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1 Kunnanjohtajan katsaus 

Elämme taloudellisesti haastavia aikoja eikä haasteille näy loppua. Ko-
rona käänsi hetkeksi kuntien talouden myönteisellä tavalla päälael-
leen, kun valtion käsi oli antoisa. Paluu arkeen on kuitenkin alkanut ja 
tulevina vuosina on tehtävä mittavia päätöksiä. 
 
Yleinen kustannusten nousu on lisännyt Hattulan menoja merkittä-
västi, emmekä ole vielä kyenneet toimintaamme riittävästi sopeutta-
maan. Nykyisellä menolla kunnan talous on vielä 2023 ylijäämäinen, 
mutta nykyisellä kehityksellä vuodesta 2024 alkaen alijäämäinen. Tu-
levina vuosina kunta syö kumulatiivisen ylijäämänsä, jos suunta ei 
muutu. 
 
SOTE-uudistuksen myötä kunnan tulo- ja menorakenne muuttuu. Ve-
rotulojen osuus korostuu, kun noin 75 % Hattulan tuloista on jatkossa 
veroja (ennen noin 60 %). Henkilöstökulut ovat jatkossa noin 60 % kai-
kista menoista (aiemmin noin 35 %). Kunnan talouden suunnittelusta 
tulee jossain määrin aiempaa yksinkertaisempaa ja ennustettavam-
paa, mutta samalla vaihtoehdot talouden tasapainottamiseksi vähene-
vät.  
 
Hattulalla on mahdollisuudet suunnan muuttamiseksi. Joudumme kui-
tenkin tekemään valintoja, jotka eivät miellytä kaikkia. Menojen hillit-
semisen kannalta Hattulan haaste on, että tuotamme palvelut jo nyt 
keskimääräistä taloudellisemmin. Palveluja karsimalla voidaan saada 
aikaan hetkellisiä vaikutuksia, mutta kunnan jäljelle jäävien kustannus-
ten jatkaessa kasvuaan olemme pian selkä seinää vasten. Pitkällisiä 
vaikutuksia saadaksemme meidän on tehtävä rakenteellisia muutoksia 
sekä keskityttävä tuloja lisääviin toimiin. 
 
Sanonta ”pienistä puroista kertyy suuria jokia” pitää paikkansa, mutta 
pitkäkestoisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi meidän tulee keskittyä 
entistä enemmän suuriin asioihin. Vuonna 2023 painopiste on seuraa-
vissa: 
- Kunnan palveluverkon 2030 periaatteista sovitaan ja sen rakenta-

minen aloitetaan. Tavoitteena on kunnan resurssien mukaiset, 
toimivat palvelut. 

- Kunta tukee suunnitteilla olevien voimalahankkeiden myönteistä 
kehitystä. Toteutuessaan voimaloiden kiinteistöverovaikutukset 
ovat merkittävät. 

- Kunta tukee suunnitteilla olevia sekä mahdollisia uusia hankkeita, 
jotka lisäävät asumismahdollisuuksia. Nyt tiedossa olevia hank-
keita ovat muun muassa Hattula Kiinteistöt Oy:n uudisrakennus-
hanke, kaikki kerrostalo- / rivitalohankkeet ja Hattula Villas. 
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- Hattula pyrkii omilla maahankinnoillaan sekä maankäyttösopimuk-
sillaan ylläpitämään monipuolista ja houkuttelevaa tonttitarjon-
taa. 

- Hattula jatkaa kuntastrategian sekä asuntopoliittisen ohjelman 
mukaista myönteistä suhtautumista poikkeamishakemuksiin, joilla 
muun muassa vapaa-ajan asuntoja muutetaan vakituiseen asuin-
käyttöön. Näin tuetaan erityisesti kylien elinvoimaisuutta. 

- Hattulan Kehitys Oy vahvistaa yhteistyötä nykyisten yrittäjien 
kanssa sekä pyrkii löytämään uutta yritystoimintaa Hattulaan. 

- Kiinteistöohjelma laaditaan palveluverkko 2030:n yhteydessä ja 
sen perusteella päätetään kiinteistöjen tarpeesta tulevaisuudessa. 
Samassa yhteydessä ratkaistaan myös Pappilanniemen kohtalo. 
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2 Yleisperustelut 

2.1 Kuntastrategia 

Hattulan kunnanvaltuusto hyväksyi Hattulan uuden kuntastrategian 
16.2.2022.  
 
Hattulassa on kaikki menestymisen edellytykset. Kuntamme sijaitsee suurten 
kaupunkikeskusten kainalossa, keskellä kaunista luontoa ja historiallisia nähtä-
vyyksiä. 
 
Olit sitten yrittäjä, perheellinen, downshiftaaja, etätyöläinen tai eläkepäivistä 
iloitseva ikäihminen, Hattula tarjoaa turvallista arkea kaikille. 
 
Meillä voit keskittyä elämään itsesi näköistä elämää laadukkaiden lähipalvelui-
den, joustavan hallinnon ja auttavien kanssakuntalaisten tukemana. Tarjo-
amme yrittämiseen innostavan ja luovuuteen rohkaisevan ilmapiirin. Kette-
ränä kuntana emme pelkää uudistua emmekä epäröi tehdä rohkeita ratkai-
suja. 
 
Tulevaisuudessa olemme entistä vahvempia, emme enempää emmekä vä-
hempää kuin Hämeen hyvämaineisin! 
 
