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1 Kunnanjohtajan katsaus 

 
 

Päättyvä vuosi 2020 on ollut Hattulassa muutosten aikaa. Organisaatiouudis-
tus on toteutunut, vaikka yksityiskohtia hiotaan vielä ainakin vuoden loppuun 
saakka. Lisäksi keväällä alkanut poikkeuksellinen korona-tilanne on hämärtä-
nyt kunnan taloudellisia realiteetteja. Erittäin pahalta näyttänyt taloustilanne 
on, kiitos lähinnä valtion toimien, muuttunut paremmaksi. Päättyvä vuosi 2020 
tulee olemaan ylijäämäinen ja niin näyttäisi käyvän myös ensi vuonna. 

Emme saa kuitenkaan antaa parantuneen tilanteen hämätä, kun tulevien vuo-
sien talousarvioita laaditaan. Hattulan talouden tasapainottamistarve ei ole 
häipynyt mihinkään, vaan se on edelleen noin 3 miljoonaa euroa vuosina 
2021-23. Tasapainottaminen tarkoittaa sekä tulojen lisäyksiä, että menojen 
leikkauksia. Mitä enemmän saamme tuloja, sitä kevyempi on leikkauslista. Ta-
sapainottaminen on onneksi vielä omissa käsissä, mutta se edellyttää päätök-
siä.  

Kunnan talousarviossa suurimmat menoerät ovat henkilöstökulut ja palvelu-
jenostot. Suurin tuloerä on taasen verotulot. Näihin suuriin kokonaisuuksiin 
pureudumme jatkossa mm. seuraavin keinoin. 

- Henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen. Hyvinvoiva henkilöstö on organi-
saation voimavara. Hyvinvoiva henkilöstö on enemmän töissä kuin sai-
raana. Vuonna 2019 sairaspoissaolot aiheuttivat Hattulalle noin miljoonan 
euron kustannuslisän, joka suuruudeltaan vastaa kunnan vuosittaista ta-
louden tasapainotustarvetta. Tähän on puututtava. 

- Nykyiset toimintatavat analysoidaan ja yritetään löytää kustannustehok-
kaampia tapoja tehdä asioita. Meidän on puututtava kustannuskehityk-
seen, joka tällä hetkellä on liian jyrkästi kasvava. Meidän pitää löytää Hat-
tulan malli, missä palvelujen taso on riittävä, mutta kustannuskehitys sie-
dettävä.  

- Hattulasta on saatava ”matalan kynnyksen kunta”. Ilman uusia työpaikkoja 
ja väestön kasvua, meidän on vaikea ylläpitää haluamiamme palveluja. 
Meidän on saatava kuntaan uusia veronmaksajia sen lisäksi, että nykyiset 
säilyvät. Meidän on kehitettävä palvelukulttuuria ja -asenteita. Tällä het-
kellä kuntamme maine ei ole kaikilta osin sellainen, jonka sen haluaisimme 
olevan. 
 

Vuoden 2021 talousarviossa on noin miljoonan verran tasapainotustoimia. 
Tästä noin puolet on toimintatapoihin liittyviä tehostustavoitteita. Mikäli näissä 
onnistumme, kuten myös tulojen lisäyksissä, tulevien vuosien tasapainotus-
vaatimukset ovat kevyempiä. Mikäli emme onnistu, voidaan tulevina vuosina 
joutua tekemään hyvinkin kipeitä toimenpiteitä. 
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Hattula kykenee investoimaan vuodessa noin 2 milj. euroa ilman että kun-
tamme lainataakka kasvaa. Tältä pohjalta on tehty myös tulevien vuosien in-
vestointisuunnitelma, jonka suurimmat hankkeet ovat Parolan koulukampus 
sekä tehostetun palveluasumisen palvelutalo. Parhaillaan selvitetään erilaisia 
rahoitusvaihtoehtoja.  

Koulukampuksen II-vaihe on merkitty investointisuunnitelmassa vuodelle 
2024, mutta toteutuakseen se edellyttää tarkempia laskelmia nykyisten tilojen 
riittävyyden ja oppilasmäärien ennusteiden suhteen. Lisäksi on huomioitava 
lukion edellyttämät ratkaisut. 

Tulevat vuodet eivät ole taloudellisesti helppoja, mutta onneksi meistä jokai-
nen voi vaikuttaa asioihin siten, että mahdollisuutemme onnistua kasvavat. 
Eniten tässä vaikuttaa jokaisen asenne. Meidän on keskityttävä kunnan tule-
vaisuuden kannalta tärkeisiin asioihin ja katse on suunnattava huomiseen eikä 
eiliseen. Totuus nimittäin on, että huomiseen voimme vielä vaikuttaa.  

 

Hattulassa    11.2020 

 

Pekka Järvi 

Vs kunnanjohtaja 
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2 Yleisperustelut 

2.1 Kuntastrategia 

Valtuusto on kokouksessaan 9.11.2016 hyväksynyt kuntastrate-
gian Hattula 2021, jonka tehtävänä on määritellä kunnan tulevai-
suuden kuva.  
 
Arvomme: Taloudellisuus, itsenäisyys ja yhteisöllisyys 
 
Toiminta-ajatuksemme: Vireä Hattula tarjoaa mukautuvia palve-
luita lähellä kuntalaisia. 
 
Visiomme 2021: Hattula on helposti lähestyttävä kumppani, joka 
mahdollistaa viihtyisän ja turvallisen 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” 
 
”Turvataan monipuolinen harrastaminen ja tekeminen” 
 
”Tuetaan terveyttä ja elämänlaatua” 
 
 
2. Mukautuvat palvelut lähellä  
 
Kykenemme mukauttamaan ja räätälöimään palveluitamme erilai-
siin tarpeisiin asiakas- ja henkilöstöpalautteen sekä aktiivisen 
seurannan keinoin. Laadukas viestintä on osa prosessia. Sillä tur-
vataan tiedon vuorovaikutteisuus, kuntalaisten ja kumppaneiden 
tiedontarve, palvelujen kehittäminen sekä palvelutyytyväisyys. 
 
”Tarjotaan laadukasta ja sujuvaa palvelua” 
 
”Osallistetaan kuntalaisia ja kumppaneita” 
 
”Omistaudutaan asiakkaalle” 
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3. Asiantuntijuuden johtaminen  
 
Henkilöstö on tärkein voimavaramme. Korkealuokkainen osaami-
nen ja sen maksimaalinen hyödyntäminen turvataan vuorovaikut-
teisella ja kunnioittavalla johtamisella, joka kannustaa ideointiin ja 
huomioi henkilöstön erilaiset ominaisuudet ja vahvuudet. 
Asiantuntijuuden säilyminen ja kehitys alkavat suunnitelmallisista 
rekrytoinneista, työhyvinvoinnista, koulutuksesta sekä henkilöstö-
lähtöisyyden vahvistamisesta. 
 
”Kannustetaan ja tehdään yhdessä” 
 
”Ymmärretään asiakkaiden erilaisia tarpeita” 
 
”Tuetaan henkilöstön monitaitoisuutta ja hyvinvointia” 
 
 
4. Jatkuva arviointi 
 
Tuottavuuden kasvu edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja 
puntarointia. Tämä toteutuu palautteen, kokemusten, tutkimustie-
don, mittareiden, lainsäädännön ja toimintaympäristön vaatimus-
ten pohjalta. Arvioimme toimintaympäristöä positiivisen kriittisesti, 
kehitämme sitä tarpeen mukaan ja valmennamme henkilöstöä ta-
loudelliseen sekä luovaan ajatteluun.  
 
”Pitkäjänteisyyttä suunnitteluun” 
 
”Hyödynnetään digitalisaatio ja yhdistetään voimavaroja” 
 
”Vahvistetaan yksilöiden roolia - henkilöstön ja asiakkaiden” 
 
Strategiasta on johdettu sitovat toimielinten valtuustoon nähden 
tavoitteet vuodelle 2021. Tavoitteet löytyvät käyttötalousosasta.  

 
 

2.2 Toimintaympäristö 

2.2.1 Toimintaympäristön kehitys 

Väestö  
Koko Kanta-Hämeen väestömäärä on pitkällä aikavälillä kasvanut 
tasaisesti, mutta viimeiset vuodet ovat olleet väestönkasvun näkö-
kulmasta haasteellisia, sillä sekä luonnollinen väestönlisäys että 
maakuntien välinen nettomuutto ovat olleet raskaasti miinusmerk-
kisiä. Vuonna 2019 väestökehityksen suunta kuitenkin kääntyi 
selvästi parempaan, sillä esimerkiksi maakuntien välinen netto-
muutto oli vain marginaalisesti miinusmerkkinen (-28), kun se 
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vuotta aiemmin oli 7601. Vuonna 2020 kehitys on jatkunut varovai-
sen myönteisenä, sillä maakunta houkutteli tammi-syyskuussa tu-
lomuuttoa enemmän kuin kahdeksaan vuoteen. 

 
Hattulan viime vuosien väestökehitys mukailee maakunnan kehi-
tystä. Asukasluku kasvoi voimakkaasti 2000-luvun alkuvuosina, 
mutta viime vuosina väestömäärä on pienentynyt. Vuosien 2019 
ja 2020 (tammi-syyskuu2) perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että 
käänne lievästi parempaan suuntaan on tapahtunut.  
 

 
 

 
Väestönkasvua jarruttaa vähäinen syntyvyys. Hattulassa syntyi 
vuonna 2019 vain 76 lasta, eikä vuonna 2020 ole tapahtunut 
käännettä (47 syntynyttä lasta 1-9/2020). Esimerkiksi vielä vuo-
sina 2012-2015 syntyi kunnassa keskimäärin 104 uutta lasta per 
vuosi. Syntyvyyden voimakas väheneminen näkyy myös Tilasto-
keskuksen vuonna 2019 julkaistussa väestöennusteessa, joka en-
nakoi huomattavasti aiempaa negatiivisempia väestönkasvunäky-
miä. Nykykehityksen jatkuminen muokkaisi toteutuessaan huo-
mattavasti myös Hattulan ikärakennetta. Tilastokeskuksen väestö-
ennusteen mukaan esimerkiksi vuonna 2030 olisi Hattulassa 0-
14-vuotiaita lapsia yli 400 vähemmän kuin vuonna 2019, kun taas 
samaan aikaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa reilusti yli 500 
henkilön verran. Väestön ikärakenteen muuttuminen onkin keskei-
nen kunnan toimintaympäristöön vaikuttava tekijä lähivuosina. 
 
Työllisyys3  
Hattulan työttömyysaste on viime vuosina ollut suhteellisen pieni. 
Esimerkiksi vuoden 2019 lopussa työttömien työnhakijoiden 
osuus työvoimasta oli Hattulassa 6,4%, kun Kanta-Hämeessä 
osuus oli 8,8 % ja koko Suomen lukema oli 9,8 %.  
 

                                            
1 Hämeen Liitto – Väestökehitys. https://www.hameenliitto.fi/wp-content/uploads/2020/02/Vaestonkehitys_tilastoja_kantahame.pdf 
2 Hämeen Liitto – Väestökatsaus https://www.hameenliitto.fi/ennakointi-ja-tietopalvelut/tilastot-ja-tietografiikka/vaestokatsaus/ 
3 Hämeen liitto – Työttömyys https://www.hameenliitto.fi/ennakointi-ja-tietopalvelut/tilastot-ja-tietografiikka/tyottomyys/ 
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Vuoden 2020 aikana koronakriisi on kuitenkin lisännyt voimak-
kaasti työttömien työnhakijoiden määrää niin Hattulassa kuin 
muissakin kunnissa. Esimerkiksi Hattulassa oli syyskuun viimei-
senä päivänä vuonna 2020 yhteensä 348 työtöntä työnhakijaa, 
kun vuotta aiemmin määrä oli 254, kasvua siis peräti 30 %. Syys-
kuun työttömyysaste kunnassa oli 7,4 %. Pitkäaikaistyöttömien 
määrä oli 30.9.Hattulassa 84. Työttömistä työnhakijoista 33 oli 
alle 25-vuotiaita ja 139 yli 50-vuotiaita4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Työttömyyden kasvusta huolimatta Hämeen liitto näkee tilanneku-
vassaan5, että Kanta-Häme on kuitenkin selvinnyt koronakriisistä 
suhteellisin maltillisin vaurioin. Maakunta on kohtuullisen muutos-
joustava. Sijainti Suomen kasvukäytävällä on hyvä. Elinkeinora-
kenne on monipuolinen ja julkisen sektorin työpaikkojen osuus on 
korkea. Tulevaisuuden näkymä on kuitenkin maakuntaliiton mu-
kaan huolestuttava. Muutosjoustavuuden kääntöpuolena kriisit 
puraisevat Kanta-Hämettä muuta Suomea myöhemmin ja toipumi-
nen on hitaampaa. 
 
Erityisen merkittävänä toimintaympäristön muutostekijänä tulevai-
suudessa on myös maan hallituksen valmisteleva sote-uudistus, 
joka toteutuessaan vaikuttaa voimakkaasti kunnan tehtäviin ja ta-
louteen. 
 

                                            
4 Lähde: TEM, Työnvälitystilasto 
5 Hämeen liitto – Kanta-Hämeen aluekehityksen laadullinen tilannekuva  
https://www.hameenliitto.fi/wp-content/uploads/2020/10/Kanta-Hameen-aluekehityksen-tilannekuva-
300920.pdf 
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2.3 Taloudelliset lähtökohdat 

2.3.1 Kansantalouden kehitysnäkymät 

Koronavirus on vuoden 2020 aikana vaikuttanut voimakkaasti 
maailmantalouteen ja sen ennusteisiin. Viruksen leviämisen eh-
käisemiksi tehdyt maailmanlaajuiset rajoitustoimenpiteet ovat tuo-
neet talouteen poikkeuksellisen voimakkaan iskun ja lisännyt epä-
varmuutta.  
 
Valtiovarainministeriön6 mukaan Covid-19-pandemia on supista-
nut Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan ta-
louksista alkuvuonna. Tästä huolimatta pandemia on iskenyt Suo-
meenkin voimalla, ja sillä on merkittäviä työllisyys- ja tulovaikutuk-
sia myös Suomessa. VM:n ennusteen mukaan talouden toipumi-
nen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitä-
jien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauk-
sena. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jat-
kumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. 
BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022. 
 
Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan työllisyys supistuu 
Suomessa 2 % v. 2020 ja alkaa palautua vuoden 2021 loppupuo-
lella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin v. 2021. Työllisyys-
aste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin v. 2024. 
 
Merkittävää on, että julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä 
vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin 
suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja me-
nojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet 
hallituksen päättämät covd-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tu-
kitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti ali-
jäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan. 

2.3.2 Kuntatalouden tulevaisuuden näkymiä 

Kuntatalouden näkymät ovat syksyllä 2020 poikkeuksellisen 
haastavat7. Tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous jatkoi heikke-
nemistään vuonna 2019. Vuoden 2019 tilinpäätöstietojen mukaan 
kuntatalouden toimintakate heikkeni noin 1,3 mrd. euroa ja vuosi-
kate noin 0,3 mrd. euroa. Samaan aikaan kuntatalouden laina-
kanta jatkoi kasvuaan 2,5 mrd. eurolla yhteensä 21,9 mrd. euroon 
Lisäksi yleinen taloudellinen kehitys kääntyi hienoiseen laskuun jo 
vuoden 2019 loppupuoliskolla, joten kuntatalous lähti vuoteen 
2020 erittäin haastavista lähtökohdista. 
 

                                            
6 Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, syksy 2020 
7 Valtiovarainministeriö: Kuntatalousohjelma vuodelle 2021, Syksy 2020 
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Vuoden 2020 alussa Suomeen levinnyt koronaviruspandemia ja 
sitä seuranneet hallituksen asettamat rajoitustoimet vaikuttivat 
voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen 
osana. Pandemia on tuonut kunnille merkittäviä kustannuksia ja 
vaikuttanut mm. verotulojen ja maksutuottojen kertymään negatii-
visesti. 
 
Valtio on reagoinut koronaviruksen kunnille tuomiin haasteisiin 
voimakkaasti. Hallitus on tukenut kuntakenttää kahdella suoralla 
koronatukipaketilla sekä monilla muilla tukitoimilla. Ensimmäinen 
tukipaketti ylsi 1,4 miljardiin euroon ja toinen 1,45 miljardiin eu-
roon. Valtio on mm. luvannut, että kunnille ja sairaanhoitopiireille 
korvataan täysimääräisesti koronavirukseen liittyvät välittömät 
kustannukset, kuten testaus ja potilaiden hoito, niin kauan kuin 
tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät. 
Vuoden 2021 talousarvioesityksessä näihin toimiin ehdotetaan 
1,66 mrd. euroa. Tukisummia voidaan pitää aiemmin tehtyihin 
päätöksiin peilaten poikkeuksellisen suurina8.  

 
Valtiovarainministeriön ennusten mukaan valtion tukitoimet kun-
nille ja kuntayhtymille helpottavat kuntatalouden tilannetta vuonna 
2020, mutta talouden hidas toipuminen yhdessä väestön ikäänty-
misen ja rakennuskannan iästä ja muuttoliikkeestä aiheutuvien in-
vestointipaineiden kanssa pitävät kuntatalouden tulojen ja meno-
jen epätasapainon mittavana koko ennusteperiodin. Suhdanteen 
lisäksi kuntataloutta rasittavat rakenteelliset ongelmat. Väestön 
ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvua ja hei-
kentää verotulojen kehitystä. Covid-19-epidemian lisäksi kuntata-
louden toimintamenoja kasvattaa ensi vuonna mm. kunta-alan so-
pimusratkaisu, joka lisää kunta-alan työvoimakustannuksia 2,07 
prosenttia. Luku ei sisällä kilpailukykysopimuksen vuosityöajan 
pidennyksen poistumisen vaikutusta, jonka vaikutus työvoimakus-
tannuksiin arvioitiin neuvotteluiden yhteydessä noin 1,33 prosen-
tin suuruiseksi. 
 
