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1 Kunnanjohtajan katsaus
Päättyvälle vuodelle 2021 asetettiin mm. seuraavat tavoitteet.
- Henkilöstön työnhyvinvoinnin parantaminen. Koronavuosi
hankaloittaa mm. sairaspoissaolotilastojen tulkintaa, mutta
Terveystalon suorittaman Pulssi-tutkimusten perusteella työilmapiiri on vuoden aikana parantunut ja oli Hattulassa parempi
kuin tutkimusten vertailukunnissa. Parempi Työyhteisö-tutkimuksen tulokset vielä puuttuvat.
- Toimintatapojen kehittäminen. Tavoite oli kustannusten hillintä toimintatapoja muuttamalla. Tässä ei onnistuttu toivotulla
tavalla, vaan esimerkiksi palvelujen ostoihin on käytetty noin 7
% enemmän 2021 kuin 2020.
- Matalan kynnyksen kunta. Tavoite oli kehittää kunnan palveluasennetta, mainetta ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tämän
tavoitteen saavuttamista ei ole erityisesti mitattu. Merkittäviä
asioita ovat kuitenkin Hattula Yhdessä-hankkeen ja Hattulan
kehitysyhtiön eteenpäin meneminen. Tämä työ kestää useita
vuosia.
Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevat lakiesitykset. Uudistuksen toimeenpanoa koskevan lain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja järjestämisvastuu siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Tämä
merkitsee myös Hattulalle historiallisen suurta muutosta. Kunnan
organisaatio ja toimintaohjeistus on muutettava.
Muutos on myös mahdollisuus. Hattulan tulee keskittyä omiin vahvuuksiin ja niiden kautta rakentaa tulevaisuus. Viimeistään alkuvuodesta 2022 on hyväksyttävä kunnan strategia tuleville vuosille.
Kunnan organisaation pienentyessä ja tehtävien vähentyessä on
löydettävä ”punainen lanka”, jonka perusteella Hattulaa voidaan
kehittää systemaattisella tavalla.
Huolimatta edessä olevasta suuresta muutoksesta ei Hattulan talouden nyrkkisäännöt ole merkittävästi muuttumassa. Kunta elää
edelleen veroista ja toiminnan tuotoista. Pääosa kuluista on jatkossakin henkilöstökuluja ja erilaisia palvelujen ostoja. Kulujen
seuranta ja erityisesti niiden hillitseminen edellyttää aikaisempaa
tarkempaa seurantaa ja ohjausta. Nykyinen tahti ei voi jatkua.
Vuoden 2022 talousarvio on lievästi ylijäämäinen siinä pysyminen
edellyttää aktiivista otetta tulojen kasvattamisessa ja erityisesti
tiukkaa kulukuria.
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2 Yleisperustelut

2.1

Kuntastrategia
Valtuusto on kokouksessaan 9.11.2016 hyväksynyt kuntastrategian Hattula 2021, jonka tehtävänä on määritellä kunnan tulevaisuuden kuva. Kunnan strategian päivitystä on valmisteltu pitkälle vuoden 2021 aikana, mutta talousarviota valmisteltaessa ei uutta strategiaa ole vielä hyväksytty.
Uusi kuntastrategia hyväksytään viimeistään vuoden 2022 alussa.

2.2

Toimintaympäristö

2.2.1 Toimintaympäristön kehitys
Väestö
Koko Kanta-Hämeen väestömäärä on pitkällä aikavälillä kasvanut
tasaisesti, mutta 2010-luvun vuodet olivat väestönkasvun näkökulmasta haasteellisia, sillä sekä luonnollinen väestönlisäys että
maakuntien välinen nettomuutto olivat raskaasti miinusmerkkisiä.
Vuodesta 2019 väestökehityksen suunta kuitenkin kääntyi selvästi
parempaan, sillä esimerkiksi maakuntien välinen nettomuutto oli
vain marginaalisesti miinusmerkkinen, kun edeltävinä vuosina
maakunta menetti nettomääräisesti pahimmillaan lähes 1 000
asukasta muihin kuntiin. Vuonna 2020 kehitys jatkui varovaisen
myönteisenä, sillä maakunta keräsi ensimmäisen kerran sitten
vuoden 2011 muuttovoittoa muista Suomen maakunnista. Vuonna
2021 trendi on jatkunut positiivisena, sillä kuntien välinen muuttoliike oli tammi-syyskuussa 110 asukkaan verran positiivisena.
Hattulan viime vuosien väestökehitys mukailee maakunnan kehitystä. Asukasluku kasvoi voimakkaasti 2000-luvun alkuvuosina,
mutta viime vuosina väestömäärä on pienentynyt. Vuosien 2019 -2021 perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että käänne lievästi parempaan suuntaan on tapahtunut.
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Väestönkasvua jarruttaa vähäinen syntyvyys. Hattulassa syntyi
vuonna 2019 vain 76 lasta ja 2020 määrä laski 65 syntyneeseen
hattulalaiseen, eikä vuosi 2021 ole tuonut käännettä.
Syntyvyyden voimakas väheneminen näkyy myös Tilastokeskuksen vuonna 2021 julkaistussa väestöennusteessa, joka ennakoi
väestömäärän pienentyvän jatkossakin. On syytä huomioida, että
Tilastokeskuksen ennuste on puhtaasti laskennallinen ja viimevuosien väestödataan perustuva, eikä se huomioi esimerkiksi erilaisia kehittämistoimia. Se antaa kuitenkin hyvän kuvan siitä, mihin viime vuosien kehitys johtaisi.

Nykykehityksen jatkuminen muokkaisi toteutuessaan huomattavasti myös Hattulan ikärakennetta. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan esimerkiksi jo vuonna 2030 olisi Hattulassa 014-vuotiaita lapsia noin 400 vähemmän kuin vuonna 2020. Samaan aikaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa reilusti lähes 500
henkilön verran. Väestön ikärakenteen muuttuminen onkin keskeinen kunnan toimintaympäristöön vaikuttava tekijä lähivuosina ja
vaikuttaa keskeisesti kunnan palvelutarjonnan kysyntään.
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Työllisyys
Hattulan työttömyysaste on viime vuosina ollut suhteellisen pieni,
mutta koronapandemia on vaikuttanut tilanteeseen heikentävästi
koko maassa. Vuoden 2020 joulukuussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hattulassa 8,9 %, kun se vuotta aiemmin oli vain 6,4 %. Vastaava luku esimerkiksi Hämeenlinnassa
vuoden 2020 lopussa oli 13,5 % ja Janakkalassa 12,2 %. Hattulan työttömyysaste oli siis kasvusta huolimatta seudun pienin.
Muutos vuoden takaiseen nähden oli suurin Janakkalassa, peräti
4,0 prosenttiyksikköä.
Vuoden 2021 aikana talouden elpyminen on kuitenkin pienentänyt
työttömien työnhakijoiden määrää niin Hattulassa kuin muissakin
kunnissa. Esimerkiksi Hattulassa oli syyskuun viimeisenä päivänä
vuonna 2021 yhteensä 275 työtöntä työnhakijaa, kun vuotta aiemmin määrä oli 319, muutosta siis 16 %. Työttömien työnhakijoiden
määrän pienentyminen vuoden takaiseen nähden oli Hattulassa
koko Kanta-Hämeen toiseksi parasta!
Syyskuun työttömyysaste kunnassa oli 6,9 %. Pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttömänä olleiden työnhakijoiden) määrä oli
30.9.2021 Hattulassa 127. Huolestuttavaa on, että määrä kasvoi
vuodentakaiseen nähden peräti 45 % Työttömistä työnhakijoista
21 (-61 %) oli alle 25-vuotiaita.
Työttömien työnhakijoiden määrä kunnittain 9/20211

Lähde: TEM/Työnvälitystilastot
Päivitetty 26.10.2021, Hämeen ELY-keskus/Sanna Paakkunainen
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Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 9/2021

2.3

Taloudelliset lähtökohdat

2.3.1 Kansantalouden kehitysnäkymät2
Koronavirus on vuoden 2020 tapaan leimannut vuoden 2021 tapahtumia maailmantaloudessa. Voimakkaan finanssipolittiisen elvytyksen, koronarokotusten etenemisen sekä patoutuneen kulutuskysynnän purkautumisen myötä maailmantalous on elpynyt
voimakkaasti, mutta nopeimman kasvun vaihe on jo valtiovarainministeriön mukaan taittunut.3Kehitys on näkynyt myös raaka-aineiden hinnoissa, teollisuuden raaka-aineiden hinnat olivat ennätystasolla kuluneen kesän aikana.
Suomen kansantaloudessa Covid-19 –epidemiasta toipuminen on
ollut voimakasta keväästä 2021 lähtien, vaikka tautitilanne on
vaihdellut. Valtiovarainministeriö arvioi, että Suomen talous toipuu
koronan aiheuttamasta iskusta nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Valtiovarainministeriön arvion mukaan
kasvupyrähdys jää kuitenkin väliaikaiseksi.
Valtiovarainministeriö arvioi BKT:n kasvavan noin 3 prosentin
vauhtia vuosina 2021-2022. Suhdannekierron tasoituttua vauhti
hiipuu ja sen määrittää talouden rakenteellinen suorituskyky –
työllisyyden ja tuottavuuden kasvu sekä talouden kilpailukyky.
Kasvupyrähdyksen jälkeen BKT:n kasvu uhkaa hidastua 1-1,5
prosentin haarukkaan.
Valtiovarainministeriön mukaan Covid-19-epidemiasta seurannut
talouden taantuma ja epidemian haittojen vähentämiseksi tehdyt
toimet kasvattivat julkisen talouden alijäämän suureksi viime
2

Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus, syksy 2021
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vuonna. Taantuman jälkeinen ripeä talouskasvu kohentaa julkista
taloutta kuluvana vuonna, mutta julkisen talouden alijäämä pysyy
edelleen mittavana, lähes 10 mrd. eurona. Lähivuosien talouskasvu ja epidemian vuoksi päätettyjen tukitoimien päättyminen
vahvistavat julkista taloutta, mutta suotuisan suhdannepyrähdyksen jälkeen julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi. Julkisessa
taloudessa vallitsee rakenteellinen menojen ja tulojen välinen
epätasapaino.
Valtiovarainministeriön näkemys on, että julkisen talouden velkaantumisen taittaminen niin, että julkinen taloudenpito lepäisi vakaalla ja kestävällä perustalla pitkällä aikavälillä, vaatisi yhteiskunnan voimavarojen laajempaa ja tehokkaampaa käyttöä: enemmän
työllisiä, talouden ripeämpää kasvua ja kustannustehokkaampaa
julkista hallintoa.
2.3.2 Kuntatalouden tulevaisuuden näkymiä
Suomen kunnat ovat jo pitkään toimineet keskellä suhteellisen
epävarmaa toimintaympäristöä ja jatkuvaa murrosta. Vuosikausia
jatkunut sote-uudistuksen valmistelu näyttää vihdoin johtavan ratkaisuun, mutta massiivisen uudistuksen lopulliset vaikutukset kuntiin nähdään vasta pidemmällä aikavälillä. Kuntien tehtäviä on lisätty samalla kun valtionosuuksia on leikattu eri hallitusten toimesta merkittävästi. Tämä on pitkällä aikavälillä kiristänyt merkittävästi kuntataloutta. Lisäksi muuttoliikkeen trendit ja väestön ikärakenteen jatkuva muutos on johtanut siihen, että kuntien talouskehitys on jakautunut voimakkaasti.
Edellä kuvattujen muutostekijöiden päälle on koronaviruspandemia tuonut kunnille kokonaan uuden haasteen ja epävarmuustekijän. Tästä johtuen vuosi 2020 oli koronaepidemian vuoksi hyvin
poikkeuksellinen kuntatalouden näkökulmasta. Valtio tuki kuntasektoria koronaepidemiaan liittyen hyvin huomattavalla tukipaketilla, joka lopulta ylitti kuntataloudelle aiheutuneet taloudelliset menetykset selvästi. Pääosa tuista kohdistettiin kunnille valtionosuuksien kautta, joten valtionosuudet kasvoivatkin peräti noin 28
prosenttia vuodesta 2019. Edellä mainitun lisäksi kuntien verotulot
kasvoivat ennakoitua enemmän ja toimintamenot ennakoitua vähemmän. Verotulojen kasvuun vaikutti osaltaan myös koronaepidemian tukipakettiin sisältynyt kuntien yhteisövero-osuuden 10
prosenttiyksikön määräaikainen korotus.4
Koronatukien myötä vuosi 2020 antaa harhaanjohtavan kuvan
kuntatalouden yleisestä tilanteesta.