Strategiassa määritellyt kunnan ydinarvot ovat  
Helppous 
Ratkaisukyky 
Paikallisuus 
Vakaus 
 
Tavoitteet 
 

1. Hyvinvoiva kuntalainen 
Hattulan paras käyntikortti on laadukkaisiin lähipalveluihin tyytyväinen, hyvin-
voiva ja aktiivinen kuntalainen, joka tuntee ja viestii kotikuntaylpeyttä. 
 

2. Mahdollistava ilmapiiri 
Hattula tekee mahdolliseksi monipuolisen yrittämisen, tarjoaa kumppanin 
uudenlaisten innovaatioiden ja ideoiden kehittämiselle sekä edistää kuntalais-
ten mahdollisuuksia osallistua yhteiseen päätöksentekoon. 
 

3. Kestävä kehitys 
Hattulassa toimimme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja 
vastuullisella tavalla 
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Strategian tavoitteista johdetaan vuosittain toiminnalliset tavoitteet, joiden 
toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa sekä tilinpää-
töksessä. 

 

2.2 Toimintaympäristö 

2.2.1 Toimintaympäristön kehitys 

Väestö 
Kanta-Hämeen väestökehitys on muutamana viime vuotena osoittanut lieviä 
piristymisen merkkejä, ja Hattulan väestökehitys mukailee maakunnan kehi-
tystä. Asukasluku kasvoi voimakkaasti 2000-luvun alkuvuosina, mutta viime 
vuosina väestömäärä on pienentynyt. Vuosien 2019 -2021 perusteella näyt-
täisi kuitenkin siltä, että käänne lievästi parempaan suuntaan on tapahtunut. 
Vuonna 2021 kunnan väestömäärä pitkästä aikaa kasvoi ja muuttovoittoa 
muista kunnista kertyi 25 asukkaan verran. Kuntien välisen muuttoliikkeen 
suunnan kääntyminen on merkittävää, sillä kuntien välinen muuttoliike oli 
Hattulan osalta miinusmerkkistä yhdeksän vuoden ajan vuosina 2011–2019.  
Vuoden 2021 lopussa kunnassa oli 9 405 asukasta.  
 

 
 
Vuonna 2022 väestönkehityksen suunta on toistaiseksi ollut alaspäin, sillä kun-
nan väkiluku pienentyi 46 asukkaan verran tammi-syyskuussa. 
 

  
 
Väestönkasvua on jo pidemmän aikaa jarruttanut syntyvien lasten aiempaa 
pienempi määrä. Syntyvyyden voimakas väheneminen näkyy myös Tilastokes-
kuksen vuonna 2021 julkaisemassa väestöennusteessa, ja nykykehityksen jat-
kuminen tällaisenaan muokkaisi toteutuessaan huomattavasti myös Hattulan 
ikärakennetta. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan esimerkiksi vuonna 
2030 olisi Hattulassa 0-14-vuotiaita lähes 400 henkilöä vähemmän kuin 
vuonna 2020, kun taas samaan aikaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaisi reilusti 
yli 450 henkilön verran. Väestön ikärakenteen muuttuminen onkin tärkeä kun-
nan toimintaympäristöön vaikuttava tekijä lähivuosina ja vaikuttaa keskeisesti 
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kunnan palveluiden tarpeeseen. Hattulan vahvuutena on kuitenkin edelleen 
erittäin terve väestö ja suhteellisen monipuolinen ikärakenne.  

 
Työllisyys 
Hattulan työllisyystilanne on maakunnan ehdotonta parhaimmistoa ja yksi 
kunnan vahvuuksista. Syyskuussa 2022 Hattulan työvoimasta vain 4,7 % oli 
työttömiä työnhakijoita. Lukema on koko maakunnan paras ja 1,6 prosenttiyk-
sikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Esimerkiksi Janakkalassa työttömyys-
aste oli 7,4 % ja Hämeenlinnassa 9,3 %. Koko Kanta-Hämeen keskiarvo oli 8,1 
% ja esimerkiksi Päijät-Hämeen peräti 11,3 %. 
 

 
 

2.3 Taloudelliset lähtökohdat 

2.3.1 Kansantalouden kehitysnäkymät 

Valtiovarainministeriö arvioi Suomen talouden kasvavan vaimeasti vuonna 
2023. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kasvattanut talouden tilannekuvaan 
liittyvää epävarmuutta voimakkaasti kuluvana vuonna. Energian, raaka-ainei-
den sekä ruuan hinnat ovat nousseet hyvin nopeasti, ja Suomen ulkomaankau-
pan näkymät ovat heikentyneet merkittävästi sodan myötä. Tuotanto kehittyi 
vielä alkuvuonna 2022 suotuisasti ja myös työllisyys kasvoi ripeästi alku-
vuonna, mutta kuluttajahintojen nousun arvioidaan leikkaavan kotitalouksien 
ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi vuoden 2022 lopulla ja vuo-
den 2023 alkupuolella. Lisääntynyt epävarmuus myös siirtää investointeja 
tulevaisuuteen. Bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan hidastuvan kuluvan 
vuoden 1,7 prosentista 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Vuosina 2024–2026 
BKT:n vuotuisen kasvun arvioidaan olevan noin 1,4 prosenttia. 
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1 