Kuntaliiton näkemyksen mukaan koronapandemian vuoksi kaikki 
ennusteet sisältävät nyt hyvin suuria riskejä niin parempaan suun-
taan kuin alaspäin. VM:n julkisen talouden ennuste pohjautuu ole-
tukselle, että koronapandemia kehittyy Suomessa hallitusti ja ta-
lous lähtee maltilliseen kasvuun sen jälkeen. Pandemian kiihtymi-
nen ja uusien rajoitustoimien laaja käyttöönotto on ennusteen 
merkittävin alasuuntainen riski. Myös yritystoiminnan toimintaedel-
lytysten heikentyminen julkisen tuen väistyessä ja työttömyyden 
lisääntyminen ovat tässä vaiheessa jopa todennäköisiä riskejä 
alaspäin. Toteutuessaan nämä vaikuttaisivat kuntatalouden kehi-

                                            
8 Kuntaliitto 8.10.2020 https://www.kuntaliitto.fi/talous/paaekonomistin-palsta/kuntatalouden-kehitysarvio-
poikkeuksellisen-myonteinen 
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tysarvioon huomattavasti. Kunnittaiset erot niin talouskehityk-
sessä kuin kuntatalouden tilanteessa tulevat olemaan lähivuosina 
suuria. 
 

 

2.3.3 Hattulan kunnan talous 

Hattulan kunnan tilinpäätös vuodelta 2019 oli selvästi heikoin sit-
ten vuoden 2012. Poikkeuksellisen hankala vuosi korostaa talou-
den tasapainottamistyön tärkeyttä. Kunnan taseeseen kertynyt yli-
jäämä supistui merkittävästi, ja väestörakenteen muutokset ja 
kunnan rakennusomaisuuteen kohdistuvat korjausvelka tuovat 
mukaan paineita investointeihin ja käyttötalousmenojen kasvatta-
miseen. Suurena uhkakuvana on kuntakonsernin velkaantuminen 
ja taseessa olevan puskurin häviäminen.  
 
Erityisen huolestuttavaa on kunnan rahoituslaskelman ja taseen 
synkät tunnusluvut. Toiminnan ja investointien rahavirta on vii-
meisten vuosien ajalta kokonaisuutena raskaasti miinusmerkki-
nen, joten investointeja toteutetaan lainarahoituksella. Esimerkiksi 
vuonna 2019 oli kunnan vuosikate vain noin 0,4 milj. euroa. 
 

 
 
Omavaraisuutta ja lainanhoitokatetta kuvaavat tunnusluvut ovat 
heikkoja. Hattulan kunnanvaltuusto reagoi talouden haasteisiin 
nostamalla kunnallisveroprosenttia sekä tarkistamalla kiinteistöve-
roja vuodelle 2020. Vuoden 2020 talousarvio hyväksyttiin lopulta 
noin 0,8 milj. euroa ylijäämäisenä. 
 
Vuoden 2020 aikana ovat kunnan talousnäkymät vaihdelleet voi-
makkaasti johtuen koronaviruksen tuomasta epävarmuudesta. 
Vielä ensimmäisessä osavuosikatsauksessa ennustettiin noin 1,3 
milj. euron alijäämää. Vuoden aikana päätetyt valtion tilapäiset 
koronatukitoimet kunnille ovat kuitenkin tuoneet kunnalle noin 2,2 
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milj. euron lisäyksen valtionosuuksiin, minkä lisäksi verotuloen-
nusteet ovat kertyneet myönteisesti. Toisen osavuosikatsauksen 
ennusteena onkin niukasti ylijäämäinen tulos vuodelle 2020.  
 
Tukitoimet jatkuvat myös vuonna 2021, mikä tekee eri vuosien 
vertailun talousnäkökulmasta haastavaksi. Tilapäiset koronatuet 
antavatkin hieman virheellisen kuvan kunnan taloudellisesta tilan-
teesta. Verotulojen kasvun heikko trendi yhdistettynä mm. väes-
tön ikääntymisen mukanaan tuomaan kustannusten kasvuun joh-
taa siihen, että kunnan taloudessa on vuositasolla noin 2,5-3 milj. 
euron tasapainottamistarve. Tätä varten on vuonna 2020 kokoon-
tunut talouden tasapainottamistoimikunta, joka on pyrkinyt löytä-
mään keinoja kunnan talouden saamiseksi kestävälle uralle. 
Tämä antaa hyvän pohjan menestymiselle poikkeuksellisen epä-
varmojen aikojen vallitessa. 
 

2.4 Hattulan kunnan organisaatio ja henkilöstö 

Hattulan kunnan organisaatiorakenne päivitettiin vuoden 2020 ai-
kana. Uusi organisaatiomalli astui voimaan 1.10.2020. Uusi toi-
minnallinen organisaatio jakautuu kahteen toimialaan: elinvoima-
toimialaan sekä hyvinvointitoimialaan. Näiden lisäksi talousar-
viorakenteessa on Kuntajohtamisen alle koottu kunnanvaltuuston, 
kunnanhallituksen, keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan 
sekä kunnanjohtajan kustannukset. 
 
Kunnan henkilöstön määrä vaihtelee hieman riippuen vuoden-
ajasta.  Budjetti sisältää eräitä henkilöstömäärän lisäysesityksiä, 
jotka selittyvät pääosin kunnille osoitetuilla lisävelvoitteilla.  

 
 
 
Henkilöstö 

Henkilöstömäärä TP 2019  TA 2020  TA 2021  Muutos  
Vakinaiset 394  412  417 +7 

Määräaikaiset 134  133  133 0 
Yhteensä 528  543  550 +7  

 
Esitetyt henkilöstöresurssin muutokset: 
 
Hyvinvointitoimiala 
  

- Willa Katinala 4 hoiva-avustajaa (lakimuutos henkilöstömitoituk-
sesta)  
- Lähihoitaja vakituinen varahenkilöpooliin  
- Sosiaalipalveluiden ohjaaja vammaispalveluiden sosiaalityöhön  
- Juteinikodin emännän siirto elinvoimatoimialalle (sisäinen siirto) 
- Etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistaminen 
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Elinvoimatoimiala 

Ei esitettyjä muutoksia henkilöstön resursoinnissa. 

 

3 Sitovuus ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 

3.1 Taloutta ja toimintaa koskevat ohjeet ja säännöt 

 
Kuntien taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 13. 
luku, kirjanpitolaki ja -asetus, kirjanpitolautakunnan ja sen kunta-
jaoston antamat ohjeet sekä kunnan hallintosääntö, kunnan talou-
den hoitoa ja sisäistä valvontaa koskevat yleisohjeet, talousarvio 
ja taloussuunnitelma sekä poistosuunnitelma. Kuntalain 112 – 
125 pykälissä on säännökset kunnan kirjanpidosta, tilinpäätök-
sestä, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja tilintarkastuksesta. Ta-
lousarviossa valtuustotason sitovat toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet perustuvat voimassa olevaan strategiaan. 
 
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 kirjanpi-

dollisesta käsittelystä 
 rahasto- ja varauskirjauksista. 

3.2 Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelmien hyväksyminen 

Talousarvion ja -suunnitelman laadinnan perusteena kunnissa 
ovat voimassa oleva strategia, taloussuunnitelma, edellisen vuo-
den tilinpäätös, kuluvan vuoden talousarvio ja tilinpäätösennuste 
sekä valtuuston mahdolliset kannanotot. Kuntalaki edellyttää, että 
taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enin-
tään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Kuntalain mu-
kaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousar-
viota. Talousarvio on sitova ohje kunnanhallitukselle, lautakunnille 
ja viranhaltijajohdolle. 
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Talousarviossa hyväksytään kunnan valtuustotason sitovat toi-
minnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Sitoviksi toiminnallisiksi ta-
voitteiksi hyväksytään mitattavissa olevat tavoitteet, joihin voidaan 
kunnan omilla toimenpiteillä vaikuttaa. Sitovien tavoitteiden lisäksi 
voidaan esittää perusteluina ja informaationa muita tavoitteita, 
jotka ovat toimintaa ohjaavia sekä ohjeellisia, joiden oleellisista 
poikkeamisista on raportoitava toimielimille. 
 
Hattulan kunnan talousarviossa on noudatettu nettoperiaatetta 
1.1.2018 alkaen. Valtuusto hyväksyy jokaiselle toimielimelle ulkoi-
set toimintatuotot ja toimintakulut, joiden erotus eli ulkoinen toi-
mintakate on valtuustoon nähden sitova määräraha. Toimin-
nalliset tavoitteet vuodelle 2021 ovat esitetty toimielimittäin käyttö-
talousosassa ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia. 
 
Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät 
ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotuotot, valtionosuu-
det ja suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelmaosassa val-
tuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat ve-
rotulot, valtionosuudet, korkotulot, muut rahoitustulot, korko-
menot, muut rahoitusmenot, satunnaiset kulut ja -tuotot. 
 
Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle 
ja neljälle seuraavalle vuodelle. Useamman vuoden aikana toteut-
tava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointimäärärahat 
ovat sitovia talousarviossa esitettyjen investointihankkeiden 
mukaisesti. Valtuuston hankeryhmälle tai hankkeelle hyväksymät 
menot ja tulot ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston 
päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hank-
keen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrä- ra-
haa. Valtuuston sitovin perusteluihin hyväksymiä määrärahoja ei 
saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen, eikä 
määrärahaa saa ylittää ilman valtuuston päätöstä. Pysyvien vas-
taavien omaisuushankinnan arvonlisäveroton raja on 10 000 €. 
Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalou-
den määrärahoilla. 
 
Rahoitusosassa osoitetaan miten talousarvio vaikuttaa kaupungin 
maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelmassa valtuusto hyväksyy 
antolainojen vähennyksen, antolainojen lisäyksen sekä pit-
käikäisten lainojen vähennyksen ja lisäyksen. 
 
Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen 
täytäntöönpanomääräyksin lautakuntien ja muiden viranomaisten 
noudatettavaksi. Toimielinten tulee laatia heti alkuvuodesta käyt-
tötalous- ja investointiosassa osoitetuista määrärahoista ja tuloar-
vioista käyttösuunnitelmat, joilla tarkistetaan asianomaisen toimie-
limen talousarvioehdotukseen sisältynyt käyttösuunnitelma val-
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tuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan teh-
tävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Samassa yhtey-
dessä toimielimet hyväksyvät omalta osaltaan tarkemmat toi-mie-
limiin nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet. 
 
Asianomainen toimielin jakaa toimialalle myönnetyt määrärahat ja 
tuloarviot toimialojen palvelualueille ja päättää niiden käytöstä. 
Suoraan toimielimen alaisuudessa oleva tilivelvollinen viranhaltija 
jakaa osamäärärahan edelleen palveluyksiköille ja kustannuspai-
koille päättää sen käytöstä toimielimen vahvistaman käyttö-suun-
nitelman puitteissa. 

 

3.3 Määrärahat, tuloarviot ja tavoitteiden seuranta 

3.3.1 Määrärahamuutokset 

Hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden 
jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeusta-
pauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion 
muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muu-
tosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toimin-
nallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia ta-
voitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitet-
tävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 
 
Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toi-
minta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talous-
arvioon varattu määräraha varmasti riittää. Valvontavastuu kuuluu 
tilivelvollisten viranhaltijoiden ohella lautakunnille ja kunnanhalli-
tukselle. 
 

3.3.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta 

Viranhaltijajohdon ja muiden tilivelvollisten tulee jatkuvasti seurata 
talousavion ja sen käyttösuunnitelmien toteutumista ja saattaa 
mahdolliset poikkeamat asianomaisen toimielimen tietoon. Toi-
mielimen on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mi-
käli on ilmeistä, että talousarvio ei toteudu suunnitellulla tavalla. 
Reaaliaikainen talouden toteutuma toimielintasolla raportoidaan 
kunnan johtoryhmälle, kunnanhallitukselle ja lautakunnille kuukau-
sittain. Raportoinnista toimielimille vastaavat toimielinten esitteli-
jät. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmata-
son raportoinnilla ja lisäksi ne esittävät sanallisen selvityksen 
mahdollisten poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poik-
keamien hallitsemiseksi tarvitaan. Investointien toteutumisesta ja 
toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kunnanhallitukselle 
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ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Mer-
kittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpi-
teistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. 
 
Valtuustolle talousarvion toteutumisesta niin käyttötalouden kuin 
investointienkin osalta raportoidaan laajemmin osavuosikatsauk-
sissa seuraavasti: ensimmäinen osavuosikatsaus annetaan ajalta 
1.1. – 30.4. ja toinen 1.1. – 31.8. Elokuun tilanteen perusteella 
tehdään välitilinpäätösennuste ja raportissa arvioidaan myös toi-
minnallisten tavoitteiden toteutumista talouden lisäksi. Vuoden 
kolmas raportti on virallinen tilinpäätös, jonka on oltava valmis 
31.3. mennessä. Tilinpäätös käsitellään valtuustossa viimeistään 
talousarviovuotta seuraavan vuoden kesäkuun kokouksessa. 
 

3.3.3 Tilivelvollisten määrittely 

Tilivelvolliset määritellään kunkin vuoden talousarvion yhtey-
dessä. Kuntalain tulkintateoksen (Harjula-Prättälä 2015 s. 821) 
mukaan tilivelvollisten luettelon hyväksyminen kuuluu valtuustolle. 
Tilivelvollisten määritteleminen liittyy sisäisen valvonnan ketjun 
varmistamiseen. Tilivelvolliset on määriteltävä mm. siksi, että val-
tuuston vastuuvapauslausunto tilinpäätöksestä kohdistuu tilivel-
vollisiin.  
 
Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toiminta tulee val-
tuuston arvioitavaksi. Näin ollen tilivelvolliseen voidaan kohdistaa 
tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja tilivelvolliselle voidaan 
myöntää vastuuvapaus. Kuntalain 125 §:n mukaisesti tilivelvolli-
nen on kunnan toimielimen jäsen ja kunnan palveluksessa oleva 
henkilö, joka toimii kunnan johtavassa tehtävässä tai sellaiseen 
rinnastettavissa vastuullisessa tehtävässä. Tilivelvolliset on lue-
teltu käyttötalousosassa palvelualueittain. 

3.3.4 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 tuot-
tamaan kunnan konsernitilinpäätöksen vaatimat tiedot. Ulkoisessa 
kirjanpidossa on eliminoitava kunnan sisäiset tilitapahtumat sekä 
konsernitilinpäätöksessä konserniyhteisöjen väliset tilitapahtumat. 
 
Talousarvion toteutumisen seurannan on lakisääteisesti tapahdut-
tava vähintään valtuuston vahvistamien toiminnallisten ja taloudel-
listen tavoitteiden laajuudessa. Kirjanpidossa talousarvion toteutu-
mista seurataan valtuuston vahvistamia tavoitteita tarkemmalla 
tasolla. 
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4 Konserniyhteisöt 

4.1 Hattula-Kiinteistöt Oy 

Yleistä 
Hattula-Kiinteistöt Oy on Hattulan kunnan 100 prosenttisesti omis-
tama kiinteistöyhtiö. Yhtiö on perustettu 28.5.1999 ja rekisteröity 
31.12.1999. 
 
Yhtiön toimialana on Hattulan kunnan alueella tapahtuva asunto-
jen hankkiminen, omistaminen ja vuokralle antaminen ja tätä tar-
koitusta varten omistaa ja hallita asuinhuoneistojen hallintaan oi-
keuttavien asunto-osakeyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeita 
ja kiinteistöjä sekä muita asuntoja. Tarkoitusperiensä toteutta-
miseksi yhtiö voi toimia rakennuttajana. Yhtiö voi tarjota kiinteistö-
jen isännöinti-, hoito- ja huoltopalveluja.  
 
Yhtiö noudattaa toiminnassaan osakeyhtiölain määräyksiä. 
 
Kiinteistöt 
 
Yhtiö omistaa 24 taloyhteisöä, joissa on 36 asuinrakennusta. 
Näistä 11 on kerrostalorakennusta ja 25 rivitaloa. Näissä on yh-
teensä 335 asuntoa. Asuntojen yhteispinta-ala on noin 16 500 
m2.  
 
Kiinteistöistä 7 on omalla tontilla ja 17 vuokratontilla. Omista kiin-
teistöistä on myynnissä Heikinkuja 6:n yksittäinen kerrostalo joka 
sijaitsee omalla tontilla. Tässä talossa on 20 huoneistoa. Kauppa 
todennäköisesti toteutuu loppuvuodesta 2020.  
 
Edellisten lisäksi yhtiö omistaa Parolantie 29:ssä sijaitsevassa 
kerrostalossa kolme osakehuoneistoa, joita yhtiö vuokraa. Yhtiön 
hallituksen päätöksen mukaan nämä asunnot on tarkoitus myydä 
ja vuoden 2020 kesällä myytiin yksi ja toinen on myynnissä.  
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Talous 
 

 TA2021 1.1.-31.8.2020 2019 2018 

Liikevaihto 2 534 827 1 418 136 2 093 351 2 124 211 

Käyttöaste (%) 95 % 93,8 % (9kk ka) 95,04 % 94,5 % (7kk ka) 

Poistot  463 997 400 086 395 217 

Tilikauden tulos ennen veroja 337 244 80 758 -183 776 -33 698 

Taseen loppusumma  15 123 034 13 971 957 11 827 865 

Pitkäaikainen vieras pääoma 12 074 750 12 222 361 10 063 205 7 230 365 

Liikevoitto % 11,09 % 7,52 % -8,78% -1,59 % 

Current ratio  *) 0,30 % 0,64 % 0,28 % 

 
*) Current ratiossa jätetty huomiotta Terveysaseman vaikutus joka oli kirjanpidossa vielä keskeneräisissä. 

Hattulan Vanhustentukiyhdistys ry ja Nuorten asuintaloyhdistys ry 
kohteet siirtyivät ensin kunnalle luovutussopimuksella ja edelleen 
Hattula-Kiinteistöt Oy:lle 1.1.2018.  
 