Valtiovarainministeriö: Kuntatalousohjelma vuodelle 2022, syksy 2021
Hattulan kunta
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Valtiovarainministeriö on syksyn 2021 Kuntatalousohjelmassa
nostanut esille seuraavat keskeiset huomiot koskien kuntatalouden kehitysnäkymiä:
 Suomen talous on toipunut nopeasti koronaepidemiasta
keväästä alkaen, ja elpyminen jatkuu syksyllä. Kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 3,3 prosenttia vuonna
2021 ja 2,9 prosenttia vuonna 2022. Keskipitkällä aikavälillä talouskasvu hidastuu noin prosenttiin vuodessa.
 Tautitilanne virusmuunnoksineen ja rokotusten eteneminen
lisäävät ennusteen epävarmuutta niin koko talouden kuin
kuntatalouden osalta.
 Vuodesta 2022 näyttää muodostuvan kuntataloudessa
haastava. Koronakriisin vaikutusten arvioidaan pääosin
väistyvän ja valtion määräaikaiset tukitoimet päättyvät.
Kuntien menot kasvavat tuloja nopeammin, ja toiminnan ja
investointien rahavirta syvenee 1,5 mrd. euroa negatiiviseksi.
 Sote-uudistuksen myötä kunnilta poistuu ikääntymiseen liittyvien menojen kasvupaine, mutta tulo- ja menokehityksen
välille näyttää edelleen jäävän epäsuhtaa. Kunnissa on
näin ollen jatkossakin tarvetta tuottavuutta ja tehokkuutta
lisääville rakenteellisille uudistuksille. Henkilöstökustannukset muodostavat suuren osan kuntien kustannuksista, joten
kevään 2022 kunta-alan palkkaratkaisulla on kuntataloudessa suuri merkitys.
 Kuntakohtaisten painelaskelmien perusteella talouden sopeutuspaine on kasvussa kaikissa kuntakokoryhmissä. Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä vaihtelee vuosina 2022–2025 merkittävästi.
2.3.3 Hattulan kunnan talous
Hattulan kunnan tilinpäätös vuodelta 2019 oli selvästi heikoin sitten vuoden 2012.Tuloksen painuminen noin 1,7 miljoonaa euroa
alijäämäiseksi supisti selvästi kunnan taloudellista liikkumavaraa,
sillä taseeseen kertynyt ylijäämä supistui 3,2 miljoonaan euroon.
Hattulan kunnanvaltuusto reagoi talouden haasteisiin nostamalla
kunnallisveroprosenttia sekä tarkistamalla kiinteistöveroja vuodelle 2020. Vuosi 2020 olikin lopulta huomattavasti parempi kunnan talouden kannalta, sillä tilikauden tulos oli lopulta lähes +3
milj. euroa. Vuoden 2020 hyvä tulos antaa kunnalle tärkeää liikkumavaraa erityisesti taseen ja rahoituslaskelman tunnuslukuja tarkasteltaessa. On kuitenkin huomioitava, että merkittävänä tekijänä vuoden 2020 tuloksen takana oli valtion mittavat ”koronatuet”.
Tulopohjan pitävyyteen liittyvien epävarmuustekijöiden lisäksi
myös kunnan menoihin kohdistuu isoja kasvupaineita. Väestön
Hattulan kunta
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ikääntyminen tuo kunnalle investointipaineita ja nostaa terveydenhuollon kustannuksia merkittävästi, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään vuonna 2023 hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.
Toimintakatteen kasvu oli vuonna 2020 hyvästä tuloksesta huolimatta kohtuullisen suurta, ja sama kehityskulku on jatkunut
vuonna 2021.

Erityisen huolestuttavaa on kunnan rahoituslaskelman ja taseen
heikot tunnusluvut, vaikka vuosi 2020 hieman lukuja paransikin.
Kunnan lainamäärä vuoden 2020 lopussa oli 31,55 milj. euroa (3
357 euroa/as.), kun se vuoden 2019 lopussa oli 36,14 M€ (3 834
euroa/as). Manner-Suomessa tilinpäätösarvioiden 2020 mukaan
kuntien lainakanta oli keskimärin 3 474 €/asukas. Hattulan lainamäärän laskuun vaikutti hyvän tuloksen lisäksi myös kuntatodistusten poismaksu vuoden lopussa. Hyvä tulos vaikutti siihen, että
taseen tunnusluvut paranivat selvästi, mutta ovat edelleen esimerkiksi omavaraisuusasteen ja suhteellisen velkaantuneisuuden
osalta heikot
Hattulan tulovirrasta merkittävä osa muodostuu verotuloista, joten
kunnan väestönkasvulla ja yritysten toimintaedellytyksillä on suuri
merkitys tulevien vuosien rahoituspohjan kannalta.
Tulevien vuosien osalta keskeinen haaste on kuntakonsernin
omistamiin kiinteistöihin liittyvä korjausvelka. Kunnan omien kiinteistöjen lisäksi myös sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä Hattula-Kiinteistöt Oy:n korjausvelkatilanteen kautta tulee kuntakonsernille taloudellisia paineita. Mittavan korjausvelan eliminointi
vaatii väistämättä viisaita päätöksiä ja investointien priorisointia.
Konsernin tulevaisuuden kannalta oli erittäin tärkeää, että lainakannan kasvu saatiin vuonna 2020 tilapäisesti taitettua, mutta
Hattulan kunta
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investointitason ja toimintakatteen kasvun myötä muutos uhkaa
jäädä tilapäisesti.
Oman epävarmuustekijänsä konsernin tulevaisuuteen tuo myös
vuonna 2023 voimaan astuva valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka pienentää kuntien budjetteja merkittävästi. Valtion tämänhetkisten laskelmien mukaan uudistus heikentää Hattulan taloutta ja tuo mukanaan veronkorotuspaineen. Vuoden 2022 talousarvio- ja toteumalukuja käytetään hyvinvointialueiden sekä kuntien tulevan rahoitustason määrittämisessä, joten on
erittäin tärkeää pystyä pitämään kunnan toimintamenot kurissa
erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Talouden tasapainottamistyön jatkaminen on tärkeää, sillä ennustettu verorahoituksen kasvu ei riitä kattamaan kustannusten nousupaineita. Vuoden 2021 talousarvio piti sisällään lukuisia pienehköjä talouden tasapainottamistoimenpiteitä sekä suurempia säästötavoitteita liittyen uusiin toimintatapoihin. Näitä tavoitteita ei olla
saavutettu, vaan vuoden 2021 toimintakate näyttää muodostuvan
selvästi heikommaksi kuin alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin.

Talouden tasapainottamistyötä on siis jatkettava. Tässä yhteydessä on suuri apu siitä, että vuoden 2020 hyvä tulos mahdollistaa pitkäjänteisten ja kestävien talouden tasapainottamistoimien
suunnittelun ja toteuttamisen.
2.4

Hattulan kunnan organisaatio ja henkilöstö
Hattulan kunnan organisaatiorakenne päivitettiin vuoden 2020 aikana. Uusi organisaatiomalli astui voimaan 1.10.2020. Uusi toiminnallinen organisaatio jakautuu kahteen toimialaan: elinvoimatoimialaan sekä hyvinvointitoimialaan. Näiden lisäksi talousarviorakenteessa on Kuntajohtamisen alle koottu kunnanvaltuuston,
kunnanhallituksen, keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan
sekä kunnanjohtajan kustannukset.

Hattulan kunta
Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024

Talousarvio 2022

10

Kunnan henkilöstön määrä vaihtelee hieman riippuen vuodenajasta. Budjetti sisältää eräitä henkilöstömäärän lisäysesityksiä,
jotka selittyvät pääosin kunnille osoitetuilla lisävelvoitteilla. Lisäksi
talousarviossa on varauduttu elinvoimatoimialan uuden organisaatiomallin mukaisiin rekrytointeihin.
TP2020

TA2021

TA2022

Muutos

Vakinaiset

403

417

428

Määräaikaiset

123

115

115

0

Yhteensä

526

532

543

+11

+11

Esitetyt henkilöstöresurssin muutokset:
Hyvinvointitoimiala





2 lähihoitajaa ja 2 hoiva-avustajaa tehostettuun ympärivuorokautiseen asumiseen
2 lähihoitajaa kotihoitoon ja kuntotuuliaan
ohjaajan toimen vakinaistaminen nuorten työpaja (täytetty
v.2020 määräaikaisena)
toimistosihteeri sosiaalitoimen hallintoon (täytetty v.2020 määräaikaisena)

Elinvoimatoimiala





Kiinteistöinsinööri (tehtävän täytön yhteydessä selvitetään kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta ja kunnossapitojärjestelyt
yhteistyössä Hattula-Kiinteistöt Oy:n kanssa)
Rakennustarkastaja (virka tällä hetkellä täyttämättä vakinaisesti)
Kaavoituspäällikkö

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 kuntajaoston antamat ohjeet sekä kunnan hallintosääntö, kunnan talouden hoitoa ja sisäistä valvontaa koskevat yleisohjeet, talousarvio
ja taloussuunnitelma sekä poistosuunnitelma. Kuntalain 112 –
125 pykälissä on säännökset kunnan kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja tilintarkastuksesta. Talousarviossa valtuustotason sitovat toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet perustuvat voimassa olevaan strategiaan.
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Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut sitovat yleisohjeet
kunnan ja kuntayhtymän:







3.2

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

Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelmien hyväksyminen
Talousarvion ja -suunnitelman laadinnan perusteena kunnissa
ovat voimassa oleva strategia, taloussuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, kuluvan vuoden talousarvio ja tilinpäätösennuste
sekä valtuuston mahdolliset kannanotot. Kuntalaki edellyttää, että
taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvio on sitova ohje kunnanhallitukselle, lautakunnille
ja viranhaltijajohdolle.
Talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat
valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnan viranomaisia.
Hattulan kunnan talousarviossa on noudatettu nettoperiaatetta
1.1.2018 alkaen. Vuonna 2022 käyttötalousosan valtuustoon nähden sitovat määrärahat ovat seuraavat:
-

Hyvinvointilautakunta: Palvelualueen ulkoinen toimintakate
Elinvoimalautakunta: Toimielimen ulkoinen toimintakate
Kunnanhallitus (kuntajohtaminen): Toimielimen ulkoinen
toimintakate

Talousarviossa hyväksytään kunnan valtuustotason sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi 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. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat esitetty toimielimittäin käyttötalousosassa
ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia.
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Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät
ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotuotot, valtionosuudet ja suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, korkotulot, muut rahoitustulot, korkomenot, muut rahoitusmenot, satunnaiset kulut ja -tuotot.
Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle
ja neljälle seuraavalle vuodelle. Useamman vuoden aikana toteuttava 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 hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrä- rahaa. Valtuuston sitovin perusteluihin hyväksymiä määrärahoja ei
saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen, eikä
määrärahaa saa ylittää ilman valtuuston päätöstä. Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonlisäveroton raja on 10 000 €.
Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla.
Rahoitusosassa osoitetaan miten talousarvio vaikuttaa kunnan
maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelmassa valtuusto hyväksyy
antolainojen vähennyksen, antolainojen lisäyksen sekä pitkäikäisten lainojen vähennyksen ja lisäyksen.
Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen
täytäntöönpanomääräyksin lautakuntien ja muiden viranomaisten
noudatettavaksi. Toimielinten tulee laatia heti alkuvuodesta käyttötalous- ja investointiosassa osoitetuista määrärahoista ja tuloarvioista käyttösuunnitelmat, joilla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Samassa yhteydessä toimielimet hyväksyvät omalta osaltaan tarkemmat toimielimiin 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 kustannuspaikoille päättää sen käytöstä toimielimen vahvistaman käyttösuunnitelman puitteissa.
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Määrärahat, tuloarviot ja tavoitteiden seuranta

3.3.1 Määrärahamuutokset
Hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden
jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion
muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.
Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon varattu määräraha varmasti riittää. Valvontavastuu kuuluu
tilivelvollisten viranhaltijoiden ohella lautakunnille ja kunnanhallitukselle.
3.3.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta
Viranhaltijajohdon ja muiden tilivelvollisten tulee jatkuvasti seurata
talousarvion ja sen käyttösuunnitelmien toteutumista ja saattaa
mahdolliset poikkeamat asianomaisen toimielimen tietoon. Toimielimen on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli on ilmeistä, että talousarvio ei toteudu suunnitellulla tavalla.
Reaaliaikainen talouden toteutuma toimielintasolla raportoidaan
kunnan johtoryhmälle, kunnanhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain. Raportoinnista toimielimille vastaavat toimielinten esittelijät. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi ne esittävät sanallisen selvityksen
mahdollisten poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Investointien toteutumisesta ja
toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kunnanhallitukselle
ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä.
Valtuustolle talousarvion toteutumisesta niin käyttötalouden kuin
investointienkin osalta raportoidaan laajemmin osavuosikatsauksissa seuraavasti: ensimmäinen osavuosikatsaus annetaan ajalta
1.1. – 30.4. ja toinen 1.1. – 31.8. Elokuun tilanteen perusteella
tehdään välitilinpäätösennuste ja raportissa arvioidaan myös toiminnallisten 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.
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3.3.3 Tilivelvollisten määrittely
Tilivelvolliset määritellään kunkin vuoden talousarvion yhteydessä. 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 valtuuston vastuuvapauslausunto tilinpäätöksestä kohdistuu tilivelvollisiin.
Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi. Näin ollen tilivelvolliseen voidaan kohdistaa
tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja tilivelvolliselle voidaan
myöntää vastuuvapaus. Kuntalain 125 §:n mukaisesti tilivelvollinen on kunnan toimielimen jäsen ja kunnan palveluksessa oleva
henkilö, joka toimii kunnan johtavassa tehtävässä tai sellaiseen
rinnastettavissa vastuullisessa tehtävässä. Tilivelvolliset on lueteltu 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 tuottamaan kunnan konsernitilinpäätöksen vaatimat tiedot. Ulkoisessa
kirjanpidossa on eliminoitava kunnan sisäiset tilitapahtumat sekä
konsernitilinpäätöksessä konserniyhteisöjen väliset tilitapahtumat.
Talousarvion toteutumisen seurannan on lakisääteisesti tapahduttava vähintään valtuuston vahvistamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden laajuudessa. Kirjanpidossa talousarvion toteutumista seurataan valtuuston vahvistamia tavoitteita tarkemmalla
tasolla.

4 Konserniyhteisöt
4.1

Hattula-Kiinteistöt Oy
Yleinen kuvaus
Hattula-Kiinteistöt Oy on Hattulan kunnan 100 prosenttisesti omistama kiinteistöyhtiö. Yhtiö on perustettu 28.5.1999 ja rekisteröity
31.12.1999. Yhtiön toimialana on Hattulan kunnan alueella tapahtuva asuntojen hankkiminen, omistaminen ja vuokralle antaminen
ja tätä tarkoitusta varten omistaa ja hallita asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien asunto-osakeyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiön
osakkeita ja kiinteistöjä sekä muita asuntoja. Tarkoitusperiensä
toteuttamiseksi yhtiö voi toimia rakennuttajana. Yhtiö voi tarjota
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kiinteistöjen isännöinti-, hoito- ja huoltopalveluja. Yhtiö noudattaa
toiminnassaan osakeyhtiölain määräyksiä.
Kiinteistöt
Yhtiö omistaa 22 taloyhteisöä, joissa on 33 asuinrakennusta.
Näistä 10 on kerrostalorakennusta ja 23 rivitaloa. Näissä on yhteensä 299 asuntoa. Asuntojen yhteispinta-ala on noin 15 120
m2. Kiinteistöistä 6 on omalla tontilla ja 16 vuokratontilla. Edellisten lisäksi yhtiö omistaa Parolantie 29:ssä sijaitsevassa kerrostalossa kaksi osakehuoneistoa, joita yhtiö vuokraa. Yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti huoneistoista on aiemmin myyty kaksi
ja loppujenkin huoneistojen myyntimahdollisuus on selvityksen
alla ja myynti käynnistetään, kun se kaikilta osin on mahdollista.
Myös kuntaohjaus ohjaa huoneistojen myyntiin.
Talous

*) Tilikauden aikana myyty Viertotie 15 kiinteistö 119 875 € hinnalla.
**) Tilikauden aikana myytiin Heikinkuja 6 kiinteistö ja maa-alue
sekä Parolantie 29 B2 ja B7 yhteishintaan 630 000 €. Terveysaseman vaikutus taloudelliseen tilanteeseen on tappiollinen päivitetyn vuokrasopimuksen mukaisesti vuoden 2022 aikana -57 819
€. Terveysaseman osuus talousarvion liikevaihdosta on 289 728€.
Kunnalta odotetaan ratkaisupäätöstä millä tavoin tappio hyvitetään yhtiölle. Samoin käsittelyssä on Terveysaseman omistajuus
jatkossa. Pitkäaikainen vieras pääoma sisältää Hattulan kunnalta
saatuja tertiäärilainoja 301 482,92 €. Tästä on myydyn kohteen
Heikinkuja 6:n osuus 106 236,41 €.
Toiminnalliset tavoitteet



Asumispalvelujen tuottaminen ja kehittäminen vastaamaan
kuntalaisten tarpeita.
Pitkän tähtäimen kehittäminen, läpi käyden purkamisen,
myynnin, peruskorjauksen ja uudisrakentamisen mahdollisuudet.
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Kiinteistöjen salkutuksen päivitys edellisten asioiden toteuttamisen tueksi.
Yhtiön liiketoimintasuunnitelman päivittäminen kuntaohjaus
huomioiden.
Yhtiö raportoi liiketoiminnan toteutumisesta yhtiön hallitukselle ja kunnalle.
Kuukausittainen talousseuranta yhtiössä ja raportointi yhtiön hallitukselle.