2.3.2 Kuntatalouden tulevaisuuden näkymiä2 

Valtiovarainministeriö on syksyllä 2022 laatinut Kuntatalousohjelman vuodelle 
2023, jossa käydään kattavasti läpi kuntatalouden tilaa ja näkymiä. Valtiova-
rainministeriön mukaan kuntataloudessa koettiin vuonna 2021 toinen peräk-
käinen vahva vuosi. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos 
oli noin 1,6 mrd. euroa ylijäämäinen ja toiminnan ja investointien rahavirta 
lähes tasapainossa. Vuosikate ja tilikauden tulos säilyivät lievästä heikkenemi-
sestä huolimatta lähes vuoden 2020 poikkeuksellisen hyvällä tasolla. Toimin-
nan ja investointien rahavirta puolestaan vahvistui edellisvuodesta vajaan 300 
milj. euroa. 
 
Sekä kuntien että kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat nopeasti vuoden 
2020 hitaan kasvun jälkeen, mutta toimintatuottojen kasvu oli suhteellisesti 
vieläkin voimakkaampaa. 
 
Toimintatuottojen kasvua kiihdyttivät kuntayhtymien hyvä myyntitulojen 
kasvu sekä se, että valtion koronatukien kohdentamisen painopiste muuttui 
valtionosuuksista valtionavustuksiin. Voimakkaan toimintatuottojen kasvun 
seurauksena toimintakatteen kasvu jäi maltilliseksi, reiluun 2 prosenttiin. Ko-
ronaepidemiaan liittyvät valtion tuet olivat edellisvuoden tapaan huomatta-
vat, yhteensä noin 2,5 mrd. euroa, mikä edesauttoi merkittävästi kuntien ta-
loustilanteen säilymistä vahvana. 
 
Verotulot kasvoivat ennakoituakin paremmin. Etenkin yhteisöverotulot ja kiin-
teistöverotulot kasvoivat huomattavasti, mutta sen sijaan kunnallisveron 
kasvu jäi noin 2 prosenttiin. Kuntasektorin koronaepidemian tukipakettiin si-

                                                             
1 Valtiovarainministeriö: Kuntatalousohjelma vuodelle 2023. Syksy 2022 
2 Valtiovarainministeriö: Kuntatalousohjelma vuodelle 2023. Syksy 2022 
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sältyvä kuntien yhteisövero-osuuden määräaikainen 10 prosenttiyksikön koro-
tus jatkui vielä vuonna 2021. Valtionosuudet puolestaan vähenivät lähes 10 
prosenttia, koska valtaosa vuoden 2021 koronatuista myönnettiin valtionavus-
tuksina vuoden 2020 valtionosuuksien sijaan. 
 
Valtiovarainministeriön arvion mukaan valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus 
kuntatalouteen vuonna 2023 verrattuna vuoden 2022 varsinaiseen talousarvi-
oon on lähellä neutraalia. Hallitusohjelman mukaiset tehtävien ja velvoitteiden 
lisäykset on tehty pääosin jo aikaisempina vuosina, ja osa määräaikaisista li-
säyksistä valtionavustuksiin päättyy vuoden 2022 lopussa. Kuntien uusiin ja 
laajeneviin tehtäviin osoitetaan täysi valtionosuus, ja valtion päättämät vero-
perustemuutokset kompensoidaan kunnille. 
 
Sote-uudistuksen voimaantulo tekee vuodesta 2023 historiallisen. Uudistuksen 
yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvas-
tuu siirtyy kunnilta hyvinvointialuille ja siirtyviä kustannuksia vastaava määrä 
kuntien tuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoitta-
miseksi. Tämän hetken arviolaskelman mukaan siirtyvien kustannusten yhteis-
määrä on noin 21,2 mrd. euroa. Tuloista siirtyy eniten kunnallisveroa, noin 
13,11 mrd. euroa, mikä toteutetaan alentamalla kaikkien kuntien kunnallisve-
roprosentteja tasasuuruisesti 12,64 prosenttiyksiköllä. Yhteisöveroa siirretään 
kolmasosa kuntien ryhmäosuudesta eli noin 0,82 mrd. euroa. Kuntien perus-
palvelujen valtionosuudesta siirtyy yhteensä 5,36 mrd. euroa ja veromenetys-
ten korvauksista yhteensä 1,94 mrd. euroa. 
 
Sote-uudistus muuttaa kuntatalouden tunnuslukuja voimakkaasti, kun sosi-
aali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset ja niitä vastaava 
rahoitus poistuvat. Vuonna 2023 talouslukujen suurten prosenttimuutosten 
taakse kätkeytyy muun muassa kustannusten ripeä kasvu. Kuntien kustannus-
kehitystä kuvaavan peruspalvelujen hintaindeksin muutos on 3,8 prosenttia 
vuonna 2023. Painoarvoltaan merkittävin kustannuskehitykseen vaikuttava 
tekijä on kunta-alan ansiokehitys, jota kasvattaa kesäkuun alussa saavutettu 
kunta-alan sopimusratkaisu. Kuntatalouteen luettavat tehtävät painottuvat 
uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, 
joiden yhteenlaskettu palveluntarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen 
syntyvyyden alenemisen vuoksi. 
 
