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1 JOHDANTO 
 
 
Kuntalain VI osassa, 13 (110 – 120 §) ja 14 (121 – 125 §) luvuissa säädetään kunnan taloudesta sekä hallinnon ja 
talouden tarkastuksesta. Kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen li-
säksi, mitä kuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja 
kirjanpitolain ja kuntalain 113—116 §:n soveltamisesta. 
 
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan 
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tar-
kastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuk-
sen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilin-
päätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion to-
teutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, 
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liite-
tiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari (Kuntalaki 
113 §). 
 
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteu-
tumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja 
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, 
tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityk-
sestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä (Kuntalaki 
115 §). 
 
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapai-
notuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapai-
nottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (Kun-
talaki 115 §). 
 
Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. 
Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asian-
omaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintar-
kastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe 
tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva 
muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon (Kuntalaki 125 §). 
 
Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys 
sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilin-
tarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vas-
tuuvapaudesta tilivelvollisille (Kuntalaki 125 §). 
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2 TOIMINTAKERTOMUS 

2.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa 
 

 Kunnanjohtajan katsaus 
 
Hattulan kunnan vuosi 2021 oli työntäyteinen. Joissakin asioissa mentiin selkeästi eteenpäin, mutta edelleen on 
myös kehitettävää. Vuonna 2020 kunnan tilinpäätös oli lähes 3 miljoonaa euroa ylijääminen, kun vuonna 2021 
se on noin 150 000 euroa alijäämäinen. Konsernitasolla tilinpäätös on lievästi ylijäämäinen. Hattulan kumulatiivi-
nen ylijäämä on noin 6 miljoonaa. 
 
Vuoden 2020 alkaessa asetimme tavoitteeksi menojen hillitsemisen erityisesti kunnan suurimmissa menokoh-
dissa eli henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Keinoiksi asetettiin muun muassa henkilöstön työhyvinvoinnin 
kehittäminen sekä kustannustehokkaampien toimintatapojen löytäminen. Tulojen puolella lähestymistavaksi 
valittiin kehittää ”matalan kynnyksen kuntaa”, missä väestön ja työpaikkojen lisääntymisen avulla verotulon arvi-
oitiin kasvavan. 
 
Toimintakulttuurin muutos edellyttää yhtä vuotta pidempää tarkastelujaksoa, mutta tässä joitakin havaintoja: 

- Alkuperäisessä talousarviossa henkilöstökulut olivat noin 22 700 000 euroa, mutta toteuma on noin 
1 000 000 euroa suurempi. Ylitys on noin 4,4 %, kun kestävä taso olisi noin 1,5 – 2,5 %. 

- Alkuperäisessä talousarviossa palvelujen ostot olivat 26 850 000 euroa, mutta toteuma on noin 
1 550 000 euroa suurempi. Ylitys on noin 5,7 %, kun kestävä taso olisi noin 2,5 – 3 %. 

- Alkuperäisessä talousarviossa verotuloiksi arvioitiin noin 38 997 000 euroa, mutta toteuma oli noin 
1 615 000 euroa suurempi. Verotulojen 4,1 % kasvu paikkasi puolet suurimpien menoerien ylityksestä. 

- Vaikka vuonna 2021 korona aiheutti ennalta-arvaamattomia lisämenoja, on menojen kasvu silti liian 
suurta. On hyvä kuitenkin muistaa, että menojen lisäykset ovat syntyneet lisääntyneestä palvelutar-
peesta. Talousarviota tehdessä pidettiin tiukkaa linjaa eikä yllätyksille jätetty varaa.  

- On liian aikaista tehdä johtopäätöstä, että Hattula olisi muuttunut matalan kynnyksen kunnaksi, mutta 
oikeaan suuntaan olla kyllä menossa. 

 
Kunnan palvelujen laadukas tuottaminen edellyttää toimivia tietojärjestelmiä. Vuonna 2021 selvitettiin kunnan 
tietojärjestelmien tilaa ja todettiin, etteivät ne vastaa vaatimuksia. Tämä hankaloittaa viranhaltijoiden työtä esi-
merkiksi rakennusvalvonnassa ja yleisessä tiedonohjauksessa. Hattulan lähivuosien keskeinen haaste onkin siir-
tyminen ”digiaikaan”.   
 
Hattulaan hankittiin vuonna 2017 Trimblen sähköisiä työkaluja, mutta niiden käyttöönotto on jäänyt vajaaksi. 
Esimerkiksi paikkatieto-ominaisuuksia ei ole otettu käyttöön, eikä järjestelmää näin ollen ole voitu hyödyntää 
rakennusvalvonnan tukena. Myös kaavatiedoissa on puutteita.  
 
Hattulan ICT-asiat ovat osoittautuneet kokonaisuudessaan puutteellisiksi ja asiat edellyttävät laajamittaista laa-
dunparannustyötä. Kunta on liittynyt mukaan valtakunnalliseen RYHTI-ohjelmaan. 
 
Vuonna 2021 edistystä oli monissa hankkeissa, esimerkkeinä: 

- Uusi yläkoulu. 
- Panssariportin teollisuusalue, moottoritien liityntäpysäköinti ja keskustan kiertoliittymä. Vaikuttavaa 

pohjatyötä näiden rakentamiseksi tehtiin 2021 aikana. 
- Merkittäviä kaavoitukseen liittyviä asioita saatiin eteenpäin, esimerkiksi Vihtola, Kalliola, Poransaari. 
- Yhteensä kymmenien miljoonien arvoisten yksityisten hankkeiden käynnistyminen mahdollistettiin. 
- Hattulan Kehitysyhtiö perustettiin. 

 
Kiitän kaikkia kuntalaisia, kunnan työntekijöitä, yhteistyökumppaneita sekä luottamushenkilöitä Hattulan eteen 
rehellisesti ja pyyteettömästi tehdyistä ponnisteluista 
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 Kunnan hallinto  
 
Luottamushenkilöorganisaatio 
 
Kunnan organisaatio uudistettiin vuoden 2020 aikana. Uusi organisaatiomalli astui voimaan 1.10.2020, joten 
vuosi 2021 on ensimmäinen uuden organisaatiomallin mukaisesti raportoitava kokonainen vuosi. Vuonna 2021 
kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostivat valtuusto, kunnanhallitus ja seuraavat päävastuualueilla 
toimivat lauta- ja toimikunnat: 
 
Kunnanhallitus 
– keskusvaalilautakunta; vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta 
 
Tarkastuslautakunta 
 
Elinvoimatoimiala 
– elinvoimalautakunta 

 viranomaisjaosto 
 maankäyttöjaosto 

 
Hyvinvointitoimiala 
– hyvinvointilautakunta 

 varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 
 perusturvajaosto 

 
 

 
 
 
Valtuusto 
 
Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Vuoden 
2021 ensimmäisen puoliskon valtuuston puheenjohtajana toimi Ville Myllymäki (SDP), 1. varapuheenjohtajana 
Seppo Kopra (KESK) ja 2. varapuheenjohtajana Pete Herranen (KOK).  
 
Valtuustokauden vaihduttua valtuuston puheenjohtajana toimii Kari Ventola (PS), 1. varapuheenjohtajana Ville 
Viitanen (SDP) ja 2. varapuheenjohtajana Markus Rantsi (KOK) ja 3. varapuheenjohtajana Mikko Sabel (HH). 
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Valtuuston poliittiset voimasuhteet: 
 
SDP: 6 paikkaa 
VAS: 2 paikkaa 
VIHR: 1 paikka 
PS: 7 paikkaa 
KOK: 9 paikkaa 
KD: 2 paikkaa 
KESK: 4 paikkaa 
HH: 2 paikkaa 
Yhteensä: 33 valtuutettua 
 
Kunnanhallitus 
 
Kunnanhallituksen tehtävänä on luoda kunnan kehittämisstrategia sekä yhdessä sidosryhmien kanssa vaikuttaa 
kunnan alueen taloudellisiin ja sosiaalisiin elinoloihin, henkiseen kehitykseen, maankäyttöön ja ympäristöön 
niin, että valtuuston asettamat ja hyväksymät päämäärät sekä tavoitteet toteutuvat. 
 
Kunnanhallitus johtaa hallintoa, kaavoitusta ja muuta suunnittelua sekä tulosten arviointia, yhteensovittaa pal-
veluiden tuottamisen sekä johtaa taloudenhoitoa, henkilöstöpolitiikkaa ja hankintatointa. Lisäksi kunnanhallitus 
parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, vastaa kestävän kehityksen edis-
tämisestä sekä tehostaa päävastuualueiden välistä yhteistyötä. 
 
Kunnanhallituksen toimialueena on valmistella valtuuston käsiteltävät asiat, huolehtia valtuuston päätösten täy-
täntöönpanosta ja johtaa kunnan hallintoa. Lisäksi kunnanhallituksen toimialueena on toimintojen ja talouden 
koordinointi, maapolitiikka ja kaavoitus, elinkeino- ja elinvoimapolitiikka, asuntopolitiikka, kuntien välinen ja 
muu alueellinen yhteistyö sekä suhdetoiminta ja yleinen kuntakuva. Esittelijänä toimii kunnanjohtaja. 
 
Kunnanhallitus vaihtui vuoden aikana kuntavaalien myötä. 9.8.2021 asti hallituksen puheenjohtajan toimi Matti 
Puotila (KOK), 1. varapuheenjohtajana Tuula Mäenpää (SDP) ja 2. varapuheenjohtajana Pentti Pietilä (KESK). 
 
Valtuustokauden vaihduttua kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii Ellen Rydbeck (KOK), 1. varapuheenjoh-
tajana Tuula Mäenpää (SDP) ja 2. varapuheenjohtajana Pasi Niemi (PS). 
 
Kunnanhallituksen poliittiset voimasuhteet: 
 
Kokoomus 3 paikkaa 
SDP 2 paikkaa 
PS 2 paikkaa 
Keskusta 1 paikka 
Vas 1 paikka 
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2.2 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 
 

 Maailmantalouden kehitys1 
 
Maailmantalouteen vaikutti vuonna 2021 edellisvuoden tapaan koronapandemia. Pandemian jäljiltä talouden 
toipuminen oli nopeaa, mutta toisaalta edelleen merkittävät riskit liittyivät Covid-19 -pandemiaan ja sen hallitse-
miseksi tehtyjen rajoitteiden kehitykseen. 
 
Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan maailmantalous on elpynyt nopeasti vuonna 2019 
puhjenneen pandemian aiheuttamasta taantumasta, mutta kasvunäkymiä varjostavat pandemian pitkittyminen, 
tarjontaketjujen häiriöt sekä nopeasti kiihtynyt inflaatio. Pandemia on koetellut erityisesti Eurooppaa loppuvuo-
desta 2021. Globaalit tarjontaketjut ovat häiriintyneet johtuen eri syistä, kuten puolijohteiden saatavuuden vai-
keudesta, konttiliikenteen häiriöistä sekä työvoima- ja konepulasta satamissa. Maailmantalouden ennustetaan 
kasvavan 6,1 % vuonna 2021, kasvun tasaantuvan 4,6 prosenttiin vuonna 2022 ja hidastuvan edelleen 3,4 pro-
senttiin vuonna 2023 ja 3,0 prosenttiin vuonna 2024. On kuitenkin tärkeää huomioida, että valtiovarainministe-
riön ennusteen julkaisun jälkeen on Venäjän hyökkäys Ukrainaan muuttanut maailmantalouden näkymiä ja tuo-
nut mukanaan merkittäviä epävarmuustekijöitä.  
 
 
 
Kuluttajahintainflaatio kiihtyi nopeasti 
erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös 
Euroopassa ja nousevissa talousmaissa. 
Inflaation taustatekijöinä ovat mm. tar-
jontaketjujen häiriöt ja energian hinnan 
nousu. Sähkön hinta on erittäin korke-
alla Euroopassa mm. maakaasun hin-
nan nousun takia. Inflaatiopaineiden 
ennakoidaan laajasti hellittävän vuo-
den 2022 kuluessa, mutta valtiovarain-
ministeriön mukaan riski pidempiaikai-
sesta inflaatiosta ja sen aiheuttamasta 
laajemmasta kustannuspaineesta ta-
louksissa on kasvanut. 
 
Valtiovarainministeriön arvioi vuodenvaihteessa, että maailmankauppa kasvaa 4,8 % vuonna 2022 ja 4,4 % 
vuonna 2023. Vuonna 2024 kauppa elpyy 4,6 prosentin kasvuun. Kasvunäkymiä heikentävät eri syistä johtuvat 
jakeluketjujen häiriöt sekä maailmantalouden hidastuva kasvu. Euroalueella tavarakaupan näkymät ovat vai-
meammat kuin Yhdysvalloissa tai nousevissa talouksissa. Arvioissa ei vielä ole huomioitu Venäjän Ukrainaan suo-
rittaman hyökkäyksen vaikutuksia. 
 
 

 Suomen kansantalouden kehitys 
 
Maailmantalouden tavoin myös Suomen kansantalouden kehitykseen on viimeisen kahden vuoden ajan vaikut-
tanut Covid-19 -pandemian aiheuttama shokki ja siitä toipuminen. Valtiovarainministeriö arvioi joulukuussa vuo-
den 2021 BKT-kasvuksi 3,4 %, mutta tuolloin oli jo nähtävissä Covid-19 -pandemian pahentuminen ja sen muka-
naan tuoma epävarmuus. Tilastokeskuksen tietojen mukaan bruttokansantuote nousi lopulta 3,5 % ja Brutto-
kansantuote asukasta kohti ohitti finanssikriisiä edeltäneen tason. 
 

                                                             
1,3 Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus, talvi 2021.  
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2Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 yksityinen kulutus 
oli taas selvässä kasvussa vuoden 2020 väliaikaisen kuopan 
jälkeen. Yksityisen kulutuksen taso nousi nyt selvästi korke-
ammalle tasolle kuin ennen koronakriisiä. Koronan vaikutus 
yksityisen kulutuksen kasvuun jäi siis lyhytaikaiseksi. 
 
3 
Kotitalouksien säästämisaste palasi tavanomaiselle tasolle 
1,2 prosenttiin vuonna 2021. Yksityinen kulutus kasvoi, 
mutta toisaalta myös kotitalouksien käytettävissä oleva tulo 
kasvoi työllisyyden noustessa selvästi. Vielä vuonna 2020 ko-
titalouksien säästämisaste oli poikkeuksellisen korkea, kun 
yksityinen kulutus laski kotitalouksien käytettävissä olevaa 
tuloa enemmän. 
 
Työllisten määrä on palautunut nopeasti koronakuopasta ja 
työllisten määrä oli vuonna 2021 aikaisempia vuosia korke-

ammalla tasolla. Tämä on osaltaan tukenut kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja. 
 
Rahoitustilinpidon ennakkotietojen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste nousi 136 prosenttiin vuonna 2021, 
kun se oli 133 prosenttia vuonna 2020. 
 
Valtiovarainministeriön mukaan talouskasvu pitää lähitulevaisuudessa yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyt-
tämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys sekä hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talou-
den elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022–2023, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyyden ennuste-
taan lisääntyvän vuonna 2022 puolitoista prosenttia. Kasvu hidastuu talouden aktiviteetin myötä, mutta työlli-
syysaste nousee runsaaseen 74 prosenttiin vuonna 2024. Vuosien 2023 ja 2024 ansioiden nousu kytkeytyy hi-
dastuvaan tuottavuuden kasvuun. Toisaalta kohenevan taloudellisen toimeliaisuuden ja sen myötä työllisyyden 
paranemisen sekä aloittaisen työvoimaniukkuuden oletetaan nostavan palkkaliukumia. 
 
Valtiovarainministeriö tiivistää vuoden 2021 lopussa julkaisemansa ennusteen seuraavalla tavalla: ”Vuosina 
2021 ja 2022 talous jatkaa nopeaa nousuaan kuopasta ja työllisyys kasvuaan, vaikka vuodenvaihteen ympärillä 
kasvu jääkin aiemmin arvioitua hitaammaksi epidemian kiihtymisen ja rajoitustoimien vuoksi. Ripeän kasvun 
vaihe tasoittuu vuoden 2022 aikana maailmalla ja sen myötä myös Suomessa. Vuodesta 2023 eteenpäin talous 
kasvaa 1–1½ prosentin vauhtia.”  
 
Valtiovarainministeriön ennusteen julkaisemisen jälkeen alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa voi-
makkaasti myös Suomen kansantalouden ennusteisiin. Esimerkiksi Kuntarahoitus4 ei maaliskuussa 2022 julkaise-
massaan suhdanne-ennusteessa tuottanut uusia ennustelukuja, koska sodan aiheuttamien taloudellisten vaiku-
tusten mittakaavaa on toistaiseksi vaikea ennakoida. Kuntarahoituksen arvion mukaan viime kädessä taloudelli-
sen iskun voimakkuus ratkeaa siinä, miten vakavasti yleinen talousluottamus ja markkinoiden vakaus horjuvat. 
Valtion voi olettaa lisäävän julkista velkaelvytystä, mikä jonkin verran pehmentää sodan negatiivista BKT-
vaikutusta. Ukrainan kriisin negatiivinen kokonaisvaikutus BKT-kasvuun voisi kuluvana vuonna olla 1,0–1,5 pro-
senttiyksikön luokkaa. Kasvuvauhti olisi näin kutakuinkin puolittumassa. Kuntaliiton pääekonomistin5 arvion mu-
kaan Suomen kansantalous ei kuitenkaan ole vajoamassa nopeasti uuteen, jyrkkään taloustaantumaan. Venäjä-
kytkösten merkitys kansantaloudessamme on muita maita suuremmasta merkityksestä huolimatta rajallinen, ja 
kansantalouden kasvu-uraan vaikuttaa vielä vahva ”koronaperintö”. 
 
Julkinen talous  
                                                             
2 Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu]. ISSN=1795-8881. 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.3.2022]. 
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2021/vtp_2021_2022-03-15_tie_001_fi.html 
3 Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus, talvi 2021 
4 Kuntarahoitus: Suhdanne-ennuste Q1/2022 
5 Minna Punakallio 8.3.2022: Venäjän hyökkäys Ukrainaan luo Euroopan rajalle uuden rautaesiripun ja heikentää rajusti tulevaisuudennäkymiä 
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Valtiovarainministeriö arvioi joulukuussa 2021, että koronaepidemian myötä isoksi kasvanut julkisen talouden 
alijäämä pienenee vauhdikkaasti lähivuosina. Ripeä talouskasvu ja koronaepidemian vuoksi päätettyjen tukitoi-
mien vähentyminen vahvistavat julkista taloutta. Julkinen talous jää kuitenkin ripeän suhdannepyrähdyksen jäl-
keen yhä alijäämäiseksi, vaikka alijäämä pienentyikin vuodesta 2020. Tilastokeskuksen mukaan julkisyhteisöjen 
rahoitusasema eli nettoluotonanto oli 6,5 miljardia euroa alijäämäinen vuonna 2021. Edellisenä vuonna alijäämä 
oli 13,1 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen alijäämän supistumiseen vaikuttivat koronapandemiaan liittyvien meno-
jen pienentyminen sekä verotulojen ja sosiaaliturvamaksujen kertymän kasvu. Vuonna 2021 alijäämä oli 2,6 pro-
senttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.  
 
Valtiovarainministeriö ennustelukuja 

 

Työeläkelaitosten ylijäämä kasvoi vuonna 2021 huomattavasti osinkotulojen ja saatujen sosiaaliturvamaksu-
jen kasvun myötä noin 2,2 miljardiin euroon. Myös muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema parani, 
ollen 216 miljoonaa euroa ylijäämäinen. 
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Heikon taloustilanteen ja koronapandemian myötä myös jul-
kinen sektori velkaantui vuonna 2020 rajusti. Voimakkaim-

min velka kasvoi valtiolla. Valtiovarainministeriön mukaan 
julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kohosi 
koronan vuoksi 10 prosenttiyksikköä korkeammalle tasolle 
kuin ennen kriisiä. Velkasuhteen kasvu taittui vuonna 2021 
ja jatkaa laskuaan vuonna 2022. Vahva BKT:n kasvu vaikut-
taa suotuisasti velkasuhteen kehitykseen. Julkisessa ve-
lassa on huomioitu myös päivittynyt arvio hävittäjähank-
keen rahoituksesta. Arvion päivittymisen takia vuoden 
2021 ja 2022 velanottotarve on aiemmin arvioitua pie-
nempi. Keskipitkällä aikavälillä velkasuhde alkaa kasvaa uu-
delleen. Julkinen velkasuhde on jäämässä huomattavasti 

korkeammalle tasolle kuin ennen koronavirusepidemiaa, mikä lisää julkiseen talouteen kohdistuvia riskejä. 
  

  
 
Hattulan kunnankin kannalta merkityksellistä on, että julkisessa taloudessa vallitsee rakenteellinen menojen ja 
tulojen välinen epätasapaino. Valtiovarainministeriön mukaan julkisen talouden menot ovat rakenteellisesti tu-
loja suuremmat, eikä alijäämä poistu kokonaan reippaan talouskasvun aikana. Julkisen talouden alijäämän arvi-
oidaan olevan 2020-luvun puolivälissä noin 1 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. 
 

 Kuntatalouden kehitys6 
 
Vuosi 2019 oli kuntataloudelle erittäin synkkä ja valtaosa kunnista - Hattula mukaan lukien - teki alijäämäisen 
tuloksen. Vuonna 2020 tilanne kääntyi tilapäisesti päälaelleen ja kunnat tekivät monilla mittareilla poikkeukselli-
sen hyvät tulokset. Hyvän kuntatalousvuoden takana olivat erityisesti vuoden 2020 tilapäiset valtionosuuksien 
lisäykset, joita myönnettiin kunnille ja kuntayhtymille poikkeuksellisen paljon koronapandemian vuoksi. Kuntien 
tulojen vahvistumisen taustalla vaikutti myös koronatukina myönnetty yhteisövero-osuuden korotus sekä vero-
korttiuudistuksesta aiheutunut rytmihäiriö kunnallisveron kehityksessä. Myös kuntien menot kehittyivät ko-
ronavuonna odotettua maltillisemmin. Vuoden 2021 ennakollinen tilinpäätösanalyysi näyttää, että kuntien ja 
kuntayhtymien tilikauden tulokset säilyivät vahvoina toisenkin koronavuoden jäljiltä. Talous vahvistui myös kun-
tayhtymissä. Tilikauden tulos oli 1,5 mrd euroa. Tulos on kuntatalousohjelman kehitysarvion mukainen eikä jää-
nyt kauas huippuvuoden 2020 poikkeuksellisesta 1,7 miljardin euron tuloksesta. Vuosien välistä vertailua hanka-
loittavat koronapandemian vaikutukset, sillä esimerkiksi vuoden 2021 tilinpäätösarvioissa on mukana 2,4 miljar-
din euron edestä koronatukea. 
 
Kuntaliitto nostaa tiedotteessaan esille, että ennen pandemiaa kuntien verotulojen kasvu on madellut noin kah-
den prosentin tuntumassa, mutta vuonna 2021 verotulojen kasvu lähenteli jopa 7 prosenttia. Kuntien yhteisö-
vero kasvoi talouden elpymisen ja kuntien määräaikaisen yhteisöveron jako-osuuskorotuksen vuoksi viime 
vuonna lähes 45 prosenttia.   

                                                             
6 Kuntaliitto 7.2.2022: Kuntatalous selvisi vahvana toisesta koronavuodesta, mutta rakenteelliset ongelmat ovat ratkaisematta 
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Korona kasvatti osaltaan vuonna 2021 kuntien ja kuntayhtymien menoja voimakkaasti, vajaa 8 prosenttia edel-
lisvuoden erityisen maltilliseen kasvuun verrattuna. Kuntien tuloja lisäsivät myös korona-avustukset ja kerta-
luonteiset isot myyntivoitot. 
 
Hyvästä kuntatalousvuodesta huolimatta kuntasektori jatkoi velkaantumistaan myös vuonna 2021. Kuntien vel-
kataakka on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa!  
 

 
 
Luvut osoittavat, että kuntatalous on jo pitkään ollut haastavassa tilanteessa mm. lisätehtävien ja valtionosuus-
leikkauksien vuoksi. Vuodet 2020–2021 ovat olleet erittäin poikkeuksellisia ja näyttävät koronatukien vuoksi hy-
vinkin positiivisilta, mutta rakenteelliset ongelmat eivät ole poistuneet. Lisäksi tulevaisuudessa hyvinvointi-
alueuudistus tulee mullistamaan kuntien tulopohjan ja vaikuttamaan koko julkistalouteen. 
 
Koronakriisi on edelleen kesken eikä sen loppulaskua tiedetä. Kuntien meno- ja investointitarpeet ovat tällä het-
kellä kovassa kasvussa väestön ikääntymisen ja korjausvelan vuoksi. Lisäksi tulevina vuosina on hoidettava koro-
nan aikana syntynyt palvelu- ja hoitovelka. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut myös kuntatalouteen uusia 
epävarmuustekijöitä. Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio on käsitellyt asiaa kirjoituksessaan. Punakal-
lion mukaan ”Venäjän hyökkäyksellä on väistämättä vaikutuksia myös julkisen sektorin verokertymiin. Kuntata-
lous ei ole kuitenkaan verovaikutusten etulinjassa, vaan ensimmäiset vaikutukset aiheutunevat kulutusveroihin. 
Myös yhteisöveroon välittyvät vaikutukset kohdistuvat voimakkaammin valtioon, sillä kuntien osuus yhteisöveron 
tuotosta on pienempi kuin valtiolla. Kuntien merkittävin vero on kunnallisvero. Kunnallisveroa maksetaan myös 
etuuksista, mikä tasaa kunnallisverotuottoihin kohdistuvia heilahteluja. Sodalla ei ole juuri vaikutusta kiinteistö-
verotuksen tuottoon.” 
 
 

 Hattulan kunnan toimintaympäristön kehitys 
 
Väestö7 
 
Kanta-Hämeen väestökehitys on viime vuosina hieman piristynyt muutaman vaikeamman vuoden jälkeen. Kehi-
tys kääntyi vuonna 2019 positiivisempaan suuntaan ja vuonna 2020 suunta jatkui myönteisenä, sillä tulijoita 
muista maakunnista oli 150 enemmän kuin maakunnasta pois muuttaneita. Sama trendi jatkui myös vuoden 
2021 alkupuoliskon, mutta loppuvuoden vaisumpien lukemien myötä maakunnan muuttovoitto (+57 asukasta) 
muista kunnista jäi pienemmäksi kuin edellisvuonna. Ulkomailta muuttovoittoa kuitenkin kertyi runsaasti, +328 
asukasta. 
 
Luonnollisen väestönlisäyksen miinusmerkkisyys kuitenkin rasittaa maakunnan väestönkasvua, sillä vuonna 2021 
kuoli 730 kantahämäläistä enemmän kuin uusia syntyi, ja tämän seurauksena Kanta-Hämeen väkiluku laski yh-
teensä 343 asukkaalla.  
 

                                                             
7 Hämeen liitto, Väestökatsaushttps://www.hameenliitto.fi/ennakointi-ja-tietopalvelut/tilastot-ja-tietografiikka/vaestokatsaus/ 
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Hattulan väestökehitys jatkoi hidasta käännettään parempaan suuntaan. Kunta keräsi hieman muuttovoittoa 
muista kunnista ja väestömäärä kasvoi vuositasolla ensimmäisen kerran sitten vuoden 2015. Tilastokeskuksen 
ennakkotietojen mukaan Hattulassa oli vuoden 2021 lopussa 9 398 asukasta, mikä on 9 asukasta enemmän kuin 
vuotta aiemmin. 
 

 
 

Kuntien välisessä muuttoliikkeessä on ollut nähtävissä käännettä parempaan vuoden 2018 ”pohjakosketuksen” 
jälkeen ja vuonna 2021 muuttovoittoa muista kunnista kertyi 14 asukkaan verran. Huomionarvoista on, että 
kuntien välinen muuttoliike oli Hattulan osalta miinusmerkkistä yhdeksän vuoden ajan vuosina 2011–2019. Edel-
tävinä vuosina on kuollut noin 100 hattulalaista vuodessa, mutta ennakkotilastojen perusteella vuonna 2021 
luku on jäämässä edellisvuotta pienemmäksi (88). On kuitenkin syytä huomioida, että luvut todennäköisesti tar-
kentuvat lopullisen väestötilaston valmistuttua. Syntyvyys on ennakkotietojen mukaan nousemassa selvästi vuo-
den 2020 lukemista. Ennakkotietojen mukaan kuntaan syntyi 80 uutta hattulalaista, mikä on 15 enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Tästä huolimatta syntyvien lasten määrä on selvästi pienempi kuin esimerkiksi kymmenen 
vuotta sitten, sillä vielä vuosina 2011–2013 syntyi keskimäärin 110 lasta vuodessa.  
 
Syntyvyyden voimakas väheneminen näkyy myös Tilastokeskuksen vuonna 2021 julkaisemassa väestöennus-
teessa, ja nykykehityksen jatkuminen muokkaisi toteutuessaan huomattavasti myös Hattulan ikärakennetta. Ti-
lastokeskuksen väestöennusteen mukaan esimerkiksi vuonna 2030 olisi Hattulassa 0-14-vuotiaita lähes 400 vä-
hemmän kuin vuonna 2020, kun taas samaan aikaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa reilusti yli 450 henkilön ver-
ran.  
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Työllisyys8 
 
Yksi Hattulan perinteisistä vahvuuksista on suhteellisen pieni työttömyysaste. Vuoden 2021 joulukuun tilanteen 
perusteella työllisyystilanne kunnassa oli parempi kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä (317) 
pienentyi selvästi vuodentakaiseen (399) ja työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta putosi 7,2 prosenttiin. 
Vastaava luku esimerkiksi Hämeenlinnassa vuoden 2021 lopussa oli 11,6 % ja Janakkalassa 9,3 %.   
 
Hämeenlinnan seutukunnan työttömyysprosentti oli 10,7 %. Kanta-Hämeen alueella työttömien osuus työvoi-
masta oli tasan 10 %. 
 

 
 
Keskimääräisellä työttömyysasteella mitattuna työllisyystilanne parani Hattulassa selvästi. Kuukausien keskimää-
räinen työttömyysaste oli kunnassa 7,4 %, kun se vuotta aiemmin oli 8,4 %. 
 
Hattulan työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömiä oli 136 henkilöä. Huolestuttavaa on, että lukema on 42 
% suurempi kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä onkin kääntynyt koronapandemian myötä kas-
vuun. Työttömien työnhakijoiden ikärakenne jakautuu siten, että alle 25-vuotiaita oli 27 henkeä ja yli 50-vuoi-
taita 150. Erityisesti alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä on pienentynyt selvästi. 
 
 
  

                                                             
8 Hämeen ELY-keskus; Työllisyyskatsaus, joulukuu 2021 
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 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 
 
Hattulan kunnan veroprosentit pysyivät ennallaan vuonna 2021. Kunnan tuloveroprosentti oli 20,75 %.  
 

Kiinteistöveroprosentit 2020 2021 
yleinen 
vakituiset asuinrakennukset 
muut asuinrakennukset 
maapohja 
yleishyödylliset yhteisöt  
rakentamattomat rakennuspaikat 

1,10 
0,50 
1,10 
1,10 
0,00 
3,00 

1,10 
0,50 
1,10 
1,10 
0,00 
3,00 

 
 
Vuosi 2021 oli talouden ennakoinnin kannalta haastava. Vuodesta 2020 jatkunut koronapandemia toi kunnan 
talouden ylle epävarmuutta ja tilanteet pandemian suhteen vaihtelivat. Vuoden aikana verotulokehitys oli koko 
kuntasektorin osalta kuitenkin myönteistä johtuen mm. palkkasumman kasvusta. Verottajan tulokehitystilasto-
jen mukaan verotettavien palkkojen muutos oli Hattulassa 4,8 % ja kunnallisverotuotto kasvoi lopulta 1,1 %. 
 
Talouden piristyminen näkyi kuntien yhteisöverotuotoissa, jotka kasvoivat voimakkaasti. Kasvua edesauttoi 
myös kuntien yhteisöveron jako-osuuden tilapäinen korottaminen osana valtion tukitoimia Covid-19-pandemian 
hoitamiseen. Hattulan osalta yhteisöveron tuotto nousi yli 50 prosentilla! Kuntaryhmän väliaikaisesti korotettu 
jako-osuus päättyi kuitenkin vuonna 2021, jonka johdosta kuntasektorin yhteisöverokertymä yhteensä putoaa 
reilut 30 % vuonna 2022.   
 
Kiinteistöveron osalta vuosi oli kunnille vaisumpi. Heikompi kehitys johtui siitä, että myös kiinteistöverotus siirtyi 
vuonna 2020 verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen). Näin 
ollen verovuoden 2021 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta vuoden 2022 tammi-helmikuun aikana erään-
tyy noin 10 %, euroina reilut 190 miljoonaa. Verohallinnon arvio loppukesästä oli, että vain noin 5 % erääntyisi 
maksuun kuluvana vuonna. Tästä huolimatta Hattulan kiinteistöverotuotto kasvoi vuodesta 2020 peräti 11,8 %. 
 