Taloudelliset tavoitteet










4.2

Vuokra-asuntojen käyttöastetavoite 95 %
Kilpailukyvyn ylläpitäminen kohtuullisen vuokratason ylläpidolla.
Yhtiö pyrkii myymään Parolantie 29 yksittäiset huoneistot.
Hyväksyttävä hintataso arvioidaan kunnan kanssa, koska
kunta on velvoitettu korvaamaan mahdollinen tappio, joka
koituu, jos myyntihinta on alle ostohinnan.
Yhtiön talouden tervehdyttämistä mm. energiasaneerausten muodossa.
Maksuvalmiuden parantaminen.
Yhtiö toteuttaa taloudellisten resurssien mukaisesti vuokraasuntojen kunnossapitoa pitääkseen asunnot vuokrauskunnossa.
Talojen kunnossapito- ja peruskorjaussuunnitelmat ja -toteutukset kunkin talon strategian mukaisesti.
Konserniohjauksen linjausten mukaisesti yhtiön lainamäärään lisääminen tulee olla kohtuullista ja tavoitteina tuoda
pitkäntähtäimen säästöjä menoissa ja pitää yhtiö toimintakunnossa.

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
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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

Määrärahat (ulkoiset erät)
TP 2020

Muutettu KS
2021

TA2022

Muutos %
MKS2021

10

KUNTAJOHTAMINEN
TOIMINTATUOTOT

67 781

200 000

250 000

25,0 %

67 781

200 000

250 000

25,0 %

-438 410

-443 493

-581 446

31,1 %

Henkilöstökulut

-260 839

-225 493

-344 446

52,8 %

Palvelujen ostot

-156 639

-206 000

-224 000

8,7 %

-19 503

-11 000

-10 000

-9,1 %

-1 430

-1 000

-1 000

0,0 %

-370 630

-243 493

-331 446

36,1 %

Muut toimintatuotot
TOIMINTAKULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset

-2 000

Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-30 428

-30 000

Kunnanhallituksen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Strateginen päämäärä

Talousarviovuoden
2022 tavoite

Avoin ja kannustava toimintakulttuuri.

Hattulassa päätöksien
edellyttämät perusteet
ovat avoimia ja riittävän
ajoissa päättäjien käytettävissä.
Päätökset ovat selkeitä,
ymmärrettäviä ja ajoissa
tehtyjä.
Päätöksen jälkeen kaikki
tukevat sen toimeenpanoa ja tavoitteiden saavuttamista.
Viranhaltijat ja päättäjät
kannustavat toisiaan.
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Arviointikriteerit/mittarit

Vastuuhenkilö

Tähän ei ole erityistä mittaria,
mutta ihmisten kanssakäyminen ja
yhteistyökyky osoittavat millainen
kulttuuri on.

Jokainen meistä

Talousarvio 2022

Toimivien palvelujen Hattula.

Elinvoimainen Hattula

Kuntalaiset saavat laadukkaat palvelut hyväksyttävässä ajassa.

Hattulan tilinpäätös 2022
on ylijäämäinen.
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Tilinpäätöksen mittarit, valtakunnal- Johtoryhmä
liset, alueelliset ja paikalliset tutkimukset sekä selvitykset.
Kaikki palaute käydään avoimesti
läpi.
Tilinpäätöksen mittarit, valtakunJohtoryhmä
nalliset, alueelliset ja paikalliset tutkimukset sekä selvitykset.

Hattula on matalan kynnyksen kunta.
Aktiivinen ja yhteistyökykyinen Hattula.

Kaikki palaute käydään avoimesti
läpi.
Hattulassa viestitään asi- Tilinpäätöksen mittarit, valtakunnal- Johtoryhmä
oista avoimesti ja ajoissa. liset ja alueelliset tutkimukset ja
selvitykset.
Hattulassa keskitytään
Hattula Yhdessä- hankkeen tulokmahdollisuuksiin ja raset.
kennetaan kunnan positiivista mainetta.
Kaikki palaute käydään avoimesti
Hattulalaiset kylät, yhdis- läpi.
tykset ja muut yhteisöt
toimivat aktiivisesti kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämiseksi.

5.1.1 Tarkastuslautakunta
Yleinen kuvaus
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta vastaa sekä tilintarkastuksen että
oman arviointitehtävänsä riittävistä voimavaroista. Kunnanvaltuusto valitsi 23.6.2021 BDO Audiator Oy:n kunnan tilintarkastusyhtiöksi vuosille 2021-2022.
Tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston
asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
Tarkastuslautakunta valvoo kuntalaissa säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
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Tarkastuslautakunnan toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät
Tilintarkastusta ja arviointia toteutetaan vuosittaisten työohjelmien
mukaisesti ja tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

5.1.2 Keskusvaalilautakunta
Yleinen kuvaus
Keskusvaalilautakunnan vastuulla on vaalien järjestäminen Hattulan kunnassa vaalilain mukaisesti. Käytännön vaalijärjestelyt hoitaa hallinnon palveluiden palvelualue.
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät
Eduskunnan 23.6.2021 hyväksymässä Sote-uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueen ylintä
päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet
valitaan aluevaaleilla vuonna 2022.
5.1.3 Kuntajohtaminen
Tilivelvollinen
Kunnanjohtaja
Yleinen kuvaus
Kuntajohtamiseen sisältyy kunnanjohtajan, kunnanvaltuuston
sekä kunnanhallituksen määrärahat. Lisäksi käyttöomaisuuden
myyntivoitot on budjetoitu kuntajohtamiseen.
Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnanjohtaja johtaa kunnan hallintoa ja taloudenhoitoa yhdessä
kunnan johtoryhmän kanssa. Kunnanjohtajan vastuulla on kuntastrategian toteuttaminen ja kunnan elinkeino- ja elinvoima-politiikka yhteistyössä elinvoimajohtajan kanssa.
Hattulan kunta on yhteistoiminnassa Janakkalan kunnan kanssa
maaseutuhallinnon järjestämisessä.
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät
Sosiaali- ja terveyspalvelujen muutos 1.1.2023 alkaen edellyttää
kuntajohtamisen perusteiden (organisaatio, ohjeistus) uusimista
2022 aikana. Tähän laaditaan selkeä muutospolku.
Kunnan johtamisen ja kehittämisen punaisen langan määrittämiseksi on kunnan strategia saatava hyväksyttyä viimeistään
Hattulan kunta
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2022 alussa. Kunnan kehittämisen systemaattisuutta on vahvistettava, joka luo perustan tulevien vuosien investointipäätöksille.
5.2

Elinvoimalautakunta
Yleinen kuvaus
Elinvoimalatoimialan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää määrällisesti riittäviä, hyvätasoisia yhdyskuntapalveluita kuntalaisille sekä
tukipalveluiden tuottamista muille toimialoille. Toimiala tekee yhteistyötä muiden toimialojen kanssa asukkaiden elinolojen parantamiseksi sekä edesauttaa taloudellisesti ja teknisesti tarkoituksenmukaisten hankkeiden toteuttamista. Kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- 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 hallintopalvelut. Toimialan tarjoamat tukipalvelut mahdollistavat koko kuntaorganisaation tehokkaan ja toimivian palvelutuotannon.
Elinvoimalautakunnan uusi organisaatiomalli hyväksyttiin loppusyksystä lautakunnassa sekä kunnanhallituksessa. Aikataulusyistä talousarvio on valmisteltu elokuussa 2021 voimassa olleen
organisaatiomallin mukaisesti. Talousarviorakenne päivitetään
käyttösuunnitelman yhteydessä vastaamaan uuttaa organisaatiomallia.
Toimielimet: Elinvoimalautakunta, viranomaisjaosto, maankäyttöjaosto
Tilivelvolliset: elinvoimajohtaja, hallintopäällikkö, talous- ja henkilöstöpäällikkö, rakennuttajapäällikkö, palvelupäällikkö, kaavoituspäällikkö, rakennustarkastaja, kulttuuripalvelupäällikkö, liikuntapäällikkö
Lautakunnan toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät
Toiminnassa pyritään varmistamaan riittävät resurssit tarvittavan
palvelutason turvaamiseksi. Investointien suunnittelussa panostetaan kannattavien investointien toteuttamiseen huomioiden pitkällä tähtäimellä investoinnin elinkaarikustannukset ja tätä myötä
vaikutukset käyttötalouteen.
Eri palvelualueiden tulos luodaan asiakkaiden kanssa yhteistyöllä.
Asiakaspalvelumme on avointa ja tiedottavaa. Sisäisten ja ulkoisten asiakasryhmien tarpeet ymmärretään, jotta niitä voidaan tu-
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kea. Kilpailukykymme perustuu vuorovaikutteisuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja laatuun. Toimitilojen tehokkaan käytön varmistamme asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa.
Elinvoimatoimiala toteuttaa suunnitteluvuonna kiinteistöohjelman
mukaista strategiaa kiinteistöjen rakennuttamisessa, käytössä ja
saneerauksessa.
Määrärahat (ulkoiset)
TP 2020
ELINVOIMATOIMIALA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot

Muutettu KS
2021

TA2022

Muutos %
MKS2021

10
1 897 448

2 134 700

1 944 483

-8,9 %

250 945

232 700

238 200

2,4 %

Maksutuotot

253 445

266 000

254 000

-4,5 %

Tuet ja avustukset

262 195

426 000

325 000

-23,7 %

1 130 863

1 210 000

1 127 283

-6,8 %

-10 930 516

-11 525 272

-11 763 830

2,1 %

-3 952 506

-4 202 866

-4 189 224

-0,3 %

Muut toimintatuotot
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

495

Palvelujen ostot

-3 883 869

-4 176 206

-4 252 938

1,8 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-2 015 903

-2 023 200

-2 056 301

1,6 %

-80 235

-121 000

-85 000

-29,8 %

-998 003

-1 002 000

-1 180 367

17,8 %

TOIMINTAKATE

-9 032 573

-9 390 572

-9 819 347

4,6 %

Poistot ja arvonalentumiset

-1 833 576

-1 770 000

-1 956 000

10,5 %

Avustukset
Muut toimintakulut

Elinvoimatoimialan johtaminen
TOIMINTAKATE
Hallintopalvelut
TOIMINTAKATE
Talous- ja henkilöstöpalvelut
TOIMINTAKATE
Kunnossapitopalvelut
TOIMINTAKATE
Tukipalvelut
TOIMINTAKATE
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
TOIMINTAKATE

TP 2020
10

KS 2021

TA22

-1 546 901 -1 448 718 -1 605 066
10

MUUTOS %
10,8

-714 476
10

-847 260

-820 155

-3,2

-808 812
10

-752 511

-757 781

0,7

-2 626 924 -2 708 443 -3 029 757
10

11,9

-2 347 348 -2 370 209 -2 257 283
10

-4,8

-405 814

-408 276

-7,5

Liikunta, nuoriso ja kuntalaisyhteistyö
TOIMINTAKATE
-384 758
10
Rakennusneuvontapalvelut

-377 857
10

-420 716

-495 308

17,7

TOIMINTAKATE

-510 946

-413 401

-19,1

-301 814
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Henkilöstö:
Elinvoimalautakunnan talousarvio sisältää seuraavat henkilöstölisäykset:




Kiinteistöinsinööri
Rakennustarkastaja
Kaavoituspäällikkö

Sitovat tavoitteet
Talousarviovuoden 2022 tavoite

Arviointikriteerit/mittarit

Vastuuhenkilö

Kunnan työkykyjohtamista tehostetaan ja työhyvinvoinnin edistäminen

Varhaisen tuen malli uudistetaan vuoden 2022 aikana.

talous- ja henkilöstöpäällikkö

Kokonaisvaltainen ICT-kehitys

Otetaan onnistuneesti käyttöön uusi asianhallintajärjestelmä ja kehitetty kunnan ICT-kokonaisuutta.

elinvoimajohtaja

Uuden organisaation toiminnan vakiinnuttaminen
ja kehittäminen auditointia hyödyntäen.

Uusi elinvoimaorganisaatio otettu käyttöön.

elinvoimajohtaja

Talousraportoinnin tehostaminen

Otetaan käyttöön säännölliset ja yhdenmukaiset raportointikäytännöt kunnassa hyödyntäen uutta S365 BI –
raportointiohjelmistoa.

talous- ja henkilöstöpäällikkö

Vetovoimaiset liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut

Hattulan kunta
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1.

Järjestöjen tukimuodot uudistettu.

2.

Hanketyön tulot minimissään budjetin mukaiset ja keskeiset kehitystavoitteet toteutettu.

3.

Kylien kumppanuuspöytiä käynnistetty

4.

Liikuntaneuvonnan prosessi kuvattu

5.