Vuosi 2023 on kuntatalouden kehitysarviossa jopa ennätyksellisen vahva sote-
uudistukseen liittyvien ajoitustekijöiden vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen nettokustannukset siirtyvät pois kuntien vastuulta vuoden 
2023 alusta alkaen, mutta uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei 
näy vielä ensi vuonna täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotuloissa. Osa 
aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista tilittyy vuodelle 2023 vanho-
jen kunnallisveroprosenttien ja yhteisöverotulojen jako-osuuksien mukaisesti. 
Tämän arvioidaan vahvistavan kuntataloutta 1,2 mrd. eurolla vuonna 2023. 
Vuosikate riittää selvästi kattamaan poistot ja toiminnan ja investointien 
rahavirran ennustetaan olevan noin 1,2 mrd. euroa positiivinen vuonna 2023.  
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2.3.3 Hattulan kunnan talous 

Hattulan kunnan tilinpäätös vuodelta 2019 oli selvästi heikoin sitten vuoden 
2012. Vuosi 2020 oli puolestaan huomattavasti parempi kunnan talouden kan-
nalta, sillä tilikauden ylijäämä oli lopulta mm. valtion koronatukien ansiosta 
lähes 3 milj. euroa. Tämä kasvatti kunnan taseeseen kertyneen ylijäämän lä-
hes kaksinkertaiseksi, mikä toimii tärkeänä puskurina heikompien vuosien va-
ralle. Vuonna 2021 tilinpäätös painui niukasti (0,15 milj. euroa) alijäämäiseksi 
toimintakulujen kasvun ollessa huomattavan suurta. Vuoteen 2022 lähdettiin 
lievästi ylijäämäisellä talousarviolla, joka kuitenkin jo alkuvuonna tehtyjen 
määrärahamuutosten myötä kääntyi 0,14 milj. alijäämäiseksi.  
 

 
 
Ennusteen mukaan toimintakulujen ylitys uhkaa muodostua kohtuullisen suu-
reksi, ylityksen ollessa noin 1,2 milj. euroa. Kokonaisuutena toimintakatteen 
ennakoidaan olevan noin 1,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi. 
Toimintakatteen ylitys on huolestuttava, etenkin kun esimerkiksi ennakoitu 
sähkön hinnan nousu ei vielä merkittävästi näy kuluissa.  
 
Toimintakatteen ylittymistä paikkaa poikkeuksellisen hyvin verotulokehitys, 
johon kuitenkin liittyy epävarmuustekijöitä. Tämänhetkisen arvion mukaan 
verotulot toteutuvat peräti noin 1,8 milj. euroa budjetoitua parempina. Toi-
saalta rahoitustuotot ja -kulut ylittyvät noin 0,15 milj. euroa. Kokonaisuutena 
tuloksen ilman satunnaisia eriä ennakoidaan olevan niukasti ylijäämäinen, joh-
tuen poikkeuksellisen suurista verotuloista. 
 
Kirjanpidollista tulosta tulee lisäksi parantamaan noin 1 milj. eurolla Koulutus-
kuntayhtymä Tavastian osittaispurku ja kiinteistöliikelaitos-kuntayhtymän pe-
rustaminen. Kunnan rahoitukseen järjestely ei kuitenkaan tuo helpotusta. 
 
Mikäli vuoden 2022 talous toteutuu ennakoidusti, on kunnalla taseessa koh-
tuullinen noin 7 milj. euron ylijäämäpuskuri. Viime vuosien maltillinen inves-
tointitaso on pitänyt lainamäärän kohtuullisena, mutta kunnan taseen ja ra-
hoituslaskelman tunnusluvut kertovat haasteista. Lisäksi kunnan toimintakat-
teen kasvu on ollut viime vuosina suurta.  
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Toimintakatteen kasvu uhkaa jatkua suurena, mikäli inflaatio jatkuu suurena 
eikä kunnan toimintaa pystytä tehostamaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon toi-
mintojen siirtyminen pois kunnan vastuulta johtaa siihen, että nykyisen väes-
törakenteen myötä kunnan palvelutarve ennemminkin vähenee kuin kasvaa. 
Kunnan talouden kestävyyden kannalta on olennaisen tärkeää, että kunnan 
palvelurakenne sopeutuu muutokseen ja kustannuksia pystytään hillitsemään. 
 
Vuoden 2023 alusta voimaan astuva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 
pienentää Hattulan budjettia merkittävästi ja vähentää kunnan liikkumavaraa. 
Toisaalta uudistus tekee kunnan kustannusten kasvun helpommin ennakoita-
vaksi, mutta tässä vaiheessa esimerkiksi kunnan lopullinen rahoitustaso on 
vielä osittain epäselvä. Hyvinvointialueiden ja kuntien rahoitus tarkistetaan 
vielä vuoden 2022 lopullisten talouslukujen pohjalta, ja ennakkoarviona on, 
että tuolloin kunnilta siirretään rahoitusta hyvinvointialueille. Pidemmällä ai-
kavälillä suurena uhkakuvana on julkistalouden velkaantuminen ja sen tuoma 
paine kohdistaa leikkauksia myös kuntien valtionosuuksiin. 
 
