20 937,1 75,7 27 041,0 -2,3

Toimintakate -24 461,7 -25 377,0 -19 268,0 75,9 -24 902,0 -1,9

Ulkoiset kulut 25 790 27 031 20 470 75,7 26 151,0 -3,3

Sisäiset kulut 917 639 467 73,1 890,0 39,3

Yhteensä 26 708 27 670 20 937 75,7 27 041,0 -2,3  
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Sosiaalitoimi 
Tuloslaskelma TP2015 MTA2016 Tot. € Tot. % TAE2017 Kasvu

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 30.9.2016 1 000 € %

Ulkoiset toimintatuotot 2 197,9 2 243,0 1 645,8 73,4 2 039,0 -9,1

Sisäiset tuotot 1,3 2,6

Toimintatuotot yht. 2 199,1 2 243,0 1 648,4 73,5 2 039,0 -9,1

Henkilöstökulut 6 171,7 6 813,0 5 316,4 78,0 6 774,0 -0,6
Palkat ja palkkiot 4 760,2 5 277,0 4 086,3 77,4 5 394,0 2,2
Sivukulut 1 411,5 1 536,0 1 230,1 80,1 1 380,0 -10,2
Palvelujen ostot 3 124,6 3 196,0 2 448,8 76,6 3 169,0 -0,8
Sisäiset ICT kulut 57,4 123,0 78,1 63,5 102,0 -17,1

Sisäiset ateriapalvelut 442,7 263,0 206,9 78,7 264,0 0,4

Muut sisäiset palvelut 48,1 19,1 15,0

Aineet ja tarvikkeet 136,0 172,0 88,9 51,7 166,0 -3,5
Avustukset 1 065,3 1 385,0 1 010,4 73,0 880,0 -36,5
Muut toimintakulut 59,3 74,0 45,9 62,0 76,0 2,7
Sisäiset vuokrat 368,8 253,0 146,6 57,9 277,0 9,5

Toimintakulut yht. 11 474,0 12 279,0 9 361,0 76,2 11 723,0 -4,5

Toimintakate -9 274,9 -10 036,0 -7 712,5 76,8 -9 684,0 -3,5  
 
Sosiaalitoimen toimintatuotot laskevat 204 000 euroa (9,1 %) johtuen perustoimeentulotuen val-
tionosuuden siirtymisestä Kelalle. Avustukset laskevat 36,5 prosenttia samasta syystä eli perus-
toimeentulotuen kustannukset siirtyvät Kelalle kokonaisuudessaan 1.4.2017 alkaen siirtymä-
säännösten mukaan. Lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa on vähennetty, 
koska tavoitteena on tehokkaasti panostaa työllisyyden hoitoon ja saada varsinkin nuorten ja 
pitkäaikaistyöttömien aktivointi- ja työllisyysastetta nostettua.  
 
Terveydenhuolto 
 
Tuloslaskelma TP2015 MTA2016 Tot. € Tot. % TAE2017 Kasvu

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 30.9.2016 1 000 € %

Toimintatuotot 46,6 50,0 20,7 41,4 100,0 100,0

Henkilöstökulut 264,8 268,0 183,3 68,4 496,0 85,1

Palkat 17,3 19,0 13,2 69,6 228,0 1 100,0

Sivukulut 247,5 249,0 170,1 68,3 268,0 7,6

Perusterveydenhuolto 4 139,4 4 274,0 3 200,3 74,9 3 360,0 -21,4

Erikoissairaanhoito 10 665,8 10 677,0 8 053,1 75,4 11 058,0 3,6

Ympäristöterveydenhuolto 163,2 172,0 122,4 71,2 172,0 0,0

Sisäiset ICT -kulut 16,4 47,0 187,4

Sisäiset vuokrat 185,0

Aineet ja tarvikkeet 0,3 0,5

Muut toimintakulut 0,2

Toimintakulut yht. 15 233,5 15 391,0 11 576,2 75,2 15 318,0 -0,5

Toimintakate -15 186,9 -15 341,0 -11 555,4 75,3 -15 218,0 -0,8  
 
Erikoissairaanhoidon kustannukset nousevat 381 000 euroa (3,6 %). Perusterveydenhuollon pal-
velujen ostoon varattu määräraha alenee 21,4 prosenttia. Hattulan ja Janakkalan yhteistoiminta-
alue päätettiin purkaa 1.1.2017 alkaen. Jatkossa Hattulan kunta ostaa perusterveydenhuollon 
(vuodeosasto ja terveysasema) palvelut suoraan Pihlajalinna Oy:ltä 31.3.2018 asti. Lisäksi oste-
taan hammashuollon palvelut SOTE -kilpailutuksen voittaneelta yhteisyritykseltä 1.4.2017 alka-
en. Henkilöstökustannukset nousevat 228 000 euroa, koska talousarvioon 2017 on varattu määrä-
rahat hallintolääkärin (0,4 HTV) ja perusterveydenhuollon sihteerin palkkaamiseen sekä Janak-
kalan kunnasta siirtyvän hammashuollon henkilöstön kolmen kuukauden palkkakulut. 
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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. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma tulee ottaa käyttöön määräävänä 
asiakirjana 1.8.2017. Hattula, Janakkala ja Hämeenlinna ovat saaneet Opetushallituksen rahoi-
tuksen Vasu17-yhteishankkeelle.   
 

Varhaiskasvatuspalveluiden riittävä tarjonta ja palvelurakenteen monipuolisuus ovat keskeisiä 
toiminnan tavoitteita. Palveluohjauksen avulla perheille pystytään tarjoamaan oikein kohdennet-
tua palvelua sekä arvioidaan palvelutarpeen määrä. Palvelusuunnittelija ohjaa perheitä erilaisten 
varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjiksi keskustelemalla lasten huoltajien kanssa heidän palvelu-
tarpeestaan ja tekemällä sijoittelusuunnitelman ja hoitopaikkapäätökset. Hoitopaikka- ja kerho-
paikkasuunnitteluun kuuluu myös käytettävissä olevien varhaiskasvatuspalveluiden riittävyyden 
arviointi. Lapsiväestön määrällistä muutosta kunnassa ja varhaiskasvatuspalveluiden piirissä 
olevan lapsiväestön osuutta seurataan.  
 
Vaihtoehtoisten palveluiden arviointia tehdään säännöllisesti riittävän tarjonnan turvaamiseksi. 
Kerhotoiminnan osalta seurataan kerhopaikkojen täyttöä sekä käyttöä ja jonottamisen aikaa, 
avoimen toiminnan osalta ryhmiin osallistuvien määrää. Yksityisen päivähoitotoiminnan osalta 
seurataan perhepäivähoitajien määrän kasvua sekä päiväkotipaikkojen käyttöä. Palvelusetelin 
käyttöönoton mahdollisuutta tarkastellaan kunnallisten perhepäivähoitopaikkojen vähentyessä 
vuosien 2016 - 2017 aikana. Palvelusetelin käyttöönotto voidaan ajoittaa vuoteen 2018. Palvelut 
tarjotaan perheille lakisääteisten aikojen puitteissa. 
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1.8.2016 astui voimaan varhaiskasvatuslain asetusmuutos, millä muutetaan päiväkodeissa kolme 
vuotta täyttäneiden lasten ja hoito- ja kasvatustehtävissä olevien henkilöiden mitoitusta niin, että 
nykyisen seitsemän lapsen sijasta päiväkodissa tulee olla yksi hoito- ja kasvatustehtävässä oleva 
henkilö kahdeksaa lasta kohden.  Hattulassa mitoitus otetaan käyttöön niissä ryhmissä, missä se 
fyysisten tilojen ja toiminnallisten varhaiskasvatuksen tavoitteiden suhteen on mahdollista. Toi-
mintakaudella 2016 - 2017 tuleva asetuksen muutos tarkoittaisi n. 15 - 20 hoitopaikan lisäystä jo 
olemassa oleviin rakenteellisiin paikkoihin. 1.8.2016 voimaan tullutta lakimuutosta varhaiskas-
vatuksen rajaamisesta ei otettu Hattulassa käyttöön. 
 
Varhaiskasvatuksen palveluesimiesten tehtäväkuvat uudistettiin 15.8.2016 alkaen.  
Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän muutoksen tavoitteena on pedagogiseen johtamisen 
vahvistuminen, työhyvinvointiin ja henkilöstöhallintoon panostaminen, tuottavuuden sekä palve-
luiden oikea-aikaisuuden ja laadun kehittäminen.  
 
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: Juteinikeskuksessa, Lepaalla, Nihattulassa, Parolassa ja Peko-
lassa. Iltapäivätoiminnassa yhdellä ohjaajalla voi olla vastuullaan 15 lasta. Suhdeluvussa tulee 
kuitenkin huomioida erityistä tukea tarvitsevat lapset pienentämällä ohjaajan ja lapsiryhmän vä-
listä suhdelukua. Ohjaajana toimivalta henkilöltä vaaditaan tehtävään soveltuva tutkinto ja taito 
toimia lapsiryhmän ohjaajana.  
 
Peruskoulut   
Perusopetuksen tavoitteena on taata kaikille oppilaille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaa-
seen ja korkeatasoiseen opetukseen ja näin turvata oppilaille jatko-opintojen edellyttämät perus-
valmiudet.  
 