Terveysaseman rakentaminen alkoi 5.11.2018 ja Terveystalo 
aloitti palvelujen tuottamisen rakennuksessa 1.4.2020. Viimeis-
tely-töitä on vielä kesken, jonka vuoksi tasearvo tulee vielä muut-
tumaan. Terveysaseman arvonlisäverollisuudesta tuli myönteinen 
päätös rakentamisen osalta. Terveysaseman vaikutus taloudelli-
seen tilanteeseen on neutraali sopimuksen mukaisesti kunnan 
vuokrasopimuksen myötä. Terveysaseman osuus talousarvion lii-
kevaihdosta on 386 367 €. 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma sisältää Hattulan kunnalta saatuja 
tertiäärilainoja 301 482,92 €. Tästä on myynnissä olevan Heikin-
kuja 6:n osuus 106 236,41 €. 

 
Toiminnalliset tavoitteet 

 Asumispalvelujen tuottaminen ja kehittäminen vastaamaan kunta-
laisten tarpeita. 

 Pitkän tähtäimen kehittäminen, läpi käyden purkamisen, myynnin, 
peruskorjauksen ja uudisrakentamisen mahdollisuudet. 

 Kiinteistöjen salkutuksen päivitys edellisten asioiden toteuttamisen 
tueksi. 

 Yhtiön liiketoimintasuunnitelman päivittäminen kuntaohjaus huomi-
oiden. 

 Yhtiö raportoi liiketoiminnan toteutumisesta yhtiön hallitukselle ja 
kunnalle. 

 Kuukausittainen talousseuranta yhtiössä ja raportointi yhtiön halli-
tukselle. 
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Taloudelliset tavoitteet 
 

 Vuokra-asuntojen käyttöastetavoite 95 % 
 Kilpailukyvyn ylläpitäminen kohtuullisen vuokratason ylläpidolla. 
 Yhtiö pyrkii myymään Parolantie 29 yksittäiset huoneistot jos hinnat 

pysyvät riittävän lähellä niihin kohdistuvaa velkaa jolloin kunnalle ei 
tule rasitetta tappion hyvityksen muodossa. 

 Yhtiön talouden tervehdyttäminen vuokra-asunto-ohjelman työryh-
män päätösten mukaisesti.  

 Maksuvalmiuden parantaminen.  
 Yhtiö toteuttaa taloudellisten resurssien mukaisesti vuokra-asunto-

jen kunnossapitoa pitääkseen asunnot vuokrauskunnossa. 
 Talojen kunnossapito- ja peruskorjaussuunnitelmat ja -toteutukset 

kunkin talon strategian mukaisesti.  
 Konserniohjauksen linjausten mukaisesti yhtiön lainamäärään lisää-

minen tulee olla kohtuullista ja tavoitteina tuoda pitkäntähtäimen 
säästöjä menoissa ja pitää yhtiö toimintakunnossa. 

 

4.2 Keskeiset kuntayhtymät  

Hämeen Maakuntaliitto 
Koulutuskuntayhtymä Tavastia 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Eteva kuntayhtymä 

4.3 Muut osakkuusyhteisöt  

 
HAMK Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu 
Hämeenlinnan Jäähalli Oy,   
Kunta-asunnot Oy 
Kuntarahoitus Oyj, 
Kanta Logistiikka Oy    
Hattulan Katariina As Oy 
Hopealinjat Oy,    
Mervenrinne As Oy 
Aina Group Oyj,    
Sarastia Oy 
Kiertokapula Oy   
Hämeenlinnan Palloiluhalli Oy  
Kuntien Tiera Oy    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos  
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy   
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5 KÄYTTÖTALOUSOSA 

5.1 Kuntajohtaminen 

Kunnanhallituksen sitovat tavoitteet 
 

Strateginen päämäärä 
Talousarviovuoden 
2021 tavoite Arviointikriteerit/mittarit Vastuuhenkilö 

Hattulan kunnan strategian 
laatiminen 

Laaditaan strategia 
31.1.2021 mennessä. 

Valmis määräaikaan mennessä Vs kunnanjohtaja 

Talouden tasapainotusohjel-
man laatiminen 2021-23 

Hyväksytty 31.5.2021 men-
nessä. 

Valmis määräaikaan mennessä. Vastaa 
tasapainotustarvetta. 

Talous- ja henkilöstö-
päällikkö 

Kunnan organisaation kehit-
täminen tarpeiden mukaan. 

Jatkuva kehittäminen Organisaation toimivuus. Vs kunnanjohtaja 

    

 
 
Määrärahat (ulkoiset erät) 
 
 TP 2019 TA 2020  TA 2021 Muutos % 

TA20/TA21 

Yhteenveto      

TOIMINTATUOTOT 168 616 200 000  200 000 0,00% 
Tuet ja avustukset 32 429 0  0   
Muut toimintatuotot 136 186 200 000  200 000 0,00% 
TOIMINTAKULUT -387 481 -591 282  -443 493 -24,99% 
Henkilöstökulut -246 482 -317 282  -225 493 -28,93% 
Palvelujen ostot -131 718 -259 000  -206 000 -20,46% 
Aineet, tarvikkeet ja ta-
varat 

-7 654 -14 000 
 

-11 000 -21,43% 

Avustukset -270 0  0   
Muut toimintakulut -1 357 -1 000  -1 000 -0,00% 
TOIMINTAKATE -218 865 -391 282  -243 493 -37,77% 

 
 

5.1.1 Tarkastuslautakunta 

 
Yleinen kuvaus 
Tarkastuslautakunta vastaa valtuuston asettamien tavoitteiden to-
teutumisen arvioinnista ja huolehtii siitä, että kunnan tilintarkastus 



    Talousarvio 2021  19 
     
     
   

Postiosoite: www.hattula.fi 050 509 0347 
Pappilanniementie 9 etunimi.sukunimi@hattula.fi fax 03 637 1644 
13880 Hattula hattulan.kunta@hattula.fi  www.facebook.com/hattulankunta 

toteutetaan hyvän julkishallinnon tilintarkastustavan edellyttämällä 
tavalla. Hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjes-
täjänä tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen voimavaroista 
 
Lautakunnan toiminnan painopistealueet ja keskeiset muu-
tostekijät 
Tilintarkastusta ja arviointia toteutetaan vuosittaisten työohjelmien 
mukaisesti ja tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Huomioitavaa 
on, että vuonna 2021 aloittaa uusi tarkastuslautakunta, jolloin on 
erityinen peruste varautua myös lautakunnan kouluttautumiseen.   
 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos% 
Toimintakulut -24 050 -34 000 -34 000 0 % 
Toimintakate  -24 050 -34 000 -34 000 0 %  

 
 

 
 
 

5.1.2 Keskusvaalilautakunta 

Yleinen kuvaus 
Keskusvaalilautakunnan vastuulla on vaalien järjestäminen Hattu-
lan kunnassa vaalilain mukaisesti. Käytännön vaalijärjestelyt hoi-
taa hallinnon palveluiden palvelualue.  
 
 
Lautakunnan toiminnan painopistealueet ja keskeiset muu-
tostekijät 
Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit.  
 
 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos% TS 2022 TS 2023 
Toimintatuotot     
Toimintakulut   -30 000  
Toimintakate    -30 000  

 
 
 

5.1.3 Kuntajohtaminen 

Tilivelvollinen 
Kunnanjohtaja  
 
Yleinen kuvaus 
Kuntajohtamiseen sisältyy kunnanjohtajan, kunnanvaltuuston 
sekä kunnanhallituksen määrärahat. Lisäksi käyttöomaisuuden 
myyntivoitot on budjetoitu kuntajohtamiseen. 
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Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kun-
nanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kun-
nanjohtaja johtaa kunnan hallintoa ja taloudenhoitoa yhdessä 
kunnan johtoryhmän kanssa. Kunnanjohtajan vastuulla on kunta-
strategian toteuttaminen ja kunnan elinkeino- ja elinvoima-poli-
tiikka yhteistyössä elinvoimajohtajan kanssa.  
 
Hattulan kunta on yhteistoiminnassa Janakkalan kunnan kanssa 
maaseutuhallinnon järjestämisessä.  
 
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät 
 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt valtuutettujen määräksi 33 val-
tuutettua tulevalle vaalikaudella. Myös kuntastrategia tarkistetaan 
vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 
 
 
 
Määrärahat 
 
 TP 2019  TA 2020  TA 2021  Muutos%  

Toimintatuotot 136 186  200 000  200 000  0  
Toimintakulut -339503  -557 000  -380 000  -32  %  
Toimintakate  -203317  -357 282  -179 493  -50 %  
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5.2 Elinvoimalautakunta 

Yleinen kuvaus 
Elinvoimalatoimialan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää määrälli-
sesti riittäviä, hyvätasoisia yhdyskuntapalveluita kuntalaisille sekä 
tukipalveluiden tuottamista muille toimialoille. Toimiala tekee yh-
teistyötä muiden toimialojen kanssa asukkaiden elinolojen paran-
tamiseksi sekä edesauttaa taloudellisesti ja teknisesti tarkoituk-
senmukaisten hankkeiden toteuttamista. Kulttuuri-, kirjasto-, nuo-
riso- ja liikuntapalveluiden kautta toimiala on vahvasti mukana 
kuntalaisten arjessa. Elinvoimatoimialan keskeisenä tehtävänä on 
varmistaa Hattulan vetovoimaisuus ja houkutella uusia asukkaita 
ja yrityksiä. 
 
Toimialaan kuuluu myös kunnan talous-, henkilöstö- ja hallintopal-
velut. Toimialan tarjoamat tukipalvelut mahdollistavat koko kunta-
organisaation tehokkaan ja toimivian palvelutuotannon. 

 
Lautakunnan toiminnan painopistealueet ja keskeiset muu-
tostekijät 
Toiminnassa pyritään varmistamaan riittävät resurssit tarvittavan 
palvelutason turvaamiseksi. Investointien suunnittelussa panoste-
taan kannattavien investointien toteuttamiseen huomioiden pit-
källä tähtäimellä investoinnin elinkaarikustannukset ja tätä myötä 
vaikutukset käyttötalouteen.   

 
Eri palvelualueiden tulos luodaan asiakkaiden kanssa yhteistyöllä. 
Asiakaspalvelumme on avointa ja tiedottavaa. Sisäisten ja ulkois-
ten asiakasryhmien tarpeet ymmärretään, jotta niitä voidaan tu-
kea. Kilpailukykymme perustuu vuorovaikutteisuuteen, ympäris-
töystävällisyyteen ja laatuun. Toimitilojen tehokkaan käytön var-
mistamme asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa.   

 
Elinvoimatoimiala toteuttaa suunnitteluvuonna kiinteistöohjelman 
mukaista strategiaa kiinteistöjen rakennuttamisessa, käytössä ja 
saneerauksessa.  
 
Toimielimet: Viranomaisjaosto, Maankäyttöjaosto 
 
Palvelualueet: Talous- ja henkilöstöpalvelut, Hallinnon palvelut, 
Kunnossapitopalvelut, Tukipalvelut, Maankäytön palvelut, Raken-
nusneuvontapalvelut, Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Liikunta, nuo-
riso- ja kuntalaisyhteistyö 
 
Tilivelvolliset: elinvoimajohtaja, hallintopäällikkö, talous- ja hen-
kilöstöpäällikkö, rakennuttajapäällikkö, palvelupäällikkö, kaavoi-
tuspäällikkö, rakennustarkastaja, kulttuuripalvelupäällikkö, liikun-
tapäällikkö 
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Talouden tasapainottamistoimet 

Toimenpide-esitys 
Pysyvä 

säästö / 
vuosi 

Vuoden 2021 
vaikutus 

Valokuituhankkeesta luopuminen 50 000 50 000 

Elisan puhepalvelut 3 000 3 000 

Microsoft-lisenssit 5 000 5 000 

Kuntalehti valtuutetuille, muiden lehtitilausten peruttaminen 5 000 5 000 

Aineet, tarvikkeet, tavarat 10 000 4 000 

Sarastian palveluiden käytön tehostaminen 50 000 20 000 

Yhteyspäällikön tehtävän täyttämättä jättäminen 65 000 65 000 

Painatukset ja ilmoitukset 15 000 5 000 

Viivästyskorkojen minimointi (koko kunta) 3 000 3 000 

Valtuuston koon pienentäminen 5 000 5 000 
Lepaan päiväkodin toiminnan sopeuttaminen/tehostaminen 50 000 20 000 

Katuvalojen sammutus touko - elokuu 18 000 18 000 

Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden ja erilais-
ten ohjaus- ym. ryhmien karsinta 50%  30 000 5 000 
Ilmaisten liikuntasalivuorojen lopetus 40 000 20 000 

Uudet toimintatavat    200 000 

Asiantuntija- ja ICT-palveluiden karsinta 
 

5000  

Vapaaehtoinen lomarahojen vaihto vapaaksi 200 000 5000 

Työterveydenhuollon palveluvalikoiman supistaminen 50 000 25 000 

Sairaspoissaolojen vähentäminen (esimiestoiminnan kehittäminen) 25 000 12 500 
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Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 
Strateginen 
päämäärä 

Talousarviovuoden 2021 tavoite Arviointikriteerit/mittarit Vastuuhenkilö 

Asiantuntijuu-
den johtami-
nen 

Hyvinvoiva työntekijä. Työhyvinvoinnin 
parantaminen. Esimiesvalmennus. 

Työhyvinvointitulokset. Sairauspoissalojen vä-
hentyminen 25 %. 

Elinvoimajohtaja, 
talous- ja henkilös-
töpäällikkö. 

Verkostoitunut 
ja luotettava 
kumppani. Mu-
kautuvat pal-
velut. 

Positiivinen kuntakuva. Hattula tunnetuksi 
palvelu- ja neuvonta-alttiina joustavana 
kuntana, missä on hyvä asua ja yrittää. Jo-
kaiselle palvelualueelle on asetettava 1-3 
tärkeintä tavoitetta, joilla mainetta ja kun-
takuvaa parannetaan. Tavoitteet on ase-
tettava 1.1.2021 mennessä. 

Kuntaliiton (vast.) kyselyt mm. yritysbaro-
metri. 

Elinvoimajohtaja 

Mukautuvat 
palvelut 

Osallistuvan budjetoinnin malli valmistel-
laan niin, että se voidaan ottaa käyttöön 
heti vuoden 2021 alusta 

Osallistuvan budjetoinnin malli käyttöönotto-
valmis vuoden lopussa. 

talous- ja henkilös-
töpäällikkö 

Verkostoitunut 
ja luotettava 
kumppani. Mu-
kautuvat pal-
velut. Jatkuva 
arviointi. 

Elinvoimainen Hattula. Elinvoimaohjelma 
laaditaan ja hyväksytään valtuustossa 
1.3.2021 mennessä. 

Kunnan veto- ja pitovoiman kehittyminen. 
Käytetään yleisiä mittareita kuten yritysbaro-
metri, väestökehitys ja verotulokehitys. Osana 
ohjelmaa voi kehittää lisämittareita tai tun-
nuslukuja. 

Elinvoimajohtaja 

Hattula on ra-
kentamisen 
kannalta mata-
lan kynnyksen 
kunta. 

Lupaprosessien nopeuttaminen ja jousta-
vaksi tekeminen. Palveluasenteen kehittä-
minen. 

Rakennus- ja toimenpideluvat sekä muut lu-
vat, käsittelyaika  4-5 viikkoa. 

Elinvoimajohtaja, 
rakennustarkastaja 

Verkostoitunut 
ja luotettava 
kumppani. Mu-
kautuvat pal-
velut. Jatkuva 
arviointi. 

Maapoliittisen ohjelman toimeenpano 
käytännössä. Joustavat ja nopeat maan-
käytön palvelut. 

Kaavoituksen sekä maankäytön joustavuus, 
nopeus ja monipuolisuus. Myytyjen, vuokrat-
tujen ja muiden tonttien lukumäärät. 

Elinvoimajohtaja, 
kaavoituspäällikkö 

Jatkuva arvi-
ointi 

Talouden tasapainottavat toimenpiteet 
toteutetaan talousarvion mukaisissa koh-
dissa. 

Seurataan taloudellisia vaikutuksia. Elinvoimajohtaja, 
talous- ja henkilös-
töpäällikkö. 

Mukautuvat 
palvelut. Jat-
kuva arviointi. 

Tukipalveluiden tasovaatimusten määrit-
tely/tarkistus (taloudelliset ja laadulliset 
mittarit) 

Taloudelliset ja laadulliset tunnusluvut. Elinvoimajohtaja, 
ateriapalvelu-
esimies, siivous-
työnjohtaja 

Mukautuvat 
palvelut. Jat-
kuva arviointi. 
Verkostoitunut 
ja luotettava 
kumppani 

Monipuoliset palvelut. Kuntalaisten ja ky-
lien aktivointi. 

Vuoden aikana pitää arvioida toiminnan vaiku-
tukset. Mitkä aktiviteetit ovat kehittyviä tai 
laskevia. 

Elinvoimajohtaja, 
kirjasto- ja kulttuu-
ripäällikkö, lii-
kunta- ja vapaa-ai-
kapäällikkö. 

 
 
 



    Talousarvio 2021  24 
     
     
   

Postiosoite: www.hattula.fi 050 509 0347 
Pappilanniementie 9 etunimi.sukunimi@hattula.fi fax 03 637 1644 
13880 Hattula hattulan.kunta@hattula.fi  www.facebook.com/hattulankunta 

 
 
 

 
Määrärahat (ulkoiset) 
 

 TP 2019 TA 2020  TA 2021 Muutos % 
TA20/TA21 

Yhteenveto      

TOIMINTATUOTOT 2 137 005 1 943 000  2 079 700 7,04% 
Myyntituotot 354 413 276 000  232 700 -15,69% 
Maksutuotot 229 982 266 000  266 000 0% 
Tuet ja avustukset 346 288 231 000  371 000 60,61% 
Muut toimintatuotot 1 206 321 1 170 000  1 210 000 3,42% 
VALM. OM. KÄYT. 3 396     
TOIMINTAKULUT -10 611 333 -11 252 832  - 11 270 272 0,15 % 
Henkilöstökulut -3 948 945 -4 195 832  -4 319 072 2,94% 
Palvelujen ostot -3 759 837 -3 930 000  -3 800 000 -3,31% 
Aineet, tarvikkeet ja ta-
varat 

-2 082 753 -2 121 000 
 

-2 028 200 -4,38% 

Avustukset -80 979 -98 000  -121 000 23,47% 
Muut toimintakulut -738 819 -908 000  -1 002 000 10,35% 
TOIMINTAKATE -8 470 932 -9 309 832  -9 190 572 -1,28% 

 
 
 
 

Henkilöstömäärä TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos 
Vakinaiset 

 
93 92 -1 

Määräaikaiset 
 

24 23 -1 
Yhteensä 

 
117 115 -2 

 

5.2.1 Elinvoimatoimialan johtaminen 

Tilivelvollinen 
Elinvoimajohtaja 
 
Yleinen kuvaus 
Elinvoimatoimialan johtaminen pitää sisältää toimialajohtajan sekä 
palvelualueiden yhteiset kustannukset sekä yhteistoiminta-alueet. 
Yhteistoiminta-alueisiin kuuluvat pelastustoimi ja joukkoliikenne. 
 