Hyvinvointialueiden perustamisen myötä kunnan talouden koko pienenee 
merkittävästi, sillä esimerkiksi toiminnan nettomenot (toimintakate) pienen-
tyy noin puoleen entisestään. Kunnan lainakanta ei kuitenkaan pienene uudis-
tuksen myötä ja kiinteistöihin liittyvät riskit ovat jatkossakin kunnan kannetta-
vana, sillä sote-kiinteistöt jäävät kunnan omistukseen eikä niiden pitkän aika-
välin käytöstä ole vielä hyvinvointialueen päätöksiä. Kunnan talouden koon 
pienentyessä on jatkossa oltava entistäkin tarkempi, että esimerkiksi velkaan-
tuminen ei kasva vaaralliselle tasolle. 
 

2.4 Hattulan kunnan organisaatio ja henkilöstö 

Kunnan organisaatio uudistettiin vuoden 2020 aikana ja uusi organisaatiomalli 
astui voimaan 1.10.2020. Vuonna 2021 kunnan luottamushenkilöorganisaa-
tion muodostivat valtuusto, kunnanhallitus ja seuraavat päävastuualueilla toi-
mivat lauta- ja toimikunnat: 
 
Kunnanhallitus 
– keskusvaalilautakunta; vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta 
 
Tarkastuslautakunta 
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Elinvoimatoimiala 
– elinvoimalautakunta 

o viranomaisjaosto 
o maankäyttöjaosto 

 
Hyvinvointitoimiala 
– hyvinvointilautakunta 

o varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 
o perusturvajaosto 

 
Hattulan kunnan henkilöstömäärä pienentyy selvästi sosiaali- ja terveyden-
huollon ja siihen liittyvien tukipalveluiden henkilöstön siirtyessä hyvinvointi-
alueen palvelukseen 1.1.2023 alkaen. Alustavien tietojen mukaan hyvinvointi-
alueelle siirtyy noin 160 vakinaista työntekijää. 
 
Samalla kun merkittävä osa kunnan budjetista ja henkilöstöstä siirtyy hyvin-
vointialueelle, muuttuu myös kunnan organisaatio. Uutta organisaatiomallia 
on valmisteltu vuoden 2022 aikana, mutta koska asiasta ei vielä ole tehty pää-
töksiä, on talousarvio valmisteltu voimassa olevan organisaatiomallin mu-
kaiseksi. Talousarvion määrärahat päivitetään vastaamaan uutta organisaa-
tiorakennetta sitten, kun päätökset uudesta mallista on tehty. 
 

  TP2021 TA2022 tot. 09/2022 TA2023 
Vakinaiset 418 428 414 258,5 
Määräaikaiset 118 115 102 62 
Yhteensä 536 543 516 320,5 

 
 

 
 
Esitetyt henkilöstöresurssin muutokset 
   

Hyvinvointialueille siirtyvän henkilöstön lisäksi talousarviossa on huomioitu 
seuraavat henkilöstöresurssin muutokset: 

 
Hyvinvointitoimiala 

 Hyvinvointitoimialan hallinnossa on 2022 työskennellyt sote-asiantun-
tija, joka ei siirry hyvinvointialueelle. Sote-asiantuntijan nimike muute-
taan hyvinvointipäällikön toimeksi, joka jää kuntaan ja toimii yhteys-
henkilönä hyvinvointialueelle. Hän toimii myös eri neuvostojen sihtee-
rinä. 

 Varhaiskasvatukseen tulee perusturvan puolelta n. 3-4 aikaisemmin 
vammaispalvelun kustantamaa henkilökohtaista avustajaa. Nämä 
työntekijät palkataan toimikaudeksi kerrallaan määräaikaisesti, koska 
lasten tilanteessa (esim. muutto toiselle paikkakunnalle) saattaa ta-
pahtua muutoksia. 

 
Elinvoimatoimiala 
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 Talousarviossa on varauduttu yhteen lisärekrytointiin rakennusvalvon-
taan. 

 
 

3 Sitovuus ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 

3.1 Taloutta ja toimintaa koskevat ohjeet ja säännöt 

Kuntien taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 13. luku, kirjan-
pitolaki ja -asetus, kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston antamat ohjeet 
sekä kunnan hallintosääntö, kunnan talouden hoitoa ja sisäistä valvontaa kos-
kevat yleisohjeet, talousarvio ja taloussuunnitelma sekä poistosuunnitelma. 
Kuntalain 112 – 125 pykälissä on säännökset kunnan kirjanpidosta, tilinpäätök-
sestä, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja tilintarkastuksesta. Talousarviossa 
valtuustotason sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet perustuvat voi-
massa olevaan strategiaan.  
  
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut sitovat yleisohjeet kunnan ja 
kuntayhtymän:  
  

 tuloslaskelman laatimisesta  
 rahoituslaskelman laatimisesta  
 taseen laatimisesta  
 suunnitelman mukaisista poistoista  
 konsernitilinpäätöksen laatimisesta  
 liikelaitoksen ja taseyksikkönä käsiteltävän rahaston 

kirjanpidollisesta käsittelystä 
 rahasto- ja varauskirjauksista.  

3.2 Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelmien hyväksyminen 

Talousarvion ja -suunnitelman laadinnan perusteena kunnissa ovat voimassa 
oleva strategia, taloussuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, kuluvan vuo-
den talousarvio ja tilinpäätösennuste sekä valtuuston mahdolliset kannanotot. 
Kuntalaki edellyttää, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijää-
mäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Kuntalain mu-
kaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talous-
arvio on sitova ohje kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijajohdolle.  

 
Talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sito-
vina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudatta-
mista koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnan 
viranomaisia.  