Uuden opetussuunnitelman mukaan Hattulan kunta on panostaa voimakkaasti opetuksen digitali-
saatioon ja sen kehittämiseen. Opettajien täydennyskoulutukseen panostetaan myös asiassa. Ope-
tuksen laadun takaamiseksi pyritään pitämään henkilöstöresurssit riittävällä tasolla. Yhteisopetta-
juutta/tiimiopettajuutta painotetaan ja sekä ala- että yläkoulussa pyritään oppilaiden tehokkaa-
seen oppimiseen jakamalla oppijoita joustaviin ryhmiin omien yksilöllisten taitojensa mukaisesti.  
 

Tunnusluvut 
TP 

2015 
TA 

2016 
TA 

2017 
TS 

2018 
TS 

2019 

Peruskoulun päättäneet  119 153 118 122 106 

€/peruskoulun päättäneet 68 949 55 479 71 935 69 576 80 078 
Peruskoulun päättäneiden sijoittumi-
nen jatko-opintoihin 119 153 118 122 106 

Oppilasmäärä 1179 1138 1127 1119 1110 

€/oppilas   7140 7458 7591 7585 7647 

Koulujen lukumäärä 6 6 6 6 6 

Päätoim./sivutoim. opettajat 76 76 76 76 76 
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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 vuodesta 2015. Automaatti ei ole kovinkaan 
suuressa käytössä, koska tällaisessa pienessä kirjastossa asiakkaat suurimmaksi osaksi arvostavat 
henkilökohtaista palvelua. Jos Hattulan kirjastossa mentäisiin enemmän omatoimikirjaston suun-
taan, vaatisi se huomattavia investointeja talon muiden toimijoiden ja tilaratkaisujen vuoksi.  
 
Näihin tarpeisiin Hattulan kirjasto pyrkii vastaamaan entistä tehostetummin erilaisten tapahtu-
mien ja muiden palveluiden tarjonnalla. Pyritään saamaan kirjaston asiakkaiksi myös niitä kunta-
laisia, joita pelkästään kirjaston tarjoamat kokoelmat eivät houkuttele tai saa tulemaan kirjastoon. 
Pyrimme saamaan mukaan myös kolmatta sektoria, joiden avustuksella saamme kirjastosta hou-
kuttelevan paikan ihan kaikille kuntalaisille.  
 
Perinteisten kirjaston palvelujen rinnalle on syntynyt uusia palvelumuotoja ja -tarpeita. 
Sähköiset sisällöt ovat tulleet kirjastoihin. Sähköiset aineistot ja niiden käytönopastus edel-
lyttävät erityistä rahallista panostus käyttöönoton alkuvuosina. Medialukutaidon ja infor-
maatiolukutaidon edistäminen 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 yh-
teistyötahoille. Eri asiakas- ja ikäryhmien palvelutarjontaa pyritään tehostamaan ja mm. koulu- ja 
varhaiskasvatuksen yhteistyötä parantamaan. 
 
Tunnusluvut TP2015 TA2016 2017 2018 2019 
Hallinto         
Henkilöstön määrä 5,67 5,67 7 7 7 
– joista työlliste-
tyt/oppisopimus 3,25 3,25 2 2 2 
– josta kirjastoammattilaisia 2,42 2,42 5 5 5 
       
Palvelut      
Kokoelmia yhteensä 69581 71000 72000 72000 72000 
– kirjat 60444 61000 62000 63000 63000 
Lainaajat yhteensä 4222 4300 4400 4500 4500 
Lainat yhteensä 120473 130000 140000 140000 140000 
– lainoja/asukas 12,5 13,4 14,5 15,0 15,0 
– lainan hinta € 4,42 4,10 3,8 3,8 3,8 
– käyttömenot/asukas, netto € 54,7 56,3 55,3 55,3 55,3 
 
 
Kulttuuri  
Kulttuurityön tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa sekä toi-
mia seudullisessa kulttuuriyhteistyössä. 
 
Yhteistyö hattulalaisten järjestöjen kanssa on merkittävästi lisääntynyt. Uusi yhteistyö Las-
ten- ja nuortenkulttuurikeskus ARX.in kanssa luo uusia mahdollisuuksia. Tarkoitus on ke-
hittää yhteistyötä järjestöjen kanssa entistä tiiviimmäksi. Lasten ja nuorten kulttuuritoimin-
taan panostaminen on erittäin tärkeää kieli- ja kulttuuritietoisen kasvuympäristön vahvista-
miseksi  
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Paitsi Suomi 100 -juhlallisuudet, niin Hattulan kirjasto täyttää ensi vuonna (2017) 160 vuotta, 
jolloin järjestämme pienimuotoisia tapahtumia ja tempauksia juhlavuoden kunniaksi. Vuonna 
2018 Hattulan kunta viettää 150-vuotisjuhlavuottaan yhteistyössä Panssariprikaatin kanssa. 
 
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 vastuualueen tehtävänä on huolehtia liikuntatoimen suunnittelusta ja kehittämi-
sestä, sekä kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta. 
Ensisijaisena tehtävänä on toimia edellytysten luojana sekä sellaisten palveluiden tuottajana, 
joita kansalaisjärjestöt eivät tarjoa. 
  
Terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa pidetään entistä tärkeämpänä.  Panostus liikunta-
paikkoihin ja -toimintaan tuo säästöjä sosiaali- ja terveydenhoitokuluihin.  
Liikuntapaikkojen hyvä laatu ja turvallisuus ovat yhteisiä tavoitteita teknisen toimen kanssa laa-
ditussa kehittämissuunnitelmassa.  
 
Hattulan liikkuvat koulut - hanke jatkuu vuodelle 2017. Tavoitteena on koulupäivän liikunnallis-
taminen toiminnan uusilla avauksilla sekä koulupihoja kehittämällä. Toiminta tukee uuden ope-
tussuunnitelman jalkauttamista kouluihin. 
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 2017 tavoitteena on nuorten osallisuuden lisääminen ja koulunuorisotyön kehittäminen. 
Etsivän nuorisotyön osalta TOIMI - hankkeen uudet mahdollisuudet tukevat syrjäytymisuhan 
alla olevien nuorten toiminnallisuutta ja osallisuutta monin eri tavoin. 
 
Ennaltaehkäisevä päihdetyö 
Tehtävänä on ennaltaehkäistä päihteiden väärinkäyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja. Ylisektorisen 
yhteistyön tuloksena kunnan sisällä, sekä osana seudullista yhteistyötä on laadittu MIEPÄ -
toimintaohjelma. Ohjelma linjaa päihde- ja mielenterveystyön koskemaan jokaista toimialaa. 
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8.3.2 Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet 
 
Strateginen päämäärä Verkostoitunut ja luotettava kumppani 
Suunnittelukauden 2017 – 2019 tavoite 
 

Tuotetaan palvelut tasalaatuisena kaikille kunta-
laisille sijainnista huolimatta. 

Talousarviovuoden 2017 tavoite Jatketaan nykyisellä kouluverkolla. 
Linjataan kouluverkon ja varhaiskasvatuksen 
rakenteet pidemmälle tulevaisuuteen. 
Luodaan uusia edellytyksiä vapaa-ajan toimin-
tamahdollisuuksille. 
Tehostetaan seudullisia palveluita. 

Arviointikriteerit/mittarit Lähiliikuntapaikka on/ei ole joka asuinalueella  
Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot eri yksiköissä  
Asiakaspalaute ja määrälliset mittarit (kirjasto) 
Toisen asteen opintopaikan saaminen perusope-
tuksen jälkeen 
Tasokokeet (valtakunnalliset ja/tai sisäiset) 
Kouluterveyskyselytulokset (oppilaat, lapset ja 
nuoret) 
Sisäiset oppilaiden hyvinvointikyselyt (kiusaa-
miskyselyt) 

Vastuuhenkilöt sivistysjohtaja 
 

Strateginen päämäärä Mukautuvat palvelut lähellä 
Suunnittelukauden 2017 – 2019 tavoite Määritellään lähipalvelut koko sivistystoimen 

sektorilla.  
Käytetään henkilöstöä joustavasti. 

Talousarviovuoden 2017 tavoite Tarjotaan palveluja kuntalaisille monipuolisesti 
koko sivistystoimessa. 
Toteutetaan perhekeskus pilottina yhteistyössä 
perusturvan kanssa. 
Tehostetaan kunnan tilojen käyttöä. 
Kehitetään asiakaspalvelukäytänteitä. 
Jaetaan tietoa ristiin kunnan sisällä ja ulkopuo-
listen toimijoiden kanavissa. 

Arviointikriteerit/mittarit Asiakaspalaute (opetustoimessa huoltajilta) ja 
reagointi palautteeseen (viestintä) 
Sivistystoimen tilojen käytön tehokkuus (käyt-
töaste) 
Työntekijöiden työpanoksen joustava hyödyn-
täminen  

Vastuuhenkilöt sivistysjohtaja 
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Strateginen päämäärä Jatkuva arviointi 
Suunnittelukauden 2017 – 2019 tavoite Arvioidaan henkilöstötarpeet pitkällä aikavälillä. 

Nostetaan kärkeen tehokkuutta lisääviä toimia ja 
palvelujen kustannustehokkuutta. 

Talousarviovuoden 2017 tavoite Lisätään yhteistyötä sivistystoimialan sisällä ja 
käytetään sivistyspalveluita laaja-alaisesti. 
Kehitetään sivistyksen sähköisiä asiointipalvelui-
ta sekä tiedotuskanavia. 