Määrärahat 
 

  TP 2019  TA 2020  TA 2021  Muutos%  
Toimintatuotot  98 183  53 000  142 000  167,92  
Toimintakulut  -1 501 461  -1 560 336  -1 599 718  2,5  
Toimintakate   -1 403 278  -1 507 336  -1 457 718  -3,29  
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5.2.2 Talous- ja henkilöstöpalvelut 

Tilivelvollinen 
Talous- ja henkilöstöjohtaja 
 
Yleinen kuvaus 
Talous- ja henkilöstöpalvelut vastaavat koko kunnan ulkoisen ja 
sisäisen laskennan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
ohjeistamisesta, talousarvion, tilinpäätöksen ja osavuosikatsaus-
ten laadinnasta sekä johdon raportoinnista toimialojen ja toimielin-
ten esitysten perusteella. Lisäksi talouspalvelut huolehtivat kun-
nan maksuvalmiudesta, rahoituksesta ja kokonaistalouden ohjaa-
misesta, ennakoinnista, kehittämisestä ja suunnittelusta. Talous-
palvelut tekevät tiivistä yhteistyötä toimialojen kanssa sekä Saras-
tia Oy:n kanssa, joka vastaa taloushallinnon järjestelmien toimi-
vuudesta. 
 
Lisäksi talous- ja henkilöstöpalvelut vastaavat koko kunnan henki-
löstö- ja työnantajapolitiikasta sekä kehittää henkilöstön osaa-
mista, hyvinvointia ja työkykyä tukevia prosesseja. Henkilöstöpal-
velut tukevat esimiehiä vaativassa työssään ja järjestävät sään-
nöllisesti esimiesvalmennuksia sekä antaa esimiehille palvelus-
suhdeneuvontaa varmistaen näin koko henkilöstön oikeudenmu-
kaisen kohtelun. Henkilöstöpalvelut vastaavat työterveyshuol-
losta, yhteistoiminnasta ja työsuojelusta sekä näiden ohjaami-
sesta. Henkilöstöpalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä toimialojen 
kanssa sekä Sarastia Oy:n kanssa, joka vastaa henkilöstöhallin-
non järjestelmien toimivuudesta. 
 
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät 
Vuonna 2021 Sarastian kanssa toteutetaan kolme merkittävää ke-
hitysprojektia. Talouspalveluiden osalta siirrytään valtion Kunta-
tieto-ohjelman edellyttämään automatisoituun taloustietojen rapor-
tointiin. Projektin toteuttaa Sarastia Oy. Raportointi edellyttää mm. 
järjestelmämuutoksia, koulutuksia ja kunnan kirjaussuunnitelman 
muokkaamista. 
 
Kunnan tiedolla johtamisen raportointijärjestelmät uudistetaan Sa-
rastia365 BI –palveluun. Muutos ei vaikuta vuosittaisiin käyttökus-
tannuksiin.   
 
Kustannuksiltaan suurin on kunnan käyttämän talousjärjestelmän 
Kuntax Talous -järjestelmän vaihtoprojekti Sarastia365 Talous –
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ratkaisuun. Päivitys johtuu kunnan käytössä olevan talousjärjes-
telmän ohjelmistotuen loppumisesta. Käyttöönottoprojektin hinta 
on kunnalle noin 47 000 euroa ja se sisältyy investointiesitykseen. 
 
Riskienhallinnan systemaattinen kehittäminen osaksi säännöllistä 
raportointia jatkuu vuonna 2021. 
 
Henkilöstöpalveluiden osalta keskeisenä teemana on henkinen 
hyvinvointi. Koulutuksilla ja tiiviillä yhteistyöllä työterveyshuollon 
kanssa pyritään pienentämään mielenterveysperusteisten sai-
rauspoissaolojen määrää. Tähän liittyen myös varhaisen tuen 
malli päivitetään. Budjettiin on varattu määrärahat henkilöstön pal-
kitsemiseen vuonna 2020 hyväksytyn henkilöstöohjelman mukai-
sesti. 
 
Vuonna 2021 panostetaan myös organisaatiouudistuksen myötä 
muuttuneiden työyhteisöjen kehittämiseen, tavoitteena tehdä kun-
nasta entistä houkuttelevampi työnantaja. Parempi työyhteisö 
(ParTy) -kysely toteutetaan vuoden aikana. Lisäksi kehitetään 
henkilöstön osaamista mm. tietosuojakoulutuksella. 
 
Palkkauksen perusteena oleva työn vaativuuden arviointi -järjes-
telmä rakennetaan ja työsuorituksen arvioinnin kriteerit määritel-
lään, jotta kunnan palkkausjärjestelmästä saadaan mahdollisim-
man oikeudenmukainen ja palkitseva. 
 
Määrärahat 
 

 TP 2019  TA 2020  TA 2021  Muu-
tos%  

Toimintatuotot 127 310  118000  134000  13,56  
Toimintakulut -771 171  -795 837  -822 511  3,35  
Toimintakate  -643 861  -677 837  -688 511  1,57  

 
 

 
Henkilöstömäärä TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos 

Vakinaiset 2 2 2 0 
Määräaikaiset 0 0 0 0 

Yhteensä 2 2 2 0 
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5.2.3 Hallinnon palvelut  

Tilivelvollinen 
Hallintopäällikkö 
 
Yleinen kuvaus 
Palvelualue vastaa kunnanvaltuuston ja -hallituksen, tarkastuslau-
takunnan sekä keskusvaalilautakunnan valmistelu- ja täytäntöön-
panotehtävistä sekä pöytäkirjatehtävistä, kirjaamopalvelusta, asia-
kirjojen ja sopimusten hallinnasta, arkistoinnista sekä hallinnon 
erityisasiantuntijapalveluista.  
   
Lisäksi palvelualue vastaa tietohallinnon toiminnan ohjauksesta ja 
kehittämisestä sekä osallistuu uudistuksiin liittyvien järjestelyiden 
valmisteluun ja toteuttamiseen. Kunta toimii sopimuksiin ja vas-
tuunjakoihin perustuvassa yhteistyössä mm. Kuntien Tiera Oy:n 
kanssa sekä hallinnoi myös suoraan osaa ohjelmistoista sekä ver-
koista verkko- ja ohjelmistotoimittajien kanssa.  
  
 
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät 
ICT-infrapalveluiden käyttöönottoprojekti Kuntien Tiera Oy:n 
kanssa jatkuu vuonna 2021. Myös puhe- ja datapalveluiden käyt-
töönottoprojekti toteutetaan vuonna 2021. Lisäksi kuntavaa-
lit ja uusi valtuustokausi aiheuttavat täytäntöönpanotoimia luotta-
mushenkilöhallintoon. Tiedonhallintalainsäädännön vaatimuksia ja 
kehitystoimenpiteitä toteutetaan myös.     
 
Määrärahat 
 
 TP 2019  TA 2020  TA 2021  Muutos%  TS 2022  TS 2023  

Toimintatuotot 0  0  0  0  0  0  
Toimintakulut -707 586  -793 735  -874 260  10,15      
Toimintakate  -707 586  -793 735  -874 260  10,15      

  
  

Henkilöstömäärä TP 2019  TA 2020  TA 2021  Muutos  
Vakinaiset 3 5 3 -2 

Määräaikaiset 2 0 0 0 
Yhteensä 5 5 3 -2 

  
Ict-palveluiden ulkoistamisen kautta kaksi henkilöä siirtyi Kuntien 
Tieralle.  
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5.2.4 Kunnossapitopalvelut 

Tilivelvollinen 
Rakennuttajapäällikkö 
 
Yleinen kuvaus 
Kunnossapitopalveluiden palvelualue vastaa liikenneväylien, puis-
tojen, liikuntapaikkojen, erityisalueiden ja varikkopalveluiden ke-
hittämisestä sekä ylläpidosta. Palvelualue vastaa kunnan kiinteis-
töjen ylläpidosta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta, peruskor-
jauksesta sekä teknisestä kunnossapidosta. Lisäksi palvelualuee-
seen sisältyvät vesi- ja jätehuolto. 
  
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät 
Kunta huolehtii asemakaava-alueidensa katujen ja kevyenliiken-
teenväylien kunnossapidosta. Hoidettavaa katuverkkoa on noin 
75 km ja kevyenliikenteen väyliä noin 20 km. Kaavateiden ja kun-
nan omistamien kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito sopi-
muskaudella 1.11.2020 – 15.5.2021 on jaettu viiteen (5) osa-alu-
eeseen. Keväällä 2020 suoritettuun kilpailutukseen perustuen alu-
eita urakoi kolme (3) eri urakoitsijaa. Optioneuvottelut uusista so-
pimuskausista käydään talven 2021 aikana ja optioista päätetään 
erikseen keväällä 2021.   
  
Hattulan kunnan ja Rikosseuraamuslaitoksen (Vanajan vankila) 
yhteistyösopimusta vankityövoiman käytöstä kunnan työkoh-
teissa pyritään jatkamaan. Molempia osapuolia hyödyntävän sopi-
muskustannukset kunta veloittaa Rikosseuraamuslaitokselta. 
Vuonna 2021 veloitussumma on arvioitu olevan 65 000 euroa.   
  
Investointiohjelmassa on esitetty rakennettavaksi Panssariportin 
yritysalueen katualueet. Hanke toteutetaan yhteisurakkana Hä-
meenlinnan Seudun Vesi Oy:n ja Elenia Oy:n kanssa.   
  
Jätehuollon käytännön järjestämisestä vastaa alueellinen jäte-
huoltoyhtiö Kiertokapula Oy. Kiinteistön haltijan järjestämä jät-
teenkuljetus päättyi Hattulassa syyskuun lopussa 2018. Kunnan 
järjestämää jätteenkuljetusta hallinnoi Hattulan kunnan ja Hä-
meenlinnan kaupungin tekemän sopimuksen nojalla Kiertokapula 
Oy. Käytännössä Kiertokapula Oy:n hoitoon ovat siirtyneet muun 
muassa vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen seka-, kuiva- ja bio-
jäteastioiden tyhjennykset sekä niihin liittyvä asiakaspalvelu ja las-
kutus.  
  
Jätelautakunta Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviran-
omainen, joka toimii kuntien yhteislautakuntana. Jätelautakunnan 
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tehtäviin kuuluu päättää mm. jätehuoltomääräyksistä ja –mak-
suista sekä jätetaksasta.    
  
Liikuntapaikkojen hoidon tasosta ja käytöstä päätetään yhdessä 
liikuntatoimen kanssa. Suunnitteluvuonna jääkenttien viikonloppu-
auraukset suoritetaan kaikkien koulujen osalta tarpeen mukaan. 
Muut koulujen käyttämät jääkentät hoidetaan arkisin resurssien 
sallimissa puitteissa. Kunnan toimesta Pelkolan luistinkenttä alku-
jäädytetään ja runsaiden lumisateiden jälkeen aurataan. Muu hoi-
tovastuu on kyläläisillä.  
  
Parolan yhtenäiskoulun uusien tilojen rakennushankkeen 1. 
vaihe toteutetaan kunnanvaltuuston 7.10.2020 päätöksen mukai-
sesti tilaelementtikilpailutuksen kautta. Näin rakennuksen käyt-
töönotto on mahdollista vuoden 2021 lopussa.     
  
Uudisrakennuksen tilaohjelman mukainen pinta-ala on 
noin 1 100 m2. Vuoden 2021 talonrakennusinvestointiohjel-
massa hankkeeseen on varauduttu 3,3 miljoonalla euron määrä-
rahalla.   
  
Kiinteistöjen energiasäästöihin pyritään mm. kiinteistökatselmus-
ten ja uusien energiainvestointien myötä. Saneeraushankkeista 
päättää elinvoimalautakunta kiinteistöohjelman mukaisesti inves-
tointiosan peruskorjausmäärärahojen puitteissa.   
  
Kiinteistöjen kunnossapitotöistä pääosa pyritään suorittamaan 
omana työnä. Kiinteistöjen hoidossa on myös painetta kustannus-
ten nousuun johtuen pääosin kiinteistöjen peruskorjaustarpeesta 
sekä kiristyvästä lainsäädännöstä. Kunnan hallinnoimien tilojen 
käyttöastetta pyritään nostamaan edelleen ja tarpeettomista kiin-
teistöistä luovutaan.  
  
Toimialan menokehystä rasittavat ulkoisten tilojen vuokrat, jotka 
tekninen toimi veloittaa edelleen huonevuokrina vuokralaisilta ja 
sisäisenä ylläpitovuokrana tiloja käyttäviltä kunnan muilta hallinto-
kunnilta (läpilaskutus). Vuokrat tuloutetaan elinvoiman toimi-
alalle sekä ulkoisena että sisäisenä vuokratulona. Ulkopuolelta 
vuokrattujen tilojen vaikutus elinvoimatoimialan menokehykseen 
on noin 870 000 euroa vuonna 2021.   
  
Ulkopuolelta vuokrattuja tiloja vuonna 2021 ovat Lepaan päiväkoti 
(Tuulimylly), Juteinikoti, Willa Katinala (Artun Hoiva-asunnot) ja As 
Oy Jaakonraitin perusturvalle varatut asunnot. Edellisten lisäksi 
Hattula-Kiinteistöt Oy veloittaa Parolan uuden terveysase-
man vuosittaiset pääomakustannukset (350 000 €) elinvoimatoi-
mialalta.   
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 TP 2019  TA 2020  TA 2021  Muutos%  
Toimintatuotot 1 133 387  1 093 000  1 036 700  -5,15  
Toimintakulut -3 591 820  -3 687 474  -3 745 143  1,56  
Toimintakate  -2 458 432  -2 594 474  -2 708 443  4,39  

  
 
 

Henkilöstömäärä TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos 
Vakinaiset  12 12 0 

Määräaikaiset  4 4 0 
Yhteensä  16 16 0 

 
Keskeiset tunnusluvut 
 

Kunnossapitopalvelut TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

- hoidettavat kaavatiet (m) 74 000 74 000 75 000  75 000 76 000 

- hoidettavat kevyen liikenteen väylät 
(m) 20 000 20 000 21 000 21 000 22 000 

- leikkipuistot (lkm) 16 16 16 17 17 

- hoidettavat urheilukentät (lkm) 10 10 10 10 10 

- uimarannat (lkm) 5 5 5 5 5 

- venepaikat (lkm) 95 95 95 95 95 
- kunnossapidettävät ja  
hoidettavat kiinteistöt (m2) 

30 000 30 000   40 000 30 000 30 000 

 
 

5.2.5 Tukipalvelut 

Tilivelvollinen 
Tukipalvelupäällikkö (ateriapalveluesimies/siivoustyönjohtaja) 
 
Yleinen kuvaus 
Tukipalveluiden toimialue vastaa kunnan siivous- ja ateriapalve-
luista. Tukipalveluiden tavoitteena on toimia kustannustehokkaasti 
ja asiakaslähtöisesti ammattitaitoisen ja monipuolisen henkilöstön 
voimavarat yhdistäen. 

  
Siivouspalvelu vastaa kunnan toimitilojen puhtaudesta ja viihty-
vyydestä. Ateriapalvelu vastaa kunnan koulujen, päiväkotien ja 
hoivapalveluiden aterioiden tuottamisesta sekä henkilöstön ate-
riapalveluista.  
  
Ateriapalveluiden valmistuskeittiönä toimii vain Parolan koululla 
sijaitseva keskuskeittiö. Terveystalon vuodeosaston ja Tuulia-ko-
din lyhythoivayksikön viikonloppuruokailu on hoitohenkilöstön vas-
tuulla. Hoitohenkilökunta lämmittää ruoan tarkoitukseen hanki-
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tuissa lämmitysvaunuissa ja tarjoilee asiakkailleen ruoan viikon-
loppuisin. Lisäksi hoitohenkilöstöllä on mahdollisuus valmistaa 
lämmitysvaunuissa aamupuuro. 
 
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät 
Lämmitettävien kotiaterioiden toimittaja kilpailutettiin loppuvuo-
desta 2020. Uusi sopimus astuu voimaan alkuvuodesta 2021. Toi-
mintaa kehitetään mm. Juteinikodin siivouksen ja ruokapalvelun 
tehostamisella/muutoksella tukipalveluille. Painopistealueena on 
myös erilaisten työaikajärjestelyjen kehittäminen, jotta resurssit 
saadaan kohdennettua tehokkaasti. 

 
  
  

  TP 2019  TA 2020  TA 2021  Muutos%  
Toimintatuotot  173 737 148 000 165 000 11,5 % 
Toimintakulut  -2 383  858 -2 638 466 -2 535 209 -3,91 %  
Toimintakate   -2 210 121 -2 490 466 -2 370 209 -4,83 %

  
 
 
  

Henkilöstömäärä TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos 
Vakinaiset 

 
51 52 1 

Määräaikaiset 
 

3 3 0 
Yhteensä 

 
54 55 1 

  
 Henkilöstömäärä muuttuu sisäisen siirron vuoksi. 