Kunnan verotulot 2019-2021 2019 2020 2021 

Verolaji       

Kunnallisvero 33 409 35 704 36 113 

Muutos % -1,9 6,9 1,1 

Yhteisövero 1 229 1 266 1 918 

Muutos % -6,0 3,0 51,6 

Kiinteistövero 2 253 2 308 2 581 

Muutos % -2,4 2,5 11,8 

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 36 890 39 278 40 612 

Muutos % -2,1 6,5 3,4 
 
Kuntien valtionosuuksiin tuli vuodelle 2021 lukuisia lisäyksiä, jotka vastaavasti lisäsivät kuntien kustannuksia. 
Valtionosuuksia lisäsivät mm. seuraavat tekijät: 

 Iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoitus 
(52,8 milj. €) 

 oppivelvollisuuden laajentaminen, perusopetuksen osuus (5,9 milj. €) 
 subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajentaminen (9,9 milj. €) 
 varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen (9,3 milj. €) 
 A1-kielen opetuksen aloittamisen varhennus (4,5 milj. €) 
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 lastensuojelun jälkihuollon laajennus (12 milj. €) 
 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen uudistus (17 milj. €) 

 
Vastaavasti valtionosuudet pitivät sisällään lukuisia vuosien mittaan tehtyjä leikkauksia. Esimerkiksi kilpailukyky-
sopimuksen voimassaolo päättyi 1.9.2020, mutta kiky-sopimukseen liittynyt kuntien valtionosuuden leikkaus 
päätettiin kuitenkin jättää pysyväksi osaksi kuntien valtionrahoitusta. Vuonna 2021 leikkausta ei kuitenkaan 
tehty. Tämän vaikutus kuntien valtionosuuksiin oli +234 milj. euroa vuonna 2021.  
 
Vuoden 2021 valtionosuuksiin vaikutti myös veronmaksulykkäysten kunnille aiheuttamien verotulomenetysten 
tilapäinen korvaus, joka lisäsi kuntien tuloja 2020 ja vastaavasti vähensi vuosien 2021 ja 2022 tuloja.  
 
Merkittävin muutos valtionosuuksiin tapahtui kuitenkin valtion koronakorvauskäytäntöjen muutoksen myötä. 
Vuonna 2020 Hattulan valtionosuuksissa oli yli 2,4 milj. euroa koronaan liittyvää lisärahoitusta.  Vuonna 2021 
vastaava lukema oli 81 439 euroa. Valtion koronatuista valtaosa (noin 1,3 milj. euroa) kirjattiin vuonna 2021 toi-
mintatuottoihin valtionosuuksien sijaan. Edellä mainittujen syiden vuoksi peruspalvelujen valtionosuus pieneni 
peräti 16 % vuonna 2021. 
 

 
 
Koronaviruspandemia toi kunnille myös monenlaisia kustannuksia, joita Hattulassa on seurattu tarkasti. Esimer-
kiksi palveluiden ostot (mm. testaus ja rokottaminen) toivat kunnalle noin 0,7 milj. euron kustannukset. Koko-
naisuutena koronatukien ja -kulujen vaikutus kunnan talouteen oli kirjanpidon mukaan noin +0,5 milj. Euroa. On 
kuitenkin huomattava, että kaikkia suoria ja epäsuoria kustannuksia esimerkiksi sairauspoissaolojen osalta ei 
saada talouskirjanpidosta esille. 
 
Korona-kustannukset kirjanpidon mukaan 

 
 
Toiminnan kannalta keskeisiä vuoden 2021 aikana tapahtuneita muutoksia oli uuden organisaatiomallin toimin-
nan vakiintuminen. Uudistuksen myötä kunnan toiminta jakautui kahteen toimialaan: elinvoimatoimialaan ja 
hyvinvointitoimialaan. Muutos astui voimaan 1.10.2020, mutta valtuuston päätöksen mukaisesti vuosi 2020 ra-
portoitiin vielä vanhan organisaatiomallin mukaisesti. Vuoden 2021 tilinpäätös on siis ensimmäinen uuden orga-
nisaatiomallin mukaisesti raportoitu vuosi. 
 
Vuoden 2019 aikana perusterveydenhuollon ostopalvelusopimus Pihlajalinnan kanssa osoittautui toimimatto-
maksi. Kunnanhallitus päätti 18.12.2019 kokouksessaan purkaa terveydenhuollon palvelujen ostopalvelusopi-
muksen ja tehdä sopimuksen syksyn 2017 kilpailutuksessa toiseksi parhaan tarjouksen tehneen Suomen Ter-
veystalo Oy:n kanssa. Samalla kunnanhallitus päätti, että kunta hakee tarvittaessa oikeusteitse Pihlajalinna-ryh-
mittymältä palvelusopimuksen mukaisia sopimussakkoja, vahingonkorvauksia ja hinnan-erokorvauksia sen mu-
kaan, mitä kunnanhallitus erikseen määrittää. Terveystalo aloitti kunnan perusterveydenhuollon palveluiden 
tuottajana huhtikuussa 2020. Palveluntuottajamuutos lisäsi kunnan kustannuksia perusterveydenhuollon sekä 
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työterveyshuollon osalta. Tämä vaikuttaa myös vuosien 2020 ja 2021 vertailuun. Käräjäoikeus ratkaisi kunnan ja 
Pihlajalinnan välisen riidan kesäkuussa 2021. Oikeuden päätöksen myötä kunnan satunnaisiin tuottoihin on kir-
jattu 134 143 euron suoritus Pihlajalinnalta. Toisaalta luottotappioiden suuri määrä selittyy osittain sillä, että 
oikeus hylkäsi osan kunnan vaatimuksista. 
 
Muun muassa Covid-19 teki talouden ennustamisesta poikkeuksellisen haastavaa, joten valtuusto teki vuoden 
2021 aikana talousarvioon seuraavat muutokset ulkoisiin määrärahoihin: 
 

 
 
 
 
  

Käyttötalous
Toimiala Palvelualue Kohde Vaikutus talousarvioon Päätös
Elinvoima Rakennusneuvontapalvelut Rakennusvalvonnan palvelutason kehittäminen -200 000 17.2.2021 §16
Hyvinvointi Sosiaalipalvelut Neljä uutta vakanssia kotihoitoon -70 000 17.6.2021 §47
Hyvinvointi Sosiaalipalvelut Sairaanhoitajan vakanssi Kuntotuuliaan -22 000 17.6.2021 §48
Hyvinvointi Perusopetus Kouluohjaajan palkkaus, äännekoulu -60 000 10.11.2021 §102
Elinvoima Talous- ja henkilöstöpalvelut, 

tukipalvelut, elinvoimatoimialan 
johtaminen, liikuntapalvelut

Mm. työterveyshuollon kustannukset (mm. 
korona), myyntituotot, kustannusten kasvu

-300 000 10.11.2021 §103

Kuntajohtaminen Kuntajohtaminen Myyntivoittoarvion pienentäminen, 
kokouspalkkiot, palvelujen ostot

-325 000 10.11.2021 §104

Elinvoima Talous-ja henkilöstöpalvelut Henkilöstön koronapalkitseminen -50 000 15.12.2021 §122

Verorahoitus ja poistot
Verorahoitus Kunnnan tulovero Verotuloarvion tarkistaminen 1 425 000 10.11.2021 §105
Verorahoitus Kiinteistövero Verotuloarvion tarkistaminen -265 000 10.11.2021 §105
Verorahoitus Osuus yhteisöveron tuotosta Verotuloarvion tarkistaminen 155 000 10.11.2021 §105

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistoarvion tarkistaminen -235 000 15.12.2021 §121
Tulosvaikutus yhteensä 53 000

Investoinnit
Elinvoimalautakunta Talonrakennus Parolan kampus -hankkeen tarkentuminen -300 000 17.6.2021 §51

Tilikauden jälkeen hyväksytyt talousarviomuutokset / ylitysoikeudet
Hyvinvointi Sosiaalipalvelut Lapsi- ja perhepalvelut, työllisyyspalvelut, koti- 

ja asumispalvelut, ict
-650 000 19.1.2022 §2

Hyvinvointi Terveyspalvelut Erikoissairaanhoito -480 000 19.1.2022 §3
Ylitysoikeudet yhteensä -1 130 000
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 Henkilöstö  
 
Kunnan henkilöstö  
Kunnassa laaditaan erillinen henkilöstökertomus. 
 
Hattulan kunnan palveluksessa 31.12.2021 oli 418 vakinaista sekä 119 määräaikaista henkilöä, joista palkka-
tuella työllistettyjä oli 9. Lukuihin eivät sisälly omais- ja perhehoitajat eivätkä poliittiset luottamushenkilöt, koska 
he eivät ole palvelussuhteessa kuntaan.  
 
Sukupuolijakaumaltaan Hattulan kunta on hyvin naisvaltainen työyhteisö. Vuonna 2021 kunnan henkilöstöstä 
naisia oli 84,54 % (vuonna 2020 85,31 %) ja miehiä 15,46 % (14,69 %). Koko kunta-alalla Suomessa naisten osuus 
on 80 % (Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2020). 
 
Henkilöstön määrä 

Palvelussuhdetyyppi 2021 % 2020 % Muutos 

Vakituiset 418 77,84 % 410 78,24 % 1,95 % 

Työllistetyt 9 1,68 % 9 1,72 % 0,00 % 

Sijaiset 70 13,04 % 76 14,50 % -7,89 % 

Oppisopimussuhteiset 2 0,37 % 2 0,38 % 0,00 % 

Muut määräaikaiset 38 7,08 % 27 5,15 % 40,74 % 

Yhteensä 537   524   2,48 % 
 
Poissaolot  
Vuonna 2021 oli edelleen voimassa etätyösuositus, etätyöt sisältyvät poissaolosyytaulukossa kohtaan Muut. Etä-
työpäiviä oli yhteensä 3029 päivää vuoden 2021 aikana. Edeltävänä vuonna vastaava luku oli 4565 päivää, joten 
etätöiden osuus on laskenut edellisvuodesta kolmanneksen, -33,6 %. Sairauspoissaolot lisääntyivät loppuvuoden 
voimakkaan ”omikron-aallon” myötä.  
 
Kumulatiiviset poissaolot, päivien lkm. 

Poissaolosyy 2021 2020 muutos muutos % 

Koulutus 692 615 77 12,50 % 

Kuntoutus 127 55 72 130,90 % 

Kuntoutustuki 1 118 1 648 -460 -27,90 % 

Lomat 15 782 16 807 -1 025 -6,10 % 

Muut 11 586 14 088 -2 502 -17,80 % 

Opintovapaa 3 339 3 226 113 3,50 % 

Perhevapaat 6 286 4 972 1 314 26,40 % 

Sairaus 10 527 8 462 2 065 24,40 % 

Työtapaturma 284 252 32 12,70 % 

Vuorotteluvapaa 338 342 -4 -1,20 % 

Yhteensä 50 149 50 467 -318 -0,60 % 
 
Poissaolojen kustannukset euroina: 

Poissaolosyy 2021 % 2020 % Muutos Muutos % 

Koulutus 38 518 1,30 % 43 318 1,50 % -4 800 -11,10 % 

Kuntoutus 9 826 0,30 % 4 505 0,20 % 5 321 118,10 % 
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Kuntoutustuki 0 0,00 % 0 0,00 % 0   

Lomat 1 404 345 48,90 % 1 457 272 49,50 % -52 927 -3,60 % 

Muut 437 821 15,20 % 596 650 20,30 % -158 828 -26,60 % 

Opintovapaa 0 0,00 % 0 0,00 % 0   

Perhevapaat 160 708 5,60 % 88 558 3,00 % 72 150 81,50 % 

Sairaus 795 173 27,70 % 740 798 25,10 % 54 375 7,30 % 

Työtapaturma 25 128 0,90 % 15 245 0,50 % 9 883 64,80 % 

Vuorotteluvapaa 0 0,00 % 0 0,00 % 0   

Yhteensä 2 871 518   2 946 345   -74 827 -2,50 % 
 
Palkkaus 
Maksetuissa palkoissa näytetään ennakonpidätyksen alaiset palkat, esim. henkilösivukulut ja verottomat kor-
vaukset on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Sekä KVTES:n että OVTES:n piirissä tehtiin palkkojen yleiskorotus 
sekä maksettiin paikallinen järjestelyerä. SOTE-sopimuksen piirissä ei tehty palkankorotuksia, koska henkilöstö 
siirtyi SOTE-sopimuksen piiriin vasta yleiskorotusten jälkeen. 
 
Kumulatiiviset palkat, euroa 

Palkkalajitaso 2021 % 2020 % Muutos 

Peruspalkka 16 565 816,16 85,97 % 15 726 466,39 87,36 % 5,00 % 

Lisät ja palkkiot 1 978 374,19 10,27 % 1 925 706,20 10,70 % 3,00 % 

Lomarahat ja -korvaukset 1 188 305,63 6,17 % 1 003 319,29 5,57 % 18,00 % 

Työaikalisät 792 733,18 4,11 % 672 335,91 3,73 % 18,00 % 

Yli- ja lisätyöt 232 388,92 1,21 % 135 379,82 0,75 % 72,00 % 

Luontaisedut 107 005,97 0,56 % 82 592,76 0,46 % 30,00 % 

Poissaolot -1 594 930,45 -8,28 % -1 544 751,27 -8,58 % 3,00 % 

Yhteensä 19 269 693,60   18 001 049,10   7,00 % 
 
 
Työhyvinvointi 
Työhyvinvoinnin, tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun kokemista seurataan säännöllisesti joka toinen vuosi 
ParTy-kyselyin (Työterveyslaitoksen Parempi työyhteisö –kysely). Kyselyn tulokset raportoitiin työntekijöille 
joulukuussa 2021. Kunnan kokonaisavainluku oli 13,8 (vuonna 2019 14,0 ja 2017 13,7) kuntien keskiarvon 
ollessa 14,4. 
 
Työhyvinvointimittarit 2021 2020 Muutos Muutos 
Sairaus- tai tapaturmapoissaolot / hen-
kilömäärä (pvä / henk.) 19,51 16,41 3,1 18,90 % 

Sairaus- tai tapaturmapoissaolot / HTV1 
(pvä / HTV) 

20,49 17,44 3,05 17,50 % 

Sairauspoissaoloprosentti 5,61 % 4,78 % - 0,83 % 

Ylityökustannukset (1000 eur) 111 54 57 109,10 % 

Koulutuspäivät / henkilömäärä (pvä / 
henk.) 

1,2 1,3 -0,02 -0,01 % 

 
Henkilöstön tunnusluvut 
 
Selite 2021 2020 Muutos 
Koko henkilöstö, HTV1  528 500 5,6 % 
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Koko henkilöstö, HTV2 491 465 5,6 % 
Koko henkilöstö, HTV3 416 386 7,8 % 
Vakituinen henkilöstö, lkm 31.12.  418 410 8 
Osa-aikaisia vakituisesta henkilöstöstä, %   7,2 % * 5,20 %  
Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä, %  87,56 67,94 28,9 % 
Naisten osuus koko henkilöstöstä 84,54 85,31 -0,9 % 
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä  48,12 46,31 1,8 v. 
Vakinaisen henkilöstön määrä suurimmassa ikäryhmässä 50-59 v.  136 141 -5 
Päättyneet vakinaiset palvelussuhteet  58 43 15 
Eläkkeelle jääneet, lkm  11 10 1 
- josta vanhuuseläkkeelle, lkm  11 6 5 
- josta työkyvyttömyyseläkkeelle, lkm   0 4 -4 
    
Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus  14,08 % 10,91 % 3,17 % 
Henkilöstömenot  M€ 23,79 22,08 7,7 % 
Eläkekulut M€  4,09 3,75 9,1 % 
Henkilöstömenot käyttötalousmenoista, % 40,62   40,44  
     
Sairauspoissaolot / HTV1 20,49 17,32 3,17 
Sairauspoissaolojen kustannukset 795 173 742 111 53 062 
    
Koulutukseen osallistumispäivät   534 470 64 
Koulutuskorvaukseen oikeuttavat päivät 1   109 200 -91 
Opintovapaapäivät 3339 3044 295 
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Henkilöstökulut tileittäin 

 
 
 

 Ympäristöasiat 
Hattulan kunta siirtyi jätelain 36 §:n mukaiseen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.10.2018 alkaen. 
Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluva jätteenkuljetus on Kiertokapula Oy:n hallinnoima.  Kunnan järjestämässä 
jätteenkuljetuksessa jätemaksujen suuruus ja niiden määräämisen perusteet on määritelty jätelautakunnan hy-
väksymässä jätetaksassa. 
 
Jätehuollon käytännön järjestämisestä vastasi Kiertokapula Oy, joka on 13 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. 
Kiertokapulan toimialue kattaa Hattulan, Hausjärven, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Janakkalan, Järvenpään, Kera-
van, Lopen, Mäntsälän, Nurmijärven, Riihimäen, Tuusulan ja Valkeakosken alueet.  
 
Jätelautakunta Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii em. kuntien yhteislauta-
kuntana. Jätelautakunnan tehtäviin kuuluu päättää mm. jätehuoltomääräyksistä ja niistä poikkeamisesta, jäte-
taksasta ja maksuista sekä siitä, millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan.  
 
Hattulan kunta vastaa asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta sisältäen hulevesien viemäröinnin. 
Hattulan kunta ja HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) sopivat HS-Veden omistaman hulevesiviemäriverkos-
ton käyttöoikeudesta. HS-Vesi perii kunnalta tästä käyttöoikeudesta vuosittaisen maksun. 
 

 Korruption ja lahjonnan torjunta 
Korruptiolla tarkoitetaan vallan ja vaikutusvallan väärinkäytöstä. Laajan määritelmän mukaan korruptio voi olla 
lainvastaista, moitittavaa ja epäeettistä toimintaa ja sillä on erilaisia ilmenemismuotoja.  
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Hattulan kunnanvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä määritellään sisäisen valvonnan tehtäviä ja riskien-
hallinnan vastuita. Kunnanhallitus on tarkentanut ohjeistusta vuonna 2018 hyväksytyssä sisäisen valvonnan 
yleisohjeessa. 
 
Yhdenvertaisuutta, tasa-arvo ja ihmisoikeuksia edistetään kunnan tasa-arvo - ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla, 
joka perustuu tasa-arvolakiin. 
 

 Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2022 talousarvioon sekä arvio todennäköisestä 
kehityksestä 
 
Hattulan kunnan tilinpäätös vuodelta 2019 oli selvästi heikoin sitten vuoden 2012. Vuosi 2020 oli puolestaan 
lopulta huomattavasti parempi kunnan talouden kannalta, sillä tilikauden ylijäämä oli lopulta mm. valtion ko-
ronatukien ansiosta lähes 3 milj. euroa. Tämä kasvatti kunnan taseeseen kertyneen ylijäämän lähes kaksinker-
taiseksi, mikä toimii tärkeänä puskurina heikompien vuosien varalle. 
 
Vuonna 2021 tilinpäätös painui niukasti (0,15 milj. euroa) alijäämäiseksi. Tilikauden tulos ei itsessään merkittä-
västi muuta vuoden 2022 talousarvion näkymiä, sillä tulos ei juuri eroa talousarvion valmistelun pohjana käyte-
tystä ennusteesta. Erittäin huolestuttavaa on kuitenkin toimintakulujen voimakas kasvu. Kulut kasvoivat peräti 
7,5 % ja on selvää, että kasvu on saatava painettua matalammalle tasolle, sillä ei ole realistista odottaa vuoden 
2021 tasoista verotulokasvua joka vuodelle. Käytännössä kulukasvusta on saatava noin puolet pois, sillä vuoden 
2022 alkuperäisessä talousarviossa on toimintakulujen kasvuksi arvioitu 4,3 %. 
 
Tulopohjan pitävyyteen liittyvien epävarmuustekijöiden lisäksi myös kunnan menoihin kohdistuu isoja kasvupai-
neita. Väestön ikääntyminen tuo kunnalle investointipaineita ja uhkaa nostaa terveydenhuollon kustannuksia 
merkittävästi. Toimintakatteen kasvu oli vuonna 2021 erittäin suurta, vaikka luvuista eliminoitaisiin Covid-19-
kustannukset.  
 
Erityisen huolestuttavia ovat kunnan rahoituslaskelman ja taseen heikot tunnusluvut, vaikka vuosi 2020 hieman 
lukuja paransikin. Vuosina 2020–2021 toiminut talouden tasapainottamisen toimikunta painotti työssään kun-
nan tulovirran kasvattamista, mikä onkin tärkeä elementti tulevaisuutta silmällä pitäen.  
 
Koronapandemian mahdollisen jatkumisen sekä Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset Hattulankin talouteen saat-
tavat olla merkittäviä. Verotulokehitys on viime vuosina kannatellut kunnan taloutta ja mikäli kehitys kääntyy 
heikommaksi, tuo se merkittäviä paineita kunnalle. Esimerkiksi vuoden 2021 tilinpäätös olisi ollut peräti 1,8 milj. 
euroa alijäämäinen, jos verotulot olisivat toteutuneet talousarvion mukaisesti. 
 
Hattulan tulovirrasta merkittävä osa muodostuu verotuloista, joten kunnan väestönkasvulla ja yritysten toimin-
taedellytyksillä on suuri merkitys tulevien vuosien rahoituspohjan kannalta.  
 
Tulevien vuosien osalta keskeinen haaste on kuntakonsernin omistamiin kiinteistöihin liittyvä korjausvelka. Kun-
nan omien kiinteistöjen lisäksi myös sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä Hattula-Kiinteistöt Oy:n korjausvelka-
tilanteen kautta tulee kuntakonsernille taloudellisia paineita. Mittavan korjausvelan eliminointi vaatii väistä-
mättä viisaita päätöksiä ja investointien priorisointia. Konsernin tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että 
lainakannan kasvu on viime vuosina pidetty maltillisena.  
 
Merkittävän epävarmuustekijän konsernin tulevaisuuteen tuo myös valmisteilla oleva valtakunnallinen sosiaali- 
ja terveydenhuollon uudistus, joka vuodesta 2023 alkaen pienentää kuntien budjetteja merkittävästi ja vähentää 
kuntien liikkumavaraa. Toisaalta uudistus tekee kunnan kustannusten kasvun helpommin ennakoitavaksi, mutta 
tässä vaiheessa esimerkiksi kuntien tuleva rahoitustaso on vielä osin epäselvä. Suurena uhkakuvana on julkista-
louden velkaantuminen ja sen tuoma paine kohdistaa leikkauksia myös kuntien valtionosuuksiin. 
 
Helmikuussa 2022 käynnistynyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuo mukanaan epävarmuutta ja mahdollisia lisä-
kustannuksia myös Hattulan kunnalle. Jo heti konfliktin alkuvaiheessa on nähtävissä, että sota ja siihen liittyvät 



25 
 

      Tilinpäätös 2021 

pakotteet nostavat hintoja ja tekevät tulevaisuudesta vaikeammin ennustettavaa. On erittäin tärkeää, että kunta 
säilyttää riittävän puskurin taseessa ja varmistaa velkatason pysymisen kohtuullisena, jotta talous kestää myös 
vaikeampia aikoja. Tämä auttaa myös siinä, että kunta pystyy tekemään jatkossa pitkäjänteisiä ratkaisuja esimer-
kiksi kiinteistöjen korjausvelan ratkaisemiseksi.  Esimerkiksi valmisteltu Pappilanniemen sairaalarakennuksen 
myyminen todennäköisesti toisi mukanaan myyntitappio- / alaskirjauksen, mutta toisaalta saattaisi vähentää 
vuosittaisia ylläpitokustannuksia. Tasapainoisen talouden avulla kunta pystyy tekemään riittäviä toimenpiteitä ja 
investointeja jatkossakin.  
 
Talouden tasapainottamistyön jatkaminen on tärkeää, sillä ennustettu verorahoituksen kasvu ei riitä kattamaan 
kustannusten nousupaineita. Vuoden 2020 hyvä tulos kuitenkin mahdollistaa pitkäjänteisten ja kestävien talou-
den tasapainottamistoimien suunnittelun ja toteuttamisen.  
 
 

 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Toimielimet ovat toimintakertomuksen yhteydessä hyväksyneet omat riskiraportointinsa, jotka päivitetään osa-
vuosikatsausten yhteydessä. 
 
Yleisestä tilanteesta johtuvat riskit  
 
COVID-19 ei ole vielä ohitse, mutta uskoaksemme olemme jo sen jättämässä taaksemme. Tällä hetkellä näyttää 
siltä, että koronakriisistä selvittiin, kiitos työntekijöiden kestävyyden ja valtion taloudellisen tuen. Valtio on kui-
tenkin tässä tilanteessa velkaantunut huomattavasti, mikä aiheuttaa paineita kuntataloudelle. Käynnissä oleva 
SOTE-uudistus voi myös tuoda tullessaan yllätyksiä, jotka vaikuttavat kuntien palveluihin. 
 
Ukrainan sodan seuraukset näkyvät Hattulassa suoraan tai epäsuoraan: 
 

- Suomi voidaan nähdä sijoittajien silmissä riskisijoituksena Venäjän läheisyyden takia. Ulkomaisten inves-
tointien mahdollinen väheneminen vaikuttaa vähintään epäsuorasti Hattulaan. 

- Yleinen kustannustason nousu (hyvin merkittävä) vaikuttaa kunnan käyttötalouteen ja investointeihin. 
Käytännössä kaikki kustannukset ovat nousseet ja ovat jo nyt murentaneet tulevien vuosien taloudellista 
pohjaa. Mikäli tilanne pitkittyy, olemme vaikean tilanteen edessä. Suunnitelmat tulee tehdä perusteelli-
sesti uudestaan. 

- Kunnan suunnittelemien investointien toteuttamismahdollisuudet ovat heikentyneet. Tarvikkeet ja 
raaka-aineet ovat kallistuneet. Toimitusketjut ja –ajat ovat epävarmempia. Rahoituksen hinta tulee nou-
semaan. 

- Sotaa pakenevat ukrainalaiset tarvitsevat suojaa ja palveluita myös Hattulassa. 
- Ukrainan tilanteen vaikutukset Hattulankin talouteen voivat olla järisyttäviä. 

 
Paikallisempia riskejä 
 
Kevään 2022 vaikea työmarkkinatilanne johtanee siihen, että henkilöstökustannukset nousevat arvioitua suu-
remmiksi. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida, miten kunta selviää velvoitteistaan. 
 
Hattulassa on meneillään useita kunnan elinvoimaa kehittäviä hankkeita. Näitä ovat muun muassa maankäyttö-
asiat, tulevaisuuden palveluverkko (kouluverkko), yritystoiminnan kehittäminen, asumisvaihtoehtojen monipuo-
listaminen, kehitysyhtiön toiminta ja kiinteistöyhtiön tulevaisuus. Kunnan kokonaisvaltainen kehitys edellyttää 
oikea-aikaisia päätöksiä. Yleinen maailmantilanne lisää päätösten riskialttiutta, mutta viivyttelemälläkään asiat 
eivät etene. Mikäli päätöksiä ei saada aikaiseksi, voi edessä olla vaipuminen harmaiden maalaiskuntien suureen 
joukkoon. 
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Taloudelliset riskit 
 
Talousnäkökulmasta kunnan lainasalkkuun kohdistuu korkoriski, sillä salkku koostuu pääosin vaihtuvakorkoisista 
lainoista. Lisäksi kunnan kassavarojen riittävyys häiriötilanteissa on ollut riskitekijä, jonka osalta kuitenkin vuo-
den 2021 aikana saatiin tilanne vakaammaksi. Korkoriskiin pyritään varautumaan käyttämällä mahdollisuuksien 
mukaan kiinteäkorkoisia lainoja. Lisäksi on kartoitettu erilaisia korkoriskin hallintamahdollisuuksia. Pysyvänä 
haasteena talouden osalta on kuitenkin tulopohjan kestäminen ja menojen sopeuttaminen tuloihin. 
 
Taloudellisiin riskeihin on luettavissa myös kunnan kiinteistöjen korjausvelka. 
 
Operatiiviset riskit 
 
Toimialojen raportoinnissa on tunnistettu kapean organisaation mukaan tuoma henkilöriski. Organisaatio on 
haavoittuvainen avainhenkilöiden vaihdoksille ja poissaoloille. Riskiin pyritään vaikuttamaan tehtävänkuvia ja 
organisaatiota muokkaamalla sekä prosessien kehittämisellä ja dokumentoinnilla. Lisäksi pätevän henkilöstön 
rekrytointi on haastavaa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa ongelma on valtakunnallinen.  
 
Oikeudenkäynnit 
Hattulan kunnalla oli käynnissä oikeusprosessi koskien irtisanottua Pihlajalinnan sopimusta. Kunta haki asiaan 
liittyen merkittäviä vahingonkorvauksia. Vahinkolaskelmat muodostivat yli 2 miljoonan korvausvaatimuksen so-
pimusrikkomukista. Pihlajalinna vastaavasti esitti vastavaatimuksia n. 1,7 miljoonan edestä.  
 
Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi 11.06.2021 tuomion asiassa Hattula/Pihlajalinna. Yhteenvetona Pihlajalinna 
Terveys Oy, Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Jokilaakson Terveys Oy, Kolmostien Terveys Oy sekä Mäntänvuo-
ren Terveys Oy velvoitettiin yhteisvastuullisesti maksamaan Hattulan kunnalle  
 
- korvaukseksi vuodeosaston lääkäripalveluiden puutteiden osalta 7.975 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mu-
kaisine viivästyskorkoineen 31.3.2020 lukien,  
 
- iltavastaanottoaikoja koskevan sopimusrikkomusten osalta sopimussakkoa 114.000 euroa korkolain 4 §:n 1 
momentin mukaisine viivästyskorkoineen 31.3.2020 lukien, ja  
 
- lääkäripalveluiden ostamisesta ulkopuolisilta palveluntuottajilta tehdystä kateostosta 1.200 euroa korkolain 4 
§:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 27.2.2020 lukien 
 
Viivästyskorkoineen kunnalle maksettu summa oli 134 143,48 euroa. 
 
Kunnanhallitus päätti 21.6.2021 tyytyä annettuun tuomioon, mutta jatkoi asian selvittelyä. Saatujen selvitysten 
perustella kunnanhallitus totesi 9.8.2021, että kunnassa on jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota sopimusten 
yksityiskohtaiseen valmisteluun ja tarkkaan seurantaan. Perusterveydenhuollon ostopalvelusopimuksen tehokas 
valvonta on varmistettava riittävällä hallintolääkäriresurssilla. Kunnan hallintolääkärin virka muuttuu kokoai-
kaiseksi 1.10.2021 alkaen. Kunnanhallitus päättää asian osaltaan loppuun käsitellyksi ja ei näe tarvetta jatkotoi-
menpiteille. 
 
Kanta-Hämeen käräjäoikeus ratkaisi Tawastia Soran vahingonkorvaustapauksen kunnan eduksi. Asian käsittely 
jatkuu.    
 
Vuoden 2021 aikana tapahtuneet rakennustarkastajan ja kaavoituspäällikön irtisanomispäätöksistä on valitettu 
hallinto-oikeuteen. Valitusten käsittely oli tilinpäätöshetkellä kesken. 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin yli- ja alijäämät 
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Yksi perinteinen epävarmuustekijä Hattulan kunnan osalta on ollut Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin talous. Kir-
janpitolautakunnan lausuntoon 1750/2005 perustuen myös kuntajaoston yleisohjeissa on tilinpäätösperiaattei-
den muutosten ja aikaisempia tilikausia koskevien virheiden käsittely muutettu yhdenmukaiseksi. Koska kirjanpi-
tolautakunnan kuntajaoston lausunnolla 110 muutettiin aikaisempaa vakiintunutta kirjauskäytäntöä ja sitä voi-
daan pitää muutoksena tilinpäätösperiaatteissa, kuntayhtymälle aikaisempien tilikausien aikana kertynyt olen-
nainen alijäämä voidaan kirjata edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -erää oikaisemalla. Mikäli osuus kuntayh-
tymän alijäämästä merkitään jäsenkunnan kirjanpitoon pakollisena varauksena, se eliminoidaan konsernitilin-
päätöstä laadittaessa, jottei alijäämä tule huomioiduksi kahteen kertaan jäsenkunnan konsernitilinpäätöksessä. 
 
Sairaanhoitopiirillä oli taseessa aikaisemmilta vuosilta kertynyttä alijäämää, joka tuli kattaa vuoden 2020 lop-
puun mennessä. Tästä johtuen sairaanhoitopiiri laskutti kunnilta niiden alijäämäosuudet vuoden 2020 lopussa. 
Vuoteen 2021 lähdettäessä sairaanhoitopiirillä ei siis ollut kattamatonta alijäämää taseessa. 
 