Arviointikriteerit/mittarit Kustannukset €/oppilas/asiakas/lapsi/kuntalainen 
(painopisteet: henkilöstökulut ja kiinteistökulut) 
Toteutettujen ja laadukkaiden kehittämisideoiden 
määrä 

Vastuuhenkilöt sivistysjohtaja 
 
 

8.3.3 Sivistyslautakunnan sitovat määrärahat 
 
Tuloslaskelma TP2015 MTA2016 Tot. € Tot. % TAE2017 Kasvu

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 30.9.2016 1 000 € %
Ulkoiset toimintatuotot 1 525,3 1 470,0 1 148,6 78,1 1 363,0 -7,3

Sisäiset tuotot 8,7 9,5

Toimintatuotot yht. 1 534,0 1 470,0 1 158,0 78,8 1 363,0 -7,3

Henkilöstökulut 10 058,3 10 559,0 7 950,3 75,3 10 527,0 -0,3

Palkat ja palkkiot 7 871,0 8 285,0 6 261,0 75,6 8 394,0 1,3

Sivukulut 2 187,2 2 274,0 1 689,3 74,3 2 133,0 -6,2

Palvelujen ostot 1 999,4 1 947,0 1 440,2 74,0 2 007,0 3,1

Sisäiset ICT kulut 135,6 122,0 78,8 64,6 88,0 -27,9

Sisäiset ateriapalvelut 1 200,1 1 258,0 934,8 74,3 1 292,0 2,7

Muut sisäiset palvelut 40,0 5,3

Aineet ja tarvikkeet 313,1 309,0 297,9 96,4 286,0 -7,4

Avustukset 1 054,2 923,0 743,8 80,6 915,0 -0,9

Muut toimintakulut 172,4 143,0 136,2 95,2 283,0 97,9

Sisäiset vuokrat 2 039,4 2 420,0 1 815,1 75,0 2 734,0 13,0

Toimintakulut yht. 17 012,5 17 681,0 13 402,4 75,8 18 132,0 2,6

Toimintakate -15 478,5 -16 211,0 -12 244,4 75,5 -16 769,0 3,4

Ulkoiset kulut 13 597 13 881 10 568 76,1 14 018 1,0

Sisäiset kulut 3 415 3 800 2 834 74,6 4 114 8,3

Toimintakulut yhteensä 17 013 17 681 13 402 75,8 18 132 2,6  
 
Sivistystoimen palkkakustannukset kasvavat 1,3 prosenttia vuoden 2016 talousarvioon verrattu-
na. Vuoden 2017 talousarvioon on varattu määrärahat kuntouttavan luokan perustamiseen 
130 000 euroa (lisätty kolme vakituista henkilöä). Vastaavasti sairaalakoulun palveluiden ostois-
ta on vähennetty 100 000 euroa. Ulkoiset toimintakulut kasvavat 1,0 prosenttia, josta suurin kas-
vu on palvelujen ostoissa ja muissa toimintakuluissa (ICT ja digiloikka). Sisäiset kustannukset 
kasvavat 8,3 %, mikä johtuu Juteinikeskuksen sisäisistä vuokrista.  
 
Palvelujen ostoihin sisältyy mm. lukio-opetuksen ostaminen Tavastialta. Lasten kotihoidon tu-
keen varattu määräraha on 915 000 euroa. Muilta osin määrärahat on varattu välttämättömien 
toimintojen hankkimiseen.  
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HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017    
 
  

Nimikemuutokset: 1.1.2017 
Parolan Yhteiskoulun rehtori (virka n:o 0201)   Hattulan yhtenäiskoulun rehtori  
Luokanopettaja (virka n:o 0021)  Hattulan yhtenäiskoulun apulaisrehtori  
Luokanopettaja (virka n:o 0012)  Hattulan yhtenäiskoulun apulaisrehtori  
 
Nimikemuutoksen perustelut:  
 
Sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 1.6.2016 § 34 perusopetuksen uuden hallinto-
mallin. Hattulaan on muodostettu 1.8.2016 yhtenäiskoulu, johon kuuluvat kaikki kunnan perus-
koulut. Uudessa hallintomallissa yhtenäiskoulu on hallinnollisesti yhtenäinen, johon perustetaan 
kokonaistyöajassa oleva perusopetuksen rehtorin viran lisäksi kaksi kokonaistyöajassa olevaa 
apulaisrehtorin virkaa. Virkoja ei tarvitse perustaa, vaan kaksi luokanopettajan virkaa muutetaan 
apulaisjohtajan viroiksi. Nimikemuutoksilla ei ole kustannusvaikutuksia. 
  
Viran lakkauttaminen:  
 
Lakkautetaan Parolan koulun rehtorin (virka n:o 0051) 1.1.2017 edellä mainituin perusteluin. 
Lakkauttamisen perustelut: Perusopetuksen uusi hallintomalli 1.8.2016 (katso edellä mainitut 
perustelut) 
 
Uudet virat / toimet 1.1.2017:  

  
Kuntouttavan luokan perustaminen 1.1.2017 alkaen. Luokan perustamista varten tarvitaan seu-
raavat virat/toimet: 
 
- psykiatrinen sairaanhoitaja 
- erityisluokanopettaja 
- kouluohjaaja 
 
Perustelut:  Kuntouttava luokka on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat koulunkäynnissä ja 
elämässä vahvoja tukitoimia. Tavoitteena on, että omassa kunnassa voidaan opettaa ja tukea vaa-
tivaa erityisopetusta tarvitsevia ja psyykkisesti oireilevia lapsia ja nuoria. Kuntouttavan luokan 
perustamisella arvioidaan vähennettävän sairaalakoulu- ja osastojaksojen kustannuksia 100 000 
euroa. Opettajana toimii erityisluokanopettaja ja hänen työparinaan psykiatrinen sairaanhoitaja 
sekä kouluohjaaja. Kustannukset (130 000) on lisätty talousarvioon 2017 henkilöstömenoihin.  
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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. Tavoit-
teena on turvallinen, terveellinen, taloudellinen ja viihtyisä ympäristö huomioiden asukkaiden ja 
asiakkaiden asumistyytyväisyyden, yrittäjäystävällisyyden sekä ympäristön kestävän ja turvalli-
sen 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 - toimisto- ja asiakaspalvelut-> aulapalvelut 
 
Maankäyttö 

- kaavoitus 
- talosuunnittelu 
- maa- ja metsätilat  

Tukipalvelut - siivous- ja ateriapalvelut 

 
 
Kunnossapitopalvelut 

- kunnallistekniikka (liikenneväylät, vesi- ja jätehuolto, puis-
tot ja yleiset alueet, liikuntapaikat, eritysalueet, varikko) 

- yksityistiet 
- kiinteistöjen kunnossapito ja kiinteistönhoito 

 
 
Hallintopalvelut   
 
Toimialueen tehtävänä on huolehtia joustavasti toimialan keskitetyistä palveluista kuten toimis-
to- ja asiakaspalveluista sekä yhteisprojekteista. Toimialue huolehtii teknisen lautakunnan pää-
tettävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi hallintopalveluiden toimesta val-
mistellaan asioita kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston päätöksenantoa varten. Pappilannie-
men kunnanviraston sisääntuloaulassa sijaitseva aulapalvelu ottaa vastaan asiakkaat ja vieraat 
ohjaten heidät tarvittaessa eri hallintokuntien tiloihin. Aulapalvelu vastaa mm. kunnan postin 
käsittelystä, ylläpitää kunnan diaaria sekä kunnan kokous-, ym. tilojen varauspalveluita. Kirjas-
ton yhteydessä toimii kuntalaisten neuvonta- ja palvelupiste.  
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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.  
 
Vuonna 2004 voimaan tullut lainvoimaistunut Lehijärven – Armijärven -osayleiskaavan ajanta-
saistamishanke on käynnistynyt (Khall 6.6.2016/§ 97). Muita yleiskaavahankkeita ei tällä hetkel-
lä ole vireillä.  
 
Vuonna 2008 aloitettu asemakaavan ajantasaistamistyö kattaa koko kunnan voimassa olevan 
asemakaava-alueen. Ajantasaistamistyön ohessa kaava-aluetta laajennetaan mm. Rahkoilassa ja 
Katinalassa. Kaava-alueet hyväksytetään ja vahvistetaan alueittain. Tällä hetkellä työn alla on 
Hurttalan Herniäisten alue.   
 
Kunnan maan hankinnan ja kaavoituksen on tarpeen jatkua edelleen aktiivisena, jotta turvataan 
jatkossa rakennuspaikkojen riittävä tarjonta. Merven Kotirinteen ja Lepaan asemakaava-alueiden 
erillispientalotonttien luovutus / vuokraus jatkuu edelleen vuoden 2017 puolella. Kanungin uu-
den asuinalueen asemakaava on lainvoimainen. Alueelle on osoitettu 47 uutta erillispientalotont-
tia ja neljä rivitalotonttia. Tonttien luovutus ajoittuu pääosin vuoden 2017 kevääseen.  
 