 
Hattulan kunnan talousarviossa on noudatettu nettoperiaatetta 1.1.2018 al-
kaen. Vuonna 2023 käyttötalousosan valtuustoon nähden sitovat määrärahat 
ovat seuraavat: 
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 Hyvinvointilautakunta:  
o Palvelualueiden ulkoinen toimintakate 

 Elinvoimalautakunta: 
o Toimielimen (lautakunnan) ulkoinen toimintakate 

 Kunnanhallitus (kuntajohtaminen): 
o Toimielimen (kunnanhallitus) ulkoinen toimintakate 

 
Talousarviossa hyväksytään kunnan valtuustotason sitovat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet. Sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi hyväksytään mitat-
tavissa olevat tavoitteet, joihin voidaan kunnan omilla toimenpiteillä vaikut-
taa. Sitovien tavoitteiden lisäksi voidaan esittää perusteluina ja informaationa 
muita tavoitteita, jotka ovat toimintaa ohjaavia sekä ohjeellisia, joiden oleelli-
sista poikkeamisista on raportoitava toimielimille. Toiminnalliset tavoitteet 
vuodelle 2023 ovat esitetty toimielimittäin käyttötalousosassa ja ne ovat val-
tuustoon nähden sitovia.  
  
Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinai-
sen toiminnan tuotot ja kulut, verotuotot, valtionosuudet ja suunnitelman mu-
kaiset poistot. Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja 
ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, korkotulot, muut rahoitustu-
lot, korkomenot, muut rahoitusmenot, satunnaiset kulut ja -tuotot.  
  
Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja neljälle 
seuraavalle vuodelle. Useamman vuoden aikana toteuttava investointihanke 
jaetaan eri vuosille. Investointimäärärahat ovat sitovia talousarviossa esitet-
tyjen investointihankkeiden mukaisesti. Valtuuston hankeryhmälle tai hank-
keelle hyväksymät menot ja tulot ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain 
valtuuston päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hank-
keen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrä- rahaa. Valtuus-
ton sitovin perusteluihin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuus-
ton päätöstä muuhun tarkoitukseen, eikä määrärahaa saa ylittää ilman val-
tuuston päätöstä. Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonlisäveroton 
raja on 10 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttöta-
louden määrärahoilla.  
  
Rahoitusosassa osoitetaan miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiu-
teen. Rahoituslaskelmassa valtuusto hyväksyy antolainojen vähennyksen, 
antolainojen lisäyksen sekä pitkäikäisten lainojen vähennyksen ja lisäyksen.  
  
Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpa-
nomääräyksin lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Toimie-
linten tulee laatia heti alkuvuodesta käyttötalous- ja investointiosassa osoite-
tuista määrärahoista ja tuloarvioista käyttösuunnitelmat, joilla tarkistetaan 
asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt käyttösuunni-
telma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtä-
vien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Samassa yhteydessä toimieli-
met hyväksyvät omalta osaltaan tarkemmat toimielimiin nähden sitovat toi-
minnalliset tavoitteet.  
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Asianomainen toimielin jakaa toimialalle myönnetyt määrärahat ja tuloarviot 
toimialojen palvelualueille ja päättää niiden käytöstä. Suoraan toimielimen 
alaisuudessa oleva tilivelvollinen viranhaltija jakaa osamäärärahan edelleen 
palveluyksiköille ja kustannuspaikoille päättää sen käytöstä toimielimen vah-
vistaman käyttösuunnitelman puitteissa.  
 

3.3 Määrärahat, tuloarviot ja tavoitteiden seuranta 

3.3.1 Määrärahamuutokset 

Hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä val-
tuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion 
muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekir-
joittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. 
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toi-
minnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita 
tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vai-
kutus määrärahoihin.  
 
Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toiminta on 
suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon varattu mää-
räraha varmasti riittää. Valvontavastuu kuuluu tilivelvollisten viranhaltijoiden 
ohella lautakunnille ja kunnanhallitukselle. 
 

3.3.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta 

Viranhaltijajohdon ja muiden tilivelvollisten tulee jatkuvasti seurata talousar-
vion ja sen käyttösuunnitelmien toteutumista ja saattaa mahdolliset poik-
keamat asianomaisen toimielimen tietoon. Toimielimen on ryhdyttävä välittö-
mästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli on ilmeistä, että talousarvio ei toteudu 
suunnitellulla tavalla. Reaaliaikainen talouden toteutuma toimielintasolla ra-
portoidaan kunnan johtoryhmälle, kunnanhallitukselle ja lautakunnille kuu-
kausittain. Raportoinnista toimielimille vastaavat toimielinten esittelijät. Toi-
mielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla 
ja lisäksi ne esittävät sanallisen selvityksen mahdollisten poikkeamien syistä 
sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Investointien 
toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kunnanhalli-
tukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkit-
tävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään 
selvitys samassa yhteydessä.  
  
Valtuustolle talousarvion toteutumisesta niin käyttötalouden kuin investoin-
tienkin osalta raportoidaan laajemmin osavuosikatsauksissa seuraavasti: en-
simmäinen osavuosikatsaus annetaan ajalta 1.1. – 30.4. ja toinen 1.1. – 31.8. 
Elokuun tilanteen perusteella tehdään välitilinpäätösennuste ja raportissa ar-
vioidaan myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumista talouden lisäksi. Vuo-
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den kolmas raportti on virallinen tilinpäätös, jonka on oltava valmis 31.3. men-
nessä. Tilinpäätös käsitellään valtuustossa viimeistään talousarviovuotta seu-
raavan vuoden kesäkuun kokouksessa. 
 