Sairaanhoitopiirillä on massiivinen korjausvelka, johon liittyen vuonna 2021 aloitettiin uuden sairaalan - ”Assin” 
– rakentaminen Hämeenlinnaan. Assi-hankkeen kokonaiskustannukset sekä vanhojen sairaalakiinteistöjen mas-
siivinen tasearvo ovat merkittäviä taloudellisia kysymyksiä myös Hattulan kunnan kannalta, vaikka vuodesta 
2023 erikoissairaanhoito siirtyy hyvinvointialueen järjestettäväksi. Vanhojen sairaalakiinteistöjen tasearvoihin 
liittyen sairaanhoitopiiri valmisteli jo vuonna 2021 ylimääräisiä lisäpoistoja, jotka olisivat kasvattaneet myös Hat-
tulan kunnan maksuosuuksia merkittävästi. Sairaanhoitopiirin valtuusto kuitenkin päätti olla tekemättä kyseisiä 
lisäpoistoja vuonna 2021.    
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin talous toteutui vuonna 2021 ylijäämäisenä, vaikka vuoden aikana tehtiin ta-
lousarviomuutoksia ja jäsenkunnilta laskutettiin lisämaksuosuuksia. Sairaanhoitopiiri palauttikin lopulta yh-
teensä 2 780 000 euroa jäsenkunnille. Hattulan osalta palautus oli suuruudeltaan 151 668 euroa. 
 
Palautuksen jälkeen sairaanhoitopiirin ylijäämäksi jää noin 255 000 euroa, joka yhdessä taseen poistoeron 
kanssa riittää kattamaan ylimääräisen poiston vuodelta 2022. 
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2.3 Kunnanhallituksen selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä  
 
Kuntalain 38 §:n mukaan kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kun-
nanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kun-
nan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.  
 
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee: 
 
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; 
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 
4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 
5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 
6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 
7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
Hattulan kunnanhallitus hyväksyi sisäisen valvonnan yleisohjeet 25.6.2018. Sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää sisäisen valvonnan toimintatapoja Hattulan kunnassa sekä toisaalta 
varmistaa, että yhteisesti sovittuja ja hyväksyttyjä toimintatapoja ja ohjeita noudatetaan. Ohje on tarkoitettu 
ensisijaisesti valvontavastuussa olevien esimiesten ja toissijaisesti muun henkilöstön ja tilivelvollisten luottamus-
henkilöiden käyttöön.  
 
Ohjeessa kuvataan kunnan valvontajärjestelmä ja kerrotaan, mitä sisäinen valvonta on, miten se liittyy viranhal-
tijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tehtäviin ja mitkä ovat heidän vastuunsa sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämisessä ja toteuttamisessa. 
 
Sisäinen valvonta on hyvän johtamis- ja hallintotavan edellytys. Sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta 
on prosessi, jolla varmistetaan, että tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten 
mukaista, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on 
oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Sisäinen valvonta on olennainen osa jokapäiväistä toiminnan oh-
jausta ja johtamista. Sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki toimielimet ja johtavat viranhaltijat sekä muut esi-
miehet.  
 
Sisäisen valvonnan avulla tilivelvolliset toimijat kuten kunnanhallitus, lautakunnat sekä johtavat viranhaltijat ja 
esimiehet voivat jatkuvasti varmentaa vastuullaan olevien toimintojen tuloksellisuutta ja laillisuutta, hyvän hal-
lintotavan toteutumista sekä erilaisten riskien hallintaa. Toimialat kuvaavat oman toimintansa sisäisen valvon-
nan tilaa toimintakertomuksessa. 
 
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskien-
hallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä val-
vontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.  
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana osavuosikatsauksissa 
sekä talouden ja toiminnan kuukausittaisissa katsauksissa. Hallitus antaa toimintakertomuksessa arvion merkit-
tävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimenpi-
teistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi sekä konsernivalvonnasta. Hallituksen selonteko perustuu sen alais-
ten toimielinten ja konserniyhteisöjen laatimiin selontekoihin. Hallituksen alaisten toimielinten tulee käsitellä 
oman tehtäväalueen selonteko merkittävimmistä riskeistä ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämi-
sestä sekä toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Selontekojen tulee perustua dokumentoituun 
aineistoon. 
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Mikäli tilikaudella havaitaan merkittäviä riskejä, tulee kunnanhallituksen alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden 
sekä konserniyhteisöjen raportoida niistä ja niiden hallintakeinoista välittömästi valvontavastuussa olevalle. Val-
vontavastuussa olevien tulee raportoinnin perusteella ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.  
 
Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä 
tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen 
riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.  
 
Hattulan kunnan konserniin kuului vuoden 2021 lopussa yksi tytär eli Hattula-Kiinteistöt Oy. Vuoden 2021 aikana 
päätettiin myös elinkeinoyhtiö Hattulan Kehitys Oy:n perustamisesta, mutta yhtiötä ei vielä tilinpäätöksessä las-
keta mukaan konserniin, sillä sen varsinainen toiminta ei vielä ollut vuodenvaihteessa käynnistynyt. 
 
Kunnanvaltuusto myönsi vuoden 2020 maaliskuussa kiinteistöyhtiölle enintään 1,3 miljoonan euron omavelkai-
sen takauksen lainalle terveysaseman rahoittamiseksi. Aiemmin terveysaseman rakentamista varten oli myön-
netty 4,5 milj. euron omavelkainen takaus. Kiinteistöyhtiö on toimittanut kunnalle tilintarkastajien ja kunnanhal-
lituksen edellyttämät vastavakuudet lainoille.  
 
Vuoden 2021 aikana kunta myönsi 1 370 600 euron omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n 
lainalle Paroisten Puhdistamon laajennus- ja tehostamisinvestointia varten. HS-Vesi luovutti kunnalle vasta-va-
kuutena 1 370 600 euron arvoisen yrityskiinnityksen. 
 
Hattulan kunnan myöntämät omavelkaiset takaukset Hattula-Kiinteistöt Oy:lle 31.12.2021 
 
Lainojen pääomat 31.12.2021: 
Nordea Oy 91 081,44 €, Kuntarahoitus Oyj 2 414 480 €, Handelsbanken 284 43, 50 €, Handelsbanken 1 080 000 
€, Etelä-Hämeen Osuuspankin maksuliikennetilin limiitin 100 000,00 € vakuudeksi, Handelsbanken 100 000 €, 
OP yrityspankki 45 662,92 € sekä Etelä-Hämeen Osuuspankki 3 750 000 euroa + 595 396,49 euroa. 
 
Kunnanhallitus esittää toimialojen arviointien perusteella ja omana arvionaan seuraavaa:  
 
Sisäisen valvonnan toimivuus säännösten, määräysten, päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisessa on 
pääsääntöisesti toteutunut. Lakisääteisten tehtävien toteuttamisessa on noudatettu hyvää hallintotapaa. Lakien 
ja kunnan toimielinten päätösten noudattamisessa ei ole havaittu suuria puutteita.  
 
Kunnan maksamien etuuksien osalta on löydetty kunnan oman valvonnan kautta väärinkäytösepäilyjä, joita sel-
vitetään.  
 
Vuoden 2020 tilinpäätöksessä todettiin sisäisen valvonnan pettäneen rakennusvalvonnassa, kun ilmeni, että 
kunnassa on merkittävä määrä rakennushankkeita, joita ei ole saatettu päätökseen. Tähän liittyen kunnanhalli-
tus päätti 14.12.2020 mm. seuraavaa: 

- Kunta ryhtyy entisen teknisen yksikön työhyvinvoinnin edellyttämiin työsuojelullisiin toimen-
piteisiin. 

- Lisäksi päätettiin pyytää kunnan tarkastuslautakuntaa suorittamaan sisäinen tarkastus synty-
neen tilanteen syistä ja seurauksista kunnan sekä kuntalaisten näkökulmasta ja antamaan 
siitä kunnanhallitukselle lausunto 15.1.2021 mennessä. 

- Rakennustarkastaja ja tekninen johtaja pidätetään selvityksen ajaksi kyseisistä viroista lain 
kunnallisesta viranhaltijasta 47 § 1 momentin perusteella, koska viranhaltijoiden voidaan to-
dennäköisin perustein epäillä syyllistyneen virantoimituksessa virkarikokseen tai muutoin me-
netelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti. Virasta pidätys on palkallinen. 

Asian käsittely jatkui elinvoimalautakunnassa, joka päätyi irtisanomaan kaavoituspäällikön ja rakennustarkasta-
jan.  Vuonna 2021 jatkettiin rakennusvalvonnan prosessien nykytilan selvittämistä ja kehittämistä. Samalla on 
huomattu, että kunnan ict-kokonaisarkkitehtuurissa, tiedonhallinnassa ja näihin liittyvissä prosesseissa on mer-
kittäviä puutteita, jotka edellyttävät toimenpiteitä.  
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Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus  
 
Valtuustolle on raportoitu talousarvion toteutumisesta 30.4. ja 31.8. tilanteiden mukaan. Kunnanhallitukselle, 
lautakunnille ja kunnan johtoryhmälle on toimitettu talouden seurantaraportit. Toimialat ovat seuranneet ta-
lousarvion toteutumista säännöllisesti tarkemmalla tasolla. Nykyiset talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmat 
mahdollistavat ajantasaisen seurannan, mutta vuoden 2021 toteutettu talousjärjestelmämuutos toi seurantaan 
katkoksen.  Varojen käyttöä on valvottu ja ongelmia ei ole havaittu.  
 
Riskienhallinnan järjestäminen  
 
Riskien arvioinnilla pyritään tunnistamaan ja analysoimaan mahdolliset riskit ja uhat. Riskien hallinnan avulla py-
ritään järjestelmällisesti vähentämään riskien toteutumisesta aiheutuvia kustannuksia ja muita haittavaikutuksia. 
Riskiä voi liittyä kunnan varsinaiseen toimintaan, investointeihin, rahoitukseen ja vahinkoihin ja ne vaikuttavat 
toteutuessaan kunnan asemaan, talouteen, palvelukykyyn, työvoiman saatavuuteen ja yleiseen kilpailukykyyn 
asukkaista ja yrityksistä. Riskienhallinta ja seuranta vastuutetaan selkeämmin osaksi johtamista ja päätöksente-
koa ja mahdollistetaan siihen riittävä asiantuntemus.  
 
Erityisesti rakennusvalvonnan tilanne todisti sisäisen valvonnan ongelmat. Kuntaan edelleen kehitettävä mitta-
reita, joilla taloutta ja tuloksia voidaan seurata palveluyksikkötasolle asti luotettavasti. 
 
Vakuutukset koskien kunnan työntekijöitä, oppilaita, päivähoitolapsia, kuntalaisia kunnan järjestämissä tilaisuuk-
sissa, kunnan omaisuutta ja kunnan toiminnassaan aiheuttamia vahinkoja ovat ajan tasalla. Suurempia korvaus-
vastuuseen johtavia vahinkoja ei ole sattunut, mutta kunnan vakuutusturva pienensi oikeustapauksien tuomaa 
kustannusvaikutusta. Kunnan vakuutusasioiden kokonaisvaltaisesta hoitamisesta on olemassa sopimus Rewenda 
Oy:n kanssa. Rewenda onkin tarjonnut kunnalle konsultointia mm. riskienhallinnan kehittämisessä ja vakuutus-
ten kilpailuttamisessa. Kunta kilpailutti vakuutukset vuoden 2021 aikana ja kunnanhallitus päätti valita Fennian 
vakuuttajakseen 1.1.2022 alkavalle vakuutuskaudelle. 
 
Vuonna 2021 vakuuttajana toimi Protector Försäkring Oy. 
 
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta  
 
Toimintaa on ohjeistettu, jotta varmistetaan tehokas ja lainmukainen toiminta hankintojen kilpailuttamisessa, 
omaisuuden myymisessä ja luovutuksessa. Omaisuusrekistereiden pidosta on ohjeistus sisäisen valvonnan oh-
jeessa.  
 
Sopimustoiminta  
 
Kunnan hallintosäännössä määritellään sopimusten hallinnan vastuista. Kunnan eri toimialoja koskevien sopi-
musten käsittely on ohjeistettu. Sopimukset luetteloidaan ja säilytetään toimialoilla.  
 
Kunnassa on käytössä sähköinen sopimustenhallintajärjestelmä, jonka kokonaisvaltainen käyttöönotto on vielä 
kesken. 
 
Sopimusehtojen noudattamisen ja vanhentumisaikojen seuraamisen tärkeyttä on korostettu.  
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Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä  
 
Hattulassa ei ole sisäistä tarkastusta järjestetty omaksi tehtäväksi eikä näitä palveluja osteta tilintarkastus- ja 
muilta tarkastusyhteisöiltä. Ulkoiseen valvontaan liittyviä laki- ja tarkastuspalveluja on ostettu tilintarkastusyh-
teisö BDO Oy:ltä. Tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin vuoden 2021 aikana ja valtuusto päätti, että kunnan tilin-
tarkastuspalvelut hankintaan tilikausille 2021-2022 BDO Audiator Oy:ltä. 
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2.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 
 

 Tilikauden tuloksen muodostuminen 
 
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 
 

 
 
 

 
 
Kunnan toimintatuotot kasvoivat peräti noin 4 milj. eurolla. Toisaalta myös toimintatuotot lisääntyivät, mutta 
kasvu selittyy 1,3 milj. euron covid-19 –avustuksilla. Toimintakulujen kasvu sai aikaan sen, että kunnan vuosikate 
heikkeni selvästi. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan 
lyhennyksiin. Mikäli vuosikate on miinusmerkkinen, joutuu kunta ottamaan ns. ”syömävelkaa”. 
 
Vuonna 2021 kunnan vuosikate oli pienempi kuin poistot. Kun tunnusluvun arvo on vähintään 100 %, oletetaan 
kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos 
poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa pitkällä aikavälillä. Hat-
tulan kiinteistömassan korjausvelka on niin iso, että vuosittainen investointitarve on suurempi kuin poistot, jo-
ten vuosikatteen tulisi olla poistoja suurempi. 
 
Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakoh-
tainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla edellä mainittu keskimääräinen vuotuinen investointitaso 

Tuloslaskelman tunnusluvut 2021 2020
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 12,9 11,8
Vuosikate/Poistot, % 87,3 238,9
Vuosikate, euroa/asukas 206 546
Asukasmäärä 9 398 9 398
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asukasmäärällä. Hattulan osalta pidemmän aikavälin investointitaso on laskettu noin 2,5 milj. euron vuosittais-
ten investointien mukaan, joten vuosikatteen pitäisi olla vähintään noin 270 euroa / asukas.  
 
Toimintatuotot 
  
Myyntituotot 
Ulkoisten myyntituottojen toteuma vuonna 2021 oli yht. 1,51 milj. euroa. Kotikuntakorvausten osuus myynti-
tuotoista oli 0,53 milj. euroa (vuonna 2020 yht. 0,68 milj.) Muihin myyntituottoihin kirjautui poikkeuksellisen 
paljon tuottoja (yht. 0,6 milj. euroa) johtuen siitä, että Terveystalolta veloitettiin osittain myös vuoden 2020 hoi-
totarvikkeita. Metsän myyntituottoja kertyi 38 711 euroa (77 387 v. 2020). 
 
Maksutuotot 
Palveluista perittäviä maksutuottoja kertyi edellisvuotta vähemmän, yhteensä 2,95 milj. euroa. Mm. varhaiskas-
vatuksen hoitopäivämaksuihin vaikutti varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttaminen 1.8.2021 alkaen. 
 
Avustukset 
Kunnan saamat tuet ja avustukset (yht. 1,95 milj. euroa) kolminkertaistuivat vuodesta 2020, mutta muutos selit-
tyy yksinomaan valtion korona-avustuksilla, joita saatiin noin 1,3 milj. euroa. Palkkatuen määrä pienentyi edellis-
vuoden 0,18 milj. eurosta 0,13 milj. euroon. 
 
Muut toimintatuotot 
Muut toimintatuotot toteutuivat budjetoitua pienempinä mm. heikon myyntivoittokertymän (39 448 euroa) 
myötä. Lisäksi vuokratuotot toteutuivat edellisvuotta pienempinä, vaikka maa- ja vesialueiden vuokratuotot hie-
man kasvoivatkin. 
 
Toimintakulut 
 
Henkilöstökulut 
Henkilöstökulut kasvoivat peräti 7,8 %. Henkilöstökulujen kasvua selittää vuoden aikana voimaa astuneet yleis-
korotukset sekä henkilöstölisäykset. Lisäksi esimerkiksi erilliskorvausten määrä kasvoi voimakkaasti, yhteensä 
noin 0,3 milj. euroa johtuen osittain mm. koronapandemiasta. Henkilöstökulut on eritelty tarkemmin tilinpää-
töksen henkilöstöosiossa. 
 
Palvelujen ostot 
 
Palvelujen ostot ovat kunnon suurin menoerä noin 28,4 milj. euron kokonaissummalla. Tästä noin 17,4 milj. eu-
roa kohdistuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelujen ostoihin etenkin Kanta-Hämeen Sai-
raanhoitopiiriltä ja Terveystalo Oy:ltä. 
 
Kunnan toimintakulujen kasvusta noin 2 milj. euroa kohdistui palvelujen ostoihin, erityisesti sosiaali- ja terveys-
palveluissa. Selittävänä tekijänä mm. perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon palveluntarjoajavaihdos, joka 
vaikutti ensimmäistä kertaa koko vuoden ajan. Lisäksi covid-pandemia on aiheuttanut merkittäviä palvelujen 
ostoja esimerkiksi testaukseen ja rokottamiseen.  
 
Aineet ja tarvikkeet 
Aineisiin ja tarvikkeisiin käytettiin 2,9 milj. euroa vuonna 2021. Summa kasvoi noin 200 000 eurolla johtuen mm. 
kustannusten noususta. Esimerkiksi sähköön ja lämmitykseen jouduttiin käyttämään noin 0,14 milj. euroa enem-
män kuin vuotta aiemmin. 
 
Avustukset 
Vuoden 2021 avustusmenot pienentyivät edellisvuodesta ja olivat noin 2 milj. euroa.  Lapsimäärän pienentyessä 
lasten kotihoidon tukeen käytetty summa pieneni selvästi. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen käytettiin 0,52 milj. 
euroa (0,51 milj. v. 2020). 
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Muut toimintakulut 
Muut toimintakulut (1,46 milj euroa) koostuvat pääosin kunnan maksamista ulkoisista vuokrista. Muiden toimin-
takulujen kasvua selittää uuden terveysaseman vuokrasopimus Hattula-Kiinteistöt Oy:n kanssa, joka vielä 
vuonna 2020 ei ollut vielä alkuvuodesta kunnan vuokramenona.  
 
Verotulot 
Kunnan toimintakatteen voimakasta kasvua kompensoi verotulojen odotettua parempi kehitys. Verotulot ylitti-
vät alkuperäisen talousarvion 1,6 milj. eurolla ja muutetun talousarvionkin 0,3 milj. eurolla. 
 
Valtionosuudet 
Valtionosuudet pienentyivät selvästi, sillä valtion koronatuet kirjattiin vuonna 2021 avustuksiin, kun ne vielä 
vuonna 2020 maksettiin osana valtionosuuksia.  
 
Rahoitustuotot 
Rahoitustuotot muodostuvat korkotuotoista, osinkotuotoista ja muista rahoitustuotoista kuten verotilitysten 
korot ja viivästyskorot. Ylivoimaisesti suurin erä on korkotulo Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:ltä.  
 
Rahoitusmenot 
Vuonna 2021 korkotaso pysyi edelleen alhaisena ja kunta hyötyi tästä.  Lainojen korkokulut olivat 158 409 eu-
roa. Esimerkiksi vuonna 2017 korkokulut olivat peräti 189 070 euroa.  
 
Satunnaiset tuotot ja kulut 
Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu Pihlajalinnan ja kunnan välisestä riita-asiasta saatu korvaus. 
 
 

  
Tuloslaskelman tunnusluvut ja niiden laskentakaavat: 
 
Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan 
tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: 
 
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 
 
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) 
 
Kunnan toimintojen organisointi, kuten toimintojen yhtiöittäminen ja kuntien välinen yhteistoiminta vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja. 
 
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.  Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen 
riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä.  Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on vakiin-
tunut käyttöön seuraava tunnusluku: 
 
Vuosikate prosenttia poistoista 
 
= 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset 
 
Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä.  Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat 
kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa pitkällä aikavälillä.  Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vä-
hentämällä hankintamenoista valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet. 
 
Investointitaso määritetään voimassa olevasta investointisuunnitelmasta, jonka aikajänne on riittävä keskimäärän osoittamiseksi.   
 
Jos poikkeuksellisen suuri poistonalainen investointihanke ajoittuu suunnittelukaudelle tai investointeja on taloussuunnitelmassa leikattu ja siirretty suunnitelman ulkopuolelle, 
on investointitasoa arvioitava taloussuunnittelukautta pitemmällä jaksolla. 
 
Tulosrahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot, ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot.  Myös nämä väittämät pitävät paikkansa vain, jos poistot vastaavat 
keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko. 
 
Vuosikate euroa/asukas 
 
Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla edellä mai-
nittu keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä.  
 
Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvo ei voida asettaa.  Kuntakohtaisia eroja selittävät toimintojen organisointi ja palvelutoiminnan laajuus. Asukasmääränä 
tunnusluvussa käytetään asukaslukua tilikauden lopussa. 
 
Erityisesti silloin, kun kunnan talouden tasapainoa ja liikkumavaraa verrataan muihin kuntiin, on otettava huomioon erot veroprosenteissa. Riittävä tulorahoitus voi kahdessa 
vertailukunnassa olla saavutettu erilaisella verorasitteella kuntalaisiin. 
 
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tulokseen saattaa olennaisesti vaikuttaa 
satunnaiset tuotot ja kulut, mistä syystä tulorahoituksen riittävyyden arviointia ei voida määritellä sen perusteella. 
 
Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä 
seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai alijäämää vähentäviä eriä ovat varausten ja rahastojen vähentä-
minen. 
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 Toiminnan rahoitus 
 
Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen 
avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoimin-
nan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden net-
tomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella.  
 
 
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 

 
 
 

 
 
Vuoden aikana nostetiin yksi 5,0 milj. euron vaihtuvakorkoinen laina.  Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuoden 
aikana noin 3,6 milj. eurolla.  
 
Kunnan lyhytaikaisia lainoja (kuntatodistukset) käytettiin vuoden aikana koko valtuuston myöntämän enimmäis-
määrän (7 milj. euroa) osalta, sillä niiden korkotaso pysytteli miinusmerkkisenä. Rahoituslaskelman tunnusluvut 
heikkenivät selvästi vuoden 2020 tasolta. Tähän keskeisimpänä syynä oli vuosikatteen huonontuminen. 
 

Rahoituslaskelman tunnusluvut 2021 2020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 
vuodelta, 1 000 € 3 954 -4 743
Investointien tulorahoitus, % 98,8 203,7
Laskennallinen lainanhoitokate 0,5 1,3
Lainanhoitokate 0,6 1,5
Kassan riittävyys, pv 4,4 3,1



36 
 

      Tilinpäätös 2021 

 

Rahoituslaskelman tunnusluvut ja niiden laskentakaavat: 
 
Toiminnan rahoitus 
 
Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien 
nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä.  Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan 
raha rahavarojen muutoksen tilikaudella. 
 
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 
 
Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolai-
naukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentä-
mällä taikka ottamalla lisää lainaa. 
Toiminnan ja investointien rahavirta – välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä 
aikavälillä.  Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi 
negatiiviseksi. 
 
Investointien tulorahoitus, % 
 
=100*Vuosikate / Investointien omahankintameno 
 
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, 
mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. 
 
Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. 
 
Lainanhoito 
 
Laskennallinen lainanhoitokate 
 
=(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset) 
 
Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennal-
linen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. 
Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, 
kuten kuntatodistukset.  
 
Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan 
omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. 

 
Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun 
tunnusluku on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. 
 
Kunta voi halutessaan esittää myös todellisten lainanlyhennysten mukaisesti lasketun lainanhoitokatteen. 
 
Lainanhoitokate 
 
=(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 
 
Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, 
otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla. 
 
Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan 
omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. 
 
Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvon on yli 2, tyydyttävä kun 
tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. 
 
Maksuvalmius 
 
Kassan riittävyys (pv) 
=365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella 
 
Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä.  Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoi-
tusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä: 
 
Tuloslaskelmasta: 
Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön 
Korkokulut 
Muut rahoituskulut 
 
Rahoituslaskelmasta: 
Investointimenot 
Antolainojen lisäys 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) 
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2.5 Rahoitusasema ja sen muutokset 
 
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 
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Kunnan lainamäärä vuoden 2021 lopussa oli 32,08 milj. euroa (3 414 euroa/as.), kun se vuoden 2020 lopussa oli 
31,55 milj. euroa (3 357 euroa/as.). Vaikka lainamäärä hieman kasvoi, on se silti selvästi pienempi kuin esimer-
kiksi kaksi vuotta aiemmin, jolloin lainaa oli 36,14 M€ (3 834 euroa/as). Manner-Suomessa tilinpäätösarvioiden 
2021 mukaan kuntien lainakanta oli keskimärin 3 469 €/asukas.  
 
Vaikka kunnan lainamäärä on kohtuullisen maltillinen, ovat kunnan taseen tunnusluvut heikot. Esimerkiksi oma-
varaisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus ovat sellaisia mittareiden, joiden parantamiseen kunnassa on 
keskityttävä. 
 

Taseen tunnusluvut 2021 2020
Omavaraisuusaste, % 39,0 40,2
Suhteel linen velkaantuneisuus, % 66,1 64,0
Kertynyt yli -/ali jäämä, 1 000 € 6 085 6 233
Kertynyt yli -/ali jäämä, euroa/asukas 647 663
Lainakanta 31.12., 1 000 € 32 082 31 551
Lainakanta 31.12./asukas 3 414 3 357
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1 000€ 34 789 35 676
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas 3 702 3 796
Lainasaamiset 31.12., 1 000 € 4 398 4 398
Asukasmäärä 9 398 9 398
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Taseen tunnusluvut ja niiden laskentakaavat: 
Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. 
 
Oavaraisuusaste, % 
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) 
Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä 
tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkara-
sitetta.  
 
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 
 
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot  
 
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras 
pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. 
 
Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistome-
netelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon.  
 
Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kuntayhtymällä on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. 
 
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 
 
=100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot + Vuokravastuut) / Käyttötulot 
 
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut. Tunnusluvun 
osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Lisäksi osoittajaan merkitään liitetieto-ohjeen mukaisesti liitetiedoissa 
esitetyt vuokravastuut ja leasingvastuut. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. 
 
Tunnusluku ottaa paremmin huomioon erilaisilla malleilla, kuten rahoitusleasingsopimuksilla rahoitetut hankkeet, jotka eivät näy velkana kunnan taseessa. 
 
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1 000 euroa 
 
=Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
 
Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. 
 
Kertynyt ylijäämä, (alijäämä) euroa/asukas 
 
=(Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)) / Asukasmäärä. 
 
Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän. Asukasmääränä käytetään tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista kunnan asukas-
määrää. 
 
Lainakanta 31.12. 
 
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) 
 
Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. 
Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkistä korollisia lainoja. 
 
Lainat euroa/asukas 
 
Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.  
 
Lainat ja vuokravastuut 31.12. 
 
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut 
 
Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä. Vuokravastuiden määrä huomioidaan liitetiedoissa ilmoitetun mukaisena. 
 
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas 
 
Asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla edellä mainittu lainojen ja vastuiden määrä tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Kuntayhtymässä ei 
asukaskohtaista lainamäärää lasketa. 
 
Lainasaamiset 31.12. 
 
= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset 
 
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyvien vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 
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2.6 Kokonaistulot ja -menot  
 
Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät 
vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistetty 
rivi riviltä. 
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2.7 Kuntakonsernin toiminta ja talous 
 

 Konsernirakenne 
Erittely kuntakonsernista on tilinpäätöksen liitetiedoissa.  
 
Kuntakonsernin toimintaa ohjataan konserniohjeella, jonka valtuusto hyväksyi 13.6.2018. 
 

 Hattula-Kiinteistöt Oy  
 
Yleistä tietoa kiinteistöyhtiöstä  
 
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 asuinhuoneis-
tojen hallintaan oikeuttavien asunto-osakeyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeita ja kiinteistöjä sekä muita 
asuntoja. Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhtiö voi toimia rakennuttajana. Yhtiö voi tarjota kiinteistöjen 
isännöinti-, hoito- ja huoltopalveluja. Yhtiö noudattaa toiminnassaan osakeyhtiölain määräyksiä. 
 
Yhtiö omistaa 22 taloyhteisöä, joissa on 33 asuinrakennusta. Näistä 10 on kerrostalorakennusta ja 23 rivitaloa. 
Näissä on yhteensä 297 asuntoa. Asuntojen yhteispinta-ala on noin 15 124 m2.  
 
Kiinteistöistä 6 on omalla tontilla ja 16 vuokratontilla. Edellisten lisäksi yhtiö omistaa Parolantie 29:ssä sijaitse-
vassa kerrostalossa kaksi osakehuoneistoa, joita yhtiö vuokraa.  
 
Vuoden 2021 aikana on myyty yksi rivitalo yhtiö, Viertotie 15. Lisäksi vuoden 2022 alusta myytiin Parolantie 
29:ssä olleet viimeiset kaksi erillishuoneistoa. 
 
Hallitus 
 
Hallituksella on yleisvastuu yhtiön hallinnon ja varainhoidon valvonnassa. Hallitus toimeenpanee yhtiökokouk-
sen päätökset. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Yksi varsinaisista 
jäsenistä on asukasedustaja. 
 
Hallituksen jäsenet 1.1-21.9.2021: 
puheenjohtaja Reijo Hallenberg 
varapuheenjohtaja Hellevi Luopajärvi 
varsinainen jäsen Arto Ollikainen 
vars. jäsen, asukasedustaja Ninni Lindholm  
varajäsen Matti Puotila 

  
Hallituksen jäsenet 21.9-31.12.2021: 
puheenjohtaja Reijo Hallenberg 
varapuheenjohtaja Seppo Söderlund 
varsinainen jäsen Hellevi Luopajärvi 
vars. jäsen, asukasedustaja Ninni Lindholm  
varajäsen Satu Rajala 
 
Hallitus kokoontui tilikauden aikana kahdeksan kertaa. 
 
Tilintarkastus 
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut konserniohjauksen mukaisesti BDO Audiator Oy, nimettynä vastuullisena 
tilintarkastajana Nina Nieminen. 
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Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Tarvesuunnitelma on tämän hetken näkemyksen mukainen. Rakennuskanta on pääosin valmistunut 1970 -
1980 luvuilla, joten talojen peruskorjaustarve tulee vahvistumaan lähivuosien kuluessa. Talous- ja tarvesuun-
nitelmat tarkentuvat sitä mukaan, kun kiinteistöjen teknistä kuntoa kartoitetaan tarkemmin.   
 
Tämän hetken arvion perusteella rahoitustarve vuosien 2022-2025 remontteihin on yhteensä 1 300 000 €. 
Lisäksi kiinteistöjen kuntoarvioiden avulla on aloitettu kymmenen vuoden pitkän tähtäimen suunnitelman 
(PTS) tekemistä. Tämän hetken alustava arvio PTS-rahoitustarpeesta on noin 3,8 milj. euroa. ARA hyväksyy 
tietyn varauman remontteihin vuokrissa, mutta varaumaa ei ole käytännössä pystytty tekemään. 
 
Vuoden 2020 aikana yhtiön hallitus laati yhtiölle strategian sekä arvot ja vision. Näitä ei viety kuntatasolle hy-
väksyttäväksi, koska niiden päivitys saattaa olla tarpeen tulevan omistajaohjauksen myötä. Avoimena ovat 
kaikki vaihtoehdot kiinteistöjen purkamisesta ja myymisestä kiinteistöjen ennallistamiseen ja parantamiseen. 
Uudisrakentamisen tarve on tullut yhä ilmeisemmäksi tarpeeksi, jos päädytään yhtiön kehittämiseen. Uudisra-
kentamista puoltavat mahdolliset Kinnalantie 12 ja 14 kiinteistöjen purku sekä taloudellinen tilanne. Tulevina 
vuosina tulospainetta aiheuttavat isojen asuintalovarauksien purkaminen. Arvion kohteena on edelleen koko 
yhtiön toiminta ja tulevaisuus. Keskusteluja jatketaan yhtiön ja kunnan kesken.  
 
Yhtiön vuokra-asuntojen käyttöaste parani viime vuonna selkeästi, etenkin loppuvuodesta. Tällä hetkellä ha-
kujonossa olevien tarpeet ja yhtiön huoneistokanta eivät kohtaa ja riskinä on, että hyvä käyttöaste jää vain 
hetkelliseksi ilmiöksi. Käyttöasteen ylläpito vaatisi rohkeaa kiinteistökannan uudistamista.  
 
Merkittävimmät riskit yhtiön toiminnassa ja taloudessa.  
 