 
 
Keskeiset tunnusluvut 

Tunnusluvut TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

- siivottava ala (m2) 28 000 28 000 28 000 26 000 26 000 

- valmistettavat ateriat (lkm) 600 000 600 000 600 000 590 000 590 000 

 

5.2.6 Maankäytön palvelut  

Tilivelvollinen 
Kaavoituspäällikkö 
 
Yleinen kuvaus 
Maankäytönpalvelut ovat keskeinen ohjausväline kunnan toimin-
nassa. Maankäyttö vastaa kaavoituksesta ja muusta maankäy-
töstä. Maapolitiikan toteutus sekä maankäytön suunnittelu, kaa-
voitus ja tonttipalvelut ohjaavat merkittävällä tavalla kunnan kehit-
tymistä. Maankäytön palvelut ovat kunnan kehittämisen "työvä-
line", joka edesauttaa kunnan perustehtävien järjestämistä ja luo 
edellytyksiä kuntastrategian toteutumiselle tavoitteena kunnan 
tonttivarannon kehittäminen ja monipuolistaminen. 
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Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät 
Kaavoituksen konsulttikustannuksiin (asiantuntijapalvelut) on va-
rattu 20 000 euron määräraha, joka tulee kohdistumaan erilaisiin 
kaavoituksiin liittyviin selvitystöihin (mm. luonto- ja arkeologiset 
selvitykset).    
 
Kanungin, Kotirinteen ja Lepaan asemakaava-alueiden sekä Hurt-
tala/Herniäisten täydennysalueiden erillispientalotonttien luovu-
tus/vuokraus jatkuu edelleen vuoden 2021 puolella.  

 
Kunnan kaava-alueiden ajantasaistamistyö jatkuu suunnittelu-
vuonna. Kunnan nykyisen tonttivarannon on laskettu riittävän 8 – 
10 vuoden tarpeisiin. 
 
Hulevesimaksu pidetään ennallaan. Jatkoselvityksessä pyritään 
oikaisemaan maksuperusteet sellaisiksi, että ne kohdistuvat mah-
dollisimman hyvin aiheuttamisperiaatteiden mukaisesti. Vuonna 
2020 hulevesimaksujen tuotto oli noin 100 000 euroa. Lisäksi 
kunta maksaa HS-Hulevesipalvelut Oy:lle noin 86 000 euroa vuo-
dessa hulevesipalveluista. Kustannus on budjetoitu maankäytön 
palveluihin. 
 

 
  

 TP 2019  TA 2020  TA 2021  Muutos%  
Toimintatuotot 295 590  271 000  276 000  1,85 
Toimintakulut -257 196  -352 588  -99 493 -43,42 
Toimintakate  38 394  -81 588  76 507  -193,77 

 
Toimintakulujen muutos selittyy mm. henkilöstön sisäisillä siir-
roilla. 
  
  

Henkilöstömäärä TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos 
Vakinaiset 

 
1 1 0 

Määräaikaiset 
 

2 0 0 
Yhteensä 

    

 
Henkilöstömäärä laskee kahden rakennus- ja kiinteistöverokan-
nan selvitystarkastusta tekevän projektityöntekijän siirtymisellä ra-
kennusneuvontapalveluihin.  
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Keskeiset tunnusluvut 
Tunnusluvut TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Maankäyttö           

Valmistuneet (lkm)           

- asemakaavat 0 3 2 1 1 

- rantakaavat 1 1 1 0  0  

- yleiskaavat 0 0 0 0 0 

Uudet rakennuspaikat           

Tonttivaranto (lkm)           

- pientalopaikat 85 85 90 100 100 

- rivitalopaikat 6 6 12 13 13 

- elinkeinorakennuspaikat 10 10 12 12 12 

Pohjakartta           

- pohjakartan uusinta (ha) 0 0 0 200 200 

      

 
 
 

 
 

5.2.7 Rakennusneuvontapalvelut  

Tilivelvollinen 
Rakennustarkastaja 
 
Yleinen kuvaus 
Viranomaisjaosto ja rakennusneuvontapalvelujen tehtävänä on 
huolehtia Hattulan kunnan alueella rakennusvalvonnan viran-
omaistehtävistä sekä lisäksi rakentamisen ohjauksesta ja neuvon-
nasta. Rakennusneuvonnalle kuuluu lisäksi rakennetun ympäris-
tön asianmukaisen käytön valvonta sekä energianeuvonta. 
 
Hattulan kunnan ympäristösuojelutehtävät hoitaa Hämeenlinnan 
kaupungin organisaatiossa toimiva kaupunkirakennelautakunta. 
 
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuden, päte-
vän työnjohdon sekä suunnittelijoiden merkityksen korostaminen 

Kunnan maa- ja metsäomaisuus TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

- peltoa (ha) 66 71 75  75  75 

- metsää (ha) 431 430 435 435 435 

- puun myynti (m3) 1 000 1 000 500 500 500 

Yksityistiet           

- tieavustusten määrä 62 000 62 000 57 000  50 000  50 000 
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rakennushankkeiden yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain 
edellyttämällä tavalla. 
 
Huolella valmisteltu hakemus ja hyvät suunnitelmat ym. asiakirjat 
ovat ratkaisevia lupa-asian käsittelemiseksi ja nopeuttavat lupa-
menettelyä. Tämä edesauttaa myös rakentamiseen liittyvien vi-
ranomaistehtävien sekä rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan 
toteuttamista tehokkaasti ja sujuvasti. 
 
Rakentamista koskevan lainsäädännön, säädösten ja määräysten 
sekä niissä tapahtuvien muutosten huomioiminen rakentamisen 
viranomaisvalvonnassa, ohjauksessa ja neuvonnassa ovat kes-
keisiä painopistealueita. 
 
Rakennus- ja kiinteistöverokannan selvitystyö jatkuu vuonna 
2021. 
 

 TP 2019  TA 2020  TA 2021  Muutos%  TS 2022  TS 2023  
Toimintatuotot 129 001  135 000  135 000  0      
Toimintakulut -389 373  -433 980  -487 946  12,44      
Toimintakate  -256 976  -298 980  -352 946  18,05      

  
 
  

 
Henkilöstömäärä TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos 

Vakinaiset 3 3 3 0 
Määräaikaiset 2 2 2 0 

Yhteensä 5 5 5 0 
  
Rakennusvalvonnan henkilöstökulut nousevat noin 72 000  
euroa. Aiemmin kolmen (3) rakennus- ja kiinteistöverokannan  
selvitystarkastusta tekevän projektityöntekijän kuluton  
jaettu teknisen lautakunnan ja rakennuslautakunnan kesken  
(50/50). Seurantasyistä kyseiset henkilöstökulut on kohdistettu  
vuonna 2021 ainoastaan rakennusneuvontaan.   
 
 
Keskeiset tunnusluvut 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rakennusvalvonta 
TP 

2019 
TA 

2020 TA 2021 
TS 

2022 
TS 

2023 
- rakennus- ja toimenpideluvat (lkm) 175 160 180 180 180 

- katselmukset (lkm) 300 450 450 450 450 
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5.2.8 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut  

Tilivelvollinen 
Kulttuuripalvelupäällikkö 
 
Yleinen kuvaus 
Kulttuuripalveluihin kuuluu kunnan kulttuuritoimi ja kirjastopalve-
lut. Kirjastopalvelut pyritään tarjoamaan kaikille kuntalaisille laa-
dukkaina ja tavoitettavina asuinpaikasta, iästä tai muista seikoista 
riippumatta. Kunnan kulttuuritoimi järjestää kunnan viralliset juh-
lallisuudet sekä myös muuta kulttuuritarjontaa kaikille kuntalaisille. 

 
 
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät 
Kirjastopalveluiden ja kulttuuritoiminnan järjestäminen kuntalaisille 
laadukkaasti, pahimpana uhkana runsaat poissaolot henkilökun-
nassa sekä kevään 2020 kaltainen koronatilanne. 

 
 

 TP 2019  TA 2020  TA 2021  Muutos%  TS 2022  TS 2023  
Toimintatuotot 17 164  12 000  15 000  25,0      
Toimintakulut -427 811  -448 937  -423 276  -5,72      
Toimintakate  -410 647  -436 937  -408 276  -6,56      

  
Kirjaston ja kulttuuritoimen budjetti on vuosia ollut hyvin vakaa; ei 
suuria heittoja suuntaan tai toiseen. Toiminta pystytään sillä pitä-
mään suunnilleen nykyisenä.  
  
  
  

Henkilöstömäärä TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos 
Vakinaiset 6 6 6 0 

Määräaikaiset 1 1 1 0 
Yhteensä 7 7 7 0 

  
Henkilöstömäärä pysyy samana vuodesta 2020 vuoteen 2021. 
Määrä on tiukasti mitoitettu kirjaston aukioloaikoihin ja muuhun 
toimintaan nähden. Lisäksi kirjastossa työskentelee välillä opiske-
lijoita, kuntouttavia työntekijöitä, harjoittelijoita ja siviilipalvelusmie-
hiä, joista on valtava apu arjen töiden sujumisessa.  
 
Keskeiset tunnusluvut 
Vuodesta 2018 vuoteen 2019 lainaus kasvanut yli 10 % ja asia-
kasmäärä kasvanut yli 35 % 
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5.2.9 Liikunta, nuoriso- ja kuntalaisyhteistyö 

Tilivelvollinen 
Liikuntapäällikkö 
 
Yleinen kuvaus 
Liikuntatoimen vastuualueen tehtävänä on huolehtia liikuntatoi-
men suunnittelusta ja kehittämisestä, sekä kunnassa harjoitetta-
van liikuntatoiminnan tukemisesta. Ensisijaisena tehtävänä on toi-
mia edellytysten luojana, sekä sellaisten palveluiden tuottajana, 
joita kansalaisjärjestöt eivät tarjoa.  
   
Nuorisotoimi huolehtii kunnassa tapahtuvasta nuorisotyöstä, nuo-
risotoiminnasta ja nuorisopolitiikkaan liittyvistä yhteydenpitotehtä-
vistä. Nuorisolaki velvoittaa kuntia mm. huolehtimaan nuorten vai-
kuttamismahdollisuuksista ja järjestämään etsivää nuorisotnuori-
sotyötä. Kunnilta edellytetään myös monialaista yhteistyötä nuor-
ten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena jo aiemmin ollut nuor-
ten osallisuuden kehittäminen osaksi arkea ja koulunuorisotyön 
työmuotojen täsmentäminen jatkuu edelleen.   
    
Etsivän nuorisotyön osalta muuttuva toimintakenttä tulee nivoutua 
toisiinsa, jotta se tukee yhä pahenevaa syrjäytymisuhan alla ole-
vien nuorten toiminnallisuutta ja osallisuutta entistä paremmin. 
Nuorten työpajan kehittäminen, tilat ja etsivä nuorisotyö vaativat 
edelleen täsmennyksiä toiminnan käytänteisiin. Kuntakokeilu pyr-
kii kehittämään osaltaan toiminnasta entistä notkeampaa. Pitkä-
jänteisen nuorisotyön edellytys on saada työtekijät pysymään toi-
messaan pidempään. Siksi myös toinen etsivän toimi tulisi vaki-
naistaa.   
 
Ehkäisevässä päihdetyössä tehtävänä on ennaltaehkäistä nuor-
ten päihteiden väärinkäyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja. Erityisenä 
painopistealueena on nuuskan käytön ennaltaehkäisy.   
   
Hyvinvointisuunnitelma - hyvinvointikertomus  
Uutena kokonaisuutena laki edellyttää kuntia laatimaan hyvinvoin-
tisuunnitelman ja hyvinvointikertomuksen, sekä seuraamaan hy-
vinvointityön edistymistä jopa valtuustotasolla. Työtä koordinoi hy-
vinvointikoordinaattori. Kehittämistyö on pitkäjänteistä ja vaatii hy-
vää yhteistyötä eri hallintokuntien kesken. 
 
 
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät 

1. Järjestöjen tuki! Järjestöjen laajojen toimintaryhmien tuke-
miseksi kartoitetaan toimintavuonna uusia tukimuotoja. Osana 
laajempaa strategiatyötä tuodaan golflajienmahdollisuudet pa-
remmin kuntalaisten ja erityisesti ulkopaikkakuntalaisten tietoi-
suuteen. 
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2. Onnistunut hanketyö! Hattulan senioriliikunnan – hankkeelle 
haetaan jatkoa. Erityisenä tavoitteena on mahdollistaa uusille 
liikkujille uimahallin käyttö. Liikkuva opiskelu-hanke toisen as-
teen opiskelijoille, Liikkuva varhaiskasvatus-hanke päiväkotilap-
sille, Etsivä nuorisotyö –hankerahoitus, Diginuorisotyön uudet 
tuulet- hankerahoitukselle haetaan jatkoa myös vuoden 2021 
puolella. Syksyn aikana avautuu myös merkittäviä uusia hanke-
rahoituksia, joihin on toistaiseksi vaikea varautua. 

3. Hyvinvointityöhön toimivat prosessit! Suunnittelutyön aika-
taulutus osaksi hallinnonalojen vuosikelloa. 

 
 
 
 

 TP 2019  TA 2020  TA 2021  Muutos%  TS 2022  TS 2023  
Toimintatuotot 83 418  39 000  102 000  161,54      
Toimintakulut -289 245  -247 436  -291 402  17,77      
Toimintakate  -205 826  -208 436  -189 402  -9,13      

  
 
Tulevien hankehakemusten vuoksi varaudutaan suurempaan tu-
loon ja samalla omarahoitusosuuteen. Haku tapahtuu pääosin 
marraskuussa ja päätökset takapainotteisesti maaliskuussa. Py-
rimme olemassa olevalla budjetilla kasvattamaan hanketyöllä toi-
mintamäärärahan kaksinkertaiseksi, jolla tuotamme kehitystä ja 
parempaa elinvoimaa. 
 
Nuorten työllistämiseen varattu määräraha on arvioitu vuosittain 
liian pieneksi. Määrärahalla palkataan koko kuntaan nuoria kesä-
työntekijöitä, jota nuorisotyö organisoi. Ei siis koske vain nuoriso-
työhön budjetointia. 
 
 

Henkilöstömäärä TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos 
Vakinaiset 5 5 6 +1 

Määräaikaiset 9 9 8 -1 
Yhteensä 14 14 14 

 

  
 
Esitetään toinen etsivä myöskin vakituiseksi toimeksi. Etsiville on 
jo vuodesta 2012 saatu hanketuki 30 000 / työntekijä. Jatkuvalla 
määräaikaisten työntekijöiden palkkauksella/vaihtuvuudella ei 
edistetä pitkäjänteistä nuorisotyötä. 
 
 
Keskeiset tavoitteet 

1. Järjestöjen tukimuodot uudistettu. 
2. Hanketyön tulot minimissään budjetin mukaiset ja keskeiset ke-

hitystavoitteet toteutettu. 
o Kylien hyvinvointitiimejä käynnistetty 
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o Senioreiden uusia liikkujia tavoitettu 
o Lasten ja nuorten harrastuneisuutta kehitetty 
o Golflajien kehittämishankeen 1. vaihe toteutunut. 
o Hyvinvointisuunnittelun ja hyvinvointikertomuksen (seu-

rannan)vuosikello toteutettu hallinnonaloille. 
 

5.3 Hyvinvointilautakunta 

Yleinen kuvaus 
Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa on hyvinvointitoimiala, joka 
sisältää sosiaalipalvelut, terveyspalvelut sekä varhaiskasvatus- ja 
perusopetuspalvelut 
 
Hyvinvointitoimiala järjestää sosiaali-, terveys-, ja työllisyyspalve-
lut. Sosiaalipalveluissa sekä terveyspalveluissa toteutetaan pää-
sääntöisesti lakisääteisiä, kunnan vastuulla olevia palveluita. Kun-
nan oma henkilökunta toimii sosiaalipalveluissa, kukin oman alu-
eensa asiantuntijana ja tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, hei-
dän omaistensa ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiiviillä ja hy-
vällä yhteistyöllä aikaansaadaan ennaltaehkäisevää, varhaista 
puuttumista tukevaa, oikea-aikaista ja suunnitelmallista palvelua 
asiakkaan hyväksi. Lisäksi voimavaroja yhdistämällä saavutetaan 
myös kustannustehokkuutta.  

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa taloudellisuus ei aina 
näy suoraan euroina, vaan asiakkaiden elämän laadun muutok-
sina ja sitä kautta tulevina euromääräisinä säästöinä lähitulevai-
suudessa tai kauempana tulevaisuudessa. Perusterveydenhuol-
lossa yhteistyökumppanimme Suomen Terveystalo Oy ja erikois-
sairaanhoidosta vastaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Ympäris-
töterveydenhuolto ostetaan Hämeenlinnan kaupungilta. 
  
Hattulan kunnan työllisyydenhoito kuuluu perusturvan päävastuu-
alueeseen. Perusturvaan on varattu määrärahat koko kunnan 
työllisyydenhoitoon sisältäen mm. kuntouttavan työtoiminnan, 
palkkatukityöllistämisen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden.  
  
Suunnitelmakaudella keskeisenä tehtävänä on kuntalaisten ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä kunnan muiden 
hallintokuntien ja toimijoiden kanssa. Hyvinvointikertomus ja siitä 
johdettu hyvinvointisuunnitelma ohjaa myös perusturvan toimin-
nallisia tavoitteita. Tavoitteet johdetaan konkreettiselle tasolle 
käyttösuunnitelmassa. Hyvinvoinnin ja terveyden kehitystä seura-
taan ja arvioidaan kunnassa yhteisesti valittujen mittarien avulla. 
 
Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut sisältävät esimerkiksi 
aamu- ja iltapäivätoiminnan, esiopetuksen, maahanmuuttajien pe-
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rusopetukseen valmistavat ostopalvelut, oppilas- ja opiskeluhuol-
lon. Lukio-opetuksesta vastaa hallinnollisesti Koulutuskuntayh-
tymä Tavastia. Valtuuston 11.11.2020 päätöksellä kunnanhallitus 
selvittää mahdollisuudet lukion järjestämisluvan palauttamiseksi 
Hattulaan ja sen taloudelliset sekä toiminnalliset vaikutukset. 
 
Varhaiskasvatuksen tavoitteet määritellään varhaiskasvatus-
laissa. Keskeisenä tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja 
kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä 
ja hyvinvointia, sekä tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edis-
tää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutta-
mista. Muita varhaiskasvatuksen tavoitteita on esimerkiksi lasta 
kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaiku-
tussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä, tunnistaa 
lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tu-
kea, kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, varmistaa 
lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koske-
viin asioihin sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa 
kasvatustyössä. 

 
Perusopetuslaki määrittää, että opetuksen tavoitteena on tukea 
oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yh-
teiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia 
tietoja ja taitoja. Niin ikään opetuksen tulee edistää sivistystä ja 
tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä 
osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään.  
 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tarkoituksena on edistää opiskeli-
jan ja koko opiskeluyhteisön hyvinvointia, huoltajien kanssa tehtä-
vää yhteistyötä ja opiskelijoiden osallisuutta itseään ja opiskeluyh-
teisöä koskevissa asioissa. Lain mukaan opiskeluhuoltoa toteute-
taan ensisijaisesti ennalta ehkäisevänä koko opiskeluyhteisöä tu-
kevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Sen lisäksi opiskelijalla 
on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.  
 
Lapsen oikeuksien sopimuksessa on määritelty neljä yleisperiaa-
tetta: syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään 
ja kehittymiseen sekä lapsen näkemysten kunnioittaminen. Nämä 
tulee turvata kaikissa lapsille suunnatussa toiminnassa ja palve-
luissa sekä lapsia koskevassa päätöksenteossa. 
 
 
Lautakunnan toiminnan painopistealueet ja keskeiset muu-
tostekijät 
Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vas-
taa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa 
ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille 
mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämi-
seen.  
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Toimielimet: Hyvinvointilautakunta, Varhaiskasvatus- ja perus-
opetusjaosto, Perusturvajaosto 
 
Palvelualueet: Sosiaalipalvelut, Perusopetus ja varhaiskasvatus, 
Terveyspalvelut 
 
Tilivelvolliset: Hyvinvointijohtaja, Sosiaalipalvelupäällikkö, Joh-
tava rehtori, Hallintolääkäri  
 

 
Talouden tasapainottamistoimet: 

Toimenpide-esitys 
Pysyvä 

säästö / 
vuosi 

Vuoden 2021 
vaikutus 

Perheasiainneuvottelukeskuksen sopimuksen irtisanominen 30 000 30 000 

Kuntouttavan työtoiminnan kuntaosuus 12 000 6 000 
Perheoikeudellisen yksikön siirto takaisin omaksi työksi 50 000 25 000 

Etäkokousten lisääminen 2 000 2 000 

Kalusto yms menot 5 000 2 000 
Virkojen muuttaminen tuntiopettajiksi ja pienenevän oppilasmäärän huo-
miointi opetuksessa 

90 000 30 000 

Ohjaajaresurssin sopeuttaminen kahdella ohjaajalla. Tällä hetkellä ohjaajia 
on 20. 

60 000 30 000 

Iltapäivätoiminnan järjestämiseksi vaadittava minimiryhmäkoko   30 000 10 000 

Lepaan päiväkodin toiminnan tehostaminen/sopeuttaminen  30 000 
Kotihoidon tuen kuntalisän kriteerien tarkentaminen. Tavoite on kuntalisän 
oikeudenmukainen kohdentuminen. Kuntalisää ei leikata kategorisesti kai-
kilta. 40 000 20 000 

Vuokra VOP:lle tiloista 20 000 20 000 

VOP:n avustuksen sopeuttaminen 10 000 5 000 

Musiikkiopiston avustuksen sopeuttaminen.  5 000 5 000 
Uudet toimintatavat (hyvinvointi 300 000, elinvoima 200 000)  200 000 300 000 
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Sitovat tavoitteet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pa lvelualue Strateginen 
pä ämäärä

Ta lous arviovuoden 2021 ta voite Arvioi ntikri teeri t/mitta ri t Vastuuhenki lö

Perus opetus  ja 
varhaiskas vatus

Muka utuvat 
pa lve lut 
lähel lä 

Opetusresurss in käytön tarkastelu 
os ana laadukasta  pa lvel uverkkoa 

Tasa -arvoinen resurs s ien jako Johtava rehtori  

Perus opetus  ja 
varhaiskas vatus

As iantunti juu
den 
johtaminen 

Oppi laan hyvi nvoi nti in l i i ttyvien 
yhteistyöverkoston toimintatapojen 
kehittäminen.  

Moniammati l l inen yhte is työ Johtava rehtori  

Perus opetus  ja 
varhaiskas vatus

As iantunti juu
den 
johtaminen 

Ta voitteena  on päi vi ttää  kunnan 
arviointi l injaukset 
opetussuunnitelma an ja  la atia uudet 
todistukset; vä l i todis tus , erotodis tus , 
l ukuvuos itodi stus . 

Kunnan opetus suunnitel man pä ivi ttäminen.  Johtava rehtori  

Perus opetus  ja 
varhaiskas vatus

Verkostoitunu
t ja  luotettava  
kumppani  

Oppi la iden ja  huol tajien osa l l i suuden 
l i säämi nen koulun kehi ttämi sessä  

THL:n kysely Johtava rehtori  

Perus opetus  ja 
varhaiskas vatus

As iantunti juu
den 
johtaminen 

Poikkeus olosuhteiden 
os aamistavoitteiden puutteiden 
va ikutus ten arvioi nti . 

Oppi misen tuen pä ivi tykset Rehtori t 

Perus opetus  ja 
varhaiskas vatus

Verkostoitunu
t ja  luotettava  
kumppani  

Varha is kasvatuspal velut tuoteta an 
tas alaa tuis ena  ka iki l l e as iakkai l le 
paikas ta ri ippumatta  

As i akas tyytyvä isyys kysely Varha iskas vatuksen 
pa lvel ues imiehet 

Perus opetus  ja 
varhaiskas vatus

Jatkuva 
arviointi  

Varha is kasvatuspal veluiden 
suunnittelu kustannus tehokkaas ti  

Yks iköiden täyttöaste Varha iskas vatuksen 
pa lvel ues imiehet 

Perus opetus  ja 
varhaiskas vatus

Muka utuvat 
pa lve lut 

Varha is kasvatuks en henki löstön tvt-
tai tojen kehi ttäminen hankkeen avul la  

Henki l östön tvt-tai tojen kartoi tus  tvt-
porta iden avul la  

Va rha is kasvatuksen 
pa lvel ues imiehet 

Perus opetus  ja 
varhaiskas vatus

As iantunti juu
den 
johtaminen 

Koulutuss uunnitelma vastaa 
varhaiskas vatuksen vuoden 2021 
pedagogis i i n pa inopis tealueis i in 

Toteutuneet koulutuks et s uhtees sa  
painopis tea lueis i in 

Va rha is kasvatuksen 
pa lvel ues imiehet 

Perus opetus  ja 
varhaiskas vatus

Jatkuva 
arviointi  

Sivis tyspa lveluiden s uunnittelu 
kustannustehokkaa sti  

Ta l ousarvion toteutuminen suunnitel lusti  Johtava rehtori  

Perus opetus  ja 
varhaiskas vatus

As iantunti juu
den 
johtaminen 

 Si vistystoimis ton 
toimistohenki lökunnan os aamisen 
kehittäminen 

Sel keät s ivis tystoimiston henki löstön 
s i ja is tus järjestelyt 

Johtava rehtori  

Lukio l i ikela i tos  Ja tkuva 
arviointi  

Lukion toiminnan suunnittelu 
kustannustehokkaa sti  

Ta l ousarvion toteutuminen suunnitel lusti  Hyvinvointi johtaja  & 
Lukion rehtori  
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Pa lvelua lue Strateginen 
päämäärä

Ta lousarviovuoden 2021 tavoi te Arviointikri teeri t/mi ttari t Vastuuhenki lö

Sos iaa l i - ja  
terveyspa lvelut

Verkos toitunu
t ja  luotettava  
kumppani

Hattula la is i l l e järjes tetään sos iaa l i -ja  
terveyspa lvelut yhteis työs sä  eri  
pa lveluntuottajien kans s a uusia  
toimintatapoja  hyödyntäen ja  
kehi ttäen.

Hyvinvointi johtaja

Terveys palvelut Verkos toitunu
t ja  luotettava  
kumppani

Varmistetaan, että  
perus terveydenhuol lon tuotta ja  
Suomen Terveys ta lo Oy tuottaa 
pa lvelus opimuksen muka is ia  
pa lvelui ta . Seurataan pa lvelurakenteen 
keventämis tä  perusterveydenhuoltoon 
lähetteiden määrä l lä  ja  
suuntautumis el la .  Varmistetaan myös , 
että  ens is i ja is esti , 
erikoiss a iraanhoi toa  tarvi ttaess a , 
käytetään Khks :n palvel ui ta .

Pa lvelupei tto kerran vuodess a  (kuntala is ten terveys aseman 
käyttö) T3 a ika  (kolmas  vapaa a ika )
 NPS-as iakastyytyväi s yys mittari  s opimuks es ta
Otos  ka ikki  terveysas emakävi jä t (1.4.-31.12.) kävi jä t %-osuus  ja  
s ama a janjaks o vuonna 2021. Läheteohjauksen s euranta  
Khks /Terveysta lon lähetteet. (Terveysta lon lähetteiden määrä 
kasvaa / Khks  vähenee. Va ikuttavuus  ->s i i rto kevyempään 
pa lveluun, Erikoi ss a i raanhoidon päivystyks en käyttö vähenee 
lähetteel lä  ja  i lman lähetettä . Lähetteiden määrä  vuosi tta in 
perusterveydenhuol los ta vähenevä. (Kats otaan 2019 
lähetemäärä verta i lupohjaks i  ja  varmistetaan tavoiteluku).

Hyvinvointi johtaja

Sos iaa l i - ja  
terveyspa lvelut

Mukautuvat 
pa lvelut 
lähel lä

Järjes tetään s ujuvat pa lveluketjut, 
joihin as iakkai l la  ja  henki lökunna l la  
on mahdol l i suus  va ikuttaa  parha iden 
va ihtoehtojen käyttöönottamiseks i .

es im. Ikä ihmisten pa lvelutarpeenarviointimäärä
Käyttöaste Kuntotuul ia , hoitopä ivät %
Käyttöaste Wi l la  Kati nala , hoitopäivät%
Kotihoidon käyntimäärä
Säännöl l i sen kotihoidon as iakas määrä
Ti lapäis en kotihoidon as iakasmäärä
Kotikuntoutuksen as iakas määrä
Kotikuntoutuksen käyntimäärät
Perheneuvolan käynni t
Laps iperheiden kotipa lvelut -perheitä
Pari - ja  perheterapeutin as iakas määrä
Pari - ja  perheterapeutin käynnit
Lastensuojelun perhetyön perheet
Sosiaa l ihuol tola in perhetyön perheet
Lastensuojelun as iakas määrä
Sosiaa l ihuol tola in muka inen as iakasmäärä perhepa lveluis s a
Lastensuojelui lmoitukset ja  yhteydenotot
Pa lvelutarpeen arviointeja
Kodin ulkopuolel le s i joi tettujen määrä
Lastensuojelun jä lkihuol lon as iakasmäärä
Yl i  65-vuotia iden omaishoidontuen as iakkaat

Hyvinvointi johtaja

Sos iaa l ipa lvelut Mukautuvat 
pa lvelut 
lähel lä

Tehostetun ympärivuorokautis en 
as umis en l i s ääminen yl i  75-vuotia i l le: 
jonojen purkaminen ja  as iakkaat 
tarpeiden muka isen palvelun pi i ri in.  
Ostopa lveluiden vähentäminen.

As iakkaiden s i joi tus pa ikat os topalveluis sa  ja omiss a 
yks iköis sä

Sos iaa l ipa lvelupääl l
ikkö ja 
hyvi nvointi johtaja

Sos iaa l ipa lvelut Mukautuvat 
pa lvelut 
lähel lä

ikä ihmis ten kuntouttaminen ja  
akti i vis uuden tukeminen

Uudet avaukset ja  yhteis työn muodot Pä ivätoimintakäyntie 
määrät  Ikä ihmis is tä  93 % yl i  75-vuotia is ta ei  tarvi tse 
tehostetun ympärivuorokautisen as umis yks ikön pa lvelui ta .

Sos iaa l ipa lvelupääl l
ikkö ja 
hyvi nvointi johtaja

Sos iaa l ipa lvelut Mukautuvat 
pa lvelut 
lähel lä

Vammais - ja  kehitys vammapalvelujen 
sos i aa l i työn palveluproses s ia  
kehi tetään, tavoi tteena tukea yhä 
as iakas lähtöi s emmin as iakka iden 
as umis ta  omass a kodis saan s ekä  
perheiden arkea .

Omaishoi ta jien määrä
 As iakastyytyvä is yys kysely 

Sos iaa l ipa lvelut Mukautuvat 
pa lvelut 
lähel lä

al le  25-vuotia i ta  työttömiä 10 % 
vähenemän kuin edel l i s enä  vuonna

Nuoret al le  25-v työttömät ti l as tot Hyvinvointi johta ja

Sos iaa l ipa lvelut Mukautuvat 
pa lvelut 
lähel lä

Perheiden varhainen tuki Perheneuvolan käynnit
Pari - ja  perheterapeutin as iakas määrä
Pari - ja  perheterapeutin käynnit
Lastensuojelun perhetyön perheet
Sosiaa l ihuol tola in perhetyön perheet
Lastensuojelun as iakas määrä
Sosiaa l ihuol tola in muka inen as iakasmäärä perhepa lveluis s a
Lastensuojelui lmoitukset ja  yhteydenotot
Kodin ulkopuolel le s i joi tettujen määrä
Laps iperheiden kotipa lvelut -perheitä

Hyvinvointi johtaja
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Määrärahat (ulkoiset erät) 
 

 

TP 2019 Muutettu KS 
2020 

TA2021 Muutos 
TA20/TA21 

Yhteenveto 
    

TOIMINTATUOTOT 4 555 754 4 031 000 4 440 000 10,15% 

Myyntituotot 1 295 578 823 000 1 230 000 49,45% 

Maksutuotot 2 831 031 2 764 000 2 899 000 4,88% 

Tuet ja avustukset 357 197 291 000 260 000 -10,65% 

Muut toimintatuotot 71 948 153 000 51 000 -66,67% 

TOIMINTAKULUT -42 144 446 -42 797 458 -44 007 436 2,83 % 

Henkilöstökulut -17 505 034 -17 813 958 -18 144 936 1,86% 

Palvelujen ostot -21 985 071 -22 287 000 -22 844 500 2,50% 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -511 937 -558 000 -617 000 10,57% 

Avustukset -1 823 664 -1 795 500 -2 110 000 17,52% 

Muut toimintakulut -318 794 -343 000 -291 000 -15,16% 

TOIMINTAKATE -37 588 693 -38 766 58 -39 567 436 2,07 % 

 
 
 

Henkilöstömäärä TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos 
Vakinaiset 

 
319 326 +7 

Määräaikaiset 
 

109 109 
 

Yhteensä 
 

428 435 +7 
 
 
Vaikuttavuuslukuja koko hyvinvointitoimiala 
 

Sotkanet-indi-
kaattorin nu-
mero 

Indikaattori  2019 2017 

286 Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai 
huonoksi, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista (KT-
kysely) 

18, 9 % 18,1 % 

3906 Ylipaino, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista (KT-ky-
sely) 

13,5 % 18,1 % 

3219 Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17—24-vuoti-
aat, osuus vastaavanikäisestä väestöstä 

 6,8 % 

234 Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25—
64-vuotiaat, osuus vastaavanikäisestä väestöstä 

1,0% 1,1% 

306 Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25—64-vuotiaat, 
osuus vastaavanikäisestä väestöstä 

5,4% 5,7 & 

3959 Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 
vuotta täyttäneillä henkilöillä verrattuna 10 000 
vastaavan ikäiseen henkilöön. 

415,1 366,3 
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Indikaattori 4.-5.lk 2019 2017 8.-9.lk 2019 2017 
Osallisuus Kokee olevansa tär-

keä osa lähiyhteisöä 
 92,5 % Kokee olevansa tär-

keä osa lähiyhtei-
söä 

 87,3 % 

Merkityksellisyys Tyytyväinen elä-
määnsä 

90,6 
% 

90,2 & Kokee, että elä-
mällä on tarkoitus 
(täysin tai melko sa-
maa mieltä) 

75,9%  

Avunsaanti    Kokee saavansa 
apua silloin, kun 
sitä todella tarvit-
see, % (samaa 
mieltä tai täysin sa-
maa mieltä) 

83,6%  

Suhde vanhempiin Hyvä keskusteluyh-
teys vanhempien 
kanssa % 

65 % 64,3% Hyvä keskusteluyh-
teys vanhempien 
kanssa % 

50,8% 36,1% 

Harrastukset Harrastaa jotakin vä-
hintään yhtenä päi-
vänä viikossa 

90,9%  Tietää asuinalueen 
harrastusmahdolli-
suukista (täysin sa-
maa tai melko sa-
maa mieltä) % 

58,5% 63,7 % 

Ystävät Ei yhtään hyvää ka-
veria 

0,0 % 0,6 % Ei yhtään läheistä 
ystävää 

9,6 % 8,4 % 

Päihteet Käyttänyt jotain tu-
pakkatuotetta tai 
sähkösavuketta vä-
hintään kerran, % 

2,3% 4,6 % Raitis % 61,7 
% 

66,2 % 

 

5.3.1 Sosiaalipalvelut 

Tilivelvollinen 
sosiaalipalvelupäällikkö 
 
Yleinen kuvaus 
Sosiaalipalvelut on jaettu seitsemään eri palvelukokonaisuuteen 
eli palveluyksikköön; sosiaalityö, vammais- ja kehitysvammapal-
velut, kotihoito, kuntouttavat palvelut, asiakasohjaus- ja varahen-
kilöstö, ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen, työlli-
syyspalvelut. 
 
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät 
Sosiaalipalveluissa korostuu ikäihmisten palveluiden tarve ja sii-
hen vastaaminen oikea-aikaisesti. Hattulassa ikäihmisten määrä 
nousee, ja jo nyt ympärivuorokautisen hoivan tarve on riittämätön 
ympärivuorokautisessa asumisyksikössä. Yhtäaikaisesti on pa-
nostettava kotona-asumisen mahdollisuuteen mahdollisimman pit-
kään. Tämä vaatii henkilöstölisäyksiä kotihoitoon ja kuntoutuk-
seen sekä mahdollista päivätoiminnan lisäämistä jo varhaisem-
massa vaiheessa. 
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Työllisyydenhoidon suhteen uhkatekijänä covid-19 ja sitä myötä 
työpaikkojen väheneminen ja kasvavat kulut. 
 
Määrärahat 
 

 TP 2019  TA 2020  TA 2021  Muu-
tos%  

Toimintatuotot  - 1 955 000  2 171 000  11,05  
Toimintakulut  - -12 267 455  -13 851 452  5,49 
Toimintakate   - -10 340 455  -11 680 452 4,52 

 
 
Henkilöstölisäykset tuovat mukanaan seuraavia määrärahamuu-
toksia. 
 4 hoiva-avustajaa 115 000 e (lakimuutos henkilöstömitoituk-

sesta) 
 lähihoitaja vakituinen varahenkilöpooliin (sijaismäärärahoista 

siirto ei kustannusvaikutusta) 
 sosiaalipalveluiden ohjaaja vammaispalveluiden sosiaalityöhön 

39 000 e 
 Juteinikodin emännän siirto elinvoimatoimialalle, ulkoinen 

palkka 35 000 e ja elintarvikekulut 35 000 e siirtyvät sisäiseen 
laskutukseen. 

 
Lisäksi toimintaan esitetään seuraavia euromääräisiä lisäyksiä: 
  Tehostetun asumispalvelun palveluseteliin 168 000 e (5-6 hlö 

sijoitukseen) 
 Ikäihmisten perhehoitoon 19 000 e 
 Leasing-auto työllisyydenhoito 5000 e 
 Kehitysvammaisten palveluasuminen 66 000 e 
 Kehitysvammaisten palveluasuminen kulut 150 000->150 000 

tulot=kustannusvaikutus 0 
 Omaishoidontuki vammaispalvelut 56 000  
 Vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden osuudesta poistetaan 

30 000 e 
 

 
Henkilöstömäärä TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos 

Vakinaiset 
 

132 138 +6 
Määräaikaiset 

 
31 31 0 

Yhteensä 
 

163 169 +6 
  
Edellä esitetyt 6 uutta vakanssia sosiaalipalveluihin miinus yksi 
siirto elinvoimatoimialaan.  
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Keskeiset tunnusluvut 

 2020 2019 
 1-8 1-8 
Perheneuvolan käynnit 260 244 
Lapsiperheiden kotipalvelut -perheitä 21 19 
Pari- ja perheterapeutin asiakasmäärä 43  
Pari- ja perheterapeutin käynnit 66  
Lastensuojelun perhetyön perheet 14 12 
Sosiaalihuoltolain perhetyön perheet 21 17 
Lastensuojelun asiakasmäärä 93 87 
Sosiaalihuoltolain mukainen asiakasmäärä 
perhepalveluissa 

71 70 

Lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenotot 134 118 
Palvelutarpeen arviointeja 79 102 
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä 19 25 
Lastensuojelun jälkihuollon asiakasmäärä 7 6 
Yli 65-vuotiaiden omaishoidontuen asiakkaat 34 31 
Ikäihmisten palvelutarpeenarviointimäärä 105 171 
Käyttöaste Kuntotuulia, hoitopäivät % 83,20% 77,90% 
Käyttöaste Willa Katinala, hoitopäivät% 99,70% 98,50% 
Kotihoidon käyntimäärä 48 524 52 389 
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä 142 156 
Tilapäisen kotihoidon asiakasmäärä 51 47 
Kotikuntoutuksen asiakasmäärä 21  
Kotikuntoutuksen käyntimäärät 154  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2 Perusopetus ja varhaiskasvatus 

Tilivelvollinen 
Johtava rehtori  
 
Yleinen kuvaus 
Perusopetuksen tavoitteena on taata kaikille oppilaille yhdenver-
taiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen opetuk-
seen ja näin turvata oppilaille jatko-opintojen edellyttämät perus-
valmiudet. 
 
Hattulan kunnan varhaiskasvatuspalvelut sisältävät perhepäivä-
hoidon, päiväkotitoiminnan, avoimen toiminnan, varhaisen tuen, 
varhaiserityiskasvatuksen, esiopetuksen sekä lapsen hoidon tuet 

Työttömät  
työnhakijat 

Rakennetyöttömät Pitkäaikais- 
työttömät 
  
  

Nuoret 
alle 25 
vuotiaat 

Jatkuvien 
työttömyyksien 
keskimääräinen  
kesto 

2019/8 
268 hlöä 

2019/8 
170 hlöä 

2019/8 
77 hlöä 

2019/8 
28 hlöä 

2019/ 8 
57 

2020/8 
348 hlöä 

2020/7 
151 hlöä 

2020/7 
84 hlöä 

2020/8 
38 hlöä 

2020/7 
38 
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ja avustukset. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on myös 
varhaiskasvatuksen alaisuudessa. 
 
Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää, sekä 
tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatus 
koostuu alle kouluikäisten lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuk-
sen kokonaisuudesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien 
kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.  
 
Iltapäivätoiminnan tavoitteena on antaa lapselle tuttu ja turvallinen 
paikka viettää koulutyön jälkeistä aikaa sekä osallistua aikuisen 
ohjauksessa monipuoliseen ja virkistävään toimintaan. Toiminnan 
tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa 
hyville vapaa-ajan viettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtä-
vän toteutuksessa. 
 
 
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät 
Opetuksen laadun takaamiseksi pyritään pitämään henkilöstöre-
surssi riittävällä tasolla ja luomaan jokaiselle oppilaalle oikeanlai-
nen opinpolku. Yhteisopettajuutta/ tiimiopettajuutta painotetaan ja 
sekä ala- että yläkoulussa pyritään oppilaiden tehokkaaseen oppi-
miseen jakamalla oppijoita ryhmiin omien yksilöllisten taitojensa 
mukaisesti. 
 
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiset painopisteet 
ovat kaudella 2020-2021 Kolmiulotteinen leikki ja oppimisympäris-
töt, tvt-osaamisen vahvistaminen sekä havainnointi, seikkailu ja 
tutkiminen luonnossa leikin ja ilon kautta. 
 
  

  TP 2019  TA 2020  TA 2021  Muutos%  
Toimintatuotot  1 539 803  1 150 000  1 074 000  -6,61  
Toimintakulut  -13 376 967  -13 321 876  -13 199 533 -2,22  
Toimintakate   -11 837 165  -12 171 876  -12 125 533 -1,82 

  
 
Lukuvuonna 2020-2021 perusopetuksessa vuosiluokilla 1-9 opis-
kelee 1121 oppilasta. Laskennan pohjana olevana oppilasmää-
ränä on käytetty 6.5.2020 mukaisia oppilasmääriä sekä seuraa-
van syksyn tiedossa olevien uusien 1.luokkalaisten määrää.  Lu-
kuvuonna 2019-2020 perusopetuksen tuntikehys ilman erityisteh-
täviä -ja muita lisiä on ollut yhteensä 1793 tuntia. 
  
Lukuvuonna 2020-2021 laaditun perusopetuksen tuntikehyksen 
kokonaistuntimäärä on ilman edellä mainittuja lisiä yhteensä 1886 
vuosiviikkotuntia. Tuntikehyksen laskennassa on huomioitu vuosi-
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luokilla 1-6 uusi luokanopettajan virka 24 vvt ja A1-kielen varhen-
taminen 11 vvt. Vuosiluokilla 7-9 on lisäystä 58 vvt sisältäen uu-
den kuntouttavan pienryhmän 30 vvt, vuosiluokan 8 musiikin ope-
tuksen tuntijaon muutoksen 7 vvt. Tuntikehystä on lisätty fysiikan 
ja kemian opetuksen samanaikaisopetukseen 10 vvt ja 8-9.luokan 
valinnaisuuteen 11 vvt. Tuntikehyksessä on huomioitu vuosi-
luokille 4-7 A2-kielen opetuksen 14 vvt. 
 
Varhaiskasvatuksen osalta vuoden 2020 luvuissa näkyy Koronan 
vuoksi ollut poikkeustila. Lapsia oli keväällä vähän ja henkilökunta 
piti paljon palkattomia ja työskenteli perusturvassa.  
 
Vuoteen 2019 verrattuna huomioitavaa on varhaiskasvatuslaissa 
tapahtunut muutos suhdeluvuissa. Vuonna 2019 suhdeluku yli 3 v 
oli 8 lasta/kasvattaja, vuoden 2020 syksyllä muuttui 7 lasta/kas-
vattaja. 
 
Keväällä ja kesällä 2020 varhaiskasvatuksen maksutulot väheni-
vät Koronan sekä maksuhyvitysten vuoksi yhteensä n. 128 000. 
Vastaava poikkeustilanne saattaa toistua, jos Koronatilanteesta 
johtuen päiväkotien toimintaa joudutaan supistamaan. 
 
 
  

Henkilöstömäärä TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos 
Vakinaiset 

 
186 186 0 

Määräaikaiset 
 

76 76 0 
Yhteensä 

 
262 262 0 

  
 
Perusopetuksessa vuosiluokilla 7.-9 on aloittanut 1.8.2020 uusi 
kuntouttava luokka. Luokassa työskentelee erityisluokanopettaja 
ja ohjaaja. Vuosiluokilla 1-6 on uusi resurssiopettajan virka (Jutei-
nin koulu). 
 
Varhaiskasvatuksessa on useampia työntekijöitä, jotka tekevät 
osa-aikaista työaikaa terveydellisistä syistä. Eli heidän kohdallaan 
on sekä vakituinen työntekijä että määräaikainen. 
 
Keskeiset tunnusluvut 
 
Varhaiskasvatuksen toimintaa kuvaavat tunnusluvut 
 varhaiskasvatuspaikan hinta / laskennallinen lapsi 
  tehostetussa ja erityisessä tuessa olevien lasten määrä 
 yksityisen osuus vakasta 
 alle 3-vuotiaiden osallistumisaste varhaiskasvatukseen 
 kuntalisä lasten kotihoidon tuki  
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Perusopetuksen toimintaa kuvaavat tunnusluvut 
 ryhmäkoko ala- ja yläluokittain 
 kuljetusoppilaiden osuus 
 perusopetustunnit / oppilas 
 perusopetuksen kokonaiskustannukset / oppilas 
 tehostettu ja erityinen tuki oppilasmäärät  

 

VAIKUTTAVUUS-LUKUJA 

 
Indikaattori 4.-5.lk 2019 2017 8.-9.lk 2019 2017 
Koulunkäynti Pitää kou-

lunkäyn-
nistä % 
(hyvin pal-
jon tai 
melko pal-
jon) 

78,3 % 83,3 % Pitää koulunkäyn-
nistä % (hyvin 
paljon tai melko 
paljon) 

58,9 
% 

61,8 % 

Kasvuympäristön turvalli-
suus 

Koulukiu-
sattuna vä-
hintään 
kerran vii-
kossa % 

7,4% 4 % Koulukiusattuna 
vähintään kerran 
viikossa % 

8,1% 7,5 % 

Palvelut ja avunsaanti Mahdolli-
suus kes-
kustella 
koulun ai-
kuisen tai 
muun am-
mattihenki-
lön kanssa 
mieltä pai-
navista asi-
oista % 

63,6% 60,6% Mahdollisuus 
keskustella kou-
lun aikuisen tai 
muun ammatti-
henkilön kanssa 
mieltä painavista 
asioista % 

46,2%  

Osallistuminen ja vaikut-
taminen 

Osallistu-
nut koulun 
asioiden 
suunnitte-
luun 

45,4 % 54,7 % Hyvät vaikutus-
mahdollisuudet 
koulussa % 

6,5 % 8,2 % 
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5.3.3 Terveyspalvelut 

Tilivelvollinen 
Hallintolääkäri 
 
Yleinen kuvaus 
Perusterveydenhuollon tuottaa 1.4.2020 alkaen Suomen Terveys-
talo Oy, erikoissairaan-hoidon Khshp ja ympäristöterveydenhuol-
lon Hämeenlinnan kaupunki. Kunnalla, näiden palveluiden suh-
teen, korostuu lakisääteisenä järjestämisvelvollisena valvontateh-
tävät. 
 
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät 
Covid-19 on keskeinen vuoden 2021 toimintaan vaikuttava muu-
tostekijä.  
 
Tulevaisuudessa sairaanhoitopiirin Assi-hanke tulee olemaan 
merkittävä toimintaan ja kustannuksiin vaikuttava tekijä. 

 
 TP 2019  TA 2020  TA 2021  Muutos%  TS 2022  TS 2023  

Toimintatuotot   876 000  887 000  1,26      
Toimintakulut   -15 961 480  -16 436 451  2,98     
Toimintakate    -15 085 480  -15 549 451  3,08      

  
  
 Terveyskeskuspalvelut -> lisäys 364 000 e 
 Aineet, tarvikkeet tavarat-> lisäys 60 000 e 
 Erikoissairaanhoito-> lisäys 620 000 e 
 Ympäristöterveydenhuolto   -31 000 e 

  
Henkilöstömäärä TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos 

Vakinaiset 
 

0 1 +1 
Määräaikaiset 

 
2 1 -1 

Yhteensä 
 

2 2 0 
  
 

6 Tuloslaskelmaosa  

Kunnan kokonaistalouden näkökulmasta tarkasteltuina ohjausväli-
neinä toimivat talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelma- ja ra-
hoitusosa. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden 
keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tulot ja menot, verotulot, 
valtionosuudet, rahoituserät ja suunnitelman mukaiset poistot. Va-
kaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys so-
peutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnis-
tuminen on nähtävissä tuloslaskemaosan tulorahoituksen riittä-
vyytenä eri suunnitelmavuosina. Tilikauden tuloksen käsittelyerät 
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(suunnitelman mukaiset poistot, ja poistoeron, vapaaehtoisten va-
rausten ja rahastojen muutokset) eivät ole varsinaisia määrära-
hoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. 
Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousar-
vion tuloslaskelmaosan yhteydessä. 
 
Vuosikate osoittaa kuinka paljon kunnan tulorahoituksesta jää in-
vestointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. 
Vuosikatteen tulisi kattaa ainakin nettoinvestoinnit ja pitkällä aika-
välillä lisäksi lainanlyhennykset.  
 
 

6.1 Tuloslaskelma 

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät) 

Tilin nimi 

TP 2019 Muutettu 
KS 2020 

TA2021 TS2022 TS2023 

KÄYTTÖTALOUSOSA           

TOIMINTATUOTOT 12 347 689 11 466 200 12 753 378 12 887 678 13 024 678 

Myyntituotot 3 691 731 3 041 000 3 429 950 3 459 250 3 489 250 

Maksutuotot 3 061 013 3 030 000 3 165 000 3 228 000 3 293 000 

Tuet ja avustukset 735 914 522 000 631 000 644 000 656 000 

Muut toimintatuotot 4 859 031 4 873 200 5 527 428 5 556 428 5 586 428 

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 3 396         

TOIMINTAKULUT -58 629 651 -59 933 772 -61 754 879 -63 972 678 -64 679 716 

Henkilöstökulut -21 700 461 -22 327 072 -22 689 501 -23 359 000 -23 351 038 

Palvelujen ostot -27 926 682 -28 432 000 -28 817 750 -30 242 250 -30 832 250 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 602 344 -2 693 000 -2 656 200 -2 709 000 -2 763 000 

Avustukset -1 904 914 -1 893 500 -2 231 000 -2 276 000 -2 321 000 

Muut toimintakulut -4 495 250 -4 588 200 -5 360 428 -5 386 428 -5 412 428 

TOIMINTAKATE -46 278 566 -48 467 572 -49 001 501 -51 085 000 -51 655 038 

VEROTULOT 36 889 929 37 132 000 38 997 000 39 674 000 40 937 000 

VALTIONOSUUDET 9 721 301 12 170 633 12 289 282 12 706 000 13 190 038 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 82 276 23 500 54 500 9 000 -28 000 

Korkotuotot 197 034 200 000 200 000 200 000 200 000 

Muut rahoitustuotot 42 815 18 000 20 000 20 000 21 000 

Korkokulut -148 358 -180 000 -158 000 -203 000 -241 000 

Muut rahoituskulut -9 215 -14 500 -7 500 -8 000 -8 000 

VUOSIKATE 414 940 858 561 2 339 281 1 304 000 2 444 000 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 092 671 -2 009 000 -2 015 000 -2 065 000 -2 117 000 

Suunnitelman mukaiset poistot -2 050 411 -2 009 000 -2 015 000 -2 065 000 -2 117 000 

Arvonalentumiset -42 260     

TILIKAUDEN TULOS -1 677 731 -1 150 439 324 281 -761 000 327 000 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 677 731 -1 150 439 324 281 -761 000 327 000 

 
 
Vuoden 2021 talousarvio on niukasti ylijäämäinen. Ylijäämä selit-
tyy verotulojen kohtuullisella kasvulla sekä valtion koronatukien 
vaikutuksella. Lisäksi talousarviossa on mukana noin 1 milj. euron 
talouden tasapainottamistoimet. Talouden tasapainottamistoimilla 
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on esimerkiksi palvelujen ostojen kasvu saatu painettua suhteelli-
sen matalaksi. Tämä tuo mukanaan merkittävän riskitekijän, sillä 
talousarvio pitää sisällään merkittävän tehostamisvelvoitteen. 
Myös suunnitelmavuodet pitävät sisällään oletuksen merkittävistä 
talouden tasapainottamistoimia, joilla menokasvua saadaan hillit-
tyä. 
 
Hallituksen budjettiriihen päätösten perusteella on ennakoitavissa, 
että vuonna 2021 valtio osoittaa kunnille merkittävää lisärahoi-
tusta koronakriisin kustannuksiin. Toisaalta pandemia tuonee mu-
kanaan merkittäviä lisäkuluja esimerkiksi testaamisen, terveyden-
huoltokulujen ja maksutuottojen aleneman myötä. Näytä valtion-
osuuksia ja kustannuksia ei ole budjetissa huomioitu. 
 
Suunnitelmavuosien keskeisenä haasteena on menojen kasvu-
paine ja verorahoituksen vaatimaton kasvu. Vuosien 2022-2023 
osalta on varauduttu mm. tehostetun palveluasumisen kiinteistö-
leasing-kustannuksiin. Valtionosuuksien ennakoidaan pienentyvä 
selvästi, kun valtion poikkeuksellisen merkittävät koronatuet lop-
puvat. Samaan aikaan väestö ikääntyy ja kiinteistöjen korjaus-
velka tuo kustannuspaineita. Lähtökohtaisesti kunnalla on merkit-
tävä talouden tasapainottamistarve. 
 
Keskeisin taloussuunnitelmaa leimaava tekijä on epävarmuus. 
Kunnan meno- ja tulokehityksen ennakointi on poikkeuksellisen 
haastavaa, kun koronapandemian vaikutuksista ja kestosta ei ole 
varmuutta. Tämä korostaa tarkan taloudenpidon tärkeyttä. Kun-
nanhallituksen nimeämän talouden tasapainottamisen toimikun-
nan vetämä kunnassa haetaankin keinoja saavuttaa kestävä kulu-
rakenne ja lisätä kunnan tuloja.   

 

6.1.1 Verotulot  

Kunnan verotulot koostuvat kunnan tuloverosta, kiinteistöverosta 
ja kunnan osuudesta yhteisöveron tuottoon. Hattulan, kuten lu-
kuisten muidenkin kuntien, viime vuosien haasteena on ollut vero-
tulojen vaatimaton kasvu. Kunnan reaalinen verotulo ei viime vuo-
sina juuri ole kasvanut.9 

                                            
9 Kuntaliitto: Veroennustekehikko 10/2020 
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Vuonna 2021 verotulot kasvavat jonkin verran, kun vertailukoh-
daksi otetaan vuoden 2020 voimassa oleva talousarvio. Vuoden 
2020 uusimpaan ennusteeseen (kaavio alla) verrattuna verotulo-
jen ennakoidaan kasvavan vain hieman, kunnes ne kääntyvät 
taas 2022 ja 2023 kasvuun.  
 

 
 
Kunnan tulovero 
Kunnan tulovero (kunnallisvero) on ylivoimaisesti Hattulan merkit-
tävin tulonlähde. Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma 
2021-2023 on laadittu nykyisen 20,75 tuloveroprosentin mukaan. 
Tuloverokertymä on suhteellisen herkkä esimerkiksi työllisyyske-
hitykselle, minkä vuoksi siihen liittyy merkittäviä epävarmuusteki-
jöitä esimerkiksi koronapandemian myötä 

 
  

Yhteenveto

TILIVUOSI 2019 2020** 2021** 2022** 2023**

Verolaji

Kunnallisvero 33 409 35 038 34 687 35 470 36 792

Muutos % -1,9 4,9 -1,0 2,3 3,7

Yhteisövero 1 229 1 252 1 551 1 387 1 328

Muutos % -6,0 1,9 23,8 -10,5 -4,3

Kiinteistövero 2 253 2 513 2 767 2 817 2 817

Muutos % -2,4 11,5 10,1 1,8 0,0

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 36 890 38 803 39 005 39 674 40 937

Muutos % -2,1 5,2 0,5 1,7 3,2
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Kiinteistövero 
 
Hattulan kiinteistöveroprosentit vuonna 2021 ovat:  
 
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10  
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50  
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10  
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 
- rakentamattomat rakennuspaikat 3,0 
 
Kiinteistöveroprosentit pysyvät vuonna 2021 ennallaan vuoteen 
2020 nähden. 
 
Hattulan kunnan kiinteistöveron tuotto vuonna 2018 oli 2,31milj. 
euroa ja vuonna 2019 tilitykset jopa hieman pienentyivät 2,25 milj. 
euroon, johtuen edellisten vuosien oikaisuista.  Vuonna 2020 kiin-
teistöveron tuotto tulee olemaan verohallinnon ennakkotietojen 
mukaan 2,56 milj. euroa.  
 
Vuoden 2020 tilityksiin liittyy kuitenkin epävarmuutta, sillä loka-
kuussa 2020 Kuntaliitto arvioi, että peräti noin 10 % vuoden 2020 
kiinteistöverokertymästä siirtyy vuodelle 2021. Tämä johtuu siitä, 
että verohallinto otti käyttöön uuden tietojärjestelmän ja samalla 
siirryttiin kiinteistöverotuksessa ns. joustavaan valmistumiseen. 
  
Muutokset ovat saaneet aikaan sen, että Hattulan kunnassa käyn-
nissä olevan kiinteistöverotietojen päivitysprojektin tuotot eivät 
vielä juuri näy kunnan kiinteistöverotuotoissa. Vuodelle 2021 on 
arvioitu, että projekti kasvattaisi kunnan kiinteistöverotuottoja 150 
000 eurolla. Tämä huomioiden kiinteistöveroennuste vuodelle 
2021 on nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla 2,77 milj. euroa.  
 
Yhteisövero 
Vuosien 2020 ja 2021 yhteisöverotuottoa nostaa kuntasektorin 
jako-osuuden tilapäinen korottaminen koronapandemian vuoksi. 
Vaikutus Hattulan talousarvioon noin 200 000 euroa per vuosi.  

 

6.1.2 Valtionosuudet 

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta 
osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalve-
lujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi 
opetus- ja kulttuuriministeriö. 
 
Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 
alusta siten, kuin järjestelmää on muutettu lailla 676/2014 (He 
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38/2014). Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja mää-
räytymisen kriteereitä on muutettu olennaisesti. Keskeiset perus-
periaatteet ja rakenteet säilyvät. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
osuus säilyy nykyisellään. Valtionosuuden laskennallinen peruste 
muuttuu vuosittain ns. automaattimuutosten perusteella. Näitä 
ovat määräytymistekijöiden, esimerkiksi asukasmäärien, oppilas-
määrien ja muiden laskennan perusteena olevien määrien muu-
tokset ja kustannustason muutoksesta johtuvat hintojen muutok-
set (indeksikorotus). Nykyisen järjestelmän mukaan peruspalvelu-
jen laskennallisia kustannuksia koskee yksi yhteinen ikäryhmitys. 
 
Järjestelmää täydentää talousvaikeuksissa oleville kunnille tarkoi-
tettu harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus, joka rahoitetaan 
valtionosuusjärjestelmän sisältä. Lisäksi kunkin kunnan valtion-
osuuksia tasataan verotulojen perusteella. Valtionosuusjärjestel-
män ulkopuolisena osana toimii ns. ylläpitäjäjärjestelmä, jossa lu-
kioiden, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun rahoi-
tus menee suoraan opetuksen järjestäjälle oppilasmäärien mukai-
sena 
 
Vuotta 2020 leimaa valtionosuuksien poikkeuksellisen voimakas 
lisäys. Hallituksen päättämät koronatuet kunnille ovat kokonaisuu-
dessa peräti 2,3 miljardia euroa, josta peruspalvelujen valtion-
osuuden kasvattamisen osuus on 1,5 miljardia. Tämä tarkoittaa 
Hattulan osalta arviolta 2,4 milj. euron kertaluonteista lisäystä val-
tionosuuksiin. 
 
Tuet jatkuvat myös vuonna 2021, jolloin valtion tukitoimet vahvis-
tavat kuntataloutta tilapäisesti noin 865 milj. eurolla. Hattulan pe-
ruspalvelujen valtionosuudet ovat koronatukien vuoksi noin 0,5 
milj. euroa suuremmat, minkä lisäksi rahoitusta ohjataan ko-
ronatestaukseen & jäljitykseen. 
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Vuoden 2021 valtionosuuksiin sisältyy rahoitus erilaisiin kuntien 
tehtäviä lisääviin toimenpiteisiin. Näitä ovat mm: 

 Oppivelvollisuuden laajentaminen 16,1 milj. € (129 milj. € v. 
2024)  

 Varhaiskasvatukseen lisätään uusi tuen rakenne 15 milj. €  
 Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen perusopetuk-

sessa ja toisella asteella 10 milj. € (29 milj. € v. 2024)  
 Vanhuspalveluiden hoitajamitoitus 53 milj. € (266 milj. € v. 

2024)  
 Sote-huollon asiakasmaksu-uudistus 17,9 milj. € (maksutu-

lojen menetys kompensoidaan valtionosuuslisäyksellä) (45 
milj. € v. 2024) 

 
Nämä toimenpiteet lisäävät luonnollisesti myös Hattulan toiminta-
menoja. Nähtäväksi jää, kuinka hyvin valtionosuuslisäykset vas-
taavat toteutuneita kustannuksia. 

6.1.3 Poistot ja arvonalentumiset 

Suunnitelman mukaiset poistot ovat talousarvion tuloslaskelma-
osassa kunnan tilikauden tuloksen laskemiseksi tarvittava erä, 
joka ei kuitenkaan ole talousarviomääräraha. Kirjanpitolautakun-
nan kuntajaosto on 15.11.2011 tarkistanut yleisohjettaan suunni-
telman mukaisista poistoista. Merkittävin muutos on tullut poistoai-
kojen pituuteen.  Kuntajaosto suosittelee poistoaikojen liukumien 
alarajojen käyttämistä, mikä merkitsee poistojen kasvua tuloslas-
kelmassa. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet vahvistet-
tiin kunnanvaltuustossa 12.12.2012 ja suunnitelmaa noudatetaan 
1.1.2013 lukien tämän jälkeen hankittaviin pysyviin vastaaviin. Ak-
tivointi- ja pienhankintaraja on 10 000 euroa. Koska poistosuunni-
telma on hyväksytty erillisellä valtuuston päätöksellä, ei poistojen 
sitovuutta koskevaa päätöstä tarvitse tehdä erikseen talousarvi-
ossa. 

6.1.4 Satunnaiset erät 

Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtiöittämistä on selvitelty vuo-
den 2020 aikana. Yhtiöittäminen toisi toteutuessaan kunnan kir-
janpitoon kertaluonteisen tulosvaikutteisen erän, jota kuitenkaan 
ei ole mukana taloussuunnitelmassa. 

 

7 Investointiosa 

Valtuusto päättää investointiosan määrärahojen käytöstä toimieli-
mittäin ja hankeryhmittäin. Investointiosaan kirjataan yli 10 000 
euron hankkeet poistosuunnitelman mukaan.  Investointiosassa 
esitetään investointimenojen lisäksi investointien rahoitusosuudet 
(valtionosuudet ja -avustukset).  
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Vuoden 2021 investoinneista euromääräisesti merkittävin Parolan 
koulukampusprojektin ensimmäinen vaihe, jonka hankesuunni-
telma hyväksyttiin lokakuussa 2020. Hankkeen on tarkoitus val-
mistua vuoden 2021 aikana.  
 
Kunnallistekniikan osata talousarviovuoden suurin investointi on 
Panssariportin teiden rakentaminen. 
 
Investointisuunnitelmassa on nostettu esille myös tehostetun pal-
veluasumisen lisäpaikkojen tarpeen ratkaiseminen. Hankkeeseen 
ei kuitenkaan ole varattu investointimäärärahoja, sillä hanke on 
tarkoitus rahoittaa kiinteistöleasingilla.  
 
Liikuntareiteissä on varauduttu hankerahoituksen hakemiseen 
vuonna 2021. 

 

Kunnanhallitus             

MAA- JA VESIALUEET   TA2021 2022 2023 2024 2025 

Maanhankintamenot   -300 000 -300 000 -200 000 -200 000 -200 000 

Maanmyyntitulot   400 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

MAA- JA VESIALUEET YHTEENSÄ   100 000 0 100 000 100 000 100 000 

              

Elinvoimalautakunta             

TALONRAKENNUSINVESTOINNIT 
Hanke yh-
teensä TA2021 2022 2023 2024 2025 

Uudisrakentaminen (kohteittain)             

Parolan kampus vaihe I -3 300 000 -3 200 000 0 0 0 0 

Tehostettu palveluasuminen -4 000 000 0 0 0 0 0 

Parolan kampus vaihe II  -3 000 000 0 0 -300 000 -2 700 000 0 

Purkurakennusten korvaajat (keskusta) 0 0 0 0 0 0 

              

Saneeraus   -300 000 -300 000 -600 000 -300 000 -300 000 

Tuulia-koti (2021)             

Viiriäinen (2021)             

Parolan tori (esiintymislava ja ympäristö 2021-23)             

Juteinin katto (2021)             

Yläkoulu (2021)             

Pekolan koulu (2021)             

              

Tietoliikenne yht. uusiminen   -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 

              

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ   -3 580 000 -380 000 -980 000 -3 080 000 -380 000 
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KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (merkittävim-
mät kohteet eriteltyinä)   TA2021 2022 2023 2024 2025 

Kunnallistekniikan uudisrakentaminen              

Panssariportin tiet   -400 000         

Lepaan kevyen liikenteen tie   -20 000 -80 000 -500 000 -400 000   

Liikenneympyrä, Parolan keskusta   -50 000 -450 000       

Radanvarsitie           -400 000 

              

Kunnossapito              

Katualueiden vuosikorjaukset   -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 

Päällystystyö, Lepaa   -60 000         

Päällystystö, Kanunki       -80 000     

Päällystystyö, Rinteenkuja       -35 000     

Valaistus, Kanunki   -40 000 -40 000       

              

Yleiset alueet             

Liikuntapaikat, pyörätiet, puistot yms   -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

Liikuntareittihanke (mikäli rahoitus myönnetään) menot -100 000         

  
rahoitusosuu-
det 50 000         

              

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ   -760 000 -710 000 -755 000 -540 000 -540 000 

              

KONEET JA KALUSTO   TA2021 2022 2023 2024 2025 

Elinvoimatoimiala:             

Varavoimageneraattori   -55 000         

Muut   -40 000 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

Hyvinvointitoimiala             

Uuden koulurakennuksen kalusteet   -50 000     -50 000   

Muut   -40 000 -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 

KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ   -185 000 -180 000 -180 000 -230 000 -180 000 

              

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET   TA2021 2022 2023 2024 2025 

Tietokoneohjelmistot             

Talousjärjestelmien päivitys   -70 000         

Asianhallintajärjestelmän päivitys     -20 000       

Mobiililaitteiden hallintajärjestelmä (MDM)   -10 000         

Muut       -30 000 -30 000 -30 000 

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ   -80 000 -20 000 -30 000 -30 000 -30 000 

              

INVESTOINNIT YHTEENSÄ             

Investointimenot   -4 905 000 -1 590 000 -2 145 000 -4 080 000 -1 330 000 

Rahoitusosuudet   50 000 0 0 0 0 

Myyntituotot   400 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

Nettomenot   -4 455 000 -1 290 000 -1 845 000 -3 780 000 -1 030 000 
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8 Rahoitusosa 

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja 
rahoituksen rahavirrat. Rahoitusosassa osoitetaan, miten kunnan 
menot (käyttötalous ja investoinnit) rahoitetaan. Sen avulla koo-
taan tulorahoituksen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen 
kassavirrat yhteen laskelmaan. Kunnan toiminnan häiriötön jatku-
minen edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. 
Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, kunnan on rahoitusosassa osoi-
tettava tarvittava rahoitus. Kunta voi kattaa rahoitusvajettaan vie-
raalla pääomalla tai vapauttamalla pysyviin vastaaviin sitoutunutta 
pääomaa. 
 
Kunnan rahoituksessa on varmistettava maksuvalmiuden riittä-
vyys. Talouden vakauteen vaikuttavat olennaisesti myös kunnan 
tekemät sitoumukset ja vastuut. Sitoumusten ja vastuiden osalta 
tulee huomioida, että takauksiin, lainanantoon ja muihin pääoma-
sijoituksiin saattaa sisältyä huomattavia riskejä. 
 

 
 

 

RAHOITUSLASKELMA

1000 euroa 

TP 2019 TA2020 TA 2021 TS2022 TS2023

Toiminnan rahavirta

     VUOSIKATE 414,9 858,6 2 339,3 1 304,0 2 444,0

     Satunnaiset erät
     Tulorahoituksen korjauserät 28,9 -200,0 -200,0 -200,00 -200,00

Investointien rahavirta

     Investointimenot -1 583,8 -3 280,0 -4 905,0 -1 590,00 -2 145,00

     Rahoitusosuudet investointimenoihin 18,4 0,0 50,0 0,00 0,00

     Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
     luovutustulot 177,4 300,0 400,0 300,00 300,00

Toiminnan ja investointien rahavirta -944,1 -2 321,4 -2 315,7 -186,00 399,00

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset
     Antolainasaamisten lisäykset 0,0

     Antolainasaamisten vähennykset 0,0

Lainakannan muutokset
     Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 400,0 9 170,0 6 000,0 3 900,0 3 700,00

     Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 938,0 -3 493,0 -3 578,0 -3 778,0 -4 168,0

     Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 141,4

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset -559,5

Rahoituksen rahavirta 1 043,9 5 677,0 2 422,0 122,00 -468,00

Vaikutus maksuvalmiuuteen 99,8 3 355,6 106,3 -64,00 -69,00

Sitova valtuustoon nähden



    Talousarvio 2021  60 
     
     
   

Postiosoite: www.hattula.fi 050 509 0347 
Pappilanniementie 9 etunimi.sukunimi@hattula.fi fax 03 637 1644 
13880 Hattula hattulan.kunta@hattula.fi  www.facebook.com/hattulankunta 

 
 

Vuoden 2021 kouluinvestointi painaa toiminnan ja rahoituksen ra-
havirran selvästi miinusmerkkiseksi. Seuraavien vuosien matala 
investointitaso vähentää velkaantumispainetta, mutta silti kunnan 
velkamäärä kasvaa hieman taloussuunnitelmakaudella. 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kolmen vuoden taloussuunnitelmakaudella kunnan pitkäaikaiset 
lainat lisääntyvät noin 2,1 milj. eurolla. Tavoitteena tulee olla vuo-
sikatteen parantaminen sellaiseksi, että se sallii riittävän inves-
tointitason.  
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9 Talouden keskeiset tunnusluvut10 

 

 
 

 

                                            
10 Kuntaliitto 5.10.2020: Kuntien tunnuslukutiedosto 
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