Tukipalvelut 
 
Tukipalveluiden toimialue vastaa kunnan siivous- ja ateriapalveluista. Tukipalveluiden tavoittee-
na on toimia kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti ammattitaitoisen ja monipuolisen henki-
löstön voimavarat yhdistäen. Siivouspalvelu vastaa kunnan toimitilojen puhtaudesta ja viihty-
vyydestä. Ateriapalvelu vastaa kunnan koulujen, päiväkotien ja kotiin kuljetettavien vanhusateri-
oiden tuottamisesta sekä henkilöstön ateriapalveluista. Tavoitteena on tuottaa kaikille asiakas-
ryhmilleen aterioita, jotka vastaavat kunkin ikäkauden ravinnontarvetta. Ateriapalvelu valmistaa 
myös kunnanviraston kokous-, koulutus- ja edustustilaisuuksien tarjoilut. Ateriapalveluiden si-
sällöstä on laadittu palvelusopimukset sisäisille asiakkaille. 
 
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 67 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 pa-
rantamiseen tullaan paneutumaan. Kiinteistöohjelman mukaisesti esitetään mm. tyhjinä olevien 
rakennusten purkamista. Energiasäästöihin pyritään mm. kiinteistökatselmusten, energiainves-
tointien ja katuvalojen LED-saneerauksen myötä.  
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Koulujen ja päiväkotien Digiloikka tulee lisäämään tietoliikenneyhteyksien päivittämisen tarvet-
ta.  
 
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. Kustan-
nusvastuu on latujen kunnossapitoa lukuun ottamatta teknisellä lautakunnalla ja mahdolliset 
vuokratulot liikuntapaikoista kohdistetaan tekniselle toimelle. Tilojen ja kenttien vuokrausta hoi-
taa edelleen vapaa-aikatoimi. Suunnitteluvuonna jääkenttien viikonloppuauraukset suoritetaan 
ainoastaan keskuskentällä tarpeen mukaan. Muut koulujen käyttämät jääkentät hoidetaan arkisin 
resurssien sallimissa puitteissa sivistystoimen esittämän ensisijaisjärjestyksen mukaisesi. Mauri 
Sariolan ja Pelkolan entisten koulujen luistinkentät alkujäädytetään kunnan toimesta ja käydään 
tarpeen tullen aukaisemassa. Muu hoitovastuu on siirretty kyläläisille edellisten vuosien tapaan. 
Kunnan tienhoitokunnille osoittama kunnossapitoavustusten kokonaismääräraha on talouden 
tasapainottamisohjelman edellyttämällä tasolla.   
 
Kunnan kiinteistöohjelma 2012 – 2022 ohjaa kunnan uudisrakennus- ja saneerauskohteiden to-
teuttamista. Vuodelle 2017 ei kohdistu talonrakennuksen uudisrakentamishankkeita.  Saneeraus-
hankkeista päättää tekninen lautakunta kiinteistöohjelman mukaisesti investointiosan peruskor-
jausmäärärahojen puitteissa. Kunnan omistaman kiinteistömassan käyttöastetta on jo nostettu ja 
tilojen käyttöä suositellaan tehostettavaksi kaikkien 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.   
 
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 700 000 euroa vuonna 2017.  
 
Ulkopuolelta vuokrattuja tiloja vuonna 2017 ovat Lepaan päiväkoti (Tuulimylly), Hattulan portin 
työterveystila, Juteinikoti, Tuulia-kodin laajennustilat (Artun Hoiva-asunnot), hammashoitolati-
lat ja As Oy Jaakonraitin perusturvalle varatut asunnot. Lisäksi Hattula-Kiinteistöt Oy veloittaa 
tekniseltä toimelta vuokraerotusta Lemminkäisen rakentaman uuden kerrostalon neljästä osake-
huoneistosta erillisen sopimuksen mukaisesti. 
 
Juteinikeskuksen käyttöönotto tulee lisäämään kunnossapito- ja tukipalveluiden työmäärää ja 
kustannuksia. Juteinikeskus on tarkoitus olla käytössä kaikkina viikonpäivinä. Tämän johdosta 
tekninen yksikön tulee arvioida kiinteistönhoidon ja siivoustehtävien uudelleen henkilöresurssien 
määrittämiseksi. Selvitystyö toteutetaan yhteistyössä Hattula-Kiinteistöt Oy:n kanssa huomioi-
den myös kiinteistöyhtiön vaatimat huoltopalvelut.  
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8.4.1.1 Tulosalue: Tekninen toimi 
Tilivelvollinen: Tekninen johtaja 
 
Valtuuston hyväksymän kiinteistöohjelman mukaisesti hallintokunnat ovat pyrkineet tehosta-
maan kiinteistöjen käyttöä.  Janakkala – Hattula yhteistoiminta-alueen päättymisen myötä tekni-
sen yksikön ulkoiset vuokratulot vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna noin 250 000 eurolla.  
 
Pappilanniemen valmistuskeittiön toiminnan päätyttyä ateriapalveluiden valmistuskeittiönä toi-
mii vain Parolan koululla sijaitseva keskuskeittiö. Pihlajalinnan vuodeosaston ja Tuulia-kodin 
lyhythoivayksikön viikonloppuruokailun tarjoaminen on hoitohenkilöstön vastuulla. Hoitohenki-
lökunta lämmittää ruoan tarkoitukseen hankituissa lämmitysvaunuissa ja tarjoilee asiakkailleen 
ruoan viikonloppuisin. Lisäksi hoitohenkilöstöllä on mahdollisuus valmistaa lämmitysvaunuissa 
aamupuuro.   
 
Nyt jo tyhjinä olevien rakennusten (mm. vanha kunnanvirasto, päivähoitotoimisto, vanha koulu-
toimiston rakennus ja päiväkoti Myllytonttu) mahdollinen purkaminen tulisi toteuttaa vuosina 
2017- 2018. Talousarviossa vuodelle 2017 ei ole esitetty määrärahoja purkukustannuksiin. Kes-
kusarkistotilat ovat valmistuneet Pappilanniemeen, joten arkistojen siirto vanhalta kunnanviras-
tolta tulee toteuttaa alkuvuodesta 2017. 
 
Henkilöstö  
Tekninen yksikkö ei esitä perustettavaksi uusia toimia. Uusia mahdollisia rekrytointeja tullaan 
esittämään harkitusti. Tekninen yksikkö esittää lakkautettavaksi tukipalvelupäällikön viran. Tu-
kipalveluiden sijaishenkilöstöhankinnoissa tullaan osin hyödyntämään Opteam Oy:n tarjoamaa 
vuokratyövoimaa teknisen lautakunnan vuonna 2015 hyväksymän pilottisopimuksen mukaisesti. 
Sopimus on solmittu vuoden 2017 loppuun saakka ja optiovuoden käyttämisestä sovitaan erik-
seen syksyllä 2017. Tavoitteena on oikein mitoitetut resurssit huomioiden henkilöstön työssä 
jaksaminen. Tavoitteeseen pyritään jatkuvan kehittämisen avulla panostaen työhyvinvointiin. 
Ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi järjestetään mää-
rärahojen puitteissa koulutusta sekä kannustetaan henkilöstöä vapaaehtoiseen kouluttautumiseen.  
 

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 tulevat nousemaan edellisestä vuodesta.   
 
Taloussuunnitelma 2018 - 2019   
 
Katuverkoston ikääntyminen sekä uudet leikki- ja liikuntapaikat lisäävät jatkossa hoitotyötä ja 
samalla käyttökustannuksia. Kiinteistöjen hoidossa on myös painetta kustannusten nousuun joh-
tuen pääosin kiinteistöjen peruskorjaustarpeesta sekä kiristyvästä lainsäädännöstä. Kunnan hal-
linnoimien tilojen käyttöastetta pyritään nostamaan edelleen ja tarpeettomista kiinteistöistä luo-
vutaan. Taloussuunnitelmassa noudatetaan vuonna 2015 hyväksytyn kiinteistöohjelman periaat-
teita. 
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SUORITTEET, MITTARIT JA TUNNUSLUVUT 
 

TUNNUSLUVUT 
TP 
2015 

TA 
2016 

TA 
2017 

TS 
2018 

TS 
2019 

Suunnittelu           
Valmistuneet (lkm)           
– asemakaavat  2 2 2 2 
– rantakaavat 1 1 1 1 1 
– yleiskaavat    1  
– muut suunnitelmat  1 1 1 1 
Uudet rakennuspaikat (lkm)   40  10 10 
Poikkeamislupalausunnot (lkm) 6 2    
Suunn.tarveratk.+poikkeusluvat (lkm) 24 20 20 20 20 
Tonttivaranto (lkm)         
– pientalorakennuspaikat 64 100 100 60 60 
– rivitalorakennuspaikat 4 17 10 12 12 
– teollisuusrakennuspaikat 14 15 15 15 15 
Uusitaan pohjakarttaa (ha)    - 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) 550 200 300 200 200 
          
Yksityistiet         

Tieavustusten määrä (€) 47 845 37 200 47 200 37 200 37 200 

Kunnallistekniikka       
Hoidettavia kaavateitä (m) 62 000 65 500 65 500 65 500 65 500 
Hoidettavia kevyen liikenneväyliä (m) 11 000 13 000 13 000 13 000 13 000 
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 47 600 47 600 47 600 47 600 

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

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

Ateriamäärät (lkm) 
655 
000 

592 
000 

592 
000 

592 000 592 000 

          
Pelastustoimi         
Kustannukset (€ / asukas) 62 65 65 65 65 
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8.4.2 Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet 
 
Strateginen päämäärä Verkostoitunut ja luotettava kumppani 
Suunnittelukauden 2017 – 2019 tavoite 
 

Varmistetaan turvallinen, taloudellinen ja ter-
veellinen yhdyskuntarakenne. 
Tarjotaan tontteja asumiseen ja yrittämiseen 
monipuolisesti ja riittävästi. 