Lasten ja nuorten harrastuneisuutta kehitetty

6.

Golflajien kehittämishankeen 2. vaihe toteutunut.

7.

Hyvinvointisuunnittelun ja hyvinvointikertomuksen (seurannan) vuosikello toteutettu
hallinnonaloille

liikuntapäällikkö
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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.
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät
Elinvoimajohtajan toimesta perustettavalla kehitysyhtiöllä tulee
olemaan työkalut edistävät elinvoiman kehitystä, kunnan yritysten
toimintaa, kehittää kunnan palveluja ja tuoda tuloja kuntaan. Toiminta perustuu vahvaan verkostoitumiseen ja liiketoimintaosaamiseen sekä uusiin yritys- ja liiketoiminta-aloitteisiin. Riskienhallinnan näkökulmasta toiminnassa tehdään tarkkaan harkittuja ja perusteltuja päätöksiä.
Kehitysyhtiön hallinnollinen rakenne pidetään yksinkertaisena ja
toiminnan keskeinen tavoite on päästä taloudellisesti omavaraiseksi mahdollisimman nopealla aikataululla. Toiminnan keskeisiä tavoitteita on auttaa paikallisia yrityksiä poistamaan kasvun
esteitä, synnyttää kokonaan uutta yritystoimintaa kuntaan ja
saada ulkopuolelta tulevia uusia yrittäjiä kuntaan. Lisäksi tavoitteena on tässä yhteydessä kehittää kunnan omia peruspalveluja.
5.2.2 Talous- ja henkilöstöpalvelut
Tilivelvollinen
Talous- ja henkilöstöpäällikkö
Yleinen kuvaus
Talous- ja henkilöstöpalvelut vastaavat koko kunnan ulkoisen ja
sisäisen laskennan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
ohjeistamisesta, talousarvion, tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten laadinnasta sekä johdon raportoinnista toimialojen ja toimielinten esitysten perusteella. Lisäksi talouspalvelut huolehtivat kunnan maksuvalmiudesta, rahoituksesta ja kokonaistalouden ohjaamisesta, ennakoinnista, kehittämisestä ja suunnittelusta. Talouspalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä toimialojen kanssa sekä Sarastia Oy:n kanssa, joka vastaa taloushallinnon järjestelmien toimivuudesta.
Lisäksi talous- ja henkilöstöpalvelut vastaavat koko kunnan henkilöstö- ja työnantajapolitiikasta sekä kehittää henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja työkykyä tukevia prosesseja. HenkilöstöpalHattulan kunta
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velut tukevat esimiehiä vaativassa työssään ja järjestävät säännöllisesti esimiesvalmennuksia sekä antaa esimiehille palvelussuhdeneuvontaa varmistaen näin koko henkilöstön oikeudenmukaisen kohtelun. Henkilöstöpalvelut vastaavat työterveyshuollosta, yhteistoiminnasta ja työsuojelusta sekä näiden ohjaamisesta. Henkilöstöpalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä toimialojen
kanssa sekä Sarastia Oy:n kanssa, joka vastaa henkilöstöhallinnon järjestelmien toimivuudesta.
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät
Talouden seurantaa tehostetaan uuden raportointijärjestelmän
avulla ja luodaan säännönmukaiset raportointikäytännöt koko organisaatiolle.
Työterveyshuollon osalta siirretään painopistettä entistä vahvemmin ennaltaehkäiseviin ja työkykyä tukeviin palveluihin.
Talous- ja henkilöstöpalveluiden rajallisia resursseja tulee kuormittamaan hyvinvointialueiden valmistelu. Muutos tulee aiheuttamaan merkittäviä henkilöstösiirtoja hyvinvointialueille ja muuttaa
kunnan talousasetelmia voimakkaasti.
Henkilöstö
Henkilöstö koostuu vuoden 2021 tapaan talous- ja henkilöstöpäälliköstä sekä talous- ja henkilöstösuunnittelijasta. Lisäksi on varauduttu vuoden 2021 tapaan korkeakouluharjoittelijan 3 kuukauden
palkkakuluihin.
TP2020

TA2021

TA2022

Muutos

Vakinaiset

2

2

2

0

Määräaikaiset

0

0

0

0

Yhteensä

2

2

2

0

5.2.3 Hallinnon palvelut
Tilivelvollinen
Hallintopäällikkö
Yleinen kuvaus
Palvelualue vastaa kunnanvaltuuston ja -hallituksen, tarkastuslautakunnan sekä keskusvaalilautakunnan valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä pöytäkirjatehtävistä, kirjaamopalvelusta, asiakirjojen ja sopimusten hallinnasta, arkistoinnista sekä hallinnon
erityisasiantuntijapalveluista.
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Lisäksi palvelualue vastaa tietohallinnon toiminnan ohjauksesta ja
kehittämisestä sekä osallistuu uudistuksiin liittyvien järjestelyidenvalmisteluun ja toteuttamiseen. Kunta toimii sopimuksiin ja vastuunjakoihin perustuvassa yhteistyössä mm. Kuntien Tiera Oy:n
kanssa sekä hallinnoi myös suoraan osaa ohjelmistoista sekä verkoista verkko- ja ohjelmistotoimittajien kanssa.
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät
Vuonna 2022 panostetaan kunnan hallinnon tietojärjestelmien
päivittämiseen. Uuden asiahallintajärjestelmän käyttöönoton kustannusvaikutus on yhteensä noin 47 000 euroa. Lisäksi sopimuksenhallintaa ja hankintoja tehostetaan Cloudia-järjestelmän
avulla. Lisäksi toteutetaan palveluiden digitalisointia.
Henkilöstö
TP2020

TA2021

Vakinaiset

3

2

TA2022
3

Muutos

Määräaikaiset

1

1

1

0

Yhteensä

4

3

4

1

1

5.2.4 Kunnossapitopalvelut
Tilivelvollinen
Rakennuttajapäällikkö
Yleinen kuvaus
Kunnossapitopalveluiden palvelualue vastaa liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen, erityisalueiden ja varikkopalveluiden kehittämisestä sekä ylläpidosta. Palvelualue vastaa kunnan kiinteistöjen ylläpidosta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta, peruskorjauksesta sekä teknisestä kunnossapidosta. Lisäksi palvelualueeseen sisältyvät vesi- ja jätehuolto.
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät
Kunta huolehtii asemakaava-alueidensa katujen ja kevyenliikenteenväylien kunnossapidosta. Hoidettavaa katuverkkoa on noin
75 km ja kevyenliikenteen väyliä noin 20 km. Kaavateiden ja kunnan omistamien kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito sopimuskaudella 1.11.2021 – 15.5.2022 on edellisen vuoden mukaisesti jaettu viiteen (5) osa-alueeseen. Keväällä 2020 suoritettuun
kilpailutukseen perustuen alueita urakoi kolme (3) eri urakoitsijaa.
Kaavateiden ja kunnan omistamien kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapitosopimusten optiokaudet otettiin käyttöön vuosille
2021-2024.
Hattulan kunnan ja Rikosseuraamuslaitoksen (Vanajan vankila)
yhteistyösopimusta vankityövoiman käytöstä kunnan työkohteissa
Hattulan kunta
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pyritään jatkamaan. Molempia osapuolia hyödyntävän sopimuskustannukset kunta veloittaa Rikosseuraamuslaitokselta. Vuonna
2022 veloitussumma on arvioitu olevan 65 000 euroa.
Investointiohjelmassa on esitetty rakennettavaksi Panssariportin
yritysalueen katualueet. Hanke toteutetaan yhteisurakkana Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n kanssa vuonna 2022.
Jätehuollon käytännön järjestämisestä vastaa alueellinen jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus päättyi Hattulassa syyskuun lopussa 2018. Kunnan
järjestämää jätteenkuljetusta hallinnoi Hattulan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin tekemän sopimuksen nojalla Kiertokapula
Oy. Käytännössä Kiertokapula Oy:n hoitoon ovat siirtyneet muun
muassa vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen seka-, kuiva- ja biojäteastioiden tyhjennykset sekä niihin liittyvä asiakaspalvelu ja
laskutus. Jätekatoksia on laajennettu ja työ jatkuu vuonna 2022.
Kunnan omistamilla kiinteistöillä on vuonna 2021 aloitettu teollisten pakkausmuovien keräys.
Jätelautakunta Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii kuntien yhteislautakuntana. Jätelautakunnan
tehtäviin kuuluu päättää mm. jätehuoltomääräyksistä ja –maksuista sekä jätetaksasta.
Liikuntapaikkojen hoidon tasosta ja käytöstä päätetään yhdessä
liikuntatoimen kanssa. Suunnitteluvuonna jääkenttien viikonloppuauraukset suoritetaan kaikkien koulujen osalta tarpeen mukaan.
Muut koulujen käyttämät jääkentät hoidetaan arkisin resurssien
sallimissa puitteissa. Kunnan toimesta Pelkolan luistinkenttä alkujäädytetään ja runsaiden lumisateiden jälkeen aurataan. Muu hoitovastuu on kyläläisillä.
Parolan yhtenäiskoulun uusien tilojen rakennushankkeen 1. vaihe
toteutetaan kunnanvaltuuston 7.10.2020 päätöksen mukaisesti
tilaelementtikilpailutuksen kautta. Rakentaminen toteutetaan
KVR-hankkeena. Näin rakennuksen käyttöönotto on mahdollista
alkuvuodesta 2022.
Kiinteistöjen energiasäästöihin pyritään mm. kiinteistökatselmusten ja uusien energiainvestointien myötä. Saneeraushankkeista
päättää elinvoimalautakunta kiinteistöohjelman mukaisesti investointiosan peruskorjausmäärärahojen puitteissa.
Kiinteistöjen kunnossapitotöistä pääosa pyritään suorittamaan
omana työnä. Kiinteistöjen hoidossa on myös painetta kustannusten nousuun johtuen pääosin kiinteistöjen peruskorjaustarpeesta
sekä kiristyvästä lainsäädännöstä. Kunnan hallinnoimien tilojen
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käyttöastetta pyritään nostamaan edelleen ja tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan.
Toimialan menokehystä rasittavat ulkoisten tilojen vuokrat, jotka
tekninen toimi veloittaa edelleen huonevuokrina vuokralaisilta ja
sisäisenä ylläpitovuokrana tiloja käyttäviltä kunnan muilta hallintokunnilta (läpilaskutus). Vuokrat tuloutetaan elinvoiman toimialalle
sekä ulkoisena että sisäisenä vuokratulona. Ulkopuolelta vuokrattujen tilojen vaikutus elinvoimatoimialan menokehykseen on noin
870 000 euroa vuonna 2022.
Ulkopuolelta vuokrattuja tiloja vuonna 2022 ovat Lepaan päiväkoti
(Tuulimylly), Juteinikoti, Willa Katinala (Attendo Oy) ja As Oy Jaakonraitin perusturvalle varatut asunnot sekä vuonna 2022 kunnan
nuorisotiloiksi käyttöön otettavat Verstaantie 1:n tilat. Edellisten
lisäksi Hattula-Kiinteistöt Oy veloittaa Parolan uuden terveysaseman vuokra (n. 280 000 €) elinvoimatoimialalta.
Sisäilmaongelmiin liittyvät haasteet ovat yksi indikaatio kunnan
yhä heikkenevästä kiinteistökannasta ja lisääntyvästä korjausvelasta. Vuoden 2021 aikana päätettiin perustaa omat sisäilmatyöryhmät haasteita omaaville koulukiinteistöille. Syksyllä vuonna
2021 on käynnistynyt Parolan yhteiskoulun sisäilmakartoitukset ja
vuoden 2022 aikana yhteiskoulun tilatarpeet jäsentyvät.
Kunnan purkukiinteistöjen purkaminen suoritetaan vuoden 2022
aikana ja alueiden käytöstä jatkossa päätetään tapauskohtaisesti.
Vuoden 2022 talousarviossa on varauduttu kunnanviraston siirtoon vuokratiloihin kunnan keskustaan, mikäli asiasta tehdään
päätös.

Henkilöstömäärä
Vakinaiset

TP 2020

11

TA 2021
12

TA 2022
11

Muutos
-1

Määräaikaiset

3

4

3

-1

Yhteensä

14

16

14

-2

Keskeiset tunnusluvut
- hoidettavat kaavatiet (m)
- hoidettavat kevyen liikenteen väylät (m)
- leikkipuistot (lkm)
- hoidettavat urheilukentät (lkm)
- uimarannat (lkm)
- venepaikat (lkm)
- kunnossapidettävät ja hoidettavat kiinteistöt
(m²)
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TP 2020
74 000
20 000
16
10
5
143
30 000

TA 2021
75 000
21 000
16
10
5
143
30 000

TA 2022
75 000
21 000
17
10
5
143
30 000

TS 2023
76 000
22 000
17
10
5
143
30 000

TS 2024
76 000
22 000
17
10
5
143
30 000
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5.2.5 Tukipalvelut
Tilivelvollinen
Tukipalvelupäällikkö (ateriapalveluesimies/siivoustyönjohtaja)
Yleinen kuvaus
Tukipalveluiden toimialue vastaa kunnan siivous- ja ateriapalveluista. Tukipalveluiden tavoitteena on toimia kustannustehokkaasti
ja asiakaslähtöisesti ammattitaitoisen ja monipuolisen henkilöstön
voimavarat yhdistäen. Siivouspalvelu vastaa kunnan toimitilojen
puhtaudesta ja viihtyvyydestä. Ateriapalvelu vastaa kunnan koulujen, päiväkotien ja hoivapalveluiden aterioiden tuottamisesta sekä
henkilöstön ateriapalveluista. Ateriapalveluiden valmistuskeittiönä
toimii vain Parolan koululla sijaitseva keskuskeittiö. Terveystalon
vuodeosaston ja Tuulia-kodin lyhythoivayksikön viikonloppuruokailu on hoitohenkilöstön vastuulla. Hoitohenkilökunta lämmittää
ruoan tarkoitukseen hankituissa lämmitysvaunuissa ja tarjoilee
asiakkailleen ruoan viikonloppuisin. Lisäksi hoitohenkilöstöllä on
mahdollisuus valmistaa lämmitysvaunuissa aamupuuro.
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät
Siivoustöitä tehostetaan edelleen kohdentamalla tehtäväksi oikeaaikaisesti ja mitoitusten mukaisesti kohteissa. Yhteistyötä kiinteistöhuollon kanssa kehitetään, koska siivouskin on kiinteistön huolenpitoa.
Hankittavan moppimopon avulla Juteinikeskuksen urheilusali
sekä muut leveät tilat saadaan puhdistettua tehokkaasti. Investoitua kalustoa tullaan hyödyntämään myös Koulukampuksen siivouksessa.
Ateriapalveluissa painopisteenä on uuden tuotannonohjausjärjestelmän luominen ja oikeanlainen toimiva käyttöönotto.
Keskeisiä muutostekijöitä ovat varautuminen sote-uudistukseen ja
sen tuomat vähentämismuutokset, jotka tulevat voimaan vuoden
2023 alusta. Muutostarve koskee kolmea hoivan yksikköä (Juteinikoti, Tuulia-koti, Punojanportti), noin 80 ateriaa päivässä sekä
kotiateriapalvelua vanhuksille, aterioita toimitetaan noin 1000 kuukaudessa.
Henkilöstömäärä
Vakinaiset
Määräaikaiset
Yhteensä