Yhtiössä aiemmin kirjatut asuintalovaraukset, jotka on purettava tulokseen, tulevat lähivuosina kasvattamaan 
verotettavaa tulosta. Kiinteistöissä ei ole juurikaan tehty peruskorjauksia, jotka olisivat tasearvoja korottavia.  
Yhtiön lainakanta on iso, josta merkittävämmän talousrasitteen muodostavat lainat, jotka kohdistuvat myytyi-
hin kohteisiin, sekä aiemman talousvajeen korjaamiseksi otettu laina. Edellä mainitun vuoksi riskinä on liian 
korkea vuokrataso kulujen kattamiseksi, joka taasen riskeeraa käyttöastetta.  Kiinteistötarjonnan pitäminen 
markkinakelpoisena vaatii toimenpiteitä, kuten uudisrakentamista ja purkamista. Yhtiön toiminnan ylläpitämi-
nen edellä mainittujen asioiden johdosta vaatii tarkempaa tulosarviointia lähivuosille sekä sen pohjaksi sel-
keää omistajaohjausta ja kunnan asuntopoliittista ohjelmaa. Asuntopoliittinen ohjelma ja mahdollisesti erilli-
nen kunnan lausunto yhtiön tulevaisuuden tavoitteista tarvitaan myös lainaehtojen muutoskeskustelujen 
mahdollistamiseksi Valtiokonttorin kanssa. 
 
Merkittävä kuluriski on jo vuoden 2021 aikana nousseet sähkö- ja hakekaukolämpökulut. Vuoden 2022 alusta 
maakaasu on merkittävästi kalliimpaa (alkuvuonna 2022 korotus noin 130 %) verraten vuoteen 2021. 

 
Yhtiön toiminnallisena riskinä on pienet henkilöstöresurssit, joka altistaa toiminnan häiriöille. Asiakkaiden 
maksuhäiriöt ovat pienentyneet. Tehokasta vuokravalvontaa on pidettävä yllä, jotta asukkaiden maksuhäiriöt 
pysyvät hallinnassa. Vahinkoriskit kasvavat kiinteistöissä, jotka odottavat purku- tai kehittämispäätöstä. 
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Yhtiön taloudellinen tulos 
 
Yhtiön taloustilanne on jonkin verran parempi edeltäviin vuosiin verrattuna. Pankkilimiittiä (150 000 €) ei ole 
tarvinnut hyödyntää kuluvana vuonna.  Jonkin verran edelleen on tehty töiden viivytyspäätöksiä ja remont-
tien laajuuksien tarkentamista. Nämä johtuvat osaksi myös omistajaohjauksen linjausten puutteesta. Talousti-
lannetta kohensi yhden rivitalon myynti. Tiedossa on isoja taloustarpeita peruskorjauksiin. Selkeä tarve on 
myös uudisrakentamiseen sekä joidenkin kiinteistöjen purkamiseen. 
 
Yhtiön taloudellinen tulos on voitollinen toista vuotta peräkkäin. Näitä edeltävät kaksi vuotta olivat tappiolli-
sia, kun tulosta tarkastellaan tilanteessa ennen tilinpäätössiirtoja. Tuloksen voitollisuuteen on selkeästi vaikut-
tanut kahtena vuotena tehdyt kiinteistöjen myynnit. Yhtiöllä on myös kulujen kattamiseksi otettu laina. 
 
 
 2021 2020 2019 2018 

Liikevaihto 2 392 335 2 356 433 2 093 351 2 124 211 

Käyttöaste (%) 98,6 % (ka) 93,6 % (ka) 95,04 % (ka) 94,5 % (7kk ka) 

Poistot 695 123 762 400 400 086 395 217 

Tilikauden tulos ennen  
tp. siirtoja ja veroja 

135 681 229 975   -183 776 -33 698 

Taseen loppusumma 13 172 942 14 221 917 13 971 957 11 827 865 

Pitkäaikainen vieras pääoma 9 557 289 10 545 499 10 063 205 7 230 365 
1) Liikevoitto % 7,8 % 12,4 % -6,1 % 0,9 % 
2) Quick ratio 0,70 0,74 0,42 0,28 
3) Omavaraisuusaste 17,6 % 14,8 % 14,1 % 19,0 % 
1) Liikevoittoprosentti on liiketoiminnan tulos suhteessa liiketoiminnan tuottoihin.  

Liikevoittoprosentin ohjeelliset arvot ovat: 

yli 10 %: hyvä 5 – 10 %: tyydyttävä alle 5 %: heikko 
 
Tavoite riippuu toimialan ja liiketoiminnan luonteesta ja esim. tarvittavan pääoman määrästä.  
 

2) Quick ratio on tunnusluku, joka mittaa yrityksen kassavalmiutta ja rahoituspuskurien tilaa. Quick ratiolla arvioidaan yrityksen mahdollisuutta 
selviytyä lyhytaikaisista veloistaan. Quick ration ohjearvot ovat: 

yli 1,5: erinomainen 1-1,5: hyvä 0,5-1: tyydyttävä 0,3-0,5: välttävä alle 0,3: heikko 
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Quick ration tavoitearvo riippuu toimialasta, mutta yleinen suositusarvo on 1. 
 

3) Omavaraisuusaste 
Omavaraisuusaste kertoo yrityksen pitkän tähtäimen vakaudesta. Mitä matalampi omavaraisuusaste on, sitä enemmän toimintaa rahoitetaan 
velkarahalla. 

yli 40 %: hyvä 20 – 40 %: tyydyttävä alle 20 %: heikko 

   
 
Yhtiön toimintaan oleellisesti vaikuttavat menot: 
 

 2021 2020 2019 2018 

Henkilöstö- ja sos. kulut sekä kustannus-
ten korvaukset 

142 253 115 418 163 028 
*)5 568 

6 465 
*)96 223 

Hallinto 59 995 80 376 70 489 168 042 

Korjauskulut (huoneistot ja kiinteistöt) 
360 995 

124 083 462 413 563 602 

Kiinteistöjen muut hoitokulut 987 406 1 026 082 1 076 494 948 368 

Korkokulut 48 678 57 481 51 332 49 378 

Lainat rahoituslaitoksilta 10 142 779 11 238 867 10 508 774 7 531 718 

Tertiäärilainat 301 483 301 483 301 483 301 483 
 
Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy 5 396 888,63 € lainaa, joka erääntyy yli viiden vuoden kuluttua. 
Korjausten painopiste on muuttunut huoneistokorjauksista kiinteistöjen korjaukseen vuoden 2021 aikana. 
*) Hallinnon kuluissa henkilöstön ostopalvelu kunnalta. 
 
 
 Yhtiön tavoitteiden saavuttaminen 
 
Toiminnalliset tavoitteet  
 

 Asumispalvelujen tuottaminen ja kehittäminen vastaamaan kuntalaisten tarpeita. 
o Huoneistoremontteja on toteutettu tarpeen mukaan. 

 
 Pitkän tähtäimen kehittäminen, läpi käyden purkamisen, myynnin, peruskorjauksen ja uudisra-

kentamisen mahdollisuudet. 
 

 Kiinteistöjen salkutuksen päivitys edeltävien asioiden toteuttamisen tueksi. 
o Osaan kiinteistöjä on teetetty kuntoarvioita sekä lisäkoostettu kiinteistöjen teknistä kar-

toitusta. Kiinteistöjen salkutuksen päivitys siirtyi vuodelle 2022 pohjatyön keskeneräisyy-
den vuoksi. 

 
 Yhtiön liiketoimintasuunnitelman päivittäminen kuntaohjaus huomioiden. 

o Kunnan asuntopoliittisen ohjelman teko ei ole vielä käynnistynyt. Samoin kunnan omis-
tajaohjausneuvottelut käynnistyvät vasta vuoden 2022 alussa. Näin ollen liiketoiminta-
suunnitelman päivitystä ei ole voitu tehdä. 

   
 Yhtiö raportoi liiketoiminnan toteutumisesta yhtiön hallitukselle ja kunnalle. 

 
 Kuukausittainen talousseuranta yhtiössä ja raportointi yhtiön hallitukselle. 

o Yhtiön taloutta seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Yhtiötä on raportoitu jokaisessa 
hallituksen kokouksessa. Kunnalle raportit on toimitettu välitilinpäätöksistä sekä tilinpää-
töksestä. 
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Taloudelliset tavoitteet  
 

 Vuokra-asuntojen käyttöastetavoite 95 % 
 Kaikkien kiinteistöjen vuoden keskiarvon käyttöaste oli selvästi yli tavoitteen, 98,6 %.  Seitse-

mässä kiinteistössä on ollut koko vuoden 100 % käyttöaste. Joulukuun käyttöaste oli 98,8 %. 
 

 Kilpailukyvyn ylläpitäminen kohtuullisen vuokratason ylläpidolla. 
 Vuokriin tehtiin korotuksia vuodelle 2021. Joissain kohteissa vuokrataso oli jäänyt suhteessa 

alhaiseksi, joten niissä korotus oli suurempi. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi osassa kiinteistöjä 
vuokrataso jää alle kulujen.  

 
 Yhtiön talouden tervehdyttäminen vuokra-asunto-ohjelman työryhmän päätösten mukaisesti 

 Talouden tervehdyttämistä lyhyellä aikavälillä toteutettu kiinteistökaupoilla (Heikinkuja 6, 
Viertotie 15 ja Parolantie 29 huoneistot). Työryhmän mielestä oli tarve jatkoselvityksille ta-
louden tervehdyttämiseksi pidemmällä aikavälillä. Merkittävä rooli kunnan omistajaohjauk-
sella 
 

 Yhtiö pyrkii myymään Parolantie 29 yksittäiset huoneistot jos hinnat pysyvät riittävän lähellä nii-
hin kohdistuvaa velkaa, jolloin kunnalle ei muodostu rasitetta tappion hyvityksen muodossa. 
 Parolantie 29 kahden viimeisen huoneiston myynti toteutui vuoden 2022 puolella. 

 
 Yhtiö toteuttaa taloudellisten resurssien mukaisesti vuokra-asuntojen kunnossapitoa pitääkseen 

asunnot vuokrauskunnossa. 
 Huoneistoja on remontoitu tarpeen mukaisella aikataululla ja laajuudella. Suuri osa huoneis-

toista asukasvaihtojen yhteydessä vain pienen korjauksen tarpeessa. 
 

 Talojen kunnossapito- ja peruskorjaussuunnitelmat ja niiden toteutus kunkin talon strategian mu-
kaisesti.  
 Kiinteistökohtaisia kuntoarvioita teetetty osaan kiinteistöistä. Kartoitusten tekoa jatketaan. 

Noin puoleen kiinteistöistä päivitetty energiatodistukset. Kinnalantie 8:aan on käynnistetty 
suurempi energiasaneeraus, muissa kohteissa toteutettu pienempimuotoisia energiasanee-
rauksia, joita jatketaan talouden sallimissa rajoissa. Lisäksi Tammikuja 6 ja 8 ovat siirtymässä 
sähkölämmityksestä maalämpöön. 

 
 Konserniohjauksen linjausten mukaisesti yhtiön lainamäärään lisääminen tulee olla kohtuullista ja 

tavoitteina tuoda pitkäntähtäimen säästöjä menoissa ja pitää yhtiö toimintakunnossa. 
 Yhtiön talouden tervehdyttäminen tulee vaatimaan lisäselvityksiä, joita tehdään vuoden 

2022 aikana samalla, kun käydään kunnan hallituksen kanssa omistajaohjauskeskustelua. 
Yhtiön pitäminen markkinakelpoisena tulee jatkossa vaatimaan myös uudisrakentamista ja 
sen myötä lainarahoituksen tarvetta. Huonokuntoisten kiinteistöjen purkaminen on myös 
selvittelyn alla ja tulee toteuttaa ennen kuin niistä koituu suurempia vahinkoriskejä. 

 Maksuvalmiuden parantaminen.  
Terve talous – tulot kattavat kokonaismenot ja rahoitusasema kestävällä pohjalla. 
 Talouden tiukempi tilanne ilmeni vuonna 2019. Tilanteen kääntäminen oikeaan suuntaan 

vaati vuoden 2020 aikana enemmän toimia, kuten henkilöstön supistamista, remontointi ja 
kunnostus linjauksen tiukentamista. Muutamista laskuista ja lainanlyhennyksistä jouduttiin 
sopimaan maksusuunnitelmia. Vuoden 2021 aikana taloudellista tilannetta on lyhytaikaisesti 
auttanut aiemmat Parolantie 29 kahden huoneiston sekä Heikinkuja 6 ja vuoden 2021 ai-
kana myyty Viertotie 15. Vuoden 2021 aikana lainat on pystytty maksamaan ajallaan. Pidem-
män ajan suunnitelma on tekeillä. 
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 Terveysaseman rakentamisen vaikutukset / tavoitteet tyttären talouteen. 

 Tarkastelun myötä kävi ilmi, että vuokran on noudatettava sisäisen vuokran laskentakaavaa. 
Tässä tapauksessa vuokratuotot eivät kata lainojen lyhennyksiä. Kunta teki päätöksen ero-
tuksen kattamisesta pääomarahoituksena. Terveysasemarakennuksen omistamisen talou-
dellista järkevyyttä joudutaan puntaroimaan uudelleen ja siitä tehtiin kunnalle selvitys-
pyyntö.  

 
 
 

 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 
 
Konserniohjeen mukaan kunnan tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annettava kunnanhallitukselle kuntakon-
sernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. 
Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisön toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisön tulee antaa seu-
rantaa varten kunnalle puolivuosittain/neljännesvuosittain raportti sille asetettujen tavoitteiden toteutumi-
sesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä. Tytäryhteisöllä tulee olla tätä 
varten riittävät talouden ja toiminnan seuranta- ja mittausjärjestelmät sekä yhteisön hallituksen hyväksymät 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet. Todennäköisesti realisoituvasta riskistä on raportoitava 
viipymättä konsernijohdolle. 
 
Tytäryhteisön tilikauden tulee olla kalenterivuosi, ellei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. Kuntakonser-
niin kuuluvien yhteisöjen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä tulee noudattaa soveltuvaa yhteisöoikeudellista 
lainsäädäntöä, kirjanpitolain mukaisia kirjanpito- ja tilinpäätössäännöksiä, kuntalain mukaisia konsernisään-
nöksiä sekä hyvää kirjanpitotapaa. Tytäryhteisön tulee toimittaa kunnalle tiedot konsernitilinpäätöksen laati-
mista varten. Konsernijohto tai muu konsernijohdon määrittelemä taho (esim. talousjohto) antaa tarkemmat 
ohjeet konsernitilinpäätöksen laatimiseksi tarvittavista tiedoista, laadinta-aikataulusta, tiedonannon määrä-
ajoista ja mahdollisista tiedonantopohjista tilinpäätös- ja toimintakertomustietojen ilmoittamisessa.  
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 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 

 
 Konsernituloslaskelma 

 
KONSERNITULOSLASKELMA     
 2021  2020 

 1 000 €  1 000 € 
    

Toimintatuotot 27 029  25 209 
Toimintakulut -78 684  -73 629 
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 0  0 

Toimintakate -51 655  -48 420 
Verotulot 40 565  39 227 
Valtionosuudet 15 078  16 802 
Rahoitustuotot ja -kulut    

Korkotuotot 216  209 
Muut rahoitustuotot 236  83 
Korkokulut -223  -226 
Muut rahoituskulut -22  -118 

Vuosikate 4 196  7 557 
Poistot ja arvonalentumiset    

Suunnitelman mukaiset poistot -4 232  -4 056 
Arvonalentumiset -3  0 

Satunnaiset erät 134  0 

Tilikauden tulos 96  3 501 
Tilinpäätössiirrot -1  2 
Tilikauden verot -23  -97 
Laskennalliset verot -4  49 
Vähemmistöosuudet 0  0 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 68  3 455 
 
 

 
 
Kuntakonsernin tulos heikkeni kunnan tuloksen myötä, mutta kuitenkin koko konsernin tilinpäätös oli niukasti 
plusmerkkinen. Vuosikate ei kuitenkaan aivan kattanut poistoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuloslaskelman tunnusluvut 2021 2020
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 34,4 34,2
Vuosikate/Poistot, % 99,1 186,3
Vuosikate, euroa/asukas 446 804
Asukasmäärä 9 398 9 398
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 Konsernin rahoituslaskelma 
 
 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 
Toiminnan rahavirta   

Vuosikate 4 195 501,86 7 556 718,48 
Satunnaiset erät 134 143,48 0,00 
Tilikauden verot -23 140,71 -96 715,47 
Tulorahoituksen korjauserät  -135 483,96 -191 780,70 

 4 171 020,66 7 268 222,31 
Investointien rahavirta   

Investointimenot -4 756 722,03 -4 949 190,54 
Rahoitusosuudet investointimenoihin 865,65 116 556,32 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 241 898,01 841 320,83 

 -4 513 958,37 -3 991 313,40 
   

Toiminnan ja investointien rahavirta -342 937,70 3 276 908,92 
   

Rahoituksen rahavirta   
Antolainauksen muutokset   

Antolainasaamisten lisäykset 0,00 -41,42 
Antolainasaamisten vähennykset 5 066,41 5 066,08 

 5 066,41 5 024,66 
Lainakannan muutokset   

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 967 028,13 9 468 543,41 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 484 678,13 -5 669 876,20 
Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 220 369,63 -7 156 978,62 

 1 261 980,37 -3 358 311,41 
   

Muut maksuvalmiuden muutokset   
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 6 145,20 21 673,19 
Vaihto-omaisuuden muutos 35 694,09 -42 338,82 
Saamisten muutos -1 474 838,67 750 753,67 
Korottomien velkojen muutos 1 209 769,87 355 536,22 

 -223 229,50 1 085 624,25 
   

Rahoituksen rahavirta 1 043 817,27 -2 267 662,51 
   

Rahavarojen muutos 700 879,57 1 009 246,41 
   

Rahavarat 31.12. 4 084 827,72 3 383 948,15 
Rahavarat 1.1. 3 383 948,15 2 374 701,74 
Rahavarojen muutos 700 879,57 1 009 246,41 

 
 

 

Rahoituslaskelman tunnusluvut 2021 2020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 
vuodelta, 1 000 € -1 092 -8 006
Investointien tulorahoitus, % 88,2 156,4
Laskennallinen lainanhoitokate 0,7 1,3
Lainanhoitokate 0,8 1,3
Kassan riittävyys, pv 16,7 14,6
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Vuonna 2021 kuntakonsernin tulot eivät riittäneet kattamaan toimintamenojen lisäksi myös investointime-
noja, joten investointien tulorahoitusprosentti heikkeni. Samalla myös muut konsernin rahoituslaskelman 
tunnusluvut heikkenivät selvästi.  
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 Konsernitase 
 

 

VASTAAVAA 2021 2020 VASTATTAVAA 2021 2020
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €

PYSYVÄT VASTAAVAT 80 704 80 387 OMA PÄÄOMA 28 585 28 517
Aineettomat hyödykkeet 369 326 Peruspääoma 19 505 19 505

Aineettomat oikeudet 344 297 Muut omat rahastot 19 19
Muut pitkävaikutteiset menot 25 29 Ed. tilikausien ylijäämä 8 993 5 538

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 68 3 455
68 798 68 518

Aineelliset hyödykkeet VÄHEMMISTÖOSUUDET 8 8
Maa-ja vesialueet 9 103 9 014
Rakennukset 48 360 50 970 PAKOLLISET VARAUKSET 497 591
Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 813 4 268 Muut pakolliset varaukset 497 591
Koneet ja kalusto 1 115 1 559
Muut aineelliset hyödykkeet 62 62 273 236
Ennakkomaksut ja kesken- TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
eräiset hankinnat 6 344 2 645 Valtion toimeksiannot 89 49

Lahjoitusrahastojen pääomat 179 179
Sijoitukset 11 538 11 543 Muut toimeksiantojen pääomat 6 9

Osakkuusyhteisöosuudet 40 40
Muut osakkeet ja osuudet 7 368 7 368 VIERAS PÄÄOMA 60 037 57 561
Muut lainasaamiset 4 127 4 132 Pitkäaikainen 41 613 38 788
Muut saamiset 3 3 Lainat rahoitus-ja 

vakuutuslaitoksilta 41 513 37 567
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 96 65 Lainat julkisyhteisöiltä 0 1 118

Valtion toimeksiannot 49 49 Muut velat 100 103
Lahjoitusrahastojen varat 7 7
Muut toimeksiantojen varat 40 9

Lyhytaikainen 18 424 18 773
VAIHTUVAT VASTAAVAT 8 600 6 460 Joukkovelkakirjalainet 0 329
Vaihto-omaisuus 102 138 Lainat rahoitus-ja 

Aineet ja tarvikkeet 101 135 vakuutuslaitoksilta 6 831 7 636
Muu vaihto-omaisuus 1 2 Lainat julkisyhteisöiltä 0 431

Saadut ennakot 270 570
Saamiset 4 413 2 938 Ostovelat 4 987 4 324

Lyhytaikaiset saamiset 4 413 2 938 Muut velat 805 710
Myyntisaamiset 1 583 1 685 Siirtovelat 5 218 4 464
Lainasaamiset 0 1 Laskennalliset verovelat 312 308
Muut saamiset 1 397 854
Siirtosaamiset 1 434 398

400 290

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet 0 19
Muut arvopaperit 206 182
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 193 89

Rahat ja pankkisaamiset 3 685 3 094

VASTAAVAA YHTEENSÄ 89 400 86 912 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 89 400 86 912
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Taseen tunnusluvut eivät merkittävästi parantuneet vuonna 2021, joten suhteellinen velkaantuneisuus on 
edelleen korkea ja omavaraisuusaste heikko. Konsernin taseessa on kuitenkin reilusti kertynyttä ylijäämää. 
Lainaa konsernilla on 5 144 euroa jokaista kuntalaista kohden. 
 
 

2.8 Tilikauden tuloksen käsittely  
 

 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 
 
Hattulan kunnan tilikauden tulos on -148 112,88 euroa. Hallitus esittää, tilikauden alijäämä -148 112,88 euroa 
siirretään taseeseen yli-/alijäämätilille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Konsernitaseen tunnusluvut 2021 2020
Konsernin omavaraisuusaste, % 32,1 33,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 72,3 70,2
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 € 9 060 8 993
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas 964 957
Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 € 48 344 47 082
Konsernin lainakanta 31.12./asukas 5 144 5 010
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1 000€ 51 439 51 660
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas 5 473 5 497
Lainasaamiset 31.12., 1 000 € 4 127 4 132
Kunnan asukasmäärä 9 398 9 398
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3 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN  
 
3.1  Käyttötalousosan valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet, koko kunta 
 
Tilivelvolliset: Kunnanjohtaja, toimialajohtajat ja talous- ja henkilöstöjohtaja 
 
Tilikauden tulos on -148 112,88 euroa, joten muutettuun talousarvioon 377 281 euroa verrattuna tilikauden 
tulos oli -525 393,88 euroa heikompi. Jos otetaan vertailuun mukaan tammikuussa 2022 hyväksytyt 1 130 000 
euron määrärahaylitykset sosiaali- ja terveyspalveluihin, niin tilikauden tulos oli 604 606,12 euroa arvioitua 
parempi. 
 
Ulkoisten toimintakulujen kasvu oli peräti 7,8 % ja toimintatuotot kasvoivat korona-avustusten vuoksi peräti 
16,9 % vuoteen 2020 verrattuna. Suuresta kulukasvusta johtuen toimintakate, eli toiminnan nettomenot, kas-
voi peräti 6 %. 
 
Ulkoiset toimintatuotot ylittivät talousarvion 981 005 eurolla, joten ilman korona-avustuksia olisi toiminta-
tuotot jääneet selvästi budjetoitua pienemmiksi. Toimintakulut puolestaan ylittivät muutetun talousarvion 
1 953 033 eurolla 
 
Valtionosuudet toteutuivat lähes budjetin mukaisesti, mutta verotulot puolestaan toteutuivat 299 977 euroa 
muutettua talousarviota paremmin. Vuosikate oli lopulta 690 261 euroa heikompi kuin muutetussa talousar-
viossa. 
 
Tuloslaskelma, ulkoiset erät 
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Ulkoinen toimintakate toimielimittäin 

 
 
3.2  Kuntajohtaminen 
 
Toimiala: Kuntajohtaminen   
Toimielimet: Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta  
Tilivelvolliset: Kunnanjohtaja   
 
Tarkastuslautakunta vastaa valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen arvioinnista ja huolehtii siitä, 
että kunnan tilintarkastus toteutetaan hyvän julkishallinnon tilintarkastustavan edellyttämällä tavalla. Hallin-
non ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestäjänä tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen voima-
varoista 
 
Keskusvaalilautakunnan vastuulla on vaalien järjestäminen Hattulan kunnassa vaalilain mukaisesti. Käytännön 
vaalijärjestelyt hoitaa hallinnon palveluiden palvelualue. 
 
Kuntajohtamiseen sisältyy kunnanjohtajan, kunnanvaltuuston sekä kunnanhallituksen määrärahat. Lisäksi 
käyttöomaisuuden myyntivoitot on budjetoitu kuntajohtamiseen. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toimin-
nasta ja taloudesta. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnanjohtaja johtaa kun-
nan hallintoa ja taloudenhoitoa yhdessä kunnan johtoryhmän kanssa. Kunnanjohtajan vastuulla on kuntastra-
tegian toteuttaminen ja kunnan elinkeino- ja elinvoimapolitiikka yhteistyössä elinvoimajohtajan kanssa. Hat-
tulan kunta on yhteistoiminnassa Janakkalan kunnan kanssa maaseutuhallinnon järjestämisessä. 
 
 

 Olennaiset tapahtumat 
 
Vaalit 
Kesäkuussa järjestettiin koronatilanteen vuoksi kerran siirretyt kuntavaalit. Uusi valtuusto kokoontui ensim-
mäisen kerran 16.8.2021. 
  
Kuntajohtaminen 
Kunnanjohtaja Katariina Koivisto päätti irtisanoutua virastaan 1.11.2021. Uuden kunnanjohtajan hakuprosessi 
käynnistettiin elokuussa ja saatiin päätökseen syyskuussa. Valtuusto valitsi Pekka Järven määräaikaiseksi kun-
nanjohtajaksi 29.9.2021. Valinnasta jätetyn kunnallisvalituksen käsittely hallinto-oikeudessa oli tilinpäätöshet-
kellä kesken. 
 
Vuoden aikana valmisteltiin kunnan kehitysyhtiön, Hattulan Kehitys Oy:n perustamista. Lopulta 10.11.2021 
kunnanvaltuusto hyväksyi Hattulan kehitysyhtiön perustamisen ja siihen liittyvät asiakirjat sekä täsmennetyt 
juridiset, rahoitukselliset ja sopimukselliset yksityiskohdat sekä sen että kunta rahoittaa kehitysyhtiötä enim-
millään 200 000 eurolla kahden vuoden aikaikkunassa.  Yhtiö perustettiin ja joulukuussa kunnanhallitus ni-
mitti kehitysyhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet: Jiri Kattelus, Kari Ventola, Ville Viitanen ja Hattulan yrittä-
jien edustajana Petteri Pullola. Kari Uusitalo oli valittu hallituksen jäseneksi jo aiemmin. 
 
Tarkastuslautakunta  
Uusi tarkastuslautakunta aloitti työnsä vaalien jälkeen. Kunnanvaltuusto valitsi 23.6. BDO:n kunnan tilintarkas-
tuspalveluiden tuottajaksi vuosille 2021–2022. 
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 Valtuustoon nähden sitovat määrärahat  

  
 
Toimintakate palvelualueittain 

 
 
Kuntajohtamisen talousarviota rasitti myyntivoittojen vähäisyys suhteessa budjettiin. Myyntivoittoarviota pie-
nennettiinkin 150 000 eurolla kesken talousarviovuoden. Lisäksi taloutta rasitti kokouspalkkioiden voimakas 
kasvu, irtisanoutuneen kunnanjohtajan erokorvaus (marras-joulukuu) sekä yksittäisiin riita-asioihin (mm. Pih-
lajanlinna) käytetyt lakimiespalvelut. Muiden toimintakulujen kasvua ja budjettiylitystä selittää mm. Hämeen 
maakuntaliiton jäsenkuntamaksujen kohdistuminen kuntajohtamiseen. Aiemmin kustannukset on kohdistettu 
hallintopalveluihin. 
 
 

 Sitovat toiminnalliset tavoitteet  
 

Strateginen pää-
määrä 

Talousarviovuoden 
2021 tavoite 

Arviointikritee-
rit/mittarit 

 
Raportointi Vastuuhenkilö 

Hattulan kunnan strate-
gian laatiminen 

Laaditaan strategia 
31.1.2021 mennessä. 

Valmis määräaikaan 
mennessä 

Hattulan kunnan strategia ei 
valmistunut määräaikaan men-
nessä. Kunnanvaltuusto hyväk-
syi strategian kokouksessa 
16.2.2022. 

Vs kunnanjohtaja 

Talouden tasapainotus-
ohjelman laatiminen 
2021–23 

Hyväksytty 31.5.2021 
mennessä. 

Valmis määräaikaan 
mennessä. Vastaa ta-
sapainotustarvetta. 

Talouden tasapainotusohjelmaa 
valmisteltiin yhteistyössä talou-
den tasapainottamistoimikun-
nan kanssa, mutta ei viety pää-
töksentekoon vielä. Tasapaino-
tusohjelmassa huomioitava 
mm. uusi strategia ka vuoden 
2022 aikana tarkentuvat laskel-
mat kunnan taloudesta hyvin-
vointialueuudistuksen jälkeen.  

Talous- ja henkilös-
töpäällikkö 

Kunnan organisaation ke-
hittäminen tarpeiden mu-
kaan. 

Jatkuva kehittäminen Organisaation toimi-
vuus. 

Tavoite on toteutunut. Organi-
saatiota on kehitetty erityisesti 
elinvoimassa, missä syksyllä hy-
väksyttiin uusi organisaatio sekä 
perustettiin kehitysyhtiö. 

Vs kunnanjohtaja 
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3.3 Elinvoimatoimiala 
 
Toimielimet: Elinvoimalautakunta, viranomaisjaosto, maankäyttöjaosto 

 
Tilivelvolliset: elinvoimajohtaja, hallintopäällikkö, talous- ja henkilöstöpäällikkö, rakennuttajapäällikkö, palve-
lupäällikkö, kaavoituspäällikkö, rakennustarkastaja, kulttuuripalvelupäällikkö, liikuntapäällikkö 
 

 Olennaiset tapahtumat 
 
Elinvoimatoimialan hallinto 
Elinvoimatoimialan organisaatiomuutos on jatkunut koko vuoden 2021 ja vuosi on ollut henkilöstömuutosten 
aikaa, tämä on näkynyt myös elinvoimatoimialan hallinnossa. Poikkeuksellisissa olosuhteissa tarvittavien re-
surssien arviointi ja mitoittaminen on ollut haastavaa. Tästä syystä organisaatiorakenteen määrittely siirtyi 
loppuvuoteen. Suuret muutokset ovat tehneet tilanteesta haasteellisen. Kriisitilanteesta johtuen on keskitytty 
toiminnan vakauttamiseen, pyritty luomaan uusia rakenteita ja onnistumaan rekrytoinneissa. Rakenteilla tar-
koitetaan organisaatiota, toimintaprosesseja ja digitaalisia työkaluja. Työn suuruus ja laajuus kuitenkin yllätti-
vät. 
 
Määrämuotoisten toimintaprosessien ja –struktuurien kehitystyö laatujohtamisen periaatteisiin tukeutuen 
siirtyy vuodelle 2022. Vakiintumaton tilanne on siirtänyt tavoitetta eteenpäin. 
 
Elinvoimatoimialan organisaation jatkokehityksessä huomioitiin käytettävissä olevat resurssit ja henkilöstön 
osaaminen sekä kyvykkyydet. Uudessa organisaatiossa korostetaan asiakaslähtöistä toimintatapaa. Yhteisiin, 
toimialarajat ylittäviin toimintoihin, lasketaan toimisto- ja sihteeripalvelut sekä it- ja ohjelmistotuki. 
 
Oikeustapauksista Tawastia Sora Oy:n vahingonkorvauskanne eteni oikeuteen, Kanta-Hämeen käräjäoikeus 
hylkäsi Tawastia Soran korvausvaatimukset soranoton keskeyttämisestä. Lisäksi alkuvuodesta käsitellyt irtisa-
nomistapaukset ovat edenneet hallinto-oikeuteen. Elinvoimalautakunta antoi lausuntonsa syyskuussa. 
 