Talousarviovuoden 2017 tavoite Linjataan maapoliittiset periaatteet, joiden pai-
nopistealueena täydentävä kaavoitus. 
Linjataan myös haja-asutusalueen periaatteet. 
Ylläpidetään kaavoittamisen maareserviä. 
Tehostetaan Merven elinkeinoalueen käyttöä. 
Kehitetään Kanungin uutta asemakaava-aluetta. 
Parannetaan kevyen liikenteen edellytyksiä. 
Tuetaan rakennusten terveellisyyttä ja niiden 
oikeanlaista käyttöä. 

Arviointikriteerit/mittarit Ostetun raakamaan määrä 
Asuntorakentaminen kaavoitetulla 
/kaavoittamattomalla alueella 
Tilojen käyttöaste % 
Kevyen liikenteen osuus kulkumuodoista 

Vastuuhenkilöt tekninen johtaja 
 

Strateginen päämäärä Mukautuvat palvelut lähellä 

Suunnittelukauden 2017 – 2019 tavoite Lisätään asiakaspalvelun nopeutta, laatua ja su-
juvuutta. 
Varmistetaan tarpeista lähtevä, pitkäjänteinen ja 
ennakoiva tilojen käytön suunnittelu. 

Talousarviovuoden 2017 tavoite Nopeutetaan asiakaspalvelua. 
Hyödynnetään tilahallinnon ja asumispalvelui-
den synergiaedut. 

Arviointikriteerit/mittarit Päätösten prosessiajat  
Päätösten muuttuminen/pysyminen hallinnolli-
sessa ketjussa 
Vastausajat asiakkaiden viesteihin 

Vastuuhenkilöt tekninen johtaja 
 

Strateginen päämäärä Jatkuva arviointi 
Suunnittelukauden 2017 – 2019 tavoite Hallinnoidaan investointitarpeita pitkällä 

aikavälillä. 
Varmistetaan ennaltaehkäisevä korjaaminen. 
Nostetaan kustannustehokkaat ja säästöjä tuovat 
investoinnit kärjeksi. 

Talousarviovuoden 2017 tavoite Toteutetaan energiaa säästäviä investointeja, 
kuten katuvalosaneeraus ja energiatehokkuus-
suunnitelma. 
Päivitetään kunnan kiinteistöohjelma. 
Kehitetään kierrättämistä ja pyritään jätteen 
määrän vähenemiseen. 
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Otetaan yritykset ja kolmas sektori mukaan 
palvelujen tuottamiseen. 
 

Arviointikriteerit/mittarit Investointien ansiosta toteutuneet käyttötalouden 
säästöt € 
Tarpeettomien tilojen määrän vähentyminen 
Jätemäärien muutos 
Yhdistysten tuottamien palvelujen määrä 

Vastuuhenkilöt tekninen johtaja 
 

8.4.3 Teknisen lautakunnan tulosalueiden sitovat määrärahat 
 
Tekninen lautakunta 
 
Tuloslaskelma TP2015 MTA2016 Tot. € Tot. % TAE2017 Kasvu

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 30.9.2016 1 000 € %

Ulkoiset toimintatuotot 1 429,1 1 771,0 1 296,5 73,2 1 413,0 -20,2

Sisäiset tuotot 4 163,5 4 385,0 3 261,3 74,4 5 056,0 15,3
Toimintatuotot yht. 5 592,6 6 156,0 4 557,7 74,0 6 469,0 5,1

Henkilöstökulut 2 609,8 2 736,0 1 999,7 73,1 2 559,0 -6,5

Palkat ja palkkiot 1 998,4 2 049,0 1 533,6 74,8 1 965,0 -4,1

Sivukulut 611,4 687,0 466,1 67,8 594,0 -13,5

Palvelujen ostot 1 676,9 1 793,0 1 327,6 74,0 1 858,0 3,6

Sisäiset ICT kulut 39,1 45,0 29,1 64,6 34,0 -24,4

Sisäiset ateriapalvelut 1,0

Sisäiset ravitsemisp. 1,4 1,0 2,0 200,7

Muut sisäiset palvelut 56,5 0,6

Aineet ja tarvikkeet 1 823,5 1 777,0 1 191,7 67,1 1 805,0 1,6

Avustukset 47,8 37,0 0,3 0,9 37,0 0,0

Muut toimintakulut 448,9 704,0 530,9 75,4 747,0 6,1

Sisäiset vuokrat 47,0 34,5 73,4 151,0 221,3

Toimintakulut yht. 6 703,9 7 140,0 5 116,4 71,7 7 192,0 0,7

Toimintakate -1 111,3 -984,0 -558,7 56,8 -723,0 -26,5

Ulkoiset kulut 6 607 7 047 5 050 71,7 7 006,0 -0,6

Sisäiset kulut 97 93 66 71,2 186,0 100,0

Toimintakulut yhteensä 6 704 7 140 5 116 71,7 7 192,0 0,7  
 
Tekninen toimi 
Tuloslaskelma TP2015 MTA2016 Tot. € Tot. % TAE2017 tot.

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 30.9.2016 1 000 € %

Ulkoiset toimintatuotot 1 369,0 1 731,0 1 296,5 74,9 1 403,0 -18,9

Sisäiset tuotot 4 163,5 4 385,0 3 261,3 74,4 5 056,0 15,3

Toimintatuotot yht. 5 532,4 6 116,0 4 557,7 74,5 6 459,0 5,6

Henkilöstökulut 2 603,3 2 728,0 1 995,1 73,1 2 554,0 -6,4

Palkat ja palkkiot 1 998,4 2 049,0 1 533,6 74,8 1 965,0 -4,1

Sivukulut 604,9 679,0 461,4 68,0 589,0 -13,3

Palvelujen ostot 816,2 841,0 624,7 74,3 905,0 7,6

Sisäiset ICT kulut 39,1 45,0 29,1 64,6 34,0 -24,4

Sisäiset ravitsemisp. 1,4 1,0 2,0 200,7 1,0 0,0

Muut sisäiset palvelut 56,5 0,6

Aineet ja tarvikkeet 1 823,5 1 777,0 1 191,7 67,1 1 805,0 1,6

Avustukset 47,8 37,0 0,3 0,9 37,0 0,0

Muut toimintakulut 448,9 704,0 530,9 75,4 747,0 6,1

Sisäiset vuokrat 47 34,5 73,4 151,0 221,3

Toimintakulut yht. 5 836,6 6 180,0 4 409,0 71,3 6 234,0 0,9

Toimintakate -304,2 -64,0 148,8 -232,5 225,0 -451,6  
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Teknisen toimen ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot lisääntyvät 343 000 euroa (5,6 %). Sisäisiin 
tuottoihin on lisätty Juteinikeskuksen tilavuokrat sekä Pihlajalinnan käyttämien tilojen vuokrat. 
Ulkoiset toimintatuotot laskevat, koska Janakkalan kunnalta peritty ulkoinen vuokratulo jää pois 
yhteistoiminta-alueen lakkauttamisen vuoksi. Toimintakulut kasvavat yhteensä 0,9 prosenttia. 
Henkilöstökulut alenevat 6,4 % johtuen henkilöstömäärän vähentymisestä (3 HTV) sekä kilpai-
lukykysopimuksen vaikutuksista. 
 
Pelastustoimi 
 
Tuloslaskelma TP2015 TA2016 Tot. € Tot. % TAE2017 Tot

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 30.9.2016 1 000 € %

Henkilöstökulut 6,5 8,0 4,6 58,0 5,0 -37,5
Palvelujen ostot 593,0 622,0 455,1 73,2 623,0 0,2
Toimintakulut yht. 599,5 630,0 459,7 73,0 628,0 -0,3
Toimintakate -599,5 -630,0 -459,7 73,0 -628,0 -0,3  
 
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvion määrärahoilla on tavoitteena tuottaa pelastustoi-
men ja ensihoidon palvelutasopäätösten mukaiset palvelut. Kuntien nettomaksuosuudet alentuvat 
hieman kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta, mutta investointeihin tehty varaus (4 €/asukas) 
pitää kustannustason vuoden 2016 tasolla. 
 
 
Joukkoliikenne 
 
Tuloslaskelma TP2015 TA2016 Tot. € Tot. % TAE2017 Tot

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 30.9.2016 1 000 € %
Toimintatuotot 60,1 40,0 10,0 -75,0
Toimintatuotot yht. 60,1 40,0 10,0 -75,0

Palvelujen ostot 267,8 330,0 247,8 75,1 330,0 0,0
Toimintakulut yht. 267,8 330,0 247,8 75,1 330,0 0,0

Toimintakate -207,6 -290,0 -247,8 85,4 -320,0 10,3  
 
Joukkoliikennepalveluiden määräraha on pysynyt samana kuin vuonna 2016. 



70 
 
 

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 lisäksi rakennetun ympäristön asianmukaisen käytön valvonta, kor-
jaus- ja energianeuvonta sekä korjaus- ja energia-avustusten käsittely ja päätöksenteko. Raken-
nusvalvonta antaa lisäksi erilaisia toimivaltaansa kuuluvia lausuntoja. 
 