3.3.3 Tilivelvollisten määrittely 

Tilivelvolliset määritellään kunkin vuoden talousarvion yhteydessä. Kuntalain 
tulkintateoksen (Harjula-Prättälä 2015, s. 821) mukaan tilivelvollisten luette-
lon hyväksyminen kuuluu valtuustolle. Tilivelvollisten määritteleminen liittyy 
sisäisen valvonnan ketjun varmistamiseen. Tilivelvolliset on määriteltävä mm. 
siksi, että valtuuston vastuuvapauslausunto tilinpäätöksestä kohdistuu tilivel-
vollisiin.   
 
Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston ar-
vioitavaksi. Näin ollen tilivelvolliseen voidaan kohdistaa tilintarkastuskerto-
muksessa muistutus ja tilivelvolliselle voidaan myöntää vastuuvapaus. Kunta-
lain 125 §:n mukaisesti tilivelvollinen on kunnan toimielimen jäsen ja kunnan 
palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnan johtavassa tehtävässä tai sel-
laiseen rinnastettavissa vastuullisessa tehtävässä. Tilivelvolliset on lueteltu 
käyttötalousosassa palvelualueittain.  
 

3.3.4 Kirjanpitokäytäntö 

Kunnan lakisääteinen kirjanpito jakaantuu ulkoiseen kirjanpitoon ja talousar-
vion toteutumisen seurantaan. Ulkoisesta kirjanpidosta on saatava koko kun-
nan tuloslaskelma ja tase liitetietoineen sekä rahoituslaskelma. Lisäksi ulkoi-
sen kirjanpidon on pystyttävä tuottamaan kunnan konsernitilinpäätöksen vaa-
timat tiedot. Ulkoisessa kirjanpidossa on eliminoitava kunnan sisäiset tilita-
pahtumat sekä konsernitilinpäätöksessä konserniyhteisöjen väliset tilitapahtu-
mat.  

 
Talousarvion toteutumisen seurannan on lakisääteisesti tapahduttava vähin-
tään valtuuston vahvistamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden laa-
juudessa. Kirjanpidossa talousarvion toteutumista seurataan valtuuston vah-
vistamia tavoitteita tarkemmalla tasolla.  
 

4 Konserniyhteisöt 

4.1 Hattulan Kehitys Oy 

Yleinen kuvaus  
Hattulan Kehitys Oy on Hattulan kunnan 100 prosenttisesti omistama kehitys-
yhtiö, joka on perustettu vuonna 2021. 
 
Hattulan Kehitys Oy:n toiminta kaudella on keskittynyt oman toiminnan järjes-
tämiseen, ekosysteemialoitteiden edistämiseen sekä uusien kehitysaloitteiden 
laatimiseen sekä jäsentelyyn vuorovaikutuksessa yritysten ja kunnan kanssa.   
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Hattulan Kehitys Oy:n ensimmäisen vaiheen rahoitus kunnalta (50 %, 100 000 
euroa) on budjetoitu henkilöstökuluihin, toiminnan järjestämiseen sekä toimi-
tilojen kehitykseen.  
 
Osa yhtiön kehitysideoista rakentuu kunnan kanssa tehtävän yhteistyön va-
raan ja edistää aloitteita, joilla on potentiaalia toimia laajempien elinvoiman 
kehittämistoimenpiteiden alustoina. Hankkeet, joissa kunnan rooli on keskei-
nen, esitellään luottamuselimille sekä tuodaan kunnan päätöksentekoon. 
Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tukeudutaan verkostomallin mu-
kaisesti vahvasti yritysverkostoon, joten toteutuessaan ne tarjoavat liiketoi-
mintamahdollisuuksia Hattulan kunnan yrittäjille, sekä perustamis- että toteu-
tusvaiheissa. Tämän tyyppiset hankkeet tavoittelevat yhtäaikaisesti elinvoi-
man kehittymisen kanssa muita kunnan tavoitteita, tästä esimerkkeinä vihreä 
siirtymä tai ruokajärjestelmän kehitys.  
 
Kehitysyhtiö osallistui Valtiovarainministeriön järjestämään rahoitushakuun 
yhdessä Janakkalan ja Forssan kanssa. Hanketyö lisää kuntien välistä yhteis-
työtä mahdollistaen tulevaisuuden yhteishankkeet. Kehitysyhtiö toteutti hake-
muksen laatimisen muiden kuntien puolesta jaettujen tavoitteiden pohjalta. 
Hakemus sai sisällöllisen hyväksynnän ja Hattulan Kehitykselle myönnettiin 
323 000 euron rahoitusosuus hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseksi Hat-
tulan kunnassa. Rahoitus vahvistaa kehitysyhtiön resursointikykyä ja mahdol-
listaa kehitystoimenpiteiden edistämisen projektisuunnitelman mukaisesti.  
Hankerahoitus vaikuttaa myös kunnan talouteen positiivisesti, koska osa hen-
kilöresursseista hankitaan kunnalta.  
 