Talous- ja henkilöstöpalvelut 
Vuoden 2021 aikana jatkettiin kahden merkittävän talousprosessien kehittämishankkeen eteenpäinvientiä; 
Hattulan talousjärjestelmien muutosta sekä automaattisen talousraportoinnin hanketta. Molemmissa kunta 
teki tiivistä yhteistyötä Sarastia Oy:n kanssa. Erityisesti talousjärjestelmien muutos Sarastian S365 Talous –
järjestelmäkokonaisuuteen työllisti kunnan taloushallinnon työntekijöitä. Uudet järjestelmät otettiin käyttöön 
1.5.2021. Järjestelmien käyttöönotossa ilmenneet haasteet vaikeuttivat talouden seurantaa ja raportointia 
kesäkuukausina. Uusi S365 BI –raportointijärjestelmä tarjoaa kuitenkin jatkossa mahdollisuuden entistä moni-
puolisempaan ja tarkempaan talouden seurantaan. 
  
Vuonna 2020 nimetty talouden tasapainottamistoimikunta päätti työnsä vuoden 2021 toisella kolmannek-
sella. Lisäksi kunnan vakuutukset kilpailutettiin ja vuodesta 2022 lähtien kunnan vakuuttajana toimii Fen-
nia. Uusi sopimus on kustannuksiltaan edellistä vakuutussopimusta edullisempi. 
  
Henkilöstöhallinnon osalta vuonna 2021 jatkettiin aktiivista kehittämistyötä. Koronatilanteen vuoksi lykkätty 
työyhteisöraha saatiin käyntiin. Lisäksi työn vaativuuden arviointityö aloitettiin, mutta jouduttiin jättämään 
henkilöstömuutosten ja hyvinvointialueuudistuksen vuoksi tilapäisesti odottamaan.  
  
Maalis-huhtikuussa laadittu hankehakemus KEVA:n jakaman työelämän kehittämisrahaan ei ollut rahoitetta-
vien hankkeiden joukossa. Työkyvyn tukemisen mallin kehitystyö toteutettiin tästä huolimatta ja loppuvuo-
desta saatiin valmiiksi uusi työkyvyn tukemisen malli. 
  
Elokuussa neuvoteltiin paikallinen sopimus koskien 1.9. voimaan tulevan SOTE-sopimuksen mahdollistavaa 
lepoajan lyhentämistä takaisin 9 tuntiin (työntekijän omalla suostumuksella). Lisäksi määräaikaista paikallista 
sopimusta koskien hälytysrahaa ja vuoronvaihtokorvausta jatkettiin vuoden 2021 loppuun.   
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Talous- ja henkilöstöpalvelujen talouden osalta työterveyshuollossa toteutetut koronatestaukset ja –rokotuk-
set toivat merkittäviä lisäkustannuksia, mutta näihin saatiin valtiolta ”korona-avustuksia”. Vuoden aikana teh-
tiin henkilöstölle noin 670 koronatestiä. Koronatestauksella pyrittiin lyhentämään henkilöstön poissaolojakso-
jen kestoa. Hattulalaisille Hattulan kunnan työntekijöille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille myös 
koronarokotuksen saaminen työterveyshuollon kautta on ollut mahdollista.  
 
Hallinnon palvelut 
Edellisen hallintopäällikön irtisanouduttua aloitettiin alkuvuonna uuden hallintopäällikön haku. Elinvoimalau-
takunta täytti viran huhtikuun kokouksessaan. Kuntien Tieran kanssa vietiin eteenpäin käyttöönottoprojektia 
ICT-tukipalveluiden osalta. Alkuvuoden aikana valmisteltiin myös sopimustenhallintaohjelmiston käytön laa-
jentamista koko organisaation. Tiedonhallintasuunnittelija aloitti tehtävässään marraskuussa. 
 
Kevään aikana valmisteltiin myös kuntavaaleja, jotka siirrettiin koronavirustilanteen vuoksi järjestettäväksi 
13.6.2021. Loppuvuodesta valmisteltiin alkuvuonna 2022 järjestettäviä aluevaaleja. 
 
Maankäytön palvelut 
Maankäyttöjaosto on kokoontunut alkuvuonna aktiivisesti. Maankäyttöjaosto ja edelleen elinvoimajaosto hy-
väksyivät kunnan kaavoitusohjelman. 
 
Kunnan kaavoitusasioita on vienyt eteenpäin määräaikainen maankäyttöasiantuntija. Kaavoituspäällikön rek-
rytointiprosessi on ollut käynnissä. 
 
Kalliolan ja Panssariportin asemakaavat tulivat lainvoimaisiksi vuonna 2021. Poransaaren asemakaavan val-
misteluaineisto ja kaavaluonnos olivat nähtävillä alkuvuodesta. Kaavan valmistelu jatkui kaavaehdotuksen val-
mistelulla ja selvitysten, mm. kulttuuriympäristöselvityksen laatimisella.  
 
Kunnanhallitus hyväksyi Hattulantien ja Sattulantien risteyksen läheisyyteen sijoittuvan Vihtolan alueen ase-
makaavoitusta koskevan maankäyttösopimuksen. Sopimukseen perustuva asemakaavatyö käynnistyi.  
 
Yksityisten kiinteistönomistajien käynnistämiä rantaosayleiskaavoja kunnan alueella on valmisteilla kahdella 
ranta-alueella. 
 
Poikkeamislupa- ja suunnittelutarve-hakemuksista annettiin tarvittavat lausunnot. 
 
Tukipalvelut 
Siivouspalveluissa panostettiin taloudellisuuteen hoitamalla sijaisuudet vuokratyövoiman sijaan oman henki-
löstön voimin. 
 
Yhteistyö työterveyshuollon kanssa auttaa löytämään ratkaisuja poissaoloihin. Ergonomian ja työturvallisuu-
den vuoksi puhdistuspalvelualalla tehdään kehitystyötä esim. työasentojen, oikeiden työmenetelmien käy-
tössä. Työalueiden mitoitusten tarkistukset ja sitä kautta oikeanlainen työskentelyteho on taloudellisempaa, 
kun työmitoituksia noudatetaan. 
 
Kunnossapitopalvelut 
Varikon toimintaa on johtanut rakennuttajapäällikkö yhdessä projektipäällikön kanssa. Kiinteistötiimin esimies 
vaihtui heinäkuussa. 
 
Varikon toimintaa jatketaan organisatorisesti kahdella tiimillä, joilla molemmilla on tiimiesimiehensä. Malli on 
osoittautunut toimivaksi ja edelleen kehityskelpoiseksi. Varikon kalustossa on kiinni merkittäviä pääomia, jo-
ten kaluston omistamiseen ja hoitamiseen kiinnitetään huomiota varikon toiminnan kehittämisessä jatkossa. 
Toiminnan sisäinen digitaalinen viestintämalli on omaksuttu käyttöön. Malli tukee varikon töiden raportointia. 
 
 
 
Rakennusneuvontapalvelut 
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Rakennusvalvonnan palvelutason kehittäminen on jatkunut, mutta ruuhkat rakennuslupien käsittelyssä ja van-
hat lupa-asiat ovat hidastaneet tätä työtä. Merkittävästi pullonkaulaksi on voitu vahvistaa edelliseltä organisaa-
tiolta uudelle organisaatiolle periytynyt paperinen toimintatapa. Tämä on toisaalta vahvistanut käsitystä digi-
taalisten toimintatapojen ja järjestelmien käyttöönoton välttämättömyydestä. Rakennusvalvonnan henkilökun-
nasta projektityöntekijä irtisanoutui ja toinen siirtyi prioriteettiperusteella Hattula-Kiinteistöjen projektiin. Pois 
lähteneen tilalle uuden henkilön rekrytoimisessa kohdattiin haasteita, joiden vuoksi rekrytointiprosessi siirtyi 
vuoden loppuun. Elokuun lopulla käynnistettiin lupasihteerin haku, lupasihteeri aloitti työnsä joulukuun alussa. 
Rakennustarkastajan rekrytointi käynnistettiin loppuvuodesta. 
 
Ensimmäisellä vuosikolmanneksella solmittiin sopimus Lupapisteen käyttöönotosta, mutta implementoinnin 
yhteydessä kunnan ICT-arkkitehtuurissa paljastui merkittäviä puutteita. Tämä asetti tehdyn ratkaisun kokonaan 
uuteen valoon ja sen seurauksena mahdollinen käyttöönotto siirtyi vuoden 2022 puolelle. Loppuvuonna Trim-
blen Locus-päivitys pilvipohjaiseen Cloud-käyttöliittymään pääsi kunnolla vauhtiin ja tämä toi uusia haasteita 
niin osaamisen, järjestelmän konfiguroinnin kuin käytön opettelunkin suhteen. Käyttöliittymään tunnistettiin 
liittyvän paljon potentiaalia rakennusvalvonnan prosessiorientoituneen toimintatapakehityksen kannalta. 
 
Loppuvuodesta uutena haasteena paljastui merkittäviä puutteita kunnan tietojärjestelmätiedoissa, mutta on-
gelmien laajuudesta, vaikutuksista tai syistä ei saatu tarkempaa selvyyttä. Kiinteistöveropäivitysprojektin tilan-
nekatsaus oli yksi hanke, joka osaltaan mahdollisti asian esille nousemisen. Asioiden selvittelyä tullaan jatka-
maan. 
 
 
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 
 
Kirjasto  
Kirjastopalvelut ovat kuntalaisille tärkeitä ja koronapandemia on entisestään vain lisännyt niiden merkitystä, 
kun ihmiset ovat voineet liikkua vähemmän. Näistä palveluista saatu palaute on pääsääntöisesti hyvää ja kun-
talaiset sekä myös ulkopaikkakuntalaiset arvostavat kuntamme kirjastopalveluita. Digitaitojen merkitys on ko-
rostunut erityisesti vanhemman väestön keskuudessa, joten näiden taitojen ohjaamisessa myös kirjasto on 
pyrkinyt olemaan mukana. AVIn hankerahoituksella järjestettiin mm. Digisampo-kerhoa, joka yhdistelee digi-
taitoja sekä kirjoittamista. Kerhoa pidettiin syksyllä 2021 15 kertaa ja kerho jatkuu myös kevään 2022. Vaikka 
korona hankaloitti jossain määrin myös varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyötä, on sitä pyritty pitämään kuiten-
kin yllä mahdollisuuksien mukaan. Koulujen ja vakan kanssa yhteinen lukuinnostushanke Jaakko Juteinin jalan-
jäljillä - lapsi tarinoiden maailmassa, vei Juteinin koululle mm. Kirjaston vetämää lukupiiritoimintaa. Kirjasto-
auton vierailut kouluilla ovat aina hyvin odotettuja ja koronasta huolimatta vuonna 2021 kirjastoautosta lai-
nattiin yli 22 000 lainaa. Kokonaisuudessaan yleisten kirjastojen tilastot valmistuvat huhtikuun 2022 alussa. 
 
Kulttuuri 
Kunnan kulttuurityö pyrkii tukemaan kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritapahtumiin matalalla 
kynnyksellä. Tärkeitä asioita ovat myös osallisuus ja yhteisöllisyys. Näistä hyvänä esimerkkinä oli kesällä 2021 
toteutettu Luova Hattula -purkutaidenäyttely vanhalla terveysasemalla, jonka tekemiseen osallistui 60 hattu-
lalaista, joista nuorin oli 2-vuotias ja vanhin yli 90. Näyttelyyn tutustui yli 700 vierailijaa.  
Korona on vaikeuttanut ja vähentänyt kulttuuritoimintaa ja tapahtumia jo kaksi vuotta, mutta konsertteja ja 
pieniä tapahtumia on pyritty järjestämään silloin, kun siihen on suinkin ollut mahdollisuus. Vuoden 2021 Hat-
tula-Päivät jouduttiin kuitenkin perumaan jo toisena vuonna peräkkäin. Kulttuurityö on osa Hattulan kunnan 
elinvoimaa ja sitä pyritään tekemään entistä näkyvämmäksi tehokkaamman markkinoinnin ja suunnitelmalli-
suuden avulla. Hattula – suomen kielen kunta –brändi otettiin käyttöön ja sen sanomaa pyritään kirkasta-
maan entisestään kunnan sisällä kuin myös laajemmin, valtakunnallisesti. 
 
Liikunta-, nuoriso- ja kuntalaisyhteistyö 
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Liikunta 
Liikuntapaikkojen hyvä laatu ja nykyaikaisuus sekä kuntalaisyhteistyö ovat tärkeä osa kunnan elinvoima-
työtä. Erityisesti hiihdon olosuhteita kehitettiin toimintavuoden aluksi. Parhaillaan työstetään lähivirkistysalu-
eiden hanketta. Järjestöjen laajojen toimintaryhmien tukemiseksi kartoitettiin toimintavuonna uusia tukimuo-
toja. Tukimuotojen valmistelutyö alkaa vuoden 2022 puolella. 
 
Osana laajempaa strategiatyötä tuotiin golfmahdollisuudet eri golflajeissa paremmin kuntalaisten ja ulkopaik-
kakuntalaisten tietoisuuteen: Kevään ja kesän aikana panostettiin merkittävästi Golfkunta Hattula –brändin 
tunnetuksi tekemiseen. Valtakunnallinen SmartSport arvioi brändityötämme edistykselliseksi koko valtakun-
nan tasolla. 
 
Vuonna 2019 alkaneelle Hattulan senioriliikunnan hankkeelle ei saada enää jatkoa vuoden 2021 jälkeen. Eri-
tyisenä tavoitteena vuonna 2021 oli mahdollistaa uusille käyttäjille uimahallin käyttö yli 70-vuotiaille. Subven-
toituja lippuja hankittiin 2430 kpl ensimmäisen syksyn aikana, yhteensä noin 150 eri seniorille. Hankkeen tu-
loksista tehtiin erillinen tiedote. Liikkuva opiskelu -hanke toisen asteen opiskelijoille oli koronan vuoksi vasta-
tuulessa, myönnettyä avustusta jouduttiin palauttamaan 5600 euroa. Liikkuva varhaiskasvatus -hanke päivä-
kotilapsille toteutui suunnitellusti ja kehitti erityisesti motorisia haasteita omaavien lasten liikuntaa sekä ui-
maopetusta. Onnistunut hanketyö on ainoa mahdollisuus kehittää toimintaa tulevan laskusuhdanteen aikana. 
Hanketyö on onnistunut toistaiseksi hyvin hakujen osalta. Toimintavuoden lopulla laadittiin uusi kolmen vuo-
den suunnitelma liikuntaneuvonnan hankkeelle, jossa yhteistyö yrittäjien ja terveyspalvelujen kanssa on kes-
kiössä. 
 
Nuorisotoimi 
Tavoitteena ollut koulunuorisotyön työmuotojen täsmentäminen saatiin päätökseen. Osallisuusprosessien 
kirjaus vaatii vielä ponnisteluja jatkossa. 
 
Etsivän nuorisotyön muuttuva toimintakentän tulee tulevaisuudessa tiivistyä, jotta se tukee yhä pahenevaa 
syrjäytymisuhan alla olevien nuorten toiminnallisuutta ja osallisuutta entistä paremmin. Nuorten työpajan ja 
etsivän nuorisotyön käytänteet ja prosessit saatiin täsmennyttyä ja kirjattua toimintavuoden syksyllä. Kunta-
kokeilu kehitti osaltaan yhteistyöstä työllisyyspalvelujen kanssa entistä notkeampaa. Pitkäjänteisen nuoriso-
työn edellytys on saada työtekijät pysymään toimessaan pidempään. Toinenkin etsivän nuorisotyöntekijän 
toimi vakinaistettiin. 
 
Ehkäisevässä päihdetyössä tehtävänä on ennaltaehkäistä nuorten päihteiden väärinkäyttöä ja siitä aiheutuvia 
haittoja. Erityisenä painopistealueena on ollut nuuskan käytön ennaltaehkäisy. Koronarajoitukset haittasivat 
tavoitteiden toteuttamista.  
 
Kuntalaisyhteistyö 
Hattulan yhdistysohjelman jalkauttamista on toteutettu Hattula yhdessä -hankkeen toimesta vuoden 2021 
keväästä lähtien. Erityisenä tavoitteena on ollut muodostaa eri asuinalueilla kumppanuuspöytiä, tukea ja tii-
vistää yhteistyötä Hattulan 140 järjestön kanssa sekä tuoda yhdistystoiminnan merkitys eri tahojen tietoisuu-
teen. Toiminnan kehittämisen rahoittamiseen saatiin 80 % tuki Linnanseudun Leader-rahoituksesta. 
 
Hyvinvointisuunnitelma – hyvinvointikertomus 
Laki edellyttää kuntia laatimaan laajan hyvinvointikertomuksen, joka pitää sisällään myös hyvinvointisuunni-
telman. Työtä koordinoi hyvinvointikoordinaattori hyvinvointijohtajan johdolla. Tarkoitus on saada ensi vai-
heessa toimivat prosessit ja suunnittelutyön aikataulutus osaksi jokavuotista toimintaa. Kehittämistyö on pit-
käjänteistä ja vaatii hyvää yhteistyötä eri hallintokuntien kesken. Kehittämistyö on aloitettu, mutta henkilö-
vaihdokset ovat hidastaneet työn etenemistä. 
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 Valtuustoon nähden sitovat määrärahat 
 

 
 
 
Toimintakate palvelualueittain  

 
 
Elinvoimatoimialan talousarvio oli jo lähtökohtaisesti tiukka, ja marraskuussa valtuusto hyväksyikin 350 000 
euron lisämäärärahan. Helmikuussa valtuusto oli jo myöntänyt 200 000 euroa rakennusvalvonnan palveluta-
son kehittämiseen. Lopulta elinvoimatoimialan talous toteutui noin 233 000 euroa muutettua talousarviota 
parempana. 
 
Toimintakulut kasvoivat selvästi, mutta jäivät muutettua talousarviota pienemmiksi. Palvelujen ostoissa näkyy 
lisäksi työterveyshuollon kustannusten nousu mm. koronatestien vuoksi. Lisäksi mm. kylmä ja luminen alku- ja 
loppuvuosi näkyi aineet, tarvikkeet ja tavarat –tiliryhmän kuluissa. Henkilöstökulut jäivät alle alkuperäisen ta-
lousarvion.   
 
Talousarvio ylittyi erityistesti elinvoimatoimialan johtamisessa, kunnossapitopalveluissa sekä liikunta, nuoriso 
ja kuntalaisyhteistyössä. Elinvoimatoimialan johtamisen osalta ylitys selittyy osittain uuden toimialarakenteen 
myötä uudelleen kohdistetuilla henkilöstökuluilla. Kunnossapitopalveluiden budjettia rasitti mm. yllä mainittu 
luminen ja kylmä talvi. Erityisesti tukipalvelut onnistuivat sen sijaan saavuttamaan arvioitua paremman toi-
mintakatteen, ja myös rakennusvalvonnan kustannukset jäivät lopulta selvästi ennakoitua pienemmäksi. Ra-
kennusvalvonnan pientä toteumaprosenttia selittää, että palvelutason kehittämiseen myönnetystä 200 000 
eurosta käytettiin vuonna 2021 vain noin 15 %. 
 
Henkilöstömäärä 
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 Sitovat toiminnalliset tavoitteet  
 

Strateginen 
päämäärä 

Talousarviovuoden 
2021 tavoite 

Arviointikriteerit/mittarit Vastuuhenkilö Raportointi 

Asiantuntijuuden 
johtaminen 

Hyvinvoiva työntekijä. 
Työhyvinvoinnin paranta-
minen. Esimiesvalmen-
nus. 

Työhyvinvointitulokset. Sai-
rauspoissalojen vähentyminen 
25 %. 

Elinvoimajohtaja, 
talous- ja henkilös-
töpäällikkö. 

Parempi työyhteisö –kysely to-
teutettiin syksyllä.  
 
Koko kunnan tasolla sairauspois-
saolojen määrä kasvoi edellis-
vuoteen verrattuna n. 17 % joh-
tuen mm. loppuvuoden koronati-
lanteesta. 

Verkostoitunut ja 
luotettava kump-
pani. Mukautuvat 
palvelut. 

Positiivinen kuntakuva. 
Hattula tunnetuksi pal-
velu- ja neuvonta-alttiina 
joustavana kuntana, 
missä on hyvä asua ja 
yrittää. Jokaiselle palve-
lualueelle on asetettava 
1-3 tärkeintä tavoitetta, 
joilla mainetta ja kunta-
kuvaa parannetaan. Ta-
voitteet on asetettava 
1.1.2021 mennessä. 

Kuntaliiton (vast.) kyselyt mm. 
yritysbarometri ja yrittäjien ja 
muiden sidosryhmien antama 
suora palaute 

Elinvoimajohtaja Uusien yritysaloitteiden esittely 
kehitysyhtiön toiminnan puit-
teissa, siirtyi kehitysyhtiön perus-
tamisen viivästyttyä. 

Mukautuvat palve-
lut 

Osallistuvan budjetoinnin 
malli valmistellaan niin, 
että se voidaan ottaa 
käyttöön heti vuoden 
2021 alusta 

Osallistuvan budjetoinnin malli 
käyttöönottovalmis vuoden lo-
pussa. 

talous- ja henkilös-
töpäällikkö 

Osallistuvan budjetoinnin toteu-
tustapoja selvitettiin. Vuoden 
2022 talousarvioesitykseen sisäl-
tyy osallistuvan budjetoinnin 
määräraha ja malli valmis käyt-
töönotettavaksi. 

Verkostoitunut ja 
luotettava kump-
pani. Mukautuvat 
palvelut. Jatkuva 
arviointi. 

Elinvoimainen Hattula. 
Elinvoimaohjelma laadi-
taan ja hyväksytään val-
tuustossa 1.3.2021 men-
nessä. 

Kunnan veto- ja pitovoiman ke-
hittyminen. Käytetään yleisiä 
mittareita kuten yritysbaro-
metri, väestökehitys ja verotu-
lokehitys. Osana ohjelmaa voi 
kehittää lisämittareita tai tun-
nuslukuja. 

Elinvoimajohtaja Elinvoimaohjelma käynnistyy 
kaavoitusohjelman ja –strategian 
päivittämisellä. 

Hattula on rakenta-
misen kannalta 
matalan kynnyksen 
kunta. 

Lupaprosessien nopeut-
taminen ja joustavaksi 
tekeminen. Palveluasen-
teen kehittäminen. 

Rakennus- ja toimenpideluvat 
sekä muut luvat, käsittelyaika 
4–5 viikkoa. 
 
Asiakastyytyväisyysmittari 

Elinvoimajohtaja, 
rakennustarkastaja 

Kaavoituksen täsmentäminen 
vastaamaan kunnassa asuvien ja 
yrittäjien tarpeita. Useita kaavoi-
tusprojekteja saatettu vireille. 

Verkostoitunut ja 
luotettava kump-
pani. Mukautuvat 
palvelut. Jatkuva 
arviointi. 

Maapoliittisen ohjelman 
toimeenpano käytän-
nössä. Joustavat ja no-
peat maankäytön palve-
lut. 

Kaavoituksen sekä maankäytön 
joustavuus, nopeus ja moni-
puolisuus. Myytyjen, vuokrat-
tujen ja muiden tonttien luku-
määrät. 

Elinvoimajohtaja, 
kaavoituspäällikkö 

Vuoden aikana on viety useita 
kaavoitusprojekteja eteenpäin 
(mm. Panssariportti, Kalliola, Ku-
hamaja, kaavoituskatsaus) 

Jatkuva arviointi Talouden tasapainotta-
vat toimenpiteet toteu-
tetaan talousarvion mu-
kaisissa kohdissa. 

Seurataan taloudellisia vaiku-
tuksia. 

Elinvoimajohtaja, 
talous- ja henkilös-
töpäällikkö. 

Budjettiin sisältyneet talouden 
tasapainottamistoimet ovat to-
teutuneet vain osittain. 

Mukautuvat palve-
lut. Jatkuva arvi-
ointi. 

Tukipalveluiden tasovaa-
timusten määrittely/tar-
kistus (taloudelliset ja 
laadulliset mittarit) 

Taloudelliset ja laadulliset tun-
nusluvut. 

Elinvoimajohtaja, 
ateriapalvelu-
esimies, siivous-
työnjohtaja 

 

Mukautuvat palve-
lut. Jatkuva arvi-
ointi. Verkostoitu-
nut ja luotettava 
kumppani 

Monipuoliset palvelut. 
Kuntalaisten ja kylien ak-
tivointi. 

Vuoden aikana pitää arvioida 
toiminnan vaikutukset. Mitkä 
aktiviteetit ovat kehittyviä tai 
laskevia. 

Elinvoimajohtaja, 
kirjasto- ja kulttuu-
ripäällikkö, liikunta- 
ja vapaa-aikapääl-
likkö. 

Kumppanuuspöytiä 4:llä asuin-
alueilla. Saman verran lisää suun-
nitteilla 2022. Osallisuuskyselyyn 
vastasi 225 kuntalaista. Osalli-
suusluku 77/100. 
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3.4 Hyvinvointitoimiala 
 
Toimielimet: Hyvinvointilautakunta, varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto, perusturvajaosto 
Palvelualueet: Sosiaalipalvelut, perusopetus ja varhaiskasvatus, terveyspalvelut 
Tilivelvolliset: Hyvinvointijohtaja, sosiaalipalvelupäällikkö, johtava rehtori, hallintolääkäri  
 

 Valtuustoon nähden sitovat määrärahat 
 

   
 
Toimintakate palvelualueittain  

 
  
Henkilöstömäärä 
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 Olennaiset tapahtumat 
 Hyvinvointitoimialan johtaminen 

  
Edellisenä syksynä valittu hyvinvointijohtaja irtisanoutui koeajan puitteissa 25.4.2021. 
Hyvinvointijohtajan tehtäviä suunniteltiin jaettavaksi johtavalle palvelualuepäälliköille, mutta toiminnan suju-
vuuden varmistamiseksi 16.9.2021 valtuusto määräsi vt. hyvinvointijohtajan 1.10.2021-31.12.2022 väliseksi 
ajaksi. 
  
Hallintolääkärin viran täyttäminen on ollut ongelmallista.  Virka täytettiin 14.7.2021. Virkaan valittu lääkäri aloitti 
työnsä 1.10.2021 ja irtisanoutui virasta 31.12.2021 
  

 Sosiaalipalvelut  
Sosiaali- ja työllisyyspalvelualueiden vuosi 2021 oli Hattulan uuden organisaation käytäntöön panon ja maailmaa 
kiertäneen COVID-19-viruksen aikaa. Lisäksi eduskunta hyväksyi voimaanpanolain hyvinvointialueista, jotka aloit-
tavat vuoden 2023 alusta ja tuottavat sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimen palvelut jatkossa Suomessa.  
 
Hattulan kunnan organisaatiomuutoksen myötä sosiaali- ja työllisyyspalveluiden palvelualueesta on 1.10.2020 
alkaen vastannut sosiaalipalvelupäällikkö. Terveydenhuollon palvelualueen palvelualuepäällikkönä toimii hallin-
tolääkäri. Hyvinvointitoimiala on laaja (entinen sivistys ja perusturva) ja sen toimialajohtajana toimii hyvinvointi-
johtaja. 
 
Sosiaalipalveluiden palvelualueen tulosvastuulliset palveluyksiköt ovat sosiaalityö (lasten, perheiden ja aikuisten 
palvelut), vammais- ja kehitysvammapalvelut (vammaispalveluiden sosiaalityö, kehitysvammaisten asumis- ym. 
palvelut), koti- ja asumispalvelut (ikäihmisten palvelut) ja työllisyyspalvelut. Sosiaalitoimen palvelut tuotetaan 
suurimmaksi osaksi omana toimintana, mutta myös maakunnallisesti yhteisiä ulkoistettuja palveluita ovat mm. 
perheoikeudellinen yksikkö, virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys ja perhehoitoyksikkö Kanerva. Lisäksi pal-
veluita on mahdollista hankkia asiakkaan yksilöllisen tarpeen ja hänen tilanteestaan tehdyn palvelutarpeen ar-
vion perusteella ostopalveluina.  
Sosiaalihuoltolailla turvataan kaikkien ikäryhmien palveluja. Sosiaalihuoltolaki määrittelee ne tuen tarpeet, joihin 
vastaamiseksi sosiaalipalveluja on järjestettävä. Edelleen laissa säädetään, millaisin sosiaalipalveluin tuen tarpei-
siin vastataan. Asiakkailla on oikeus niihin palveluihin, joilla turvataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo 
sekä lapsen terveys ja kehitys. 
 
Suuri osa sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista on ns. määrärahasidonnaisia palveluja, joiden myöntä-
misessä kunta voi käyttää harkintaa. Palvelujen myöntämisen tukee kuitenkin aina perustua yksilölliseen palve-
lutarpeen arviointiin. 
 
Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuoltoon sisältyvät sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 
sekä yleis- ja erityislainsäädännön mukaisen sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut. Sosiaalihuoltolaki on yleislaki, 
jonka perusteella myönnetään sosiaalihuollon palveluja niitä tarvitseville henkilöille, ominaisuuksista tai vam-
moista riippumatta. Sosiaalihuoltolaki koskee sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia ja niihin 
liittyviä toimintoja. Näiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosi-
aalista turvallisuutta ja toimintakykyä. 
  
Sosiaalityö 
Lasten, perheiden ja aikuisten palvelut 
Koronapandemian vaikutukset ovat leimanneet edelleen työskentelyä sosiaalityön palveluissa. Koronan myötä 
asiakkaiden haasteet ovat jonkin verran lisääntyneet ja muuttaneet muotoaan. Sosiaalityön henkilökunta on 
työskennellyt mahdollisuuksien mukaan etänä ja toimistolla työskentelyä on porrastettu korona-altistumisten 
ehkäisemiseksi. Asiakkaille on turvattu kuitenkin koko ajan palveluiden saatavuus. 
 
Sosiaalityön käyttösuunnitelma on peilannut vuodelle 2021 osalta hyvinvointisuunnitelmaan, tosin koronan 
vuoksi kaikkea suunniteltua ei ole voitu toteuttaa.  
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Koko sosiaalityön yksikön tavoitteena on ollut kehittää toiminnallisia ryhmiä erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. 
Olohuone-ryhmä on sosiaalista kuntoutusta ja ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä, ja ryhmä on vakiinnut-
tanut paikkansa kunnan palvelutarjonnassa. Uutta ryhmätoimintaa on toteutettu perhetyön, nuorisotyön, etsi-
vän nuorisotyön ja työllisyyspalveluiden yhteistyönä. Uusimpana tulokkaana kehitettiin ryhmätoimintaa lapsi-
perheiden kotipalvelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Ryhmätoimintaa on jouduttu rajaamaan koronan 
vuoksi, mutta asiakkaille on kuitenkin voitu tarjota yksilöllistä tukea ja kuntoutusta ryhmätoiminnan tilalle.  
 
Lasten ja perheiden palvelut  
Perheneuvolan tavoite on ollut suunnata työskentelyä enemmän hoidolliseen suuntaan, ja tämä on käyntimää-
rien valossa toteutunut. Lisäksi perheasioiden sovitteluun liittyvät tapaamiset ovat lisääntyneet. Tapaamisia oli 
vuoden 2021 aikana 30 kpl. Lastenpsykiatrin konsultaatiot ovat jatkuneet ostopalveluna yhtenä päivänä kuukau-
dessa.  
 
Perheneuvolassa aikuisten käynnit on toteutettu pääosin etäyhteyksin. Lasten tapaamiset ja perhekäynnit on 
järjestetty toimistolla. Pari- ja perheterapeutti työskentelee Hattulassa ostopalveluna tarjoten lähipalvelua kor-
vaten Hämeenlinnassa palvelua tuottaneen seurakunnan neuvottelukeskuksen aikaisemmin tuottaman palve-
lun.  
 
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaina syys-joulukuussa oli kerrallaan 15 perhettä (vuonna 2020 8–11 perhettä, 
vuonna 2019 enimmillään 19 perhettä), jotka kaikki saivat palvelua sosiaalihuoltolain perusteella. Korona on vai-
kuttanut kotipalvelun työtilanteeseen siten, että osa perheistä on laittanut käynnit tauolle. Perheille, joissa on 
voitu käydä, on tarjottu tiheämpiä käyntejä. Lapsiperheiden kotipalvelua kehitetään edelleen tarkoituksena li-
sätä moniammatillista yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun ja nuorten työllisyyspalveluiden kanssa.   
 
Perhetyö painottui perheiden yhteisten sääntöjen luomiseen, vanhemmuuden tukemiseen ja vahvistamiseen 
sekä lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemiseen ja vapaa-ajan toiminnan ohjaamiseen. Jälkihuollossa toiminta 
oli arjen hallintaan sekä mahdollisen työ- tai opiskelupaikan löytämiseen tukemista. Perhetyön yhteistyötahoja 
ovat muun muassa neuvola, varhaiskasvatus, opettajat, koulukuraattorit, lasten ja nuorten psykiatrian ja neuro-
logian poliklinikat (ja tarvittaessa osastot), A-klinikka, Kela, perheneuvolan sosiaalityöntekijä, psykologi ja perhe-
terapeutti sekä nuorisotyö. Jälkihuollossa yhteistyötahona on ollut myös työllisyyspalvelut.  
 