Hattulan rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakenne-
tun ympäristön muodostumista ja ylläpitoa. Rakennusvalvonta pyrkii edistämään rakennusten 
energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja. 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset 
Rakentamisen määrä on Hattulassa säilynyt vuonna 2016 kohtuullisena ja määrän arvioidaan 
edelleen vuonna 2017 pysyvän nykyisellä tasolla.  
 
Rakentamiseen liittyvien tarkastuskäyntien määrä on säilynyt ja tulee säilymään edelleen run-
saana mm. johtuen kuluvan vuoden ja aiempien vuosien rakentamisen määrästä. Vanhojen, kes-
keneräisten rakennuslupien seurantaa jatketaan joka osaltaan vaikuttaa suoritettavien tarkastus-
käyntien määrään. 
 
Rakennusvalvonnan yhteistyö eri osapuolien ja tahojen kanssa on kiinteää ja säännöllistä. 
 
Vuoden 2017 alkupuolella rakennusvalvonnan asiakkailla on mahdollisuus käyttää sähköisiä 
lomakkeita kunnan kotisivuilla. Lomakkeistoa täydennetään vuoden 2017 aikana. 
 
Selvitystyö rakennuskannan sekä kiinteistöverokannan inventointia varten esitetään käynnistet-
täväksi vuoden 2017 aikana.  
 
Toiminnan painopistealueet 
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. 
 
Rakentamista koskevan lainsäädännön, säädösten ja määräysten sekä niissä tapahtuvien muutos-
ten huomioiminen rakentamisen viranomaisvalvonnassa, ohjauksessa ja neuvonnassa ovat kes-
keisiä painopistealueita. 
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Henkilöstö  
Rakennusvalvonnan henkilöstö: 
- rakennustarkastaja, valvontainsinööri (60 %), hallintosihteeri, kartoittaja  
 
Henkilöstömuutokset:  
Vuoden 2016 loppupuolella on siirtynyt eläkkeelle seuraavat henkilöt: toimistosihteeri (20 %) 
sekä toimistosihteeri (20 %). 
 
Suoritteet, mittarit ja tunnusluvut 
 
Tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 
Rakennus- ja toimenpidelu-
vat kpl 

215 172 160 160 

Katselmukset 466 468 450 450 
Maa-aineslupakatselmukset 9 20 15 - 
 

8.5.2 Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet 
 
Rakennuslautakunnan valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet on yhdistetty teknisen lau-
takunnan tavoitteisiin ja esitetään yhteisessä taulukossa sivuilla 69 - 70. 

8.5.3 Rakennuslautakunnan sitovat määrärahat 
 
Tuloslaskelma TP2015 MTA2016 Tot. € Tot. % TAE2017 Kasvu

ulkoiset ja sisäiset 1 000 € 1 000 € 30.9.2016 1 000 € %

Ulkoiset toimintatuotot 140,6 125,0 125,0 100,0 115,0 -8,0

Valmistus omaan käyttöön 14,8

Henkilöstökulut 200,3 199,3 157,6 79,1 185,0 -7,2
Palkat ja palkkiot 163,0 161,0 127,8 79,4 151,0 -6,2
Sivukulut 37,3 38,3 29,8 77,9 34,0 -11,1
Palvelujen ostot 101,8 118,0 83,2 70,5 125,0 5,9
Sisäiset ICT kulut 4,8 10,0 6,5 64,6 6,0 -40,0

Sisäiset ateriapalvelut

Sisäiset ravitsemis 0,2 1,0 0,2 15,5 1,0 0,0

Muut sisäiset palvelut

Aineet ja tarvikkeet 3,3 5,0 3,1 62,9 6,0 20,0
Avustukset 0,0

Muut toimintakulut 8,2 8,0 4,2 52,5 8,0 0,0
Sisäiset vuokrat 27,0 19,8 73,5 24,0 -11,1

Toimintakulut yht. 318,6 368,3 274,6 74,6 355,0 -3,6

Toimintakate -163,2 -243,3 -149,6 61,5 -240,0 -1,3

Ulkoiset kulut 314 330 248,2 75,1 324,0 -1,9

Sisäiset kulut 5 38 26 69,6 31 -18,4

Toimintakulut yhteensä 319 368 275 74,6 355,0 -3,6  
 
Rakennuslautakunnan toimintatuotot laskevat 10 000 euroa (- 8,0 %) verrattuna vuoden 2016 
talousarvioon. Maa-ainesten ottamistoimintaan liittyvä luvitus ja valvonta on 1.7.2016 siirtynyt 
ympäristönsuojeluviranomaiselle (Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut). Em. toimin-
taan liittyvät tarkastus- ja valvontamaksut jäävät pois rakennusvalvonnan toimintatuotoista vuo-
desta 2017 lähtien. Niin ikään toimintakulut laskevat 13 000 euroa (- 3, 6 %), mikä johtuu kah-
den toimistosihteerin (0,4 HTV) eläkkeelle siirtymisestä sekä kilpailukykysopimuksen vaikutuk-
sista. 
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9 TULOSLASKELMAOSA  
 
Tuloslaskelma, ulkoiset tuotot ja kulut 
 
24 TP 2014 TP 2015 2016 2017 2018 2019

TULOSLASKELMA
Asukasluku 31.12. 9 738 9 747 9 700 9 729 9 758 9 787
Veroprosentti 20,00 20,00 20,00 20,50 20,50 20,50

vero-% yksikön tuotto 1 607 1 665 1 660 1 634 1 659 1 707
 → noston vaikutus 0 830 0 0

Toimintatuotot (sis. valm. okäytt.) 6 136 6 007 5 975 5 478 5 615 5 755
Toimintakulut 48 614 49 058 50 515 49 690 49 839 50 188
Toimintakate -42 478 -43 051 -44 540 -44 212 -44 224 -44 433 

Kunnallisverot 32 132 33 308 33 200 33 500 34 000 35 000
Yhteisöverot  1 081 1 326 1 120 1 100 1 150 1 200
Kiinteistöverot 2 109 2 134 2 150 2 150 2 150 2 150

Verotulot 35 322 36 768 36 470 36 750 37 300 38 350
Valtionosuudet 10 276 9 518 9 850 9 432 9 300 9 150
valtionos. pl. hark.var. 10 276 9 518 Kuntatalousohjelma-->
Korkotuotot 205 201 201 201 201 201
Korkokulut 387 202 170 250 350 350
Muut rahoitustuotot 40 25 37 16 16 16
Muut rahoituskulut 8 136 87 83 0 0
VUOSIKATE 2 970 3 119 1 761 1 854 2 243 2 934

 €/asukas 305 320 182 191 230 300

Poistot ja arvonalent. 1 517 1 551 1 550 1 770 1 810 1 850
Satunnaiset tuotot 505 0 0 0 0 0
Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0
Tilikauden tulos 1 958 1 568 211 84 433 1 084
Poistoeron lisäys(-) tai väh.(+) 0 0 0 0 0 0
Varausten lisäys(-) tai väh.(+) 0 0 0 0 0 0
Rahastojen lisäys(-) tai väh.(+) 0 0 0 0 0 0
Tilikauden yli-/alijäämä 1 958 1 568 211 84 433 1 084

TASEESTA
Kertynyt yli-/alijäämä 4 786 5 039 5 250 5 334 5 767 6 851

€/asukas 491 517 541 548 591 700  
TULOSLASKELMAN ERIEN KASVUPROSENTIT:

TP 2014 TP 2015 2016 2017 2018 2019

Muutos ed. vuodesta, %:  11/12
Toimintatuotot -2,1 -0,5 -8,3 2,5 2,5

Toimintakulut 0,9 3,0 -1,6 0,3 0,7
Kunnallisverot 3,7 -0,3 0,9 1,5 2,9
Yhteisöverot  22,7 -15,5 -1,8 4,5 4,3
Kiinteistöverot 1,2 0,7 0,0 0,0 0,0

Valtionosuudet (pl. hark.var.) -7,4 3,5 -4,2 -1,4 -1,6  
 
Vuoden 2015 viralliseen asukaslukuun verrattuna vuoden 2016 asukasluvun arvioidaan laskevan 
0,5 % (47 henkilöä). Asukasluvun on kuitenkin arvioitu kasvavan maltillisesti 0,3 prosenttia 
vuosina 2017 – 2019. Kunnan tuloveroprosentti on 20,50 vuodesta 2017 alkaen ja kiinteistöverot 
ennallaan. Tästä huolimatta verotulot kasvavat hyvin maltillisesti eli kokonaisverotulojen kasvu 
vuoteen 2016 verrattuna on vain 0,5 prosenttia. Vuoden 2017 ulkoiset toimintatuotot laskevat 
peräti 8,3 % johtuen perustoimeentulotuen valtionosuuden siirrosta Kelalle ja vuokratuottojen 
alentumisesta. Ulkoisten toimintatuottojen odotetaan kasvavan vuosina 2018 – 2019 keskimäärin 
2,5 prosenttia.. Kasvua selittää talouden kääntyminen lievään kasvuun ja Kanungin alueen tont-
timyynti vauhdittaa kasvua. Toimintamenojen kasvu sen sijaan tulee pysähdyttää kaudella 2017 
– 2019, jotta vuosikate riittää edes poistoihin ja kerryttäisi hieman kumulatiivista ylijäämää ta-
seeseen. Vuoden 2019 lopussa kumulatiivisen ylijäämän arvioidaan olevan 6 851 000 €.  
 