Kehitysyhtiö on aloittanut yhteistyön valmistelun ProAgrian kanssa maaseutu-
rahoituksen tavoittelemiseksi ruoan tuotannon teemassa. Maaseuturahasto 
on ELY-keskuksen myöntämä rahoitusinstrumentti. Hankeyhteistyön tavoit-
teena on sekä monimuotoistaa maatilojen ansaintamalleja että kehittää pai-
kallista elinvoimaa verkostoliiketalouden periaatteiden mukaisesti. Hanke-
suunnittelu sekä yhteistyötahojen kartoittaminen on käynnistetty ja siinä ta-
voittellaan osaltaan omavaraisen ruokajärjestelmän sekä hajautetun tuotanto-
ympäristön kehittymistä Kanta-Hämeessä. Hankeideat lähestyvät ruokajärjes-
telmän kehitystä useasta eri temaattisesta kokonaisuudesta, yhteistyössä yri-
tysten kanssa.  
 
Kehitysyhtiö on ehdottanut Hattulan kunnan ateriapalveluiden yhtiöittämistä 
ns. sisäistämisen mallilla. Malli on esitetty ratkaisumahdollisuutena yleisesti 
kiristyvän kuntatalouden ja sote-uudistuksen synnyttämiin haasteisiin, jotka 
vaikuttavat kunnan palvelutuotantoon erityisesti ateriapalveluiden osalta. Si-
säistämisen mallilla pyritään kehittämään palveluiden tuotantoa siten, että ne 
tukevat kuntatasoista elinvoimaa kokonaisvaltaisesti, mahdollistaen työpaik-
kojen säilyttämisen ja uuden liiketoiminnan kehittämisen palvelun ympärille. 
Mallin juridisten reunaehtojen määrittelyssä yhteistyökumppanina toimii 
BDO, eikä juridisia esteitä toiminnalle ole tunnistettu. Hanke on valmisteluvai-
heessa.  
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Kehitysyhtiö tavoittelee yritystoimitilojen järjestämistä Panssariportin alueelta 
toimitilahankkeessa. Toimenpiteenä on hankkia hallikiinteistö, jota voidaan 
vuokrata sekä Hattulan kunnan (tekninen toimi, nuorisotilat) että paikallisten 
yritysten tarpeisiin. Toimitilat ovat keskeinen tekijä monen yrityksen toimin-
nassa ja niiden saatavuus on rajallista. Toimitilojen järjestäminen ja ylläpitämi-
nen on osa yritysverkostokehitystä kunnassa. Energiahallit-nimellä kulkeva 
hanke kytkeytyy Hattulan Kehitys Oy:n laajempaan energia-alan aloitteeseen, 
jonka osana kehitysyhtiö tavoittelee aurinkoenergiapuiston perustamista kun-
nan energiankäyttötarpeiden kompensoimiseksi sekä vihreän siirtymän to-
teuttamiseksi. Energian hinnan voimakas nousu muodostaa tulevaisuudessa 
merkittävän menoerän ja haasteen kuntatalouteen. Kehitysyhtiön ehdottamin 
toimin voidaan uusiutuvaa energiaa merkittävästi hyödyntää energiakustan-
nusten leikkaamisessa. Hankkeet ovat kunnan päätöksentekoprosessissa. 

 
Tarkempaa tietoa kehitysyhtiön toiminnasta ja palveluista jaetaan verkkosi-
vuilla hattulankehitys.fi, jotka avautuvat vuoden 2022 loppupuolella. 
 
Talous 

 
 
Tavoitteet 

 
 

  

 
Toiminnalliset tavoitteet 

Verkostoliiketoiminta, aloitteiden tunnistaminen ja käynnistäminen 
kehityssuunnitelmien pohjalta. 

Yhteistyöverkoston rakentaminen kehityssuunnitelmien toteutta-
miseksi. 

Julkisen rahoituksen tunnistaminen ja hakeminen kehityssuunnitel-
mien edistämiseksi 



    Talousarvio 2023  17 
     
     
  28.10.2022 (Dnro HAL171/2022) 

 

Postiosoite: www.hattula.fi  puh. 050 577 8722 
Pappilanniementie 9 etunimi.sukunimi@hattula.fi  
13880 Hattula hattulan.kunta@hattula.fi  www.facebook.com/hattulankunta 

4.2 Hattula-Kiinteistöt Oy 

Yleinen kuvaus  
Hattula-Kiinteistöt Oy on Hattulan kunnan 100 prosenttisesti omistama kiin-
teistöyhtiö. Yhtiö on perustettu 28.5.1999 ja rekisteröity 31.12.1999.  
 
Yhtiön toimialana on Hattulan kunnan alueella tapahtuva asuntojen hankkimi-
nen, omistaminen ja vuokralle antaminen ja tätä tarkoitusta varten asuinhuo-
neistojen hallintaan oikeuttavien asunto-osakeyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiön 
osakkeiden, kiinteistöjen sekä muiden asuntojen omistaminen ja hallinta. Tar-
koitusperiensä toteuttamiseksi yhtiö voi toimia rakennuttajana. Yhtiö voi tar-
jota kiinteistöjen isännöinti-, hoito- ja huoltopalveluja.   
Yhtiö noudattaa toiminnassaan osakeyhtiölain määräyksiä. 
 
Kiinteistöt  
Yhtiö omistaa 22 taloyhteisöä, joissa on yhteensä 33 asuinrakennusta. Näistä 
10 on kerrostalorakennusta