Perhetyössä on käyttösuunnitelman mukaan tehty alkuvuoden aikana prosessikuvauksia ja palvelumuotoilua, 
tarkoituksena resurssien entistä tarkoituksenmukaisempi käyttö.  Lisäksi perheohjaajat osallistuvat palvelutar-
peen arviointityöhön yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. 
 
Lastensuojelun asiakasmäärät ovat pysyneet samalla tasolla kuin vuosi sitten. Sosiaalihuoltolain mukaisten asiak-
kaiden määrä on kasvanut. Lastensuojeluilmoitusten määrä on ollut lievässä kasvussa. Kodin ulkopuolelle sijoi-
tettuja lapsia oli yhteensä 14 lasta 31.12.21 (vuonna 2020 17 lasta, vuonna 2019 yhteensä 25 lasta), joista huos-
tassa olevia 11 lasta (vuonna 2020 12 lasta). Lastensuojelun jälkihuollossa oli 11 lasta. 
 
Aikuisten palvelut  
Perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle vuonna 2017 ja ehkäisevä sekä täydentävä toimeentulotuki jäivät kuntien 
ratkaistavaksi. Yhteistyössä Kelan kanssa on ollut monenlaisia haasteita.  Kela ei aina hyväksy sellaisia asiakkaan 
menoja, jotka ovat kunnassa olleet perustoimeentulotuessa hyväksyttäviä menoja ja näin asiakas joutuu mo-
nesti kohtuuttomaan tilanteeseen Kelan taholta ja kunnassa ”paikataan ” Kelan päätöksiä. Näin myös Kelalle 
kuuluvia toimeentulotuen kustannuksia siirtyy kunnille. 
 
 Aikuissosiaalityössä on kehitetty malli aktivoivaan välitystiliin, mikä tarkoittaa taloudellista ja ohjauksellista tuki-
tointa asiakkaille, joilla on haasteita taloudenpidossa. Aktivoivaan välitystili -palveluun on otettu uusia asiakkaita 
ja työskentely on ollut tavoitteellista ja moniammatillista. Aikuissosiaalityössä oli vuoden jatkoajalla ASTA-hanke, 
jonka tavoitteena on vähentää vuokra-asukkaiden vuokrarästien määrää ja sitä kautta vaikuttaa häätöjen mää-
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rään.  ASTA-hanke on ollut tuloksellinen ja vuokra-asujia on saatu tuettua aikaisemmassa vaiheessa. Tämän vuo-
den tavoitteena ASTA-hankkeessa on ollut kehittää kuntalaisille tarjottavaa talousneuvontaa, muun muassa ryh-
mätoimintaa.  
 
Aikuissosiaalityössä työllisyyden kuntakokeilun alkaminen 1.3.2021 on laajentanut työntekijöiden työnkuvia, li-
sännyt päätöksentekoa ja asiakkaita, sekä tuonut uusia tietojärjestelmiä opeteltavaksi. Työ- ja toimintakyvyn 
arviointeja on tehty edelleen moniammatillisessa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa, jotta eläkkeelle kuulu-
via henkilöitä ei olisi työttöminä työnhakijoina ja pääsisivät oikeiden etuuksien piiriin. Tämäkin moniammatilli-
nen työskentely on tuottanut onnistumisia.  
 
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakasmäärissä on ollut pientä kasvua viime vuoteen verrattuna. Asiakkaita on 
tavattu pääasiassa kasvotusten, vain pieni osa asiakkaista on korona-aikana halunnut puhelinkontaktin tapaa-
misten sijaan. Tällä hetkellä työskentelyn pääpaino on mielenterveyden haasteissa. Sosiaalisen kuntoutuksen 
Olohuone-ryhmän toiminta on ollut keskeytyksissä koko alkuvuoden. Matalan kynnyksen sosiaalisen kuntoutuk-
sen kohtaamispaikka Lähiötuvan toiminta alkoi Koronasulun jälkeen uudelleen kerran viikossa ensin ulkona ja 
myöhemmin supistetusti sisätiloissa. Loppuvuodesta palvelu jouduttiin laittamaan taas tauolle koronatilanteen 
huononnuttua.  
 
Aikuissosiaalityössä on aloitettu ryhmätoiminta ”Kukkarot kuosiin” 10/2021 alkaen. Ryhmä on aluksi suunniteltu 
kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille, mutta jatkossa on tarkoitus laajentaa ryhmätoimintaa myös muille asiak-
kaille. Ryhmän vetäjät ovat saneet jo paljon positiivista palautetta ryhmäläisiltä.  
 
Avopalveluohjauksessa asiakasmäärät on pysyneet melko ennallaan. Ryhmätoiminnat ovat koronan vuoksi olleet 
minimissä, mutta asiakastapaamisia on hoidettu myös kasvotusten. Lisäksi alkuvuodesta järjestettiin koronara-
joitukset huomioiden kaksi erillistä toimintatuokiota kuntalaisille hiihtotapahtuman ja makkaranpaiston mer-
keissä.  
 
Avotyöntekijöitä oli viimeisellä vuosineljänneksellä 20 kappaletta, määrä on pysynyt melko muuttumattomana.  
  

  2020 2021 
Lapsiperheiden kotipalvelut -perheitä 15 23 
Pari- ja perheterapeutin perheitä 44 71 
Pari- ja perheterapeutin käynnit 127 167 
Lastensuojelun perhetyön perheet 20 26 
Sosiaalihuoltolain perhetyön perheet 25 31 
Lastensuojelun asiakasmäärä 113 94 
Sosiaalihuoltolain mukainen asiakasmäärä perhepalveluissa 71 78 
Lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenotot 242 245 
Palvelutarpeen arviointeja 133 140 
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä 24 22 
Lastensuojelun jälkihuollon asiakasmäärä 7 11 

Taulukko 1. Tunnuslukuja lapset ja perheet 
  
  
Vammais- ja kehitysvammapalvelut 
  
Vammaispalveluissa toteutettiin alkuvuodesta asiakastyytyväisyyskysely, jonka tavoitteena oli saada tietoa asiak-
kaiden kokemuksista vammaispalveluiden toiminnasta. Kyselyn vastausprosentti oli noin 15 %, joten vastausten 
perusteella tehtävät johtopäätökset olivat suuntaa antavia, mutta eivät yleistettävissä olevia. Kyselyn johtopää-
tösten ja viranhaltijoiden asiakaskokemusten perusteella sosiaalityön toiminnan kehittämiseksi asetettiin uusia 
tavoitteita mm. palveluohjauksen tehostamisen ja erityislapsiperheiden riittävän tukemisen osalta.  
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Vammaispalveluiden sosiaalityön tiimi täydentyi helmikuussa, kun sosiaalityöntekijä sai työparikseen uudessa 
virassa aloittaneen sosiaalipalveluohjaajan. Henkilöstöresurssin vahvistamisen avulla asiakastyötä kyettiin tehos-
tamaan etenkin palveluohjauksen osalta. 
 
Asiakastapaamisia on voitu toteuttaa olosuhteista huolimatta suhteellisen tavalliseen tapaan, pääpaino on ollut 
kotikäynneissä. Asiakkuuksia on alkanut ja päättynyt, mutta asiakasmäärä on pysynyt melko samana.  Vammais-
ten sosiaalityössä tehtiin vuoden aikana määrätietoisesti töitä sen eteen, että asiakkaiden luottamusta vammais-
palveluihin saataisiin vahvistettua, sekä kehitettyä yhdenmukaisia linjauksia palvelujen ja tukien myöntämisperi-
aatteisiin. Vuoden aikana valmistelussa olleet Hattulan vammaispalveluiden soveltamisohjeet hyväksyttiin toteu-
tettaviksi 1.1.2022 alkaen. 
 
Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelusuunnitelmien päivittäminen on edennyt aikataulusuunnitelman mukaisesti 
siten, että tavoitteena on saada kaikki palvelusuunnitelmat ajan tasalle 2022 kevääseen mennessä.  
Vammaispalveluiden, perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja sosiaalityön moniammatillinen työryhmä on luo-
nut uusia toimintamalleja tiimi- ja asiakastyön kehittämiseksi tulevaisuudessa mm. palveluiden esitteleminen 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lapsien vanhemmille. 
 
Juteinikodin ruokahuollon toteutus siirtyi 1.2.2021 kunnan ateriapalvelujen vastuulle. Ateriat tulevat keskuskeit-
tiöltä ja yhdistelmätyöntekijä huolehtii ruokahuoltoon liittyvien tehtävien hoitamisesta sekä Juteinikodin tilojen 
siisteydestä ja puhtaudesta. Viikonloppuisin Juteinikodin ohjaajat huolehtivat ruuan lämmittämiseen, tarjoiluun 
ja astioiden puhdistamiseen liittyvistä tehtävistä. 
 
Kehitysvammaisten päivätoiminta on pystytty lähes koko vuoden ajan toteuttamaan voimassa olevat suositukset 
ja rajoitukset huomioiden toimintakeskus Säpinän tiloissa. Erityishuoltolain mukaisten palveluiden tarve lasten ja 
nuorten osalta kasvoi vuoden aikana.  
 
Kaikessa toiminnassa noudatettiin STM:n, AVI:n ja THL:n koronaan liittyviä ohjeita ja suosituksia. Rokotussuojan 
saaminen vähensi koronan mahdolliseen tarttumiseen liittyvää henkistä stressiä. Läheisten vierailut suunniteltiin 
ja järjestettiin asiakkaan yksilöllinen tilanne huomioiden ja omaisia tiedotettiin säännöllisesti koronatilanteen 
vaikutuksista Juteinikodin asiakkaiden arkeen.  
 
Sijaisten huono saatavuus sekä pitkäaikaisiin että äkillisiin sijaisuuksiin oli iso kuormitustekijä koko vuoden ajan. 
Henkilöstö osoitti suurta sitoutumista työnantajaansa kohtaan joustamalla jatkuvasti omasta vapaa-ajastaan te-
kemällä tuplavuoroja ja lisävuoroja vapaapäivinään. Kulunut vuosi oli myös jatkuvasti muuttuvan koronatilan-
teen ja sen aiheuttamien muutosten vuoksi henkilöstön työssäjaksamisen ja työyhteisön hyvinvoinnin osalta 
haastava ja muistutti meitä siitä, että työssä tarvittavan tiedon saaminen, toinen toistemme tukeminen ja yh-
teisten asioiden yhdessä jakaminen ja tekeminen ovat merkityksellisiä asioita työssäjaksamisen ja työyhteisön 
hyvinvoinnin kannalta. 
  
Kotihoito- ja asumispalvelut 
Korona ja sen mukanaan tuomat rajoitukset ovat olleet läsnä Kotihoito- ja asumispalveluissa koko vuoden ai-
heuttaen suuria haasteita henkilöstön riittävyydessä. Henkilöstö on joustanut kiitettävästi tehden tuplavuoroja 
ja joustanut muutenkin työvuorojärjestelyissä, koska ulkopuolisia sijaisia on ollut vaikea saada. Asumispalvelui-
den ja kotihoidon asiakkaille aloitettiin kolmansien koronarokotusten pistäminen lokakuussa. Kaikessa toimin-
nassa on noudatettu STM:n, AVI:n ja THL:n koronaan liittyviä ohjeita ja suosituksia.  
 
Kuntotuulian uusi sairaanhoitajan toimi saatiin täytettyä syksyn aikana. Vuoden alussa Willa Katinalaan palkattiin 
neljä uutta hoiva-avustajaa vanhuspalvelulain mukaisesti. Kotihoitoon saatiin kesäkuussa neljä uutta lähihoitajan 
tointa. Uudet hoitajat aloittivat syyskuun aikana. Keväällä saatiin lupa ostaa yksityisiltä kotihoidon palveluntuot-
tajilta käyntejä, mutta heidän resurssinsa ovat olleet todella rajalliset. Vuoden 2021 alussa saatiin uusi vakanssi 
varahenkilöön, joita nyt on kymmenen lähihoitajaa. Varahenkilöt ovat korvanneet erilaisista syistä johtuneita 
poissaoloja. Varahenkilöstö on ollut myös hyvänä apuna koronakaranteenista johtuvissa poissaoloissa. Varahen-
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kilöt työskentelivät kesälomakauden ajan kolmea lukuun ottamatta yksiköissä korvaamassa vuosilomista johtu-
via hoitajatarpeita, eikä heidän työpanostaan pystytty käyttämään akuuttien poissaolojen korvaamiseen. Viikon-
loppujen varallaoloja ei myöskään kesäaikana pystytty järjestämään.  
 
Ruuhkaisa asiakastilanne ympärivuorokautisessa hoivassa saatiin osittain purettua ostopaikkojen myötä. Osto-
palveluna sijoitettuja asiakkaita oli vuoden aikana Ilonpisarassa 4 henkilöä, Parolanpuistossa 6 ja Ilveskodissa 1 
henkilö.  
  
Tehostetun asumispalvelun odotusajoissa mentiin yli kolmen kuukauden rajan yhteensä viiden henkilön osalta. 
Tehostetun asumispalvelun kilpailutus prosessi aloitettiin kesän alussa ja päätöksentekoon hankinta saatiin lop-
puvuonna. Suunnitelmissa ollutta oman tehostetun asumispalvelun suunnittelua ei aloitettu lainkaan. Tämä vai-
kutti myös siihen, että valtuustoon nähden sitova tavoite ostopalvelupaikkojen vähentämisestä ei toteutunut. 
Kuitenkin tavoite, että vain 7 % hattulalaisia, yli 75- vuotiaita, asuu tehostetussa asumispalveluissa.  
  
Palveluohjauksessa asiakkaiden yhteydenotot lisääntyivät kotihoidon asiakasmäärän kasvaessa. Palvelutarpeen 
arviointikäyntejä tehtiin vuoden aikana yhteensä 212 kappaletta, joista 77 oli arviointikäyntejä, 103 hoivatakuun 
arviointikäyntejä ja 46 omaishoidontuen arviointikäyntejä koronasta huolimatta. Huoli-ilmoituksen perusteella 
palvelutarpeenarviointikäyntejä tehtiin 15 kappaletta.  Arviointikäynnit pystyttiin toteuttamaan lain vaatimassa 
määräajassa. 
  
Omaishoidontuen piirissä oli 65 vuotta täyttäneitä hoidettavia vuoden aikana yhteensä 52 asiakasta. Kokonais-
määrä lisääntyi yhdeksällä edellisvuoteen verrattuna. Uusia sopimuksia tehtiin vuoden aikana 17 kappaletta ja 
yhteensä 15 sopimusta päättyi. Vuoden 2021 lopussa omaishoidontukea saavia oli yhteensä 37 (36 vuonna 
2020), joista 23:lla on muistisairaus. Omaishoidettavien keski-ikä oli 80 vuotta ja omaishoitajien 72,5 vuotta. 
Omaishoitajista 31 oli hoidettavan puolisoita, kuudessa perheessä asiakkaan lapsi toimi omaishoitajana. Omais-
hoitajan vapaat on järjestetty Kuntotuulia-jaksoina tai päivätoimintana hoitajan ja hoidettavan toivomuksen mu-
kaan. Kaikille uusille ja vuoden aikana tavatuille omaishoitajille tarjottiin mahdollisuutta käyttää myös perhehoi-
toa tai sijaisomaishoitajaa omaishoitajan vapaapäiviin. Perhehoitoa ei vuoden aikana käyttänyt kukaan, uusia 
sijaisomaishoidon sopimuksia solmittiin vuoden aikana yksi ja kuusi perhettä käytti sijaisomaishoitajaa säännölli-
sesti.  
Omaishoitajille tarjottiin mahdollisuutta kymmeneen maksuttomaan uimahallikäyntiin, etua käytti vuoden ai-
kana 11 omaishoitajaa. Syksyllä kaikille omaishoitajille lähetettiin kutsu terveystarkastukseen. Korona-tilanteen 
vuoksi terveystarkastukset siirrettiin pidettäviksi vuoden 2022 puolella. 
Kotihoidossa asiakasmäärät ja käynnit ovat lisääntyneet huomattavasti. Asiakaskäyntien määrä vuoden aikana 
oli 92 416, välitön asiakastyöaika oli 28 291 tuntia (vuonna 2020 tunteja 25 104). Keväällä käyntimäärä/vrk oli 
249 ja syksyllä käyntimäärä / vrk oli 275 (vuonna 2020 195 käyntiä / vrk).  
  
Kotikuntoutusta on toteutettu koronasta huolimatta. Kotikuntoutusta toteuttaa muun kuntouttamisen ja ryh-
mien vetämisen ohessa yksi fysioterapeutti. 
  
Kotiutustiimin toiminta on jäänyt osaksi kotihoidon toimintaa. Se on turvannut asiakkaiden turvallisen kotiutu-
misen. Asiakkaita on ollut keskimäärin yhdeksän kuukaudessa, asiakkuuden kesto on ollut keskimäärin 13 vrk ja 
uusia asiakkaita on ollut keskimäärin viisi kuukaudessa. 
Joulukuussa otettiin käyttöön viisi Evondos-lääkerobottia. Robottien käyttöönotolla on tavoitteena tehostaa ko-
tihoitoa ja saada kohdennettua hoitoa sitä eniten tarvitseville. Robottien hyödyistä saamme tuloksia vuoden 
2022 puolella. 
  
Päiväkuntoutus oli suljettuna alkuvuoden 26.4.2021 saakka, jonka jälkeen pystyttiin toimimaan erityisjärjeste-
lyin. Toisen kerran päivätoiminta jouduttiin sulkemaan 8.12.2021 alkaen korona tilanteen muuttuessa huonom-
maksi. 
  
Vammais- ja kehitysvammapalveluiden ja kotihoito- ja asumispalveluiden suoritteita: 
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*Kotihoidon käyntimäärä sisältää tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon käyntien lisäksi muistihoitajan ja psykiatri-
sen sairaanhoitajan käynnit 
  
Työllisyyspalvelut  
  
Työllisyyspalveluissa vuosi 2021 on ollut suurta muutosten aikaa. Työllisyyden kuntakokeilu on tuonut valtavasti 
uutta mukanaan. Paljon on ollut opeteltavaa ja koko toimintakulttuuri on kokenut suuren muutoksen. Loppu-
vuodesta järjestelmien käyttö ja uudet toimintamallit olivat jo selkeästi vahvemmin hallinnassa. 
Kunnassa on ollut käytössä työllisyysseteli ja se sai rinnalleen kuntalisän, joka on vastaavanlainen tuki yhdistyk-
sille. Työllisyyspalvelut olivat mukana järjestöpäivillä lokakuussa kertomassa työllisyyspalveluiden palveluista ja 
kuntalisästä. 
Ketterimmät työllisyysohjelmakautta 2020–2021 jatkettiin vuodella eteenpäin. Teemme yhdessä -hankkeeseen 
ohjattiin 15 asiakasta marraskuun puoliväliin mennessä, jonka jälkeen hankkeeseen ei voitu enää ohjata, koska 
hanke päättyy tammikuussa 2022. 
  
Työllisyyspalveluissa järjestettiin Suuntana työelämä -tapahtuma 24.11.2021 yhteistyössä etsivän nuorisotyön ja 
aikuissosiaalityön sekä eri työllisyyden toimijoiden kanssa. Tapahtuman tarkoitus oli tehdä uudistuneet työlli-
syyspalvelut tutuiksi. Tapahtumassa oli myös mahdollisuus päästä työhaastatteluun. Paikalla oli n. 50 osallistujaa 
ja palaute oli pääosin hyvää. Tapahtuma toteutettiin terveysturvallisesti määräyksiä noudattaen. 
  
Työllisyyden kuntakokeilu 
Työllisyyden kuntakokeilu alkoi 1.3.2021, johon asiakassiirrot tehtiin 13.-14.3.2021 Kaikkiaan TE-toimistosta siir-
tyi työllisyyspalveluiden asiakkuuteen 254 hattulaista työnhakijaa. Asiakassiirroissa oli haasteita ja kaikki kunta-
kokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat eivät siirtyneet TE-toimistosta automaattisessa asiakasajossa. Asiakkaita on 
siirretty TE-toimistosta pitkin vuotta, etenkin loppuvuodesta asiakkaiden määrä lähti kasvuun nousten korkeam-
maksi kuin kuntakokeilun alkaessa, alimmillaan työnhakijoita oli noin 218.  Työllisyyden kuntakokeilun tehtävät 
laajenivat 1.10.2021, sillä osa työttömyysturvaan liittyvistä peruslausunnoista, joihin ei liity harkintaa, siirtyivät 
työllisyyspalveluiden vastuulle. Työllisyyden kuntakokeilussa tehtiin yli 150 palveluihin ohjausta, joista 14 palkka-
tuettuun työhön, osaan palveluista ei voitu tehdä ohjauksia valitsevan tilanteen vuoksi. 
TYP- yhteistyötä kuntakokeiluun kuulumattomien asiakkaiden osalta tiivistettiin TE-toimiston kanssa.  
  
Työpajatoiminta 
Työpajatoiminta on ollut käynnissä koko vuoden, lukuun ottamatta kesällä ja vuoden vaihteessa olleita lyhyitä 
taukoja. Alkukesästä tehtiin päätös uudesta leasingautosta työpajatoimintaan, autoa ei ole kuitenkaan vieläkään 
toimitettu. Syksyn aikana työpajatoiminnassa sisään ajettiin uutta asiakashallintajärjestelmää Walmua. Walmu 
on myös käytössä työllisyyspalveluissa niiden asiakkaiden osalta, jotka ovat kuntouttavassa työtoiminnassa muu-
alla kuin työpajalla. Työpajalla on käytetty asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arviointiin Kykyviisaria, jota käyte-
tään myös valtakunnallisesti työllisyyden kuntakokeilussa. 
Marraskuussa kuntouttavassa työtoiminnassa oli 30 asiakasta. 
Nuorten työpajatoiminnassa on kehitetty edelleen matalan kynnyksen työhönvalmennusta, josta on saatu hyviä 
tuloksia. Valmennukselle on ollut kysyntää, vaikkei sitä ole sosiaalisessa mediassa markkinoitu. Nuorten työpaja-
toimintaa saatiin vakanssi vakituiselle ohjaajalle. Nuorten työpajatoimintaan myönnettiin valtionavustushakukel-
poisuus.  
  
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteina oli nuorisotyöttömyyden laskeminen, jossa onnistuimme hyvin, nuorten 
työttömyys on laskenut huomattavasti. Tavoite 10 % vähemmän alle 25- vuotiaita työttömiä saavutettiin.   Ra-
kenne työttömyyden ratkaisemisessa emme onnistuneet, rakennetyöttömyys jatkoi kasvuaan. Tarvitaan tiiviim-
pää yhteistyötä etenkin TE-toimiston kanssa. 
  
Koronan johdosta työttömien terveystarkastuksissa oli selkeitä haasteita, joitakin tarkastuksia saatiin onnistu-
maan lyhyelläkin ajalla, mutta monen työnhakijan kohdalla odotusaika venyi puoleen vuoteen ja yli. Koronan 
vaikutukset näkyivät työllisyydenhoidossa suhteellisen vähän. Kuntouttava työtoiminta oli käynnissä normaalisti 
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ja hybriditoteutukseen ei juurikaan jouduttu turvautumaan. Työllisyyspalveluissa asiakkaita tavattiin kasvokkain 
sekä puhelimitse. Tapahtumien järjestämistä jouduttiin tosin rajoittamaan. 
  

Työttömät  
työnhakijat 

Rakenne- 
työttömät 

Pitkäaikais- 
työttömät 
  
  

Nuoret 
alle 25 
vuotiaat 

Jatkuvien 
työttömyyksien 
keskimääräinen  
kesto 

Työllisyyden kun-
takokeilu 
työhakijat 

2020/11 
334 hlöä 

2020/11 
143 hlöä 

2020/11 
92 hlöä 
  
  

2020/11 
31 hlöä 

2020/ 11 
47 

0 

2021/11 
277 hlöä 

2021/11 
166 hlöä 

2021/11 
128hlöä 

2021/11 
18 hlöä 

2021/11 
69 

2021/8 
237 

  
Työttömyysprosentti Hattulassa marraskuussa 2021 oli 6,3 % (11/2020 7,5 %) ja nuorten alle 25- vuotiaiden 
osuus heinäkuussa 2021 oli 6,4 % (11/2020 10,1 %). 
   
Talouden toteuma 
  
Sosiaali- työllisyyspalveluiden talous toteutui kokonaisuudessaan muutettujen talousarvioiden turvin. Tulot eivät 
ennustetun mukaan toteudu. Kulupuolella vuoden 2021 lakisääteiset henkilöstölisäykset, Covid -19 aiheuttamat 
menot mm. sijaismäärärahat, hälytys- ja vuoronvaihtorahat aiheuttivat henkilöstömenoissa ylitystä 540 000 eu-
roa. Lisäksi työllisyystilanne, osittain myös Covid-19 aiheuttamana, muutti Kelalle maksettua työmarkkinatuen 
kuntaosuutta eli sakkorahaa edelleen ylöspäin. Omaishoidon tuki ylittyi myös hieman, kuten myös lapsiperhe-
palveluiden palveluiden ostot. 
 
Valtio korvaa täysimääräisesti hoivatyöstä aiheutuneet koronakustannukset, mutta välilliset kulut, esimerkiksi 
työttömyydestä koronan vuoksi, saattavat jäädä kunnan vastuulle. Valtio on luvannut valtionosuuksissa korvata 
myös täysimääräisenä tehostetun ympärivuorokautisen asumisen lakisääteisestä henkilöstömitoituksen kas-
vusta aiheutuvat kustannukset. Henkilöstökulujen ylitys v.2021 pääasiassa koronasta johtuva.  
 
Taulukko sisältää kunnanvaltuuston vuonna 2020 myöntämät henkilöstömäärän muutokset, jotka osin toteutu-
vat vasta vuonna 2021, liittyen esimerkiksi vanhuspalvelulain mukanaan tuomiin muutoksiin henkilöstömitoituk-
sessa. 
  
  

Ammattinimike 2020 2021 
Asianhallintasihteeri 1 0 
Avopalveluohjaaja 1 1 
Emäntä Juteinikoti 1 0 
Erityisasiantuntija 1 1 
Fysioterapeutti 1 1 
Lähi- ja perushoitaja 76 81 
Johtava sosiaalityöntekijä 1 1 
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 2 2 
Lapsiperhetyöntekijä 3 3 
Ohjaaja Juteinkoti 18,6 18 
Palveluesimies 5 5 
Palveluohjaaja 1 1 
Perheohjaaja 3 4 
Sosiaalipalvelupäällikkö 1 1 
Psykologi 1 1 
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Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä 1 1 
Sairaanhoitaja 8 8 
Sosiaalipalveluohjaaja 2 2,5 
Työllisyyspalveluiden sosiaalipalveluohjaaja   1 
Sosiaalityöntekijä 6 6 
Toimistosihteeri 1 1,6 
Sosiaali- ja työllisyyspalveluiden ohjaaja/esimies 1 1 
Vastaava sairaanhoitaja 2 4 
Kaikki 137,6 145,1 

Taulukko 7. Sosiaalipalvelut henkilöstö 
  
 
Lasten, perheiden ja aikuisten palvelut 
Tilinpäätöksessä 2021 toimintatuotot eivät toteudu suunnitellusti.  Toimintakulut ylittyvät palvelunostoissa mm. 
perhehoidon osalta ja laitossijoitusten osalta. Toimintatuotot jäävät vajaaksi 54 000 euroa ja toimintakulut ylit-
tyvät siten 207 000 euroa. Ylitys on lähinnä lasten sijoitusta koskevissa palveluiden ostoissa.  
  
Vammais- ja kehitysvammapalvelut 
Juteinikodin talousarvioon oli virheellisesti merkitty myyntituottoihin kotikuntakorvauksia 150 000 euroa. Vam-
maispalveluiden luonteen huomioon ottaen ei ole tavatonta, että yllättäviä menoeriä tulee, koska kaikki menot 
eivät ole vielä talousarvion laadinnan yhteydessä tiedossa. Säästöä syntyi perhehoidon ja liikkumista tukevien 
palveluiden osalta. Koronatilanteesta johtuen hoitotarvikekustannukset olivat edelleen arvioitua suuremmat. 
Myös henkilöstömenot ylittyivät koronatilanteen aiheuttamien poissaolojen johdosta. Talousarviossa on kuiten-
kin menopuolella pysytty, mutta tulot ovat jääneet toteutumatta 150 000 euron verran kotikuntakorvausten 
vähennyttyä.  
  
Kotihoito- ja asumispalvelut 
Käytössä on ollut koko vuoden hälytys- ja vuoronvaihtokorvaus, mikä näkyy henkilöstökulujen lisääntymisenä. 
Omaishoidontuen hoitopalkkioihin vuodeksi 2021 varattu määräraha ei riittänyt palkkioiden maksamiseen. 
  
Talouden näkökulmasta koti- ja asumispalveluissa on paineita sijaismäärärahojen, lääke- ja hoitotarvikkeiden 
sekä omaishoitomäärärahojen riittävyydessä. Toimintatuotot ovat ylittyneet 11 000 euroa ja toimintakulut 387 
000 euroa. 
  
Työllisyyspalvelut 
Työllisyyspalveluissa toimintatuotot alittuivat ja kulut ylittyivät mm. kunnan työmarkkinatuen kuntaosuus Ke-
lalle. Toimintatuotot eivät ole toteutuneet, vaan 81 000 euroa vajeelle ja toimintakulut ovat ylittyneet 78 000 
eurolla.  
  
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
Osana sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tehty lain vaatimat omavalvontasuunnitelmat, joiden toteutta-
mista yksiköt vastaavat. Tietosuojariskeistä on tehty erillinen ohje ja Haipro-ohjelma on käytössä hoitotyössä. 
Lisäksi on valmisteltu sosiaalipalveluiden valvontasuunnitelma. Parolanpuistoon tehtiin valvontakäynti vuonna 
2021, mutta muut valvontakäynnit jouduttiin perumaan pandemian vuoksi. Keskeisin riski vuonna 2021 oli koro-
napandemia, joka haastoi toiminnan toteuttamista.  
 
Toimintakertomuksen liitteenä on riskiarviot, joka päivitetään vuoden 2022 alkupuolella (liite 2 sosiaalipalvelut 
riskiarvio 2021) 
  
Hankkeet 
Olennaiset tapahtumat Hankkeet: Aspa-hanke, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke ja Sote-raken-
neuudistus-hanke, Monni-hanke, Työllisyyden kuntakokeiluhanke, Teemme yhdessä-hanke. 
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 Perusopetus- ja varhaiskasvatus 

  
Perusopetuksen tavoitteena on taata kaikille oppilaille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkea-
tasoiseen 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. Koululaisten aamu- ja iltapäivä-
toiminta on myös varhaiskasvatuksen alaisuudessa. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää, 
sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatus koostuu alle kouluikäisten lasten hoidon, 
kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vas-
taa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on antaa lapselle tuttu ja turvallinen 
paikka viettää koulutyön jälkeistä aikaa sekä osallistua aikuisen ohjauksessa monipuoliseen ja virkistävään toi-
mintaan. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajan vietto-
tavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteutuksessa. 
  
Perusopetus:  
Perusopetuksessa on jatkettu arvioinnin uudistustyötä. On myös uudistettu oppilashuollon suunnitelmaa. Oppi-
laiden poissaolo-ohjeistusta on työstetty ja valmistuu kevään 2022 aikana. Oppilaaksiottokriteerien päivitystyö 
on alkanut syksyllä 2021. Koronatilanne on vaikuttanut kaikilla kouluilla jonkin verran. Koronaohjeistuksia on päi-
vitetty tarpeen vaatiessa. 
  
Varhaiskasvatus:  
Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Hattulan kunnan mukaan kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun ja mää-
ritti kaksivuotisen esiopetuskokeilun yksiköksi Marjahatun päiväkodin. Kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkoi elo-
kuussa 2021 ja jatkuu vuoteen 2024.  
  
Varhaiskasvatuksessa päivitettiin keväällä 2021 esiopetuksen opetussuunnitelma sekä laadittiin kaksivuotisen esi-
opetuksen opetussuunnitelma. Suunnitelmat otettiin käyttöön elokuussa 2021.  
  
Varhaiskasvatuksessa koronarajoitukset näkyivät koko vuoden henkilöstön runsaina poissaoloina, koska pienim-
mistäkin oireista määrättiin koronatestiin sekä olemaan poissa töistä. Lasten poissaoloihin ei Korona vuonna 2021 
juuri enää vaikuttanut. Lapset olivat paljon pois erityisesti alkusyksystä mm. tavallisen kausiflunssan vuoksi, koska 
myös lapsia koski tiukemmat ohjeet. 
  
Varhaiskasvatuspalvelut pystyttiin kuitenkin tuottamaan lain määrittämien asetusten mukaisesti. Varhaiskasva-
tuksessa ei ole mahdollisuutta etätyöhön. Myös varhaiskasvatuksen esimiehet ovat tehneet koko koronaepide-
mian ajan lähityötä eli eivät ole olleet etätyössä.  
  