Tulevan SOTE- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia ei ole huomioitu suunnitelmavuodelle 
2019, koska lainsäädäntö ei ole vielä voimassa. Vuoden 2019 talouden arviointi on vielä todella 
vaikeaa, johtuen uudistuksen keskeisten tekijöiden (SOTE-palveluiden kustannuskehitys, vero-
rahoitus ja kiinteistöjen kohtalo) keskeneräisyydestä. 
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10 INVESTOINTIOSA  

KIINTEÄ OMAISUUS MTA2016 TA2017 TS2018 TS2019
MENOT 530 000 330 000 440 000 440 000
TULOT -150 000 -300 000 -300 000 -300 000

NETTOMENOT 380 000 30 000 140 000 140 000

TALONRAKENNUS 2016 2017 2018 2019
UUDISRAKENTAMINEN 4 740 000 0 3 000 000 2 000 000
SANEERAUS 700 000 600 000 600 000 600 000
TIETOLIIKENNEYHTEYKSIEN UUSIMINEN 0 210 000 60 000 0
AVUSTUKSET -210 000

YHTEENSÄ 5 230 000 810 000 3 660 000 2 600 000

KUNNALLISTEKNIIKKA 2016 2017 2018 2019
UUDISRAKENTAMINEN 500 000 240 000 250 000 250 000
KUNNOSSAPITO 155 000 345 000 345 000 270 000
VALAISTUS, PINNAT 200 000 600 000 200 000 100 000
YLEISET ALUEET 120 000 120 000 120 000 120 000

YHTEENSÄ 975 000 1 305 000 915 000 740 000

HANKINNAT 2016 2017 2018 2019
YLEISHALLINTO 70 000 55 000 0 0
PERUSTURVAYKSIKKÖ 187 000 47 000 0 0
SIVISTYSYKSIKKÖ 803 129 35 000 0 0
TEKNINEN YKSIKKÖ 100 000 120 000 105 000 50 000

YHTEENSÄ 1 160 129 257 000 105 000 50 000

2016 2017 2018 2019
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO 530 000 330 000 440 000 440 000
MUUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ 7 575 129 2 372 000 4 680 000 3 390 000
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ 8 105 129 2 702 000 5 120 000 3 830 000
TULOT YHTEENSÄ -360 000 -300 000 -300 000 -300 000
NETTOMENOT 7 745 129 2 402 000 4 820 000 3 530 000

KIINTEÄ OMAISUUS KUNNANHALLITUS

TALONRAKENNUS TEKNINEN LAUTAKUNTA

KUNNALLISTEKNIIKKA TEKNINEN LAUTAKUNTA

IRTAIN OMAISUUS

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

 
Vuosien 2018 – 2019 talonrakennusinvestointeihin sisältyy viisi miljoonaa euroa yläasteen ja 
lukion peruskorjaukseen. Lisäksi investointeihin on varattu määrärahat peruskunnallistekniikan 
rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä tuleviin maanhankintoihin ja tietoliikenneverkon raken-
tamiseen. Kunnallistekniikan investointeihin kohdennettua 600 000 euron määrärahaa voidaan 
LED -valaistushankkeen lisäksi kohdentaa Parolan taajaman Hattulantien ja Kinnalantien ris-
teysalueen liikenneympyrän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tämä kohdennus kirjataan käyttö-
suunnitelman 2017 yhteydessä.  
 
Tietoliikenneyhteyksien uusimiseen on varattu TA2017 määrärahat ylioppilaskirjoitusten säh-
köistämiseen 80 000 €, sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien muutoksiin (Effica = E1) 
90 000 €, Marjahatun päiväkodin ja kellarikerroksessa sijaitsevan kunnan johtokeskuksen langat-
toman verkon rakentamiseen 30 000 € ja varaus Juteinitalon langattoman verkon uusimisen 
suunnitteluun 10 000 €. Vuodelle 2018 on varaus Pappilanniemen päiväkodin langattoman ver-
kon uusimiseen 20 000 € ja ylimääräinen varaus muihin tietoliikenneyhteyksien uusimisiin 
40 000 €. Vuodelle 2019 ei ole tehty varausta tietoliikenneyhteyksien parantamiseen mahdollisen 
maakuntauudistuksen vuoksi. 
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11 RAHOITUSLASKELMAOSA  
 

TP 2014 TP 2015 2016 2017 2018 2019

Vuosikate 2 970 3 119 1 761 1 854 2 243 2 934
Tulorahoituksen korjauserät -406 -150 -300 -300 -300 
Satunnaiset erät, netto 505 0 0 0 0 0
 = 1. Tulorahoitus, netto 2 713 1 611 1 554 1 943 2 634
Investointimenot -9 424 -8 105 -2 702 -5 120 -3 830 
Rahoitusosuudet investointeihin 1 344 210
Inv.hyödykkeiden luovutustulot 294 150 300 300 300
 = 2. Nettoinvestoinnit -2 286 -7 786 -7 745 -2 402 -4 820 -3 530 

€/asukas -235 -799 -798 -247 -494 -361 

 = 3. Rahoitusjäämä
 (1. Tulorahoitus+ 2.Nettoinv.) -5 073 -6 134 -848 -2 877 -896 

4. Bruttorahoitustarve
(= Rahoitusjäämä + antolainasaam.
muutokset + lainanlyh.) -9 234 -4 309 -6 422 -4 729 
Antolainasaamisten muutokset 0 0 0 0 0
Lainamäärän muutos; 5 978 6 216 848 2 877 896

Lainanlyhennykset 3 100 3 461 3 545 3 833
Lainanlisäystarve 9 316 4 309 6 422 4 729

Lainakanta 22 411 28 389 34 605 35 453 38 330 39 226
€/asukas 2 301 2 913 3 568 3 644 3 928 4 008

Rahavarat 55 68 150 150 150 150
€/asukas 6 7 15 15 15 15

Nettovelka (rahat-lainat) -22 356 -28 321 -34 455 -35 303 -38 180 -39 076 
€/asukas -2 296 -2 906 -3 552 -3 629 -3 913 -3 993  

 
Hattulan kunnan nettoinvestoinut vuosina 2015 – 2019 ovat yhteensä 26,283 miljoonaa euroa. 
Suurin investointikohde on Juteinikeskuksen monitoimitalo, jonka rahoittamiseen on otettu 10 
miljoonan euron talousarviolaina. Hankkeeseen on saatu valtion rahoitusta yhteensä 1,680 mil-
joonaan euroa. Juteinikeskuksen kokonaiskustannusarvio on 13,680 miljoonaa euroa. Rakennus 
otettiin käyttöön suunnitellusti elokuussa 2016.  
 
Lainakanta nousee vuoteen 2019 mennessä noin 39,2 miljoonaan euroon (4 008 €/asukas), jos 
vuosien 2018 – 2019 investointeihin sisällytetään yläasteen ja lukion peruskorjaus viisi miljoo-
naa euroa. Ilman tätä peruskorjaushanketta lainamäärä vuoden 2019 lopussa olisi 34 miljoonaa 
euroa (3 500 €/asukas). Lainamäärä lisääntyy 2015 – 2019 vajaat 11 miljoonaa ja vuosikate sa-
mana aikana on 11, 9 miljoonaa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on vastaavana aikana lisäänty-
nyt kaksi miljoonaa (ilman sairaanhoitopiirin pakollista varausta lisäys olisi kolme miljoonaa).  
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Koko konsernin rahoituslaskelma 
 
Alla olevassa rahoituslaskelmassa ei ole otettu huomioon Hattula-Kiinteistöt Oy:n katetta (tulot – 
menot), koska talousarviossa ei pidä esittää varsinaista konsernin tuloslaskelmaa ja tasetta. Ne 
esitetään tilinpäätöksessä. Rahoituslaskelmassa on huomioitu Hattula-Kiinteistöt Oy:n lainamää-
rä 31.12.2016 ja lyhennykset. 
 
Vuosikate 2 970 3 119 1 761 1 854 2 243 2 934
Tulorahoituksen korjauserät -406 -150 -300 -300 -300 
Satunnaiset erät, netto 505 0 0 0 0 0
 = 1. Tulorahoitus, netto 2 713 1 611 1 554 1 943 2 634
Investointimenot -9 424 -8 105 -2 702 -5 120 -3 830 
Rahoitusosuudet investointeihin 1 344 210
Inv.hyödykkeiden luovutustulot 294 150 300 300 300
 = 2. Nettoinvestoinnit -2 286 -7 786 -7 745 -2 402 -4 820 -3 530 

€/asukas -235 -799 -798 -247 -494 -361 

 = 3. Rahoitusjäämä
 (1. Tulorahoitus+ 2.Nettoinv.) -5 073 -6 134 -848 -2 877 -896 

4. Bruttorahoitustarve
(= Rahoitusjäämä + antolainasaam.
muutokset + lainanlyh.) -9 234 -5 236 -7 350 -5 656 
Antolainasaamisten muutokset 0 0 0 0 0
Lainamäärän muutos; 5 978 6 216 848 2 877 896

Lainanlyhennykset 3 100 4 388 4 473 4 761
Lainanlisäystarve 9 316 5 236 7 350 5 656

Lainakanta 22 411 28 389 43 882 44 730 47 607 48 503
€/asukas 2 301 2 913 4 524 4 598 4 879 4 956

Rahavarat 55 68 150 150 150 150
€/asukas 6 7 15 15 15 15

Nettovelka (rahat-lainat) -22 356 -28 321 -43 732 -44 580 -47 457 -48 353 
€/asukas -2 296 -2 906 -4 508 -4 582 -4 863 -4 941  