TP 2020
50
3
53

TA 2021
52
3
55

TA 2022
47
1
48

Muutos
-5
-2
-7

Keskeiset tunnusluvut
TP 2020
siivottava ala (m²)
valmistettavat ateriat (lkm)
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28 000
600 000

TA 2021
33 000
600 000

TA 2022

TS 2023

34 500
590 000

34 500
590 000

TS 2024
34 00
590 000
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5.2.6 Maankäytön palvelut
Tilivelvollinen
Kaavoituspäällikkö
Yleinen kuvaus
Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu sekä niihin liittyvä asiakaspalvelu ovat keskeinen ohjaus- ja kehittämisen väline kunnan toiminnassa. Maapolitiikan toteutus sekä maankäytön suunnittelu,
kaavoitus ja tonttipalvelut ohjaavat merkittävällä tavalla kunnan
kehittymistä. Ne muodostavat ”työvälineen”, joka edesauttaa kunnan perustehtävien järjestämistä ja luo edellytyksiä kuntastrategian toteutumiselle ja kunnan elinvoimaisuuden myönteiselle kehittymiselle. Keskeinen tavoite on se, että kunnassa on tarjolla
laadukkaita asuin- ja yritystoiminnan tontteja monipuolisesti siten,
että tonttivaranto turvaa tarjonnan pitkäjänteisesti.
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät
Kaavoituksen konsulttikustannuksiin (asiantuntijapalvelut) on varattu 90 000 euron määräraha, joka tulee kohdistumaan ajankohtaisten kaavojen laadinnan konsulttikustannuksiin sekä erilaisiin
kaavoituksiin liittyviin selvitystöihin (mm. luonto- ja arkeologiset
selvitykset).
Keskeisiä kaavatyön kohteita ovat:







Merven elinkeinoalueiden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi
luodaan maankäytöllisiä ja suunnitelmallisia valmiuksia.
Alueen saavutettavuuden parantamiseksi edistetään tieyhteyden ja sen tarvitseman eritasoliittymän toteuttamista valtatielle 3.
Käynnistetään Kantatien 57 suuntaisen vyöhykkeen maankäytöllinen ja liikenteellinen osayleiskaavatasoinen suunnittelu.
Käynnistetään Lehijärven – Armijärven osayleiskaavan
ajantasaistaminen ja tarvittavien asemakaavojen laatiminen. Osayleiskaavan ajantasaisuuden tarkistamisen tarve
on myös kunnan pohjoisosassa Lepaan – Tyrvännön suunnalla.
Kanungin, Kotirinteen ja Lepaan asemakaava-alueiden
sekä Hurttala/Herniäisten täydennysalueiden erillispientalotonttien luovutus/vuokraus jatkuu edelleen vuoden 2022
puolella. Kunnan kaava-alueiden ajantasaistamistyötä jatketaan kaavoitusohjelman mukaisesti. Kunnan nykyisen
tonttivarannon on laskettu riittävän 8 – 10 vuoden tarpeisiin.
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Kalliolan asemakaavan muutos vahvistui 2021. Samoin
Panssariportin asemakaavan tarkistaminen. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen ajoittuu pääosin vuodelle
2022. Poransaaren asemakaavan ajantasaistaminen valmistuu vuonna 2021 tai vuoden 2022 alkupuolella.

Hulevesimaksu pidetään ennallaan. Jatkoselvityksessä pyritään
oikaisemaan maksuperusteet sellaisiksi, että ne kohdistuvat mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatteiden mukaisesti. Vuonna
2021 hulevesimaksujen tuotto oli noin 100 000 euroa. Kunta maksaa HS-Hulevesipalvelut Oy:lle noin 88 878,00 euroa vuodessa
hulevesipalveluista. Kustannus on budjetoitu maankäytön palveluihin.
Poransaari
Merven alue
Lehijärvi-Armijärvi

asemakaavan laatiminen
asemakaavan laatiminen
OYK:n ajantasaisuuden
arviointi
asemakaavan laatiminen

Keskeisten alueiden OYK
Kunnan pohjoisosa
Pohjoinen eritasoliittymä
kantatie 57 -vyöhyke

Henkilöstömäärä
Vakinaiset
Määräaikaiset
Yhteensä

TP 2020

valmis ja lainvoimainen
käynnistetty
tehty

Pientaloalueiden toteutumisen järjestyksen arviointi
osayleiskaavan laatiminen
esisuunnittelu
maankäytön kehittämisen
tavoitteet

TA 2021
1
2
3

käynnistetty valituille alueille
arvioitu, asemakaavoitus
ohjelmoitu ja käynnistetty
OAS hyväksytty
käynnistetty
hyväksytty

TA 2022
1
1
2

Muutos
0
-1
-1

Keskeiset tunnusluvut
Maankäyttö
Valmistuneet (lkm)
- asemakaavat
- rantakaavat
- yleiskaavat
Uudet rakennuspaikat
Tonttivaranto (lkm)
- pientalopaikat
- rivitalopaikat
- elinkeinorakennuspaikat
Pohjakartta
- pohjakartan uusinta (ha)
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TP 2020

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

2
0
0

2
3
0

2
1
1

2
1
1

80
12
12

80
15
24

90
10
20

100
10
24

0

200

100

100
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Kunnan maa- ja metsäomaisuus
- peltoa (ha)
- metsää (ha)
- puun myynti (m³)
Yksityistiet
- tieavustusten määrä
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TP 2020

TA 2021
75
435

TA 2022
75
435

TS 2023
75
435

62 000

57 000

57 000

50 000

TS 2024
75
435

5.2.7 Rakennusneuvontapalvelut
Tilivelvollinen
Rakennustarkastaja
Yleinen kuvaus
Viranomaisjaoston ja rakennusneuvontapalvelujen tavoitteena on
edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostamista suunnitelmien, tarkastusten, neuvonnan ja ohjauksen sekä rakennustyön ja rakennetun ympäristön valvonnan
ja hyvän asiakaspalvelun avulla. Rakennusneuvontapalvelujen
tehtävänä on lisäksi suunnittelutarvehakemusten ja poikkeamishakemusten valmistelu.
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät
Rakentamista ja maankäyttöä koskeva lainsäädäntö täydentyy ja
muuttuu. Vireillä ovat rakentamista koskevien asetusten merkittävät uudistukset. Uudistuksen päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen sekä digitalisaation edistäminen. Rakentamiseen liittyvien lupien määrän arvioidaan pysyvän aikaisempien vuosien tasolla. Rakennusneuvontapalveluiden henkilöstövajetta tasaamaan palkataan uutta henkilöstöä, mikä puolestaan parantaa asiakaspalvelua ja mahdollistaa rakennus- ja huoneistorekisterin tarkastamisen ja täydentämisen jatkamisen. Rakennusvalvontapalveluiden sähköinen lupapalvelu vaihdetaan uuteen, arvioitu käyttöönotto on vuonna 2022. Uuden järjestelmän
käyttöönoton toivotaan tuovan selkeyttä rakennusluvan hakemiseen, lupakäsittelyyn ja valvontaan. Tämä tulee tulevaisuudessa
näkymään asiakastyytyväisyydessä. Järjestelmän käyttöönottoon
liittyvä sähköinen arkistopalvelu luo puitteet aivan uudenlaiselle
palvelukokonaisuudelle. Rakennusvalvontapalveluista siirtyy
suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten valmistelu
maankäyttöasiantuntijalle. Tämän seurauksena tuleva resurssilisäys suunnataan suoraan lupavalmisteluun.
Vanhojen lupa-asioiden päivittämisen ja loppuun saattamisen projektiin osoitettiin kuluvana vuonna 200 000 euron määräraha ja
työ jatkuu vuoden 2022 loppuun.
Hattulan kunta
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Henkilöstömäärä
Vakinaiset
Määräaikaiset
Yhteensä

TP 2020
3
2
5

TA 2021
3
2
5

TA 2022
3
4
7
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Muutos
0
2
2

Keskeiset tunnusluvut
Keskeiset tunnusluvut
- rakennus- ja toimenpideluvat (lkm)
- katselmukset (lkm)

TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024
160
180
180
180
180
450
750
600
400
400

5.2.8 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Tilivelvollinen
Kulttuuripalvelupäällikkö
Yleinen kuvaus
Kulttuuripalveluihin kuuluu kunnan kulttuuritoimi ja kirjastopalvelut. Kirjastopalvelut pyritään tarjoamaan kaikille kuntalaisille laadukkaina ja tavoitettavina asuinpaikasta, iästä tai muista seikoista
riippumatta. Kunnan kulttuuritoimi järjestää kunnan viralliset juhlallisuudet sekä myös muuta kulttuuritarjontaa kaikille kuntalaisille.
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät
Kirjasto- ja kulttuurityön toiminnan painopisteenä on kuntalaisten
näköiset ja laadukkaat kirjastopalvelut, johon kuuluvat niin asianmukaiset kokoelmat, työtilat kuin tapahtumatkin. Juteinitalon tilojen osalta joudutaan suhteuttamaan toimintoja monen muun käyttäjän kesken.
Hattulan kirjastoauton käyttöiän lähestyessä loppuaan on harkinnassa yhteistyö Janakkalan kanssa uuden kirjastoauton käytön
vuorottelusta.
Vuona 2022 on tarkoitus saada Juteinitalon pihaan vuona 2021
valmistuneelle esiintymislavalle monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille kuntalaisille keväästä syksyyn (toukokuu - syyskuu) pienehköillä tapahtumilla n. 3-4 kertaa kuukaudessa monipuolisella yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa.
Hattula-Päivät on jouduttu perumaan Korona-pandemia vuoksi jo
kahtena vuonna peräkkäin (2020 ja 2021). Toiveena on, että Hattula-Päivät pystytään järjestämään taas kesäkuussa 2022.
Kirjaston ja kulttuuritoimen budjetti on vuosia ollut hyvin vakaa; ei
suuria heittoja suuntaan tai toiseen. Toiminta pystytään sillä pitämään suunnilleen nykyisenä.
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Henkilöstömäärä
Vakinaiset
Määräaikaiset
Yhteensä

TP 2020
6
1
7

TA 2021
6
1
7

TA 2022
7
0
7

34

Muutos
1
-1
0

Henkilöstömäärä pysyy samana vuodesta 2021 vuoteen 2022.
Määrä on tiukasti mitoitettu kirjaston aukioloaikoihin ja muuhun
toimintaan nähden. Lisäksi kirjastossa työskentelee välillä opiskelijoita, kuntouttavia työntekijöitä, harjoittelijoita ja siviilipalvelusmiehiä, joista on valtava apu arjen töiden sujumisessa.
Keskeiset tunnusluvut
Kirjaston lainausmäärä vuonna 2020 oli lähes 120 000 ja kirjastoauton lainaus vajaa 19 000 nidettä. Lainaajia oli vuonna 2020 yli
5500 henkilöä. Varmasti osittain koronan takia erityisesti verkkokäynnit lisääntyivät vuodesta 2019 vuoteen 2020 49,5 prosenttia.
Hattulan kunta on ollut mukana Hämeenlinnan lastenkulttuurikeskus Arxin järjestämässä seutukunnallisessa yhteistyössä kulttuuripolun järjestämisessä. Omarahoitusosuus tässä sopimuksessa on
ollut 35 000 €. Nyt kun sopimuksen nelivuotiskausi on katkolla,
Hattula on päättänyt irtautua seudullisesta yhteistyöstä ja suunnitella ja järjestää kulttuuripolun omanaan, jolloin pystymme tekemään ketterämpiä ratkaisuja ja hyödyntämään suoraan paikallista
osaamista. 35 000 € siirretään yhteistoimintaosuuksista kulttuurityöhön omalla seurantanumerollaan. Ei kustannusvaikutusta.

5.2.9 Liikunta, nuoriso- ja kuntalaisyhteistyö
Tilivelvollinen
Liikuntapäällikkö
Yleinen kuvaus
Liikuntatoimen vastuualueen tehtävänä on huolehtia liikuntatoimen suunnittelusta ja kehittämisestä, sekä kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta. Ensisijaisena tehtävänä on toimia edellytysten luojana, sekä sellaisten palveluiden tuottajana,
joita kansalaisjärjestöt eivät tarjoa.
Nuorisotoimi huolehtii kunnassa tapahtuvasta nuorisotyöstä, nuorisotoiminnasta ja nuorisopolitiikkaan liittyvistä yhteydenpitotehtävistä. Nuorisolaki velvoittaa kuntia mm. huolehtimaan nuorten vaikuttamismahdollisuuksista ja järjestämään etsivää nuorisotyötä.
Kunnilta edellytetään myös monialaista yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
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Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät
1. Nuorisopalvelut
Uuden nuorisotilan ja moottoripajan käyttöönotto mahdollistaa
toiminnan kehittämisen terveissä ja toimivammissa toimintaympäristöissä. Osallisuuden prosessien kehittäminen koulunuorisotyössä sekä sosiaalisen vahvistamisen mittarin (SOVARI) käyttöönotto ovat keskeisiä tavoitteita.
2. Liikuntapalvelut
Valtuustoaloite ”harrastus kaikille” -tavoitteen mukaisten toimien jalkauttaminen poikkihallinnollisena käytäntöön on keskeinen painopiste erityisesti liikunnan, mutta myös muiden harrastusten osalta. Harrastuksen Suomen mallin hanketuki on
suunnattu lapsille ja nuorille.
Osana maakunnallista tavoitetta liikuntaneuvonnan poikkisektorisen prosessin luominen (hanke) toimivaksi käytännöksi on
keskeinen muutos. Edellytyksenä on onnistunut hanketuki valtuustokaudelle. Seniorien subventoitujen uimalippujen jatkuvuuden varmistaminen ilman hanketukea budjettivaroin on
keskeinen painopiste toimintavuonna. (2021 hanketuella).
3. Kuntalaisyhteistyö
Kumppanuuspöytien luonti eri asuinaluille ja edelleen kumppanuusneuvostoksi on uusi yhteisöllisyyttä ja kunnan kanssa
vahvistavaa kumppanuutta ja uutta toimintakulttuuria tukeva
toimintamuoto. Valtuustoaloitteena tullut ”osallistava budjetointi” on seuraavan valtuustokauden uusi toimintamuoto,
jonka esitykset kerätään erityisesti kumppanuuspöydistä ja yhdistyksiltä. Osallistavaan budjetointiin on varattu määräraha
vuodelle 2022. Kunta jalkauttaa Hattulan yhdistysohjelman tavoitteita mm. Hattula Yhdessä -hankkeella ja toimii eri asuinalueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämisen mahdollistajana ja tukijana.

Henkilöstömäärä
Vakinaiset
Määräaikaiset
Yhteensä

TP 2020
5
9
14

TA 2021
6
8
14

TA 2022
6
8
14

Muutos
0
0

Keskeiset tavoitteet
1. Järjestöjen tukimuodot uudistettu.
2. Hanketyön tulot minimissään budjetin mukaiset ja keskeiset kehitystavoitteet toteutettu.
Hattulan kunta
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Kylien kumppanuuspöytiä käynnistetty
Liikuntaneuvonnan prosessi kuvattu
Lasten ja nuorten harrastuneisuutta kehitetty
Golflajien kehittämishankeen 2. vaihe toteutunut.
Hyvinvointisuunnittelun ja hyvinvointikertomuksen
(seurannan) vuosikello toteutettu hallinnonaloille

Hyvinvointilautakunta
Yleinen kuvaus
Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa on hyvinvointitoimiala, joka
sisältää sosiaalipalvelut, terveyspalvelut sekä varhaiskasvatus- ja
perusopetuspalvelut
Hyvinvointitoimiala järjestää sosiaali-, terveys-, ja työllisyyspalvelut. Sosiaalipalveluissa sekä terveyspalveluissa toteutetaan pääsääntöisesti lakisääteisiä, kunnan vastuulla olevia palveluita. Kunnan oma henkilökunta toimii sosiaalipalveluissa, kukin oman alueensa asiantuntijana ja tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, heidän omaistensa ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiiviillä ja hyvällä yhteistyöllä aikaansaadaan ennaltaehkäisevää, varhaista
puuttumista tukevaa, oikea-aikaista ja suunnitelmallista palvelua
asiakkaan hyväksi. Lisäksi voimavaroja yhdistämällä saavutetaan
myös kustannustehokkuutta.
Lautakunnan toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät
Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa
ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille
mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
Toimielimet: Hyvinvointilautakunta, Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto, Perusturvajaosto
Palvelualueet: Sosiaalipalvelut, Perusopetus ja varhaiskasvatus,
Terveyspalvelut
Tilivelvolliset: Hyvinvointijohtaja, Sosiaalipalvelupäällikkö, Johtava rehtori, Hallintolääkäri
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Määrärahat (ulkoiset erät)
TP 2020
HYVINVOINTITOIMIALA
TOIMINTATUOTOT

Muutettu KS
2021

TA2022

Muutos %
MKS2021

10
4 492 210

4 534 000

4 227 500

-6,8 %

Myyntituotot

1 074 922

1 278 000

1 003 500

-21,5 %

Maksutuotot

2 994 213

2 899 000

2 837 000

-2,1 %

380 005

306 000

350 000

14,4 %

43 070

51 000

37 000

-27,5 %

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTAKULUT

-43 223 670

-44 193 436

-46 247 192

4,6 %

Henkilöstökulut

-17 843 313

-18 389 300

-18 928 392

2,9 %

Palvelujen ostot

-22 337 883

-22 798 136

-24 233 300

6,3 %

-676 039

-619 000

-692 000

11,8 %

-2 001 601

-2 110 000

-2 035 000

-3,6 %

-364 834

-277 000

-358 500

29,4 %

-38 731 460

-39 659 436

-42 019 692

6,0 %

-285 462

-245 000

-315 500

28,8 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
Poistot ja arvonalentumiset

TP 2020
Sosiaalipalvelut
TOIMINTAKATE
Terveyspalvelut
TOIMINTAKATE
Perusopetus ja varhaiskasvatus
TOIMINTAKATE
Hyvinvointitoimialan hallinto
TOIMINTAKATE

Hattulan kunta
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KS 2021

TA22

MUUTOS %

10
-11 832 625

-11 758 452

-12 940 307

10,1

-15 637 951

-16 575 953

6,0

-12 138 033

-12 272 857

1,1

-125 000

-230 575

84,5

10
-15 047 786
10
-11 450 695
10
-400 354

Talousarvio 2022

38

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Strateginen
päämäärä

Talousarviovuoden 2022 tavoite

Arviointikriteerit/mittarit

Vastuuhenkilö

Mukautuvat
palvelut lähellä

Tarkoituksenmukainen ja tilanteisiin mukautuva resurssin käyttö

Ryhmäkoot, hinta/lapsi, oppimisen tuki (ohjaajaresurssi, erityisopettajat jne.)

Johtava rehtori

Asiantuntijuuden
johtaminen

Oppilaan hyvinvointiin liittyvien yhteistyöverkoston toimintatapojen kehittäminen.

Oppilashuollon toimintatapojen yhdenmukaistami- Johtava rehtori
nen ja kirjaamisen muuttaminen digitaaliseksi. Konsultoivien ja koordinoivien erityisopettajien tehtävien jäsennys.

Verkostoitunut ja
luotettava kumppani

Perusopetus ja varhaiskasvatus on hyvä yhteistyökumppani sisäisille ja ulkoisille yhteistyökumppaneille.

THL:n kouluterveyskysely, asiakastyytyväisyyskysely, kehityskeskustelut

Johtava rehtori

Jatkuva arviointi

Talousarviossa pysyminen, hyvinvoiva ja
osaava henkilöstö

Talousarvio, sairauspoissaolot, pätevien/epäpätevien työntekijöiden määrä

Johtava rehtori

Verkostoitunut ja
luotettava kumppani

Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan tasalaatuisena kaikille asiakkaille paikasta riippumatta

Asiakastyytyväisyyskysely

Varhaiskasvatuksen
palveluesimiehet

Jatkuva arviointi Varhaiskasvatuspalveluiden suunnittelu
kustannustehokkaasti

Yksiköiden täyttöaste

Varhaiskasvatuksen
palveluesimiehet

Mukautuvat palve- Varhaiskasvatuksen henkilöstön tvt- taitojen
lut
kehittäminen hankkeen avulla

Henkilöstön tvt-taitojen kartoitus tvt- portaiden avulla

Varhaiskasvatuksen
palveluesimiehet

Asiantuntijuuden
johtaminen

Koulutussuunnitelma vastaa varhaiskasvatukToteutuneet koulutukset suhteessa painopistealueisen vuoden 2021 pedagogisiin painopistealuei- siin
siin
Talousarvion toteutuminen suunnitellusti
Jatkuva arviointi Lukion toiminnan suunnittelu kustannustehokkaasti
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5.3.1 Hyvinvointitoimialan hallinto
Tilivelvollinen
Hyvinvointijohtaja
Yleinen kuvaus
Hyvinvointitoimialan johtamiseen on koottu koko toimialan yhteisiä
kustannuksia, kuten hyvinvointijohtajan sekä hyvinvointilautakunnan toimintamenoja sekä erilaisten hankkeiden määrärahat.
5.3.2 Sosiaalipalvelut
Tilivelvollinen
Sosiaalipalvelupäällikkö
Yleinen kuvaus
Sosiaalipalvelut on jaettu seitsemään eri palvelukokonaisuuteen
eli palveluyksikköön; sosiaalityö, vammais- ja kehitysvammapalvelut, kotihoito, kuntouttavat palvelut, asiakasohjaus- ja varahenkilöstö, ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen, työllisyyspalvelut.
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät 2022





Sosiaalipalveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle vuoden
2023 alusta ja siihen liittyvät valmistelutehtävät.
Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ostot kilpailutuksen jälkeen Kanta-Hämeen alueelta.
Työllisyyspalveluiden kuntakokeilu-hankkeen tavoitteet;
työllisyyspalveluiden jalkauttaminen kunnan palveluiksi valtakunnallisten linjausten mukaisesti.
Nuorten työllistyminen ja aktivointitoimet Ketterimmät, seudullisen työllistämissuunnitelman mukaan.

Määrärahalisäykset




Tehostetun asumispalvelun ostot lisäys 265 000 e
Työllisyyspalvelut palkkatukeen ja työllistämisseteleihin
66 000 e
Työmarkkinatuen kuntaosuus 66 000 e

Keskeiset tunnusluvut
Sosiaali- ja työllisyyspalvelut

kulut

Sosiaalipalvelut

€/kuntalainen

prosentti

tavoite 2022
alle 1300€/kuntalainen

Työttömyysprosentti

työikäiset 7 %

Nuorten työttömyysprosentti (alle 25-v)

10 % vähemmän

Kotona asuvat yli 75-vuotiaat

93 % kuntalaisista
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Henkilöstö
Henkilöstön lisäystarve ja kustannukset
 2 lähihoitajaa ja 2 hoiva-avustajaa. Täytetään lakisääteinen
mitoitus 0,6 vuoden 2022 alusta tehostetussa ympärivuorokautisessa asumisessa Willa Katinalassa. Kustannusvaikutus
130 000 e
 2 lähihoitajaa kotihoitoon ja kuntotuuliaan =yötyötiimi kotihoito/kuntotuulia (uusi) 62 000 e + erilliskorvaukset
 ohjaajan toimen vakinaistaminen nuorten työpaja 35 000 e
(vuonna 2021 täytetty määräaikaisena)
 toimistosihteeri sosiaalitoimen hallintoon 34 000 e (vuonna
2021 täytetty määräaikaisena)

Henkilöstömäärä
Vakinaiset
Määräaikaiset
Yhteensä

TA 2021
138
31
169

TA 2022
146
29
177

Muutos
+8
-2
+6

5.3.3 Perusopetus ja varhaiskasvatus
Tilivelvollinen
Johtava rehtori
Yleinen kuvaus
Perusopetuksen tavoitteena on taata kaikille oppilaille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen opetukseen ja näin turvata oppilaille jatko-opintojen edellyttämät perusvalmiudet.
Hattulan kunnan varhaiskasvatuspalvelut sisältävät perhepäivähoidon, päiväkotitoiminnan, avoimen toiminnan, varhaisen tuen,
varhaiserityiskasvatuksen, esiopetuksen sekä lapsen hoidon tuet
ja avustukset. Aamu- ja iltapäivätoiminta siirretään talousarviossa
vuodelle 2022 varhaiskasvatuksen alta perusopetuksen alle.
Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää, sekä
tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatus
koostuu alle kouluikäisten lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 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
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hyville vapaa-ajan viettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteutuksessa.
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät
Opetuksen laadun takaamiseksi pyritään pitämään henkilöstöresurssi riittävällä tasolla ja luomaan jokaiselle oppilaalle oikeanlainen opinpolku. Yhteisopettajuutta/ tiimiopettajuutta painotetaan ja
sekä ala- että yläkoulussa pyritään oppilaiden tehokkaaseen oppimiseen jakamalla oppijoita ryhmiin omien yksilöllisten taitojensa
mukaisesti.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiset painopisteet
ovat kaudella 2021-2022 Osallistun, oivallan ja opin, Arvokas ja
ainutlaatuinen yhteisön jäsen sekä Liikutaan ja luetaan luovasti.
Vuoden 2022 alusta tulee kirjattuna varhaiskasvatuksen digitoimintakulttuurin suunnitelma.
Lukuvuonna 2021-2022 perusopetuksessa vuosiluokilla 1-9 opiskelee 1096 oppilasta. Lukuvuonna 2022-2023 oppilasmäärä ennusteen mukaan on 1078. Lukuvuonna 2020-2021 perusopetuksen tuntikehys ilman erityistehtäviä -ja muita lisiä on ollut yhteensä 1886 tuntia ja lisien kanssa 2097.
Lukuvuonna 2021-2022 laaditun perusopetuksen tuntikehyksen
kokonaistuntimäärä on ilman edellä mainittuja lisiä yhteensä 2086
vuosiviikkotuntia. Tuntikehyksen laskennassa on käytetty eri esitystapaa kuin aikaisempina vuosina. Tulevan lukuvuoden tuntikehys sisältää myös erityistehtävät ja muut lisät. Ensi vuoden tuntikehyslaskelmassa on huomioitu A2-kielen 6 vvt lisäys, Lepaan
koulun 2vvt lisäys sekä Yhteiskoulun tuntiopettajuusmuutokset.
Varhaiskasvatuksen osalta vuoden 2020 luvuissa verrattuna vuoden 2021 lukuihin näkyy Koronan vuoksi ollut poikkeustila. Lapsia
oli keväällä 2020 vähän ja henkilökunta piti paljon palkattomia ja
työskenteli perusturvassa. Vuoden 2021 aikana lapsia ja henkilökuntaa ei ollut enää poikkeustilan vuoksi pois, mutta karanteeneja
ja sairaslomia oli vielä runsaasti koronasta johtuen.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin 1.8.2021 siten,
että asiakasmaksuja alennettiin korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä
maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu
on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Tämä vaikuttaa varhaiskasvatuksen maksukertymään n. 23 % alentumisella. Myös kaksivuotinen esiopetuskokeilu vaikuttaa alentavasti
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maksutuottoihin, koska lapsia tulee elokuussa 2022 lisää opetusministeriön silloin määrittämä lapsimäärä.
Henkilöstömäärä
Vakinaiset
Määräaikaiset
Yhteensä

TP 2020
186
76
262

TA 2021
184
68
252

TA 2022
184
68
252

Muutos
0
0
0

Perusopetuksessa on saatu vakituisesti täytettyä avoinna olevia
virkoja mm. Lepaan luokanopettaja, alakoulun kuntouttavan luokan sairaanhoitaja, Parolan erityisluokanopettaja, toinen täyttämättä. Yhteiskoulussa on muutettu kaksi virkaa tuntiopettajuudeksi. Juteinin kouluun palkattu vakituinen resurssiohjaaja. Määräaikaisia henkilökohtaisia avustajia muutamalle oppilaalle, avustajakustannuksia voidaan periä sijoittavalta kunnalta.
Äännekoulun kanssa tehty sopimus Terveystalon kanssa.
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
Perusopetuksen toimintaa kuvaavat tunnusluvut
 ryhmäkoko ala- ja yläluokittain
 kuljetusoppilaiden osuus
 perusopetustunnit / oppilas
 perusopetuksen kokonaiskustannukset / oppilas
 tehostettu ja erityinen tuki oppilasmäärät

5.3.4 Terveyspalvelut
Tilivelvollinen
Hallintolääkäri
Yleinen kuvaus
Perusterveydenhuollon tuottaa 1.4.2020 alkaen Suomen Terveystalo Oy, erikoissairaanhoidon Khshp ja ympäristöterveydenhuolHattulan kunta
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lon Hämeenlinnan kaupunki. Kunnalla, näiden palveluiden suhteen, korostuu lakisääteisenä järjestämisvelvollisena valvontatehtävät.
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät
Vuonna 2023 terveyspalvelut siirtyvät kunnasta hyvinvointialeen
vastuulle. Uudistuksen valmistelu on keskeinen vuoden 2022 painopistealue, joka työllistää terveyspalveluiden hallintoa. Resursseja on lisätty vuoden 2021 lopulla rekrytoimalla kokoaikainen
hallintolääkäri. Rekrytoinnilla on pyritty varmistamaan tehokas palvelusopimusten valvonta ja toimintavarmuus koronapandemian
aikana.
Vuoden 2022 määrärahatarpeeseen vaikuttaa lisäävästi KantaHämeen sairaanhoitopiirin kuntamaksujen nousu. Talousarvio on
laadittu sairaanhoitopiirin laatiman 5 % kuntamaksujen kokonaiskasvuarvion mukaan, Hattulan osalta maksujen (ilman ensihoitoa)
ennakoidaan kasvavan peräti 5,3 %. Tämä tarkoittaa yli 600 000
euron lisäystä kunnan erikoissairaanhoidon menoihin. Riskinä on
vielä mahdollinen Ahveniston rakennusten poistosuunnitelman
muutos, joka ei sisälly laskelmiin.
Saattohoidon kustannukset siirtyvät mm. Hattulan osalta sairaanhoitopiirin maksettaviksi ja poistuvat kuntien omista menoista.
Henkilöstö
Henkilöstömäärä
Vakinaiset
Määräaikaiset
Yhteensä

TA 2021
2
2
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2
1
3

Muutos
0
1
1
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6 Tuloslaskelmaosa
Kunnan kokonaistalouden näkökulmasta tarkasteltuina ohjausvälineinä toimivat talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelma- ja rahoitusosa. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden
keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tulot ja menot, verotulot,
valtionosuudet, rahoituserät ja suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskemaosan tulorahoituksen riittävyytenä eri suunnitelmavuosina. Tilikauden tuloksen käsittelyerät
(suunnitelman mukaiset poistot, ja poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät ole varsinaisia määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä.
Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan yhteydessä.
Vuosikate osoittaa kuinka paljon kunnan tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen.
Vuosikatteen tulisi kattaa ainakin nettoinvestoinnit ja pitkällä aikavälillä lisäksi lainanlyhennykset.
6.1

Talousarvion 2022 tuloslaskelma
Lautakuntien talousarvioesitysten jälkeen kunnan vuoden 2022
talousarvio päätyi 0,4 milj, euroa alijäämäiseksi. Tämän jälkeen
talousarvioon on tehty kunnanjohtajan valmisteluvaiheessa tarkennuksia mm. erikoissairaanhoidon määrärahoihin. Muutokset
heikensivät toimintakatetta 0,35 milj. eurolla. Lisäksi poistoarvion
tarkentaminen kasvatti talousarvion alijäämää 0,2 milj. eurolla. Lisäksi on tarkennettu verotulo- ja valtionosuusarvioita. Lopputuloksena vuosi 2022 oli kunnanhallituksen ensimmäisen talousarviokäsittelyn aikaan 0,6 milj. euroa alijäämäinen. Kunnanhallitukselle
tiedoksi 26.10. tuodun talousarviovalmistelutilanteen jälkeen on
talousarviota tasapainotettu tarkistamalla tuloarvioita sekä pienentämällä palvelujen ostoihin varattujen määrärahojen kasvua mm.
sosiaalipalveluissa, rakennusneuvonnassa sekä kunnossapitopalveluissa. Lopputuloksena on lievästi ylijäämäinen talousarvioesitys.
Talousarvioesityksen mukaan kunnan toimintatuotot pienentyvät
vuodelle 2021 budjetoidusta selvästi. Muutoksen suuruutta selittää osittain se, että ennusteen mukaan vuonna 2021 ei päästä
tuotoissa budjetoidulle tasolle. Lisäksi kotikuntakorvauksia on
budjetoitu selvästi vähemmän kuin vuonna 2021 ja esimerkiksi
varhaiskasvatuslain muutos vähentää asiakasmaksuja merkittävästi. Toisaalta talousarvio pitää sisällään vuotta 2021 suuremman tonttimyyntivoittotavoitteen (0,25 milj. euroa).
Toimintakulujen kasvu on talousarviossa merkittävän suurta. Kulut kasvavat 5 % vuoden 2021 käyttösuunnitelmaan nähden.
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Kasvu kohdistuu erityisesti henkilöstökuluihin sekä palvelujen ostoihin. Henkilöstökuluissa on varauduttu 1,7 %:n palkankorotukseen, minkä lisäksi henkilöstölisäykset kasvattavat kuluja. Palvelujen ostojen kasvua selittää mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden
kulujen kasvupaine sekä panostukset rakennusvalvontaan, kaavoitukseen ja rakennusten kunnossapitoon.
Talousarvion merkittävimmät riskit liittyvät verotuloennusteeseen
sekä arvioon sosiaali- ja terveysmenoista. Lisäksi myyntivoittotavoitteen toteutuminen vaatii vähintään yhden yksittäisen tavallista
suuremman tonttikaupan. Talousarvio on laadittu ilman koronakustannuksia ja -avustuksia.
6.2

Taloussuunnitelmakauden tuloslaskelma
Taloussuunnitelmavuosien 2023-2024 toimintamenot poikkeavat
huomattavasti vuoden 2022 talousarviosta. 1.1.2023 sosiaali- ja
terveyspalvelut, pelastustoiminta ja oppilashuollon koulukuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Tämän uudistuksen myötä kunnan rahoituksesta poistuu verotuloja ja valtionosuuksia. Suunnitelmavuosien verorahoitus on karkea arvio perustuen tällä hetkellä käytettävissä olevaan koko maan tasoiseen
tietoon.
Lopullinen kunnallisveroon tehtävän leikkauksen suuruus koko
maan tasolla ratkeaa vuoden 2022 talousarviotietojen perusteella.
Uudistuksen jälkeen jäljelle jäävän kunnan valtionosuuksista saadaan alustavat laskelmat vuoden 2021 tilinpäätöstietojen sekä
vuoden 2022 talousarviotietojen perusteella. Valtionosuuksien lopullinen laskelma tullaan tekemään vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstietojen perusteella. Nyt käytössä olevat koko maan tason laskentamallit perustuvat talousarvion 2021 tietoihin, joiden pohjalta
on pyritty arvioimaan vuosien 2023-2024 rahoitusta. Laskelmiin
liittyy kuitenkin huomattavasti epävarmuustekijöitä.
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Tuloslaskelma (ulkoiset erät)
TP 2020

Muutettu KS
2021

TA2022

Muutos
%

TS2023

TS2024

TOIMINTATUOTOT

6 457 438

6 868 700

6 421 983

-6,5 %

4 862 983

4 862 983

Myyntituotot

1 325 868

1 510 700

1 241 700 -17,8 %

712 700

712 700

Maksutuotot

3 247 658

3 165 000

3 091 000

-2,3 %

711 000

711 000

642 199

732 000

675 000

-7,8 %

375 000

375 000

1 241 714

1 461 000

1 414 283

-3,2 %

3 064 283

3 064 283

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
TOIMINTAKULUT

495
-54 592 596

-56 162 201 -58 592 469

4,3 % -26 852 776

-26 956 101

Henkilöstökulut

-22 056 658

-22 817 659 -23 462 063

2,8 % -15 918 370

-16 521 695

Palvelujen ostot

-26 378 391

-27 180 342 -28 710 238

5,6 %

-6 547 238

-6 047 238

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-2 711 445

-2 653 200

-2 758 301

4,0 %

-2 209 801

-2 209 801

Avustukset

-2 081 835

-2 231 000

-2 122 000

-4,9 %

-781 000

-781 000

-1 280 000

-1 539 867 20,3 %

Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

-1 364 267
-48 134 663

-49 293 501 -52 170 486

-1 396 367

-1 396 367

5,8 % -21 989 793

-22 093 118

4,6 % 21 491 000

20 279 000

VEROTULOT

39 278 193

38 997 000

40 810 000

VALTIONOSUUDET

14 030 101

12 289 282

13 619 198 10,8 %

5 298 000

4 639 000

-37 647

54 500

79 000 45,0 %

64 000

64 000

201 833

200 000

200 000

200 000

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut

215 000

7,5 %

12 555

20 000

20 000

0,0 %

20 000

20 000

-152 137

-158 000

-148 000

-6,3 %

-148 000

-148 000

-8 000

-99 899

-7 500

6,7 %

-8 000

-8 000

5 135 983

2 047 281

2 337 712 14,2 %

4 863 207

2 888 882

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-2 149 466

-2 015 000

-2 301 500 14,2 %

-2 185 500

-2 185 500

Suunnitelman mukaiset poistot

-2 100 965

-2 015 000

-2 301 500 14,2 %

-2 185 500

-2 185 500

VUOSIKATE

Arvonalentumiset

-48 501

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot
TILIKAUDEN TULOS

2 986 518

32 281

36 212 12,2 %

2 677 707

703 382

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

2 986 518

32 281

36 212 12,2 %

2 677 707

703 382
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Tuloslaskelma, ulkoiset + sisäiset erät
TP 2020

Muutettu KS
2021

TA2022

2023

2024

TOIMINTATUOTOT

11 725 236

12 902 378

14 421 404

10 648 442

10 648 442

Myyntituotot

3 149 296

3 477 950

4 662 159

3 198 159

3 198 159

Maksutuotot

3 247 658

3 165 000

3 091 000

711 000

711 000

642 199

732 000

675 000

375 000

375 000

4 686 083

5 527 428

5 993 245

6 364 283

6 364 283

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
TOIMINTAKULUT

495
-59 860 394

-62 195 879

-66 591 890

-32 638 235

-32 741 560

Henkilöstökulut

-22 056 658

-22 817 659

-23 462 063

-15 918 370

-16 521 695

Palvelujen ostot

-28 209 983

-29 147 592

-32 130 697

-9 032 697

-8 532 697

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-2 711 445

-2 653 200

-2 758 301

-2 209 801

-2 209 801

Avustukset

-2 081 835

-2 231 000

-2 122 000

-781 000

-781 000

Muut toimintakulut

-4 800 472

-5 346 428

-6 118 829

-4 696 367

-4 696 367

-48 134 663

-49 293 501

-52 170 486

-21 989 793

-22 093 118

VEROTULOT

39 278 193

38 997 000

40 810 000

21 491 000

20 279 000

VALTIONOSUUDET

14 030 101

12 289 282

13 619 198

5 298 000

4 639 000

-37 647

54 500

79 000

64 000

64 000

201 833

200 000

215 000

200 000

200 000

TOIMINTAKATE

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut

12 555

20 000

20 000

20 000

20 000

-152 137

-158 000

-148 000

-148 000

-148 000

-99 899

-7 500

-8 000

-8 000

-8 000

5 135 983

2 047 281

2 337 712

4 863 207

2 888 882

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-2 149 466

-2 015 000

-2 301 500

-2 185 500

-2 185 500

Suunnitelman mukaiset poistot

-2 100 965

-2 015 000

-2 301 500

-2 185 500

-2 185 500

32 281

36 212

2 677 707

703 382

VUOSIKATE

Arvonalentumiset

-48 501

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot
TILIKAUDEN TULOS

2 986 518

6.2.1 Verotulot
Kunnan verotulot koostuvat kunnan tuloverosta, kiinteistöverosta
ja kunnan osuudesta yhteisöveron tuottoon. Hattulan, kuten lukuisten muidenkin kuntien, viime vuosien haasteena on ollut verotulojen vaatimaton kasvu. Kunnan reaalinen verotulo ei viime vuosina juuri ole kasvanut.5

Kuntaliitto: Veroennustekehikko 10/2020
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Kunnan arvioitu reaalinen verotulo
2014-2024
€
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Kiinteistövero
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Kunnallisvero

2021**

2022**

2023**

2024**

Yhteisövero

Vuonna 2022 verotulot kasvavat selvästi, kun vertailukohdaksi
otetaan vuoden 2021 voimassa oleva talousarvio. Vuoden 2021
uusimpaan ennusteeseen (kaavio alla) verrattuna verotulojen ennakoidaan kasvavan vain hieman, kunnes ne romahtavat hyvinvointialueuudistuksen myötä.
Yhteenveto
TILIVUOSI

2019

2020

2021**

2022**

2023**

2024**

33 409

35 704

36 112

37 322

18 064

16 865

-1,9

6,9

1,1

3,4

-51,6

-6,6

1 229

1 266

1 706

1 268

933

920

-6,0

3,0

34,8

-25,7

-26,4

-1,4

2 253

2 308

2 494

2 494

2 494

2 494

-2,4

2,5

8,1

0,0

0,0

0,0

36 890

39 278

40 312

41 083

21 491

20 279

-2,1

6,5

2,6

1,9

-47,7

-5,6

Verolaji
Kunnallisvero
Muutos %
Yhteisövero
Muutos %
Kiinteistövero
Muutos %
VEROTULOKSI KIRJATTAVA
Muutos %

Kunnan tulovero
Kunnan tulovero (kunnallisvero) on ylivoimaisesti Hattulan merkittävin tulonlähde. Vuoden 2022 talousarvio on laadittu nykyisen
20,75 tuloveroprosentin mukaan. Tuloveroprosentti vuodelle
2023 on leikattu 12,39 % -yksikköä vuoden 2022 vastaavasta hyvinvointialueuudistuksen vuoksi. Leikattava tuloveroprosentti tarkentuu valmistelun edetessä.
Tuloverokertymä on suhteellisen herkkä esimerkiksi työllisyyskehitykselle, minkä vuoksi siihen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä esimerkiksi koronapandemian myötä.
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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 talousarvioesityksen mukaan
vuonna 2022 ennallaan vuoteen 2021 nähden.
Vuosille 2021 ja 2022 ennakoidaan noin 2,5 milj. euron kiinteistöverotuottoa vuosittain. Budjetoidun kiinteistöveron pienentyminen
vuodesta 2021 johtuu siitä, että vuodelta 2020 siirtyi vuodelle
2021 kiinteistöverotilityksiä.
Hallitusohjelman mukaisesti käynnissä olevaa kiinteistöverouudistusta jatketaan siten että uudistus tulee pääosaltaan voimaan
vuoden 2023 verotuksessa. Uudistus siirtyi aiemmin suunnitellusta vuodella. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen
vuosina 2020 ja 2021 siirtää kiinteistöverotulojen kertymää arviolta 5 milj. euroa vuodelle 2022.
Yhteisövero
Osana covid-19-epidemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä verovuodelle 2021. Vaikutus Hattulan
talousarvioon oli noin 200 000 euroa.
Yhteisöverokertymän jaksotuksesta johtuen muutoksen arvioidaan kasvattavan kuntien yhteisöveron tilityksiä vuonna 2022
edelleen noin 40 milj. eurolla. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kuntien yhteisöverokertymää näiltä vuosilta yhteensä noin 4 milj. euroa vuodelle 2022.
Alustavan arvion mukaan kuntien yhteisövero-osuutta alennettaisiin 0,43 prosenttiyksikköä
6.2.2 Valtionosuudet
Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta
osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen 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
38/2014). Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteereitä on muutettu olennaisesti. Keskeiset perusperiaatteet ja rakenteet säilyvät. Opetus- ja kulttuuriministeriön
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osuus säilyy nykyisellään. Valtionosuuden laskennallinen peruste
muuttuu vuosittain ns. automaattimuutosten perusteella. Näitä
ovat määräytymistekijöiden, esimerkiksi asukasmäärien, oppilasmäärien ja muiden laskennan perusteena olevien määrien muutokset ja kustannustason muutoksesta johtuvat hintojen muutokset (indeksikorotus). Nykyisen järjestelmän mukaan peruspalvelujen laskennallisia kustannuksia koskee yksi yhteinen ikäryhmitys.
Järjestelmää täydentää talousvaikeuksissa oleville kunnille tarkoitettu harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus, joka rahoitetaan
valtionosuusjärjestelmän sisältä. Lisäksi kunkin kunnan valtionosuuksia tasataan verotulojen perusteella. Valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisena osana toimii ns. ylläpitäjäjärjestelmä, jossa lukioiden, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun rahoitus menee suoraan opetuksen järjestäjälle oppilasmäärien mukaisena
Kuntien6 valtionosuudet ovat vuonna 2022 yhteensä noin 10,6
miljardia euroa ja kasvavat valtakunnallisesti noin 600 miljoonalla
eurolla (6,1 %) vuodesta 2021. Kuntakohtaiset prosenttimuutokset
vaihtelevat suuresti mm. väestökehityksestä. Kasvusta noin puolet tulee verotulomenetysten kompensaation kasvun kautta. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,5 prosentin indeksikorotus
(188 M€), valtionosuuksien korotus (246 M€) sekä tehtävämuutokset (117 M€).
Tehtävämuutokset pitävät vuonna 2022 sisällään seuraavat lisätehtävät:
 Vanhuspalvelulain muutos (hoitajamitoitus) 43,7 milj. euroa
(kokonaistaso 96,5 milj. euroa)
 Sote-asiakasmaksulain uudistus 28,0 milj. euroa (kokonaistaso 45,0 milj. euroa)
 Lastensuojelun jälkihuollon laajennus 12 milj. euroa (kokonaistaso 36,0 milj. euroa)
 Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen (kuraattorien
vähimmäismitoitus) 8,4 milj. euroa
 Varhaiskasvatuksen kolmiportainen tuki 6,25 milj. euroa (lisäksi 8,75 milj. euroa valtionavustuksina
 Lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoitus (sosiaalityöntekijät) 4,8 milj. euroa
 Oppivelvollisuuden laajentaminen 2,8 milj. euroa (kokonaistaso 9,7 milj. euroa)
 Sairausvakuutuslain muutos (kuntoutustarpeen arvioinnin
kehittäminen) 1,0 milj. euroa.
Valtionosuuksiin ei tehdä kustannustenjaon tarkistuksen mukaista
korotusta eli se on tulkittava valtionosuusleikkaukseksi. Kilpailukykysopimusleikkauksen muuttaminen pysyväksi pienentää kuntien
Kuntaliitto: Valtionosuudet 2022 https://www.kuntaliitto.fi/talous/valtionosuudet/valtionosuuslaskelmat/valtionosuudet-2022
Hattulan kunta
Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024
6

51
valtionosuuksia 234 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole enää koronatukia.
6.2.3 Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen kautta investointimenot jaksotetaan hyödykkeen käyttövuosille. Poistoajoissa noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. Vuonna 2022 poistojen määräksi arvioidaan 2,3 milj. euroa. Poistojen määrää kasvattaa erityisesti vuoden alussa valmistuva koulurakennus.
6.2.4 Satunnaiset erät
Vuoden 2021 kirjanpidossa on satunnaisena eränä oikeudenkäynnistä saadut korvaukset. Vuodelle 2022 ei ole ennakoitavissa
olevia satunnaisia eriä.

7 Investointiosa
Valtuusto päättää investointiosan määrärahojen käytöstä toimielimittäin ja hankeryhmittäin. Investointiosaan kirjataan yli 10 000
euron hankkeet poistosuunnitelman mukaan. Investointiosassa
esitetään investointimenojen lisäksi investointien rahoitusosuudet
(valtionosuudet ja -avustukset).
Vuoden 2022 talonrakennusinvestoinneista euromääräisesti merkittävin on uuden kouluinvestoinnin loppuunsaattaminen alkuvuodesta. Kiinteistöjen korjausinvestointeihin on varattu yhteensä
430 000 euroa.
Kunnallistekniikan osalta suurimmat hankkeet ovat Parolan keskustan kiertoliittymä, Panssariportin tiet ja Kalliolan kunnallistekniikka. Yhteensä kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin käytetään
vuonna 2022 noin 1,5 milj. euroa.
Investointiohjelmassa on varauduttu myös siihen, että kehitysyhtiön rahoitus päätetään toteuttaa sijoituksena.
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Investointisuunnitelma 2022-2026
4.11.2021

Kunnanhallitus
MAA- JA VESIALUEET

2022

2023

2024

2025

2026

Maanhankintamenot

-200 000

-200 000

-200 000

-200 000

-200 000

Maanmyyntitulot

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

MAA- JA VESIALUEET YHTEENSÄ

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

TA2022

2023

2024

2025

2026

Elinvoimalautakunta
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT

Hanke yhteensä

Uudisrakentaminen (kohteittain)
Parolan kampus vaihe I

-4 300 000

-800 000

0

0

0

Parolan kampus vaihe II

-3 000 000

0

-100 000

-2 900 000

0

-300 000

-300 000

-300 000

-300 000

-60 000

-500 000

-500 000

-80 000

-80 000

-80 000

-80 000

-1 310 000*

-980 000

-3 780 000

-380 000

0

14 000

0

0

0

0

2022

2023

2024

2025

2026

-500 000

-400 000

Saneeraus
Pekolan koulu (saneeraustarpeen kartoitus ja
suunittelu 2022, kustannusarvio tarkentuu)

-1 060 000

Yläkoulun kuntosalin perusparannus

-70 000
rahoitus

14000

Tietoliikenne yht. uusiminen

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Menot
Rahoitusosuudet

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (merkittävimmät kohteet eriteltyinä)
Kunnallistekniikan uudisrakentaminen
Panssariportin tiet

-380 000

Lepaan kevyen liikenteen tie

-900 000

Kiertoliittymä, Parolan keskusta

-500 000

-450 000

Radanvarsitie

-400 000

Kalliolan kunnallistekniikka

-200 000

Päällystystö, Kanunki

-60 000

Päällystystyö, Rinteenkuja

-35 000

Valaistus, Kanunki

-20 000

-10 000

Saneeraus
Katualueiden vuosikorjaukset

-100 000

Hulevesiojitus

-80 000

-80 000

-80 000

-60 000

-60 000

-60 000

-50 000

Yleiset alueet
Liikuntapaikat, pyörätiet, puistot yms
Liikuntareittihanke

-60 000
menot

-50 000

rahoitusosuudet
Tenniskentän aitaus (alv 0%)
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rahoitus
Pekolan koulun ja päiväkodin monitoimikaukalo

10 000
-30 000

rahoitus
Ulkokuntosali

6 000
-20 000

rahoitus
Parolan Pallokentän pinnan uusiminen ja katsomon perusparannus

-250 000
rahoitus

50 000

Kotirinteen jääkenttä

-50 000
rahoitus

10 000

Kanungin lähiliikuntapaikan pelikenttä ja valot

-50 000
rahoitus

10 000

Parolan keskustan liikuntapuisto ja tekojää

-20 000
rahoitus

-1 000 000

-1 000 000

100 000

100 000

Katinalan lähiliikuntapaikka
rahoitus
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ

Menot

-1 496 600

-940 000

-610 000

-1 540 000

-1 000 000

16 000

60 000

10 000

100 000

100 000

2022

2023

2024

2025

2026

-300 000

-70 000

-70 000

-70 000

-380 000

-70 000

-70 000

-70 000

0

0

0

0

0

0

2022

2023

2024

2025

2026

-30 000

-30 000

-30 000

30 000

-340 000

-30 000

-30 000

-30 000

30 000

Investointimenot

-3 726 600

-2 220 000

-4 690 000

-2 220 000

-1 170 000

Rahoitusosuudet

30 000

60 000

10 000

100 000

100 000

Rahoitusosuudet

KONEET JA KALUSTO
Elinvoimatoimiala:
Kalustohankinnat

Hyvinvointitoimiala
Uuden koulurakennuksen irtokalusto

-50 000

Parolan yläkoulun isojen liikuntavälineiden perusparannus

-30 000

KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ

Menot
Rahoitusosuudet

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Tietokoneohjelmistot
Asianhallintajärjestelmän päivitys

-40 000

Mobiililaitteiden hallintajärjestelmä (MDM)

-10 000

Muut

Osakkeet ja osuudet
Kehitysyhtiö (riippuu rahoitusratkaisusta)
Liityntäpysäköinti (toteuttajana ELY)
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

-200 000
-90 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Myyntituotot
Nettomenot

*korjattu talonrakennuksen yhteissumma oikeaksi
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300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

-3 396 600

-1 860 000

-4 380 000

-1 820 000

-770 000
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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 kootaan tulorahoituksen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen
kassavirrat yhteen laskelmaan. Kunnan toiminnan häiriötön jatkuminen edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö.
Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, kunnan on rahoitusosassa osoitettava tarvittava rahoitus. Kunta voi kattaa rahoitusvajettaan vieraalla pääomalla tai vapauttamalla pysyviin vastaaviin sitoutunutta
pääomaa.
Kunnan rahoituksessa on varmistettava maksuvalmiuden riittävyys. Talouden vakauteen vaikuttavat olennaisesti myös kunnan
tekemät sitoumukset ja vastuut. Sitoumusten ja vastuiden osalta
tulee huomioida, että takauksiin, lainanantoon ja muihin pääomasijoituksiin saattaa sisältyä huomattavia riskejä.
RAHOITUSLASKELMA
1000 euroa
TP2020

TA 2021

TAE 2021

TA2022

TS2023

TS2024

5 136,0

2 339,3

2 339,3

2 337,7

4 863,2

2 888,8

Toiminnan rahavirta

VUOSIKATE
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

-304,8

-200,0

-200,0

-250,0

-250,0

-250,0

-2 545,4

-4 720,0

-4 000,0

-3 726,6

-2 220,0

-4 690,0

23,4

50,0

50,0

30,0

60,0

10,0

81,4
2 390,6

400,0
-2 130,7

400,0
-1 410,7

300,0
-1 308,9

300,0
2 753,2

300,0
-1 741,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

6 000,0

5 000,0

5 100,0

1 400,0

6 300,0

-3 428,0

-3 578,0

-3 578,0

-3 580,0

-4 031,0

-4 407,0

561,5
-2 380,9

2 422,0

1 422,0

1 520,0

-2 631,0

1 893,0

9,7

291,3

11,3

211,1

122,2

151,8

Investointien rahavirta

Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
Vaikutus maksuvalmiuuteen

-7 157,0
71,4
2 132,7
5,5
1 565,7

Sitova valtuustoon nähden
*Investointimenojen yhteissumma korjattu

Vuoden 2022 investoinnit painavat toiminnan ja rahoituksen rahavirran selvästi miinusmerkkiseksi. Seuraavien vuosien matala investointitaso vähentää velkaantumispainetta, mutta silti kunnan
velkamäärä kasvaa hieman taloussuunnitelmakaudella.

Hattulan kunta
Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024

55

Kolmen vuoden taloussuunnitelmakaudella kunnan pitkäaikaiset
lainat lisääntyvät maltillisesti noin 0,8 milj. eurolla. On kuitenkin
syytä huomioida, että etenkin vuosien 2023-2024 vuosikatteen toteutumiseen liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta hyvinvointialueuudistuksen vuoksi. Tavoitteena tulee joka tapauksessa
olla vuosikatteen parantaminen sellaiseksi, että se sallii riittävän
investointitason.
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9 Talouden keskeiset tunnusluvut7

Suomen Kuntaliitto: Kuntien talouden tunnuslukutiedosto
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