Perusopetuksen hankkeet:  
Kerhotoiminnan tukemiseen vuoden 2020 avustus 9 000 €, päättyy 31.12.2021.   
Kerhotoiminnan tukemiseen vuodelle 2021 myönnetty 11 000 €, päättyy 31.12.2022.  
Valtion erityisavustus tutoropettajatoiminnan vakiinnuttamiseen 2019, alueellinen, jatkettu 31.1.2022 asti.  
Valtion erityisavustus tutoropettajien toimintaa ja osaamisen kehittämiseen 2019, jatkettu 31.1.2022 asti. 
Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronapandemian vaikutusten tasoitta-
miseksi, myönnetty 94 810 € ajalle 6.9.2021-31.12.2022 
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Varhaiskasvatuksen hankkeet: 
  
Arx-Kulttuuripolku: Lapsella on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kult-
tuuripolun periaate on, että jokainen hattulalainen varhaiskasvatuksen piirissä oleva 1–6 –vuotias lapsi osallistuu 
kerran vuodessa Kulttuuripolun velvoittavaan sisältöön. Kulttuuripolun ikätason mukaiset sisällöt ovat varhaiskas-
vatukselle maksuttomia.  
  
Vuoden 2021 Arx-hankkeen kautta toteutui Nukketeatteri Ofelian esitys Hattulan varhaiskasvatuksessa oleville 
lapsille. 
  
Luku-hanke: Hattulan kunnan perheiden, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, alkuopetuksen ja kunnankirjaston yh-
teinen hanke, minkä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten lukutaitoa, lukuintoa ja lukuharrastusta, monipuo-
listaa oppimisympäristöjä päiväkodeissa ja alkuopetuksessa, eriyttää opetusta sekä edistää kirjastoyhteistyötä. 
  
Koronaepidemia vaikeutti jonkin verran hankkeen toteutumista käytännössä, koska hanketyöntekijän vierailut yk-
siköissä peruuntuivat. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle saatiin kuitenkin järjestettyä hankkeen puolesta 
suunnitellut koulutukset etäyhteyksin.  
  
Liikkuva varhaiskasvatus –hanke (vuoden 2021 loppuun asti): Hattulan liikkuva varhaiskasvatus –hankkeen tavoit-
teena on muodostaa pysyviä toimintatapoja, rakenteita ja malleja, joilla fyysisestä aktiivisuudesta ja osallisuudesta 
tulee luonnollinen ja jokapäiväinen osa kunnan jokaisen lapsen varhaiskasvatuspäivää. 
  
Liikkuvan varhaiskasvatus- hankkeen tavoitteet saatiin saavutettua Koronasta huolimatta. Hankkeen aikana to-
teutetut toiminnot on saatu pysyviksi (esim. esiopetusikäisten uimakoulu) varhaiskasvatuksen rakenteisiin.  Hank-
keelle on haettu jatkorahoitusta vuodelle 2022.  
  
Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen poikkeustilanteen aiheuttaman tuen tarpeen ja toimintakulttuurin 
päivittäminen –hanke (Digi-hanke) vuoden 2021 loppuun: Tavoitteena varhaiskasvatuksen digitoimintakulttuurin 
edistämiseen henkilöstön osaamista kehittämällä. 
  
Digihanke saatiin toteutettua suunnitelmien mukaan. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestettiin ennalta 
suunnitellut koulutukset etäyhteyksin. Hankkeen avulla saimme hankittua myös lisätarvikkeita parantamaan las-
ten tasa-arvoa sekä etäpalaverien toimivuuden parantamiseksi. Hankkeen tuella otettiin käyttöön myös uusi säh-
köinen alusta, minkä avulla lisätään lasten ja perheiden osallisuutta, pitkäkestoista pedagogista dokumentointia 
sekä kestävää kehitystä.  
  
Olennaiset poikkeamat toiminnan ja talouden toteutumisessa: 
Osa hankkeista jakautunut eri kalenterivuodelle ja koronan takia toimintaa supistettu, jolloin hankerahaa vuodelta 
2020 jäänyt vuodelle 2021 käytettäväksi normaalia enemmän. Osa hankkeista jatkuu vuodelle 2022. 
  
Henkilökohtaisia avustajia palkattu sijoitetuille oppilaille, joiden kustannuksia voidaan periä takaisin sijoittavilta 
kunnilta. 
  
Äännekoulu tehnyt sopimuksen Terveystalon kanssa puheterapian/puheopetuksen antamisesta alakoulun oppi-
laille. Kustannuksia kuluvalle vuodelle ei ole budjetoitu.  
  
Perusopetuksessa myös koronarajoitukset ovat näkyneet poissaoloissa ja sijaiskuluissa. 
  
Varhaiskasvatuksen koronarajoitukset ovat näkyneet poissaoloissa ja sijaiskuluissa koko vuoden 2021.  
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 Terveyspalvelut 
  
Olennaiset tapahtumat: 
  
Perusterveydenhuolto 
  
Vuosi 2021 on ollut monella tapaa poikkeuksellinen perusterveydenhuollossa. Maailmanlaajuinen pandemia 
COVID-19 on aiheuttanut vuoden 2020 tapaan suuria haasteita toimintaan. Myös Suomen eduskunnan päätös 
keväällä 2021 sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimen siirtymisestä uusille, perustettaville, hyvinvointialueille ovat 
vaikuttaneet sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittamiseen uudella tavalla. Lisäksi Hattulan kunnan organi-
saatiomuutos lokakuussa 2020 on asettanut omat muutokset terveydenhuollon hallintoon vuonna 2021. 
STM:n, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sekä Aluehallintoviraston ohjeistusten seuranta sekä tiivis, säännölli-
nen maakunnallinen yhteistyö on jatkunut läpi vuoden alati muuttuvassa COVID-19-tilanteessa. Perusterveyden-
huollon toiminnassa vuonna 2021 COVID-19-tilanne on näkynyt muun muassa linjausten laatimisessa, tartunto-
jen jäljityksessä, testauksessa sekä rokotusten järjestämisessä.  
  
Keskeisestä toimintaa on ollut osallistuminen tulevan hyvinvointialueen valmistelutyöhön terveydenhuollon 
osalta. Tavoitteena on ollut vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja valmistautua hyvinvointialueen syntymi-
seen. Käytännössä tämä on tarkoittanut osallistumista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- sekä SOTE-
rakenneuudistushankkeisiin. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa yhteistyötä vahvistetaan toi-
mintamalleilla, joilla asiakas kyettäisiin ohjaamaan palveluihin asiakkaan tarvetta ja hänen voimavarojaan vas-
taavalla tavalla. Kyseiseen työhön liittyvät valmennukset ovat alkaneet vuonna 2021. Valmennukset ovat jaettu 
neljään ryhmään: asiakaskokemustiedon keräämisen kehittäminen, palveluiden kehittäminen ja suunnittelu pal-
velumuotoilun menetelmin, SOTE-keskuksen monialaisen työprosessin kehittäminen sekä johtamisen uudistami-
nen. 
  
Myös sähköistä asiointia kehitetään ja hyödynnetään asiakastilanteissa. SOTE-rakennehankkeen myötä on kyetty 
edistämään Oma olo -palvelun käyttöönottoa Hattulassa perusterveydenhuollossa. Keväällä 2021 on saatu ky-
seinen palvelu käyttöön Koronaoirearvion osalta sisältäen ajanvarausintegraation, joka on mahdollistanut asiak-
kaan sähköisen ajanvarauksen Korona näytteeseen.  
Terveydenhuollon osalta on pyritty olemaan mukana sekä uusissa että jo aiemmin alkaneissa erilaisissa alueelli-
sissa ja maakunnan yhteisissä kehittämistä ja yhteistyötä vahvistavissa verkostoissa ja ryhmissä. Näitä ovat olleet 
mm. yhtenäiset käytännöt-ryhmä, jossa pyritään mm. yhdenmukaistamaan toimintamalleja alueellisesti.  Esi-
merkkinä tästä palvelupolkutyö- sekä kirjaamistyöryhmät (yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa). 
  
Muita oleellisia vuonna 2021 valmistelussa olevia ja jo toteutettuja toimintoja: 

 Terveysasemalla otettu käyttöön tiimityömalli.  
 NPS-asiakastyytyväisyysmittarin käyttöönoton edistäminen viivästynyt tietoliikenneongelmien vuoksi. Eli 

ei vielä käytössä Hattulan perusterveydenhuollossa. 
 116117 Päivystysapu -projektiin osallistuminen. 
 Hyte-työhön osallistuminen. (Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022–2025) 
 Hattulan pandemiasuunnitelman päivitys. 

 
  
Hattulan terveyspalvelut / Suomen Terveystalo Oy:n kertomus tilinpäätösvuodesta: 2021 
Koronapandemia hallitsi vuoden 2021 toimintaa Hattulan terveyspalveluissa. Pandemian hoidossa toimimme 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ohjeistuksen mukaisesti ja yhteistyö sairaanhoitopiirin ja kunnan 
hallintoylilääkärin kanssa oli tiivistä. Kuten muuallakin suomessa koronarokotukset sekä -näytteenotto sitoivat 
merkittävästi terveydenhuollon resursseja, mikä vaikutti menneen vuoden aikana kaikkiin terveydenhuollon toi-
mintoihin. Koronanäytteenotto toteutettiin terveysasemalla erikseen varatuissa tiloissa arkisin terveysaseman au-
kiolon aikana. Koronan jäljitystyön hoiti Terveystalon erillinen jäljitystiimi hallintoylilääkärin määräysten mukai-
sesti. Koronarokotukset etenivät Hattulassa hyvin ja vuoden 2022 (4.2.22) alussa yli 18 vuotiaista 1. rokotuksen 
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oli saanut 92%, 2. rokotuksen 89,8% ja 3. rokotuksen 61,8%. Kokonaisuutena vuosi oli raskas, mutta sitoutuneen 
henkilöstön ansioista palveluiden saatavuus oli koko vuoden ajan hyvällä tasolla.  
  
Terveysasemalla siirryttiin toukokuun lopussa tiimimallin mukaiseen työskentelytapaan. Mallissa keskeisinä ovat 
asiakkaiden palvelutarpeen ratkaisu heti ensikontaktista, lääkäreiden vahva konsultaatiotuki etulinjassa sekä toi-
minnan jatkuva kehittäminen lean periaatteiden mukaisesti. Tiimimallin myötä terveysasema palvelut olivat käy-
tännössä jonottomia. Kokonaisuudessaan terveysasemalla oli vuoden aikana 3981 lääkärikäyntiä ja 4009 hoitaja-
käyntiä. Kiireettömään hoitoon pääsi alle kahdessa viikossa ja t3 aika (kolmas vapaa kiireetön vastaanotto) oli 
lääkäreille keskimäärin 5 päivää ja hoitajille keskimäärin 1 päivän. Lähete erikoissairaanhoitoon tehtiin noin 
18%:ssa lääkärikäynneistä. Suunterveydessä hammaslääkärin kiireettömän hoidon jono oli noin 2 kuukautta ja 
käyntejä hammaslääkärille oli 5561. Vuodeosastolla oli keskimäärin 8 potilasta ja keskimääräinen hoitojakson pi-
tuus oli hieman alle viikon. 
  
Vuoden lopussa suoritetun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat kokonaisuudessaan erinomaisia ja saimme-
kin palveluidemme keskiarvoksi 4,6/5. Varsinkin suunterveyden-huollon asiakkaat olivat palveluihimme todella 
tyytyväisiä. 
  

 
  
  
   
 
  

Tunnusluvut 2020 2021 
PTH käynnit     
Lääkäri 5383 3918 
Hoitaja 4688 4009 
Suunterveyden käynnit     
Hammaslääkäri 5860 5561 
Suuhygienisti 1712 2948 
Hammashoitaja 830 907 
Oikoja 938 759 
Hoitoon pääsy     
T3 Lääkärit 6 5 
T3 Hoitajat 1 1 
T3 Hammaslääkärit 30 51 
T3 suuhygienistit 34 20 
Lähetteet erikoissairaanhoitoon   
Lähetteet 1313 1683 
Lähete% 24 % 18 % 
Vuodeosaosto     
Ka potilasmäärä 7 8 
Hoitojakson pituus 6 5 
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 Hyvinvointitoimialan sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toteutuma  
Palvelualue Strategi-

nen pää-
määrä 

Talousarviovuoden 
2021 tavoite 

Arviointikriteerit/mittarit Vastuuhenkilö Raportointi 

Perusopetus ja 
varhaiskasvatus 

Mukautuvat 
palvelut lä-
hellä 

Opetusresurssin käy-
tön tarkastelu osana 
laadukasta palvelu-
verkkoa 

Tasa-arvoinen resurssien 
jako 

Johtava rehtori Koulujen työjärjestykset on 
tehty tuntikehyksen mukai-
sesti.  

Perusopetus ja 
varhaiskasvatus 

Asiantunti-
juu den 
johtaminen 

Oppilaan hyvinvointiin 
liittyvien yhteistyöver-
koston toimintatapo-
jen kehittäminen. 

Moniammatillinen yhteis-
työ 

Johtava rehtori Moniammatillinen yhteistyö 
toteutunut sekä yksiköiden si-
sällä että yksiköiden välille (ni-
velvaihe)  

Perusopetus ja 
varhaiskasvatus 

Asiantunti-
juu- den 
johtaminen 

Tavoitteena on päivit-
tää kunnan arviointi-
linjaukset opetussuun-
nitelmaan ja laatia uu-
det todistukset; välito-
distus, erotodistus, lu-
kuvuositodistus. 

Kunnan opetussuunnitel-
man päivittäminen. 

Johtava rehtori Arviointiin liittyvä työ on val-
mistunut yläkoulun osalta 
2021 ja valmistuu alakoulun 
osalta 2022. 

Perusopetus ja 
varhaiskasvatus 

Verkos-
toitu-nut ja 
luotettava 
kumppani 

Oppilaiden ja huolta-
jien osallisuuden lisää-
minen koulun kehittä-
misessä 

THL:n kysely Johtava rehtori Kyselyn tulokset huomioitu. 
Kouluilla tehdään yhteistyötä 
vanhempainyhdistyksen halli-
tuksen kanssa erilaisissa kou-
luun liittyvissä asioissa. Yhteis-
kouluun perustettu vanhem-
painyhdistys 2021. 

Perusopetus ja 
varhaiskasvatus 

Asiantunti-
juu- den 
johtaminen 

Poikkeusolosuhteiden 
osaamistavoitteiden 
puutteiden vaikutus-
ten arviointi. 

Oppimisen tuen päivityk-
set 

Rehtorit Oppimisen tuella on minimoitu 
korona-tilanteen aiheuttamia 
puutteita osaamistavoitteiden 
saavuttamisessa. 

Perusopetus ja 
varhaiskasvatus 

Verkos-
toitu-nut ja 
luotettava 
kumppani 

Varhaiskasvatuspalve-
lut tuotetaan tasalaa-
tuisena kaikille asiak-
kaille paikasta riippu-
matta 

Asiakastyytyväisyyskysely Varhaiskasvatuk-
sen palveluesi-
miehet 

Asiakastyytyväisyyskysely  vuo-
desta 2021 on lähetetty huol-
tajille tammikuussa 2022. 

Perusopetus ja 
varhaiskasvatus 

Jatkuva ar-
viointi 

Varhaiskasvatuspalve-
luiden suunnittelu kus-
tannustehokkaasti 

Yksiköiden täyttöaste Varhaiskasvatuk-
sen palveluesi-
miehet 

Sijoittelussa huomioitu vuonna 
2021 vapaat paikat ja pystytty 
hyödyntämään nykyiset var-
haiskasvatusryhmät tehok-
kaasti tilat ja ikärakenne huo-
mioiden lukuun ottamatta 
Tuulimyllyn päiväkotia. Yksiköi-
den ja ryhmien täyttöastetta 
seurattu osana sijoittelupro-
sessia 

Perusopetus ja 
varhaiskasvatus 

Mukautuvat 
palvelut 

Varhaiskasvatuksen 
henkilöstön tvt- taito-
jen kehittäminen 
hankkeen avulla 

Henkilöstön tvt-taitojen 
kartoitus tvt- portaiden 
avulla 

Varhaiskasvatuk-
sen palveluesi-
miehet 

Tvt kartoitus tehty osana opin-
näytetyötä. Tvt-kartoituksen 
pohjalta on toteutettu työnte-
kijöiden koulutus keväällä 
2021. 
Syksyllä 2021 järjestettiin koko 
henkilöstölle Digi-hankkeen 
pedanet-koulutukset sekä han-
kittiin lisälaitteita mahdollista-
maan tvt-taitojen hyödyntämi-
nen lasten kanssa sekä etäkou-
lutukissa / palavereissa. 
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Perusopetus ja 
varhaiskasvatus 

Asiantunti-
juu den 
johtaminen 

Koulutussuunnitelma 
vastaa varhaiskasva-
tuksen vuoden 2021 
pedagogisiin painopis-
tealueisiin 

Toteutuneet koulutukset 
suhteessa painopistealuei-
siin 

Varhaiskasvatuk-
sen palveluesi-
miehet 

Suunnitellut koulutukset ovat 
toteutuneet. 

Perusopetus ja 
varhaiskasvatus 

Jatkuva ar-
viointi 

Sivistyspalveluiden 
suunnittelu kustannus-
tehokkaasti 

Talousarvion toteutumi-
nen suunnitellusti 

Johtava rehtori Talous toteutunut raportointi-
kaudella suunnitellusti. 

Perusopetus ja 
varhaiskasvatus 

Asiantunti-
juu den 
johtaminen 

Sivistystoimiston 
toimistohenkilökunnan 
osaamisen kehittämi-
nen 

Selkeät sivistystoimiston 
henkilöstön sijaistusjärjes-
telyt 

Johtava rehtori Sijaisjärjestelyt ja henkilöstön 
toimenkuvat selkeät. 

Lukio liikelaitos Jatkuva ar-
viointi 

Lukion toiminnan 
suunnittelu kustannus-
tehokkaasti 

Talousarvion toteutumi-
nen suunnitellusti 

Hyvinvointijoh-
taja & Lukion 
rehtori 

Talous toteutunut suunnitel-
lusti. 

 Loput tavoitteet raportoidaan osana hyvinvointikertomusta. 
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4 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 

 
 
 

01.01.-31.12.2021

TOIMIALA
Hankeryhmä
Hanke

Alkuperäinen 
talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen

Toteutuma Poikkeama

KUNNANHALLITUS
Kiinteä omaisuus
Menot -300 000 0 -300 000 -78 304,76 221 695,24
Tulot 400 000 400 000 41 477,63 -358 522,37
Netto 100 000 0 100 000 -36 827,13 -136 827,13

Osakkeet ja osuudet 0 -100 000 -100 000 -100 000,00 0,00

KUNNANHALLITUS
Menot -300 000 -100 000 -400 000 -178 304,76 221 695,24
Tulot 400 000 0 400 000 41 477,63 -358 522,37
Netto 100 000 -100 000 0 -136 827,13 -136 827,13
ELINVOIMALAUTAKUNTA
TALONRAKENNUS

Menot -3 580 000 -300 000 -3 880 000 -1 495 558,02 2 384 441,98

Tulot

Uudisrakentaminen
  Parolan kampus vaihe 1 -3 200 000 -300 000 -3 500 000 -1 414 391,28

Saneeraus -300 000 0 -300 000 -81 166,74
Yläkoulu (2021) -2 710,00
Tuuliakoti (2021) -59 147,12
Viiriäinen (2021) -809,62
Parolan tori (esiintymislava ja ympäristö 2021-2023) -18 500,00

Tietoliikenneyhteyksien uusiminen -80 000 0 -80 000 0,00 -80 000,00

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU
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Investointimenot 
Investointimenojen toteutuma (brutto) oli 1,96 milj. euroa. Investointien toteuma jäi peräti 3,09 milj. euroa 
budjetoitua pienemmäksi. Näin suuri poikkeama selittyy sillä, että Parolan uuden koulurakennuksen maksuerät 
osuivat hyvin lyhyelle aikavälille. Koulun valmistumisen siirtyminen vuodenvaihteen aiheutti sen, että hankkeen 
kustannuksia siirtyi runsaasti vuodelle 2022. Raportilla näkyvä 100 000 euron ”Osakkeiden ostot”-investointi on 
valtuuston joulukuussa hyväksymä SVOP-sijoitus Hattula-Kiinteistöille.  
 
Investointitulot 
Investointiosan tuloksi on kirjattu 41 477,63 euroa. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitoksi tai -tap-
pioksi kirjataan tasearvon ja myyntihinnan välinen erotus. Investointiosaan on pysyvien vastaavien hyödykkei-
den myynti merkitty tasearvon ja rahoituslaskelmaan myyntihinnan mukaan.  

TOIMIALA
Hankeryhmä
Hanke

Alkuperäinen 
talousarvio

Talousarvio-
muutokset

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen

Toteutuma Poikkeama

KUNNALLISTEKNIIKKA
Menot -810 000 -810 000 -223 649,40 586 350,60
Rahoitusosuudet 50 000 50 000 0,00 -50 000,00

Uudisrakentaminen -470 000 -470 000 -29 091,27 440 908,73
  Panssariportin tiett -400 000
  Lepaan kevyen liikenteen tie -20 000
  Liikenneympyrä, Parolan keskusta -50 000

Kunnossapito -180 000 -180 000 -157 549,28 22 450,72
Katualueiden vuosikorjaukset -80 000 -151 562,82

    Päällystystyö Lepaa -60 000 0,00
   Valaistus, Kanunki -40 000 -5 986,46

Yleiset alueet -160 000 -160 000 -37 008,85 122 991,15
Leikkipuistot, liikuntapaikat -60 000 0,00
Liikuntareittihanke (mikäli rhoitus myönnetään) -100 000 -37 008,85
Liikuntareittihanke (mikäli rhoitus myönnetään) rah osuus 50 000 0,00

KONEET  JA KALUSTO YHTEENSÄ -185 000 -185 000 -16 614,00 168 386,00

Menot
Elinvoimatoimiala -95 000 -95 000 -16 614,00

    Varavoimageneraattori -55 000 0,00
    Muut -40 000 -16 614,00

Hyvinvointitoimiala -90 000 -90 000 0,00

    Uuden koulurakennuksen kalusteet -50 000 0 0,00
    Muut -40 000 0,00

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Tietokoneohjelmistot -80 000 -80 000 -47 299,33 32 700,67
    Talousjärjestelmien päivitys -70 000 -70 000 -47 299,33
    Mobiililaitteiden hallintajärjestlemä (MDM) -10 000 -10 000 0,00

Menot -4 955 000 -400 000 -5 355 000 -1 961 425,51 3 192 487,82
Rahoitusosuudet 50 000 50 000 0,00 -50 000,00
Tulot 400 000 0 400 000 41 477,63 -358 522,37
Netto -4 505 000 -400 000 -4 905 000 -1 919 947,88 2 985 052,12
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5 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 

 
 
 

 
 

 
 
Toimintakate ylitti lopulta selvästi muutetun talousarvion. Laskettaessa mukaan myös tammikuussa 2022 hyväk-
sytyt määrärahalisäys / ylitysoikeus, pysyi toimintakate hyväksytyissä puitteissa.  

Alkup TA 2021 TA muutokset Muutettu TA 
2021

TP 2021 Poikkeama

Valtionosuudet                   12 289 282 0 12 289 282 12 270 818 -18 464
   Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. Tasaukset                   14 222 361 0 14 222 361 14 188 939 -33 422
   Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet                   -1 933 079 0 -1 933 079 -1 918 121 14 958
   Verotulomenetysten korvaus                   0 3 909 358 3 909 358
Yhteensä                   12 289 282 0 12 289 282 12 270 818 -18 464
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6 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 
 

 
 
 
Pitkäaikaisten lainojen tarve jäi lopulta hieman muutettua talousarviota pienemmäksi, sillä investointeja ei to-
teutettu suunnitellussa laajuudessa. 

Alkuperäinen TA TA-muutokset Muutettu TA 2021 Poikkeama
Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta
   Vuosikate 2 339 281,00 288 000,00 2 627 281,00 1 937 020,45 -690 260,55
   Satunnaiset erät 0,00 134 143,48 134 143,48
   Tulorahoituksen korjauserät -200 000,00 150 000,00 -50 000,00 -25 839,93 24 160,07
Investointien rahavirta
Investointimenot -4 905 000 -400 000,00 -5 305 000,00 -1 961 465,51 3 343 534,49
Rahoitusosuudet 
investointimenoihin

50000 0,00 0,00 0,00

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
luovutustulot

200 000,00 -150 000,00 50 000,00 67 317,56 17 317,56

Rahoitustoiminta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 5 000 000,00 -1 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 578 000,00 0,00 -3 578 000,00 -3 578 000,00 0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 -891 182,47 -891 182,47

Vaikutus maksuvalmiuteen -423 399,69 -423 399,69

Toiminta ja investoinnit, netto -2 315 719,00 -262 000,00 -2 577 719,00 151 176,05 2 728 895,05
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7 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA 

 Yhteenveto käyttötalous, investoinnit ja rahoitus 

 
  

Sitovuus
Yksikön nimi N

B

KÄYTTÖTALOUSOSA
Kuntajohtaminen N -243 -325 -568 -585 -17 2,95%
Elinvoimatoimiala N -9 191 -550 -9 741 -9 507 234 -2,40%
Hyvinvointitoimiala N -39 567 -152 -39 719 -40 908 -1 189 2,99%
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ -49 002 -1 027 -50 029 -51 001 -972 1,94%

TULOSLASKELMAOSA
Verotulot B 38 997 1 315 40 312 40 612 300 0,74%
Valtionosuudet B 12 289 0 12 289 12 271 -18 -0,15%
Korkotulot N 200 0 200 213 13 6,59%
Muut rahoitustulot N 20 0 20 14 -6 -27,51%
Korkomenot N -158 0 -158 -158 0 0,26%
Muut rahoitusmenot N -8 0 -8 -15 -7 93,54%
Satunnaiset erät

TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ 51 341 1 315 52 656 52 938 -282 -0,54%

Varausten ja rahastojen muutos
INVESTOINTIOSA
Kiinteä omaisuus Tulot 400 0 400 41 359 89,63%

13090501 Menot -300 0 -300 -78 -222 73,90%

Osakkeet Menot 0 -100 -100 -100 0

Talonrakennus Menot -3 580 -300 -3 880 -1 496 -2 384
0

Kunnallistekniikka Tulot 50 0 50 0 50 100,00%
Menot -810 0 -810 -224 -586

Koneet ja kalusto Menot -185 0 -185 -17 -168 91,02%
Tietokoneohjelmistot Menot -80 0 -80 -47 -33 40,88%
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ -4 505 -400 -4 905 -1 920 -2 985 60,86%

RAHOITUSOSA
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys N 6 000 0 6 000 5 000 -1 000 -16,67%
Pitkäaikaisten lainojen vähennys N -3 579 0 -3 579 -3 578 -1 0,03%
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 -89 -89

Vaikutus maksuvalmiuteen
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ 2 421 0 2 421 1 333 1 088 44,95%

Määrärahat 1000 euroa
Alkup. 

talousarvio
TA-

muutokset
TA 

Muutoksineen
Toteuma 1 - 12 

/ 2021
Poikkeama 

%Poikkeama
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 Talousarvion toteuma toimialoittain  
 

 
  

 
  

Tilin nimi
TP 2020 Alkuperäinen 

TA 2021
TA-muutokset Muutettu TA 

2021
TP 2021 Poikkeama Poikkeama %

KUNTAJOHTAMINEN 0,01 0,01
Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi Tyhjä rivi

Myyntituotot 85 85
Maksutuotot -2 290 -2 290
Tuet ja avustukset 11 200 11 200
Muut toimintatuotot 67 781 200 000 -150 000 50 000 86 496 36 496 72,99%

Toimintatuotot 67 781 200 000 -150 000 50 000 95 492 45 492 90,98%
Henkilöstökulut -260 839 -225 493 -130 000 -355 493 -361 086 -5 593 1,57%
Palvelujen ostot -158 891 -216 000 -10 000 -226 000 -259 700 -33 700 14,91%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 503 -11 000 -11 000 -8 296 2 704 -24,58%
Avustukset -4 500 -4 500
Muut toimintakulut -1 430 -111 725 -35 000 -146 725 -55 321 91 404 -62,30%

Toimintamenot -440 662 -564 218 -175 000 -739 218 -688 903 50 315 -6,81%
josta sisäiset -2 252 -120 725 -120 725 -8 149 112 576 -93,25%
Toimintakate (netto) -372 882 -364 218 -325 000 -689 218 -593 412 95 806 -13,90%
josta sisäiset -2 252 -120 725 -120 725 -8 149 112 576 -93,25%
Toimintakate ulkoinen -370 630 -243 493 -568 493 -585 263 -16 770 2,95%

Tyhjä rivi Tyhjä rivi
Laskennalliset kustannukset Tyhjä rivi Tyhjä rivi

Poistot ja arvonalentumiset -30 428 -110 000 -110 000 -30 428 79 572 -72,34%
Korko sitoutuneelle pääomalle 0 0 0 0 0 0
Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0 0 347 278 347 278

Tyhjä rivi Tyhjä rivi 0
Tehtävän kokonaiskustannukset -403 309 -364 218 -435 000 -799 218 -276 562 522 656 -65,40%

Tyhjä rivi Tyhjä rivi Tyhjä rivi

ELINVOIMATOIMIALA
TP 2020 Alkuperäinen 

TA 2021
TA-muutokset Muutettu TA 

2021
TP 2021 Poikkeama Poikkeama %

Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi Tyhjä rivi
Myyntituotot 2 005 056 2 199 950 2 199 950 2 228 847 28 897 1,31%
Maksutuotot 253 445 266 000 266 000 276 737 10 737 4,04%
Tuet ja avustukset 262 195 371 000 371 000 549 710 178 710 48,17%
Muut toimintatuotot 4 567 068 5 276 428 5 276 428 5 367 734 91 306 1,73%

Toimintatuotot 7 087 763 8 113 378 8 113 378 8 423 028 309 650 3,82%
josta sisäiset 5 190 315 6 033 678 6 033 678 6 265 383 231 705 3,84%
Valmistus omaan käyttöön 495 0

Henkilöstökulut -3 952 506 -4 319 072 -150 000 -4 469 072 -4 174 446 294 626 -6,59%
Palvelujen ostot -3 973 331 -4 218 250 -400 000 -4 618 250 -4 278 169 340 081 -7,36%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 015 903 -2 028 200 -2 028 200 -2 201 641 -173 441 8,55%
Avustukset -80 235 -121 000 -121 000 -89 436 31 564 -26,09%
Muut toimintakulut -1 676 411 -1 745 835 -1 745 835 -1 997 399 -251 564 14,41%

Toimintamenot -11 698 386 -12 432 357 -550 000 -12 982 357 -12 741 091 241 266 -1,86%
josta sisäiset -767 871 -1 162 085 -1 162 085 -1 076 525 85 560 -7,36%
Toimintakate (netto) -4 610 129 -4 318 979 -550 000 -4 868 979 -4 318 063 550 916 -11,31%
josta sisäiset 4 422 444 4 871 593 4 871 593 5 188 858 317 265 6,51%
Toimintakate ulkoinen -9 032 573 -9 190 572 -9 740 572 -9 506 921 233 651 -2,40%

Tyhjä rivi Tyhjä rivi
Laskennalliset kustannukset Tyhjä rivi Tyhjä rivi

Poistot ja arvonalentumiset -1 833 576 -1 770 000 -125 000 -1 895 000 -1 858 617 36 383 -1,92%
Korko sitoutuneelle pääomalle 0 0 0 0 0 0
Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0 0 975 736 975 736

Tyhjä rivi Tyhjä rivi 0
Tehtävän kokonaiskustannukset -6 443 705 -6 088 979 -675 000 -6 763 979 -5 200 943 1 563 036 -23,11%

Tyhjä rivi Tyhjä rivi Tyhjä rivi
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HYVINVOINTITOIMIALA
TP 2020 Alkuperäinen 

TA 2021
TA-muutokset Muutettu TA 

2021
TP 2021 Poikkeama Poikkeama %

Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi Tyhjä rivi
Myyntituotot 1 144 241 1 230 000 1 230 000 1 329 915 99 915 8,12%
Maksutuotot 2 994 213 2 899 000 2 899 000 2 678 353 -220 647 -7,61%
Tuet ja avustukset 380 005 260 000 260 000 1 384 351 1 124 351 432,44%
Muut toimintatuotot 51 234 51 000 51 000 26 412 -24 588 -48,21%

Toimintatuotot 4 569 692 4 440 000 4 440 000 5 419 031 979 031 22,05%
josta sisäiset 77 483 121 463 121 463

Henkilöstökulut -17 843 313 -18 144 936 -122 000 -18 266 936 -19 249 908 -982 972 5,38%
Palvelujen ostot -24 077 761 -24 383 500 -30 000 -24 413 500 -25 946 224 -1 532 724 6,28%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -676 039 -617 000 -617 000 -689 651 -72 651 11,77%
Avustukset -2 001 601 -2 110 000 -2 110 000 -1 887 009 222 991 -10,57%
Muut toimintakulut -3 122 631 -3 502 868 -3 502 868 -3 735 387 -232 519 6,64%

Toimintamenot -47 721 345 -48 758 304 -152 000 -48 910 304 -51 508 178 -2 597 874 5,31%
josta sisäiset -4 497 675 -4 750 868 -4 750 868 -5 302 172 -551 304 11,60%
Toimintakate (netto) -43 151 653 -44 318 304 -152 000 -44 470 304 -46 089 147 -1 618 843 3,64%
josta sisäiset -4 420 192 -4 750 868 -4 750 868 -5 180 710 -429 842 9,05%
Toimintakate ulkoinen -38 731 460 -39 567 436 -39 719 436 -40 908 438 -1 189 002 2,99%

Tyhjä rivi Tyhjä rivi
Laskennalliset kustannukset Tyhjä rivi Tyhjä rivi

Poistot ja arvonalentumiset -285 462 -245 000 -245 000 -330 232 -85 232 34,79%
Korko sitoutuneelle pääomalle 0 0 0 0 0 0
Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0 0 -1 323 014 -1 323 014

Tyhjä rivi Tyhjä rivi 0
Tehtävän kokonaiskustannukset -43 437 114 -44 563 304 -152 000 -44 715 304 -47 742 394 -3 027 090 6,77%

Tyhjä rivi Tyhjä rivi Tyhjä rivi
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8 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 

8.1 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 
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8.2 RAHOITUSLASKELMA  
 

 

1-12/2021 1-12/2020
Toiminnan rahavirta
   Vuosikate 1 937 020,45 5 135 983,26
   Satunnaiset erät 134 143,48
   Tulorahoituksen korjauserät -25 839,93 2 045 324,00 -304 824,19 4 831 159,07

Investointien rahavirta
   Investointimenot -1 961 465,51 -2 545 398,32
   Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 23 436,00
   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 67 317,56 -1 894 147,95 81 423,82 -2 440 538,50

Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 000,00 6 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 578 000,00 -3 428 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos -891 182,47 530 817,53 -7 156 979,23 -4 584 979,23
Oman pääoman muutokset 0,00 71 374,96
Muut maksuvalmiuden muutokset
   Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -3 589,26 5 530,10
   Saamisten muutos -1 308 608,19 1 565 706,94
   Korottomien velkojen muutos 888 797,76 -423 399,69 561 467,98 2 132 705,02
Rahoituksen rahavirta 107 417,84 -2 380 899,25

Rahavarojen muutos 258 593,89 9 721,32

Rahavarojen muutos
   Rahavarat 31.12. 767 757,32 509 163,43
   Rahavarat 1.1. 509 163,43 258 593,89 499 442,11 9 721,32

Toiminnan ja investointien rahavirta 151 176,05 2 390 620,57
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8.3 TASE 
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8.4 KONSERNITULOSLASKELMA 
 

 
 
 

2021 2020

Toimintatuotot 27 029 247,06 25 209 188,78
Toimintakulut -78 684 491,27 -73 629 242,28
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 130,07 131,48
Toimintakate -51 655 114,13 -48 419 922,02
Verotulot 40 564 903,71 39 227 315,12
Valtionosuudet 15 078 116,01 16 802 143,49
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 216 207,61 208 827,08
Muut rahoitustuotot 235 918,59 82 586,82
Korkokulut -222 815,27 -226 123,71
Muut rahoituskulut -21 714,67 207 596,26 -118 108,29 -52 818,10

Vuosikate 4 195 501,87 7 556 718,48
Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -4 231 530,55 -4 055 836,04
Arvonalentumiset -2 560,40 -4 234 090,95 -34,01 -4 055 870,05

Satunnaiset erät 134 143,48 0,00
Tilikauden tulos 95 554,39 3 500 848,43
Tilinpäätössiirrot -509,91 2 133,60
Tilikauden verot -23 140,71 -96 715,47
Laskennalliset verot -3 967,61 49 483,32
Vähemmistöosuudet -402,19 -358,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 67 533,99 3 455 391,04
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8.5 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 
 
 

 

2021 2020
Toiminnan rahavirta

Vuosikate 4 195 501,86 7 556 718,48
Satunnaiset erät 134 143,48 0,00
Tilikauden verot -23 140,71 -96 715,47
Tulorahoituksen korjauserät -135 483,96 4 171 020,66 -191 780,70 7 268 222,31

Investointien rahavirta
Investointimenot -4 756 722,03 -4 949 190,54
Rahoitusosuudet investointimenoihin 865,65 116 556,32
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 241 898,01 -4 513 958,37 841 320,83 -3 991 313,40

Toiminnan ja investointien rahavirta -342 937,70 3 276 908,92

Rahoituksen rahavirta
Antolainojen muutokset
 Antolainasaamisten lisäykset -41,42

Antolainasaamisten vähennykset 5 066,41 5 066,08
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 967 028,13 9 468 543,41
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 484 678,13 -5 669 876,20
Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 220 369,63 1 261 980,37 -7 156 978,62 -3 358 311,41

Oman pääoman muutokset 0,00 0,00
Muutokset vähemmistön osuudessa 0,00 0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 6 145,20 21 673,19
Vaihto-omaisuuden muutos 35 694,09 -42 338,82
Saamisten muutokset -1 474 838,67 750 753,67
Korottomien velkojen muutokset 1 209 769,87 -223 229,50 355 536,22 1 085 624,25

Rahoituksen rahavirta 1 043 817,28 -2 267 662,51

Rahavarojen muutos 700 879,57 1 009 246,41

Rahavaojen muutos
Rahavarat 31.12. 4 084 827,72 3 383 948,15
Rahavarat 1.1. 3 383 948,15 2 374 701,74

700 879,57 1 009 246,41
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8.6 KONSERNITASE 
 
 
 

 
 

VASTAAVAA VASTATTAVAA
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA 
Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 19 505 072,87 19 505 072,87

Aineettomat oikeudet 343 605,81 297 317,45 Muut omat rahastot 19 098,34 18 588,43
Muut pitkävaikutteiset menot 25 144,37 29 094,99 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 8 992 941,01 5 537 549,98

Aineettomat hyödykkeet 368 750,18 326 412,44 Tilikauden yli-/alijäämä 67 533,97 3 455 391,04
OMA PÄÄOMA 28 584 646,20 28 516 602,32

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 9 103 252,06 9 014 495,04 VÄHEMMISTÖOSUUDET 8 056,65 7 654,46
Rakennukset 48 360 418,74 50 970 175,41
Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 813 405,55 4 268 137,15 PAKOLLISET VARAUKSET
Koneet ja kalusto 1 115 456,58 1 559 197,24 Muut pakolliset varaukset 497 214,54 590 796,08
Muut aineelliset hyödykkeet 61 597,06 61 597,55 PAKOLLISET VARAUKSET 497 214,54 590 796,08

6 343 582,05 2 644 565,69
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Aineelliset hyödykkeet 68 797 712,05 68 518 168,08 Valtion toimeksiannot 88 570,16 48 578,90
Lahjoitusrahastojen pääomat 179 037,17 178 573,71

Sijoitukset Muut toimeksiantojen pääomat 5 612,18 9 220,40
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet 40 300,66 40 168,09 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 273 219,51 236 373,01
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotukset7 368 316,52 7 368 276,60
Muut lainasaamiset 4 126 719,40 4 131 783,50 VIERAS PÄÄOMA
Muut saamiset 2 655,47 2 655,47 Pitkäaikainen vieras pääoma

Sijoitukset 11 537 992,05 11 542 883,66 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 41 512 852,33 37 567 105,53
PYSYVÄT VASTAAVAT 80 704 454,28 80 387 464,18 Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 1 117 798,23

Muut velat 99 951,22 103 030,14
TOIMEKSIANTOJEN VARAT Pitkäaikainen vieras pääoma 41 612 803,55 38 787 933,90

Valtion toimeksiannot 48 578,90 48 578,90
Lahjoitusrahastojen varat 7 111,84 7 172,79 Lyhytaikainen vieras pääoma
Muut toimeksiantojen varat 39 991,26 9 220,40 Joukkovelkakirjalainat 0,00 329 300,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 95 682,00 64 972,08 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 830 726,02 7 636 359,08
Lainat julkisyhteisöiltä 447,80 431 233,18

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saadut ennakot 270 342,76 570 018,55
Vaihto-omaisuus Ostovelat 4 987 050,54 4 323 651,86

Aineet ja tarvikkeet 100 676,03 135 208,87 Muut velat 804 998,08 710 292,13
Muu vaihto-omaisuus 1 299,14 2 452,74 Siirtovelat 5 218 444,55 4 463 920,13

Vaihto-omaisuus 101 975,17 137 661,61 Laskennalliset verovelat 312 021,06 308 053,48
Lyhytaikainen vieras pääoma 18 424 030,81 18 772 828,41

Saamiset VIERAS PÄÄOMA 60 036 834,36 57 560 762,31
Lyhytaikaiset saamiset VASTATTAVAA 89 399 971,26 86 912 188,18

Myyntisaamiset 1 582 793,79 1 684 885,41
Lainasaamiset 0,00 633,10
Muut saamiset 1 396 576,49 854 368,77
Siirtosaamiset 1 433 661,81 398 254,87

Lyhytaikaiset saamiset 4 413 032,09 2 938 142,15
Saamiset 4 413 032,09 2 938 142,15

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet 443,56 18 578,80
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 193 027,23 89 312,21
Muut arvopaperit 206 311,30 181 633,22

Rahoitusarvopaperit 399 782,08 289 524,23

Rahat ja pankkisaamiset 3 685 045,64 3 094 423,92

VAIHTUVAT VASTAAVAT 8 599 834,98 6 459 751,91

VASTAAVAA 89 399 971,26 86 912 188,18

Ennakkomaksut ja keskeneräiset 
hankinnat
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9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
 
9.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
 
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät 
 
Jaksotus 
 
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot 
on kirjattu niiden tilitysajanmukaisesti asian omaiselle tilikaudelle.  
 
Valtion Covid-19-pandemiaan myöntämät avustukset on kirjattu vuodelle 2021 kirjanpitolautakunnan kuntaja-
oston lausunnon 126 mukaisesti, vaikka avustukset maksetaan osin vuoden 2022 puolella. 
 
Pysyvien vastaavien arvostus 
 
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennet-
tynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukai-
set poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. (Valtuusto 9.12.1996 65 §, muutos val-
tuusto 1.11.2004 56 §, muutos valtuusto 12.12.2012 49 §) Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen 
laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perus-
teet. 
 
Sijoitusten arvostus 
 
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen 
perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotan-
nossa.  
 
Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennä-
köiseen luovutushintaan. 
 
Rahoitusomaisuuden arvostus 
 
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. 
 
. 
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 
 
Koronapandemian vaikutukset tekevät tilikausien 2020 ja 2021 tiedoista vaikeasti verrattavia aiempiin vuosiin 
nähden. Valtion koronatuet paransivat kunnan tulosta noin 2 milj. eurolla vuonna 2020. Vuonna 2021 korona-
avustuksia kirjattiin toimintatuottoihin 1,3 milj. euroa ja suoria koronaan liittyviä toimintakuluja kirjautui n. 0,9 
milj. euroa. On kuitenkin huomioitava, että kaikki koronapandemian aiheuttamat suorat ja epäsuorat kustannuk-
set eivät ole eriteltävissä kirjanpidosta. Tilikausien väliseen vertailuun vaikuttaa myös se, että vuonna 2020 pää-
osa valtionhallinnon jakamista korona-avustuksista kirjautui osaksi peruspalveluiden valtionosuutta, kun vuonna 
2021 valtion tukitoimet covid-19 –epidemiasta aiheutuviin kustannuksiin kirjattiin toimintatuottoihin. 
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9.2 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
 
Konsernitilinpäätöksen laajuus 
 
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhteisö sekä kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. 
 
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet 
 
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja 
kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä lii-
ketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Konser-
niyhteisöjen kunnalle maksamat kiinteistöverot on eliminoitu. 
 
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 
 
Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan 
pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa ja vähemmistö-
osuuksien erottamisessa. 
 
Keskinäisen omistuksen eliminointi 
 
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoin-
nissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle. 
 
Vähemmistöosuudet 
 
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta 
pääomasta konsernitaseessa. 
 
Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät 
 
Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kunnan tilinpää-
töksessä. 
 
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 
Koronapandemian vaikutukset tekevät tilikausien 2020 ja 2021 tiedoista vaikeasti verrattavia aiempiin vuosiin 
nähden. Valtion koronatuet paransivat konsernin tulosta noin 2 milj. eurolla vuonna 2020. Vuonna 2021 korona-
avustuksia kirjattiin toimintatuottoihin 1,3 milj. euroa ja suoria koronaan liittyviä toimintakuluja kirjautui n. 0,9 
milj. euroa. On kuitenkin huomioitava, että kaikki koronapandemian aiheuttamat suorat ja epäsuorat kustannuk-
set eivät ole eriteltävissä kirjanpidosta. Hattula-Kiinteistöt Oy:n osalta koronan vaikutukset ovat jääneet pieniksi.  
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9.3  TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
 
Toimintatuotot 
 

 
Verotulojen erittely 
 

 
 
Valtionosuuksien erittely 
 

 
 

 
Palvelujen ostojen erittely 
 

 

Valtionosuuksien ja verotulomenetysten korvausten erittely

2021 2020
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 10 279 581,00 11 992 954,00
     Siitä:  Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (+/-) 1 785 074,00 1 831 108,00
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet -1 918 121,00 -1 928 423,00
Verotulomenetysten korvaus 3 909 358,00 3 965 570,00
Valtionosuudet yhteensä 12 270 818,00 14 030 101,00

Kunta

Palvelujen ostojen erittely

2021 2020
Asiakaspalvelujen ostot 20 779 469,27 19 810 717,75
Muiden palvelujen ostot 7 646 330,65 6 567 672,92

Kunnan palvelujen ostot yhteensä 28 425 799,92 26 378 390,67

Kunta
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Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 
 
Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunni-
telman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mu-
kaan. 
 
Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: 
 

 
 
*) Hyödykkeen perusparannusmeno lisätään hyödykkeen poistamattomaan hankintamenoon ja poistetaan jäl-
jellä olevan poistoajan kuluessa, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole perusteltua syytä. Perusparannusme-
non poikkeavaa poistoaikaa koskeva määrittely tehdään perusparannushankkeen taloudelliseen merkitykseen 
perustuen hankesuunnitelman yhteydessä. 
 
Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosiku-
luksi. 

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013 alkaen
Omaisuuslaji Tasapoisto Menojäännös %

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet 5-20
Tietokoneohjelmistot 2-5
Muut pitkävaikutteidet menot 2-5

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Rakennukset ja rakennelmat *)
Asuinrakennukset 30-50
Hallinto- ja laitosrakennukset 20-50
Tehdas- ja tuotantorakennukset 20-30
Muut rakennukset/Talousrakennukset 10-20
Vapaa-ajan rakennukset 20-30
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, tiet, torit ja puistot 15-20%
Sillat, laiturit ja uimalat 10-25%
Muut maa- ja vesirakenteet (teollisuusraide) 10-20%
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet 15-20%
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 20-25%
Koneet ja kalusto
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet 8-15
Muut kulj. Välineet/henkilö- ja pakettiautot 4-7
Kuorma-autot 5-10
Traktorit ja raskaat työkoneet 10-15
Muut kevyet koneet 5-10
Muut liikkuvat työkoneet 5-10
ATK-laitteet 3-5
Muut laitteet ja kalusteet 3-5
Ensikertainen kalustaminen
Luonnonvarat Käytön muk.
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Pakollisten varausten muutokset 
 

 
 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja –tappiot 
 

 
 
Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely 
 

 
 
  

Pakollisten varausten muutokset

2021 2020 2021 2020

Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1 590 796,08 718 920,72
  Lisäykset tilikaudella 38,57
  Vähennykset tilikaudella -93 620,11 -128 124,64
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12 497 214,54 590 796,08

Muut pakolliset varaukset 1.1 69 190,58
  Lisäykset tilikaudella
  Vähennykset tilikaudella -69 190,58
Muut pakolliset varaukset 31.12 0,00 0,00

Varaus Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseen 1.1. 237 043,49
  Lisäykset tilikaudella
  Vähennykset tilikaudella -237 043,49
Varaus Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseen 31.12. 0,00 0,00

Konserni Kunta

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

2021 2020 2021 2020
Muut toimintatuotot
  Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot 58 014,22 108 905,95 39 448,19 67 780,70
  Rakennusten luovutusvoitot
  Muut luovutusvoitot 499,47 45 456,39
Luovutusvoitot yhteensä 58 513,69 154 362,34 39 448,19 67 780,70

Muut toimintakulut
  Maa- ja vesialueiden luovutustappiot 13 608,26 13 608,26
  Rakennusten luovutustappiot 2 914,70 64 439,45
  Muut luovutustappiot 256,95 95 588,89
Luovutustappiot yhteensä 16 779,91 160 028,34 13 608,26 0,00

Konserni Kunta

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

2021 2020 2021 2020
Satunnaiset tuotot
  Pihlajalinna terveys Oy 134 143,48 134 143,48
  Satunnaiset tuotot yhteensä 134 143,48 0,00

Satunnaiset kulut
  Satunnaiset kulut yhteensä

Konserni Kunta
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Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 
 

 
  

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

2021 2020
Osinkotuotot muista yhteisöistä

Kuntarahoitus Oyj 143,00 44,00
2M-IT Oy 450,00
Aina Group Oy osinko 1 558,00 1 672,00

Yhteensä 2 151,00 1 716,00
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9.4 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
 

 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 
Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet  Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet Yhteensä

Maa- ja 
vesialueet Rakennukset

Kiinteät 
rakenteet ja 

laitteet
Koneet ja 
kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko-
maksut ja 
kesk.er.h. Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 211 614,65 211 614,65 8 521 836,63 29 994 290,16 3 874 237,18 873 286,18 55 322,85 468 842,94 43 787 815,94 43 999 430,59
Lisäykset tilikauden aikana 47 299,33 47 299,33 78 305,76 59 147,12 170 062,82 1 506 650,48 1 814 166,18 1 861 465,51
Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00
Vähennykset tilikauden aikana -41 477,63 -41 477,63 -41 477,63
Siirrot erien välillä 0,00 1 598,00 157 871,00 -20 920,29 -138 548,71 0,00 0,00
Tilikauden poisto -69 386,64 -69 386,64 -1 201 803,36 -597 460,42 -348 065,99 -2 147 329,77 -2 216 716,41
Arvonalennukset ja niiden 
palautukset -2 560,40 -2 560,40 -2 560,40
Aktivoidut korkomenot 0,00
Poistamaton hankintameno 31.12 189 527,34 189 527,34 8 560 262,76 29 006 944,52 3 425 919,29 525 220,19 55 322,85 1 836 944,71 43 410 614,32 43 600 141,66

0,00
Kirjanpitoarvo 31.12. 189 527,34 189 527,34 8 560 262,76 29 006 944,52 3 425 919,29 525 220,19 55 322,85 1 836 944,71 43 410 614,32 43 600 141,66

Aineettomat ja 
aineelliset hyödykkeet 

yhteensä

Maa- ja vesialueet erittely

2021 2020 2021 2020
Maa- ja vesialueet
   Kiinteistöjen liittymismaksut 342 304,70 340 706,70 129 129,71 127 531,71
   Muut maa- ja vesialueet 8 760 947,36 8 673 788,34 8 431 133,05 8 394 304,92
Maa- ja vesialueet yhteensä 9 103 252,06 9 014 495,04 8 560 262,76 8 521 836,63

Konserni Kunta

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Kuntayhtymä-
osuudet

Tytäryhtiö-
osakk. ja 
osuudet

Muut osakkeet 
ja osuudet

Yhteensä
Laina-saamiset 

tytäryht.

Laina-
saamiset 

muilta

Yhteensä

Hankintameno 1.1. 6 846 630,83 144 999,39 6 593 647,70 13 585 277,92 301 482,91 4 096 320,00 4 397 802,91
Lisäykset tilikauden aikana 100 000,00
Vähennykset tilikauden aikana 0,00
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12 6 846 630,83 244 999,39 6 593 647,70 13 585 277,92 301 482,91 4 096 320,00 4 397 802,91

Arvonalennukset 0,00
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 846 630,83 244 999,39 6 593 647,70 13 685 277,92 301 482,91 4 096 320,00 4 397 802,91

Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset
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Omistukset muissa yhteisöissä 
 

 
 
 
Saamisten erittely 
 

 
 
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 
 

 
  

Omistukset muissa yhteisöissä

Konsernin osuus (1000 €)

Nimi y-tunnus
Kunnan 
omistus-

osuus

Konsernin 
omistus-

osuus

omasta 
pääomasta

vieraasta 
pääomasta

tilikauden 
voitosta/ 
tappiosta

Tytäryhteisöt
   Hattula-kiinteistöt Oy 1574640-3 100 % 100 % 773 10 840 91

Kuntayhtymät
   Eteva ky 0203300-9 0,45 % 0,447804 % 83 221 0
   Hämeen Maakuntaliitto, ky 0826048-0 5,25 % 5,250000 % 93 60 0
   Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 0818235-5 6,59 % 6,586430 % 5 321 8 553 16
   Koulutuskuntayhtymä Tavastia 0205303-4 8,73 % 8,729050 % 2 459 656 98

Saamisten erittely

Pitkä-aikaiset Lyhyt-aikaiset Pitkä-aikaiset Lyhyt-aikaiset
Saamiset tytäryhteisöltä

Myyntisaamiset 3 518,47
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset 71 794,88 146 663,88
Yhteensä 0,00 71 794,88 0,00 150 182,35

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä
Myyntisaamiset 56 229,09 47 498,38
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset 181 482,08
Yhteensä 0,00 237 711,17 0,00 47 498,38

Saamiset yhteensä 0,00 309 506,05 0,00 197 680,73

2021 2020

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

2021 2020 2021 2020
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
   Tulojäämät
      Menoennakot 42 755,73 46 099,31 42 755,73 45 129,55
      Kelan korvaus työterveydenhuollosta 132 657,36 147 055,44 132 108,00 115 000,00
      Eu-tuet ja avustukset 72 817,05 46 745,76 0,00
      Muut tulojäämät 1 185 431,67 158 354,36 1 115 706,33 250 500,89
   Tulojäämät yhteensä 1 433 661,81 398 254,87 1 290 570,06 410 630,44
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 1 433 661,81 398 254,87 1 290 570,06 410 630,44

KuntaKonserni
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 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 

 
Oma pääoman erittely 

 
 
 
Vieras pääoma 

 
 

 
 

2021 2020 2021 2020
Peruspääoma 1.1 19 505 072,87 19 505 072,87 19 505 072,87 19 505 072,87
  Lisäykset
  Vähennykset
Peruspääoma 31.12 19 505 072,87 19 505 072,87 19 505 072,87 19 505 072,87

Muut omat rahastot 1.1 18 588,43 20 722,04
  Siirrot rahastoon 2 100,00 1 785,00
  Siirrot rahastosta -1 590,09 -3 918,61
Muut omat rahastot yhteensä 31.12 19 098,34 18 588,43

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1 8 992 941,01 7 748 012,21 6 232 931,17 4 852 769,34
Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset 71 374,96
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) muutos -2 210 462,23 -1 677 730,73

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12 8 992 941,01 5 537 549,98 6 232 931,17 3 246 413,57

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 67 533,97 3 455 391,04 -148 112,88 2 986 517,60

Oma pääoma yhteensä 28 584 646,20 28 516 602,32 25 589 891,16 25 738 004,04

Konserni Kunta

Pakolliset varaukset

2021 2020 2021 2020
Muut pakolliset varaukset
   Potilasvastuuvahinkovaraus 497 214,54 590 796,08

Muut pakolliset varaukset yhteensä 497 214,54 590 796,08 0,00 0,00

Konserni Kunta
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Sekkilimiitti 
 
 

 
 
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 
 
 

 
 
  

Vieras pääoma

Pitkä-aikaiset Lyhyt-aikaiset Pitkä-aikaiset Lyhyt-aikaiset
Velat tytäryhteisölle

Saadut ennakot
Ostovelat 451,96 328 170,58
Muut velat
Siirtovelat 100 000,00
Yhteensä 0,00 100 451,96 0,00 328 170,58

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä
Saadut ennakot
Ostovelat 571 307,48 343 620,19
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä 0,00 571 307,48 0,00 343 620,19

Vieräs pääoma yhteensä 0,00 671 759,44 0,00 671 790,77

20202021

Sekkilimiitti

2021 2020
Luotollisten sekkitilin limiitti 31.12 6 000 000,00 6 000 000,00
   - siitä käyttämättä oleva määrä 4 308 034,89 3 416 852,42
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9.5 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
 
Vakuudet 
 

 
 
  

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

2021 2020 20201 2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 10 278 250,93 11 378 824,24
     Vakuudeksi annetut kiinnitykset 18 454 158,34 13 215 876,61
Lainat julkisyhteisöiltä 
     Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Lainat muilta luotonantajilta
     Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Vakuudeksi annetut k iinnitykset yhteensä 18 454 158,34 13 215 876,61

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä tontin vuokraoikeuteen

2021 2020 2021 2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 22 862,39 24 942,58
    Vakuudeksi annetut kiinnitykset 59 514,36 59 514,36
Lainat julkisyhteisöiltä 
     Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo
Lainat muilta luotonantajilta
     Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo
Vakuudeksi annetut k iinnitykset yhteensä 59 514,36 59 514,36

Konserni Kunta

Konserni Kunta
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Vuokravastuut  
 

 
 
 
Vastuusitoumukset  
 

 
 

Vastuusitoumukset

2021 2020 2021 2020
Takaukset samaan konserniin kuuluvien 
yhteisöjen puolesta
    Alkuperäinen pääoma 11 166 437,50 11 511 437,50
    Jäljellä oleva pääoma 8 827 355,99 9 430 397,99

Takaukset muiden puolesta
    Alkuperäinen pääoma 10 296 265,44 8 925 665,44 10 283 100,00 8 912 500,00
    Jäljellä oleva pääoma 8 697 747,68 7 793 801,24 8 689 245,00 7 784 750,00

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

2021 2020

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12 66 382 290 62 850 569
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskukset rahastosta 31.12 43 484 39 162

KuntaKonserni
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Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt 
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9.6 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA JA INTRESSITAHOTAPAHTUMIA 

KOSKEVAT LIITETIEDOT 
 
Henkilöstörakenne yksiköittäin 2020 - 2021 
 

 
 
Henkilöstökulut 
 

 
 
Luottamushenkilöstökulut 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2020
Kuntajohtaminen 1
Elinvoimatoimiala 110
Hyvinvointitoimiala 424
Hallintoyksikkö 8
Perusturvayksikkö 170
Sivistysyksikkö 267
Tekninen yksikkö 79

Yhteensä 535 524

Henkilöstön lukumäärä 31.12

Henkilöstökulut
2021 2020

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 23 785 440,79 22 056 658,01
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja 
aineellisiin hyödykkeisiin 0,00 0,00
Henkilöstökulut yhteensä 23 785 440,79 22 056 658,01

2021 2020
Hattulan Keskusta 2 276,01 1 693,25

Hattulan Kokoomus ry 7 756,38 5 280,08
Hattulan Kristillisdemokraatit 1 416,38 1 503,29
Hattulan Sosiaalidemokraatit 7 504,25 6 286,75
Hattulan Perussuomalaiset ry 1 789,25 695,50
Hämeen Vihreät ry 1 412,27 1 781,66
Hattulan Vasemmistoliitto 1 823,14 1 457,53
Janakkalan Vihreät ry 329,63

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 24 307,31 18 698,06

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut
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Tilintarkastajan palkkiot 
 
 

 
 
Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet 
  
Liitetietona on esitettävä tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista, jos ne ovat olen-
naisia eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Liitetietona esitetään myös tavanomaisin ehdoin 
intressitahojen kanssa toteutetuista toimista niiden osapuolet ja toimien arvot, jos ne ovat tarpeen oikean ja 
riittävän kuvan antamiseksi. Tietoja yksittäisistä liiketoimista voidaan yhdistellä, ellei tietojen erillinen esittämi-
nen ole välttämätöntä arvioitaessa liiketoimen vaikutusta kunnan taloudelliseen asemaan.  
 
Intressitahoilla tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka on kunnan kanssa: 
1) määräysvaltasuhteessa; tai 
2) osakkuusyrityssuhteessa. 
 
Intressitahoihin luetaan lisäksi: 
1) kunnanjohtaja; 
2) kunnanhallituksen jäsen ja varajäsen; sekä 
3) kunnan muiden toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä johtavat viranhaltijat. 
 
Tarkastelukaudella Hattula-Kiinteistöt toimitti 500 000 euron panttikirjan vastavakuudeksi terveysaseman raken-
tamista varten myönnetyille omavelkaisille takauksille. Loppuosa vastavakuuksista saatiin toimitettua kunnalle 
välittömästi tilikauden päätyttyä, jolloin yhtiö toimitti kunnalle 4,5 milj. euron arvoisen panttikirjan koskien uutta 
terveysasemaa. 
 
Valtuusto päätti 15.12.2021 § 120 tehdä 100 000 euron sijoituksen Hattula-Kiinteistöt Oy:n sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon ja valtuutti kunnanjohtajan sopimaan järjestelyn yksityiskohdista yhtiön kanssa. Kun-
nanhallitus käsitteli uuden terveysaseman vuokrasopimuksen periaatteita 5.10.2020. Periaatteita tarkennettiin 
maaliskuussa 2021.  
 
Kunta on hankkinut Hämeen Sanomat Oy:ltä sanomalehti- ja ilmoituspalveluita tavanomaisin ehdoin 19 632 eu-
rolla. Kunnanhallituksen puheenjohtaja (31.7. asti) toimi yhtiön hallituksen puheenjohtajana.  
 
Kunta on hankkinut MVM Finland Oy:ltä palveluita tavanomaisin ehdoin 16 631 eurolla. Yhtiön toimitusjohtaja 
toimi päättyneellä valtuustokaudella kunnanvaltuuston puheenjohtajana ja alkaneella kaudella kunnanhallituk-
sen jäsenenä.  
 
Elinvoimalautakunta päätti 23.11.2021 vuokrata uudet nuorisotilat Suomen Tieturva Oy:ltä toistaiseksi voimassa 
olevalla sopimuksella, jossa on 6 kuukauden irtisanomisaika.  Vuokra on 1950 €/kk. Yhtiö toimitusjohtaja on kun-
nanhallituksen jäsen. 
 
 

Tilintarkastajan palkkiot
2021 2020

BDO Oy
Tilintarkastuspalkkiot 21 956,40 26 095,00
Tilintarkastajan lausunnot 450,00 0,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 1 350,00 3 240,00

Yhteensä 23 756,40 29 335,00
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10 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA 
 

 
  

KIRJANPITOKIRJAT SÄILYTYSTAPA

Tasekirja Sidottu kirja
Päiväkirja Sähköinen arkistointi
Pääkirja Sähköinen arkistointi

APUKIRJAT SÄILYTYSTAPA

Myyntireskontra Sähköinen arkistointi
Ostoreskontra Sähköinen arkistointi
Käyttöomaisuus Sähköinen arkistointi
Konsernikirjanpito Sähköisessä järjestelmässä,

paperitulosteet

TOSITELAJIT TAPAHTUMA SÄILYTYSTAPA
Kirjanpito
AIF AIF tositekonversio Sähköisessä järjestelmässä
AKT Aktivoinnit Sähköisessä järjestelmässä
ALV ALV-maksuajo Sähköisessä järjestelmässä
AS Alkusaldo Sähköisessä järjestelmässä
KPA Kirjanpitotapahtuman palautustapahtuma Sähköisessä järjestelmässä
Muistio Muistiotositteet Kuntaxissa Sähköinen arkistointi
MuistioE Muistiotositteet Excelistä Sähköinen arkistointi
MuistSisLa Muistiotositteet Sisäinen laskutus Sähköisessä järjestelmässä
Palkka Palkat Populus Sähköinen arkistointi
Pankki Pankkitositteet Sähköinen arkistointi
Perhehlto Effica kp-aineisto Sähköisessä järjestelmässä

Myyntireskontra
Ltappio Luottotappiokirjaus Sähköisessä järjestelmässä
Man Manuaaliset suoritukset Sähköisessä järjestelmässä
PERINTÄ Perintä toimeksiantoliittymä Sähköisessä järjestelmässä
Vii Viitesuoritukset Sähköinen arkistointi
10-93 Laskulajit 10-93 Sähköisessä järjestelmässä

Ostoreskontra
OL Ostolaskut Sähköinen arkistointi
OM Ostoreskontran maksut Sähköinen arkistointi
ORK Ostoreskontran kohdistustapahtumat 

maksutosite Sähköisessä järjestelmässä

Käyttöomaisuus
KOM Käyttöomaisuus Sähköisessä järjestelmässä
XAKOM Kom-konversio Sähköisessä järjestelmässä

Tilinpäätös Liitetietotositteet Paperituloste
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