 
 
Konsernin osakasyhteisöjen lainat 31.12.2016 
 
Hattula-Kiinteistöt Oy  6 748 123,59 € 
Vanhustentukiyhdistys ry  1 186 967,83 € 
Nuorten Asuintaloyhdistys ry 1 342 037,16 € 
Yhteensä   9 277 128,48 € 
 
Koko konsernin lainakanta €/asukas 
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12 HENKILÖSTÖKULUT VERTAILU MTA2016 JA TA2017 
 
PALKAT JA PALKKIOT MTA 2016 TA 2017 muutos % Ero €
Vakinaiset -14 147 000 -14 164 000 0,1 -17 000
Sijaiset -751 000 -832 000 10,8 -81 000
Tilapäiset -503 000 -804 000 59,8 -301 000
Erilliskorvaukset -876 000 -867 000 -1,0 9 000
Työllisyyspalkat -300 000 -260 000 -13,3 40 000
Kokouspalkkiot, luottamushenkilöt -76 000 -100 000 31,6 -24 000
Ansionmenetykset, luottamushenkilöt -5 000 -5 000 0,0 0
YHTEENSÄ -16 658 000 -17 032 000 2,2 -374 000
Saadut korvaukset 307 000 301 000 -2,0 -6 000
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ -16 351 000 -16 731 000 2,3 -380 000

HENKILÖSIVUKULUT MTA 2016 TA 2017 muutos % Ero €
KuEL ja VaEl palkkaperusteinen -2 869 351 -2 988 000 4,1 -118 649
KuEL eläkemenoperusteinen -939 000 -656 000 -30,1 283 000
KuEL varhe-maksu -136 000 -142 000 4,4 -6 000
Eläkemaksut yhteensä -3 944 351 -3 786 000 -4,0 158 351
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -351 238 -200 000 -43,1 151 238
Työttömyysvakuutusmaksut -590 544 -506 000 -14,3 84 544
Tapaturmavakuutusmaksut -72 665 -70 000 -3,7 2 665
Muut sosiaalivakuutusmaksut -8 202 -6 000 -26,8 2 202
Muut henkilösivukulut yhteensä -1 022 649 -782 000 -23,5 240 649
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ -4 967 000 -4 568 000 -8,0 399 000

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -21 318 000 -21 299 000 -0,09 19 000  
  
 
Henkilöstökulut ovat 19 000 euroa (- 0,1 %) pienemmät kuin vuoden 2016 muutettu talousarvio. 
Talousarvioon sisältyy henkilöstölisäyksiä ja vähennyksiä verrattuna vuoteen 2016. Yleishallin-
nosta on vähentynyt hallintosihteeri eläköitymisten myötä (0,5 HTV). Perusturvan talousarvioon 
on lisätty hallintolääkärin, hammashuollon henkilöstön (1.1. - 31.3.2017) ja perusterveydenhuol-
lon toimistosihteerin tehtävät. Sivistyksen talousarviossa on varaus kuntouttavan luokan perus-
tamiseen liittyen kolme uutta tehtävää. Teknisen talousarviossa on henkilöstövähennyksiä eli 
tukipalvelupäällikön, siivoustyönjohtajan ja ruokapalvelupäällikön tehtäviin ei ole varattu määrä-
rahoja.  
 
Kilpailukykysopimuksen mukaan kuntien henkilöstömenot vähenevät henkilöstömäärän pysyes-
sä ennallaan, koska lomarahoja leikataan 30 %, vuosityöaikaa pidennetään 24 tuntia eikä sopi-
muskaudella 1.2.2017 – 31.1.2018 ole palkankorotuksia. Lisäksi työnantajamaksuja alennetaan 
ja vastuuta siirretään palkansaajille. Hattulan eläkemenoperusteiset maksut alenevat 283 000 
euroa vuoteen 2016 verrattuna. Tämä johtuu siitä, että ennen vuotta 2005 eläkkeelle jääneiden 
määrä on vähentynyt luonnollisen poistuman kautta. Kaikkien kuntien maksuosuudet ovat vä-
hentyneet samassa suhteessa. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken vuoden 2004 loppuun men-
nessä karttuneiden eläkkeiden toteutuneiden eläkemenojen suhteessa. 
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13 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT BRUTTOKULUT JA -TUOTOT 
TOIMIELIMITTÄIN, VERTAILU TA2016 ja TA2017 
 
KÄYTTÖTALOUSOSA TAE2017 TAE2017 TAE2017

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

Toimintakulut € MTA2016 Toimintatuotot € MTA2016 € MTA2016

TOIMIELIN/TULOSALUE

KUNNANHALLITUS

Yhteensä 2 321 000 4,2 -2,2 743 000 6,9 14,7 -1 578 000 -8,5 3,6

PERUSTURVALAUTAKUNTA

SOSIAALITOIMI 11 723 000 21,3 -4,5 2 039 000 18,8 -9,1 -9 684 000 -3,5 21,9

TERVEYDENHUOLTO 15 318 000 27,8 -0,5 100 000 0,9 100,0 -15 218 000 -0,8 34,4

Yhteensä 27 041 000 49,1 -2,3 2 139 000 19,8 -6,7 -24 902 000 -1,9 56,3

SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSTOIMI 17 762 000 32,3 2,6 1 363 000 12,6 -7,3 -16 399 000 3,5 37,1

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

Yhteensä 18 132 000 32,9 2,6 1 363 000 13,0 -16 769 000 3,4 37,9

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN TOIMI 6 234 000 11,3 0,9 6 459 000 59,6 5,6 225 000 -451,6 -0,5

PELASTUSTOIMI 628 000 1,1 -0,3 -628 000 -0,3 1,4

JOUKKOLIIKENNE 330 000 0,6 0,0 10 000 0,1 -320 000 10,3 0,7

Yhteensä 7 192 000 13,1 0,7 6 469 000 59,7 5,1 -723 000 -26,5 1,6

RAKENNUSLAUTAKUNTA 355 000 0,6 -3,5 115 000 1,1 -8,0 -240 000 -1,2 0,5

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 55 041 000 100,0 -0,3 10 829 000 100,0 1,3 -44 212 000 -0,7 100,0  
 
 
 
 
Toimielimen osuus ulkoisista ja sisäisistä toimintakuluista % 
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14 TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT TP2014 – TS2019 
 
Tunnusluvuissa on Hattulan kunnan talouden tunnusluvut ilman konsernia. 
 
HATTULA, 1 000 € TP2014 TP2015 MTA2016 TAE2017 Muutos % TS2018 TS2019
Ulkoiset toimintatuotot 6 136 6 007 5 975 5 478 -8,3 5 615 5 755
Ulkoiset toimintakulut 48 614 49 058 50 515 49 690 -1,6 49 839 50 188
Toimintakate -42 478 -43 051 -44 540 -44 212 -0,7 -44 224 -44 433
Toimintakate €/asukas -4 362 -4 417 -4 592 -4 544 -1,0 -4 532 -4 540

Valtionosuudet 10 276 9 518 9 850 9 432 -4,2 9 300 9 150
Valtionosuudet €/asukas 1 055 977 1 015 969 -4,5 953 935
Verotulot 35 322 36 768 36 470 36 750 0,8 37 300 38 350
Verotulot €/asukas 3 627 3 772 3 760 3 777 0,5 3 822 3 918

Verotulot + valtionosuudet 45 598 46 286 46 320 46 182 -0,3 46 600 47 500
Verotulot + valtionosuudet €/as. 4 683 4 749 4 775 4 747 -0,6 4 775 4 853

Vuosikate 2 970 3 119 1 761 1 854 5,3 2 243 2 934
Vuosikate €/asukas 305 320 182 191 5,0 230 300
Poistot 1517,4 1550,8 1550 1770 14,2 1810 1850
Vuosikate/poistot % 196 201 114 105 -7,8 124 159

Tilikauden tulos 1 958 1 568 211 84 -60,2 433 1 084
Tilikauden tulos €/asukas 201 161 22 9 -60,3 44 111

Kumulatiivinen ylijäämä 4 785 6 354
SHP pakollinen varaus 1 315
Kum. ylijäämä - varaus 4 785 5 039 5 250 5 334 1,6 5 767 6 851
Kumulatiivinen ylijäämä €/as. 491 517 541 548 1,3 591 700

Bruttoinvestoinnit 3 843 9 424 8 105 2 702 -66,7 5 120 3 830
Rahoitusavustukset 136 1 334 210
Nettoinvestoinnit 3 707 8 091 7 895 2 702 5 120 3 830
Nettoinvestoinnit €/asukas 381 830 814 278 -65,9 525 391

Lainamäärä 22 411 28 389 34 605 35 453 2,5 38 330 39 226
Lainamäärä €/asukas 2 301 2 913 3 568 3 644 2,1 3 928 4 008
Saadut ennakot 120 135 135 135 135 135
Käyttötulot 51 734 52 293 52 295 51 660 -1,2 52 215 53 255
Suht. velkaantuneisuus % 54,7 63,6 74,3 77,2 3,8 82,1 80,5
Keskim. työttömyysaste 8,40 % 9,20 % 7,60 % 7,30 % -3,9 7,00 % 7,00 %

Arvio Arvio Arvio Arvio
Asukasluku 31.12. 9 738 9 747 9 700 9 729 9 758 9 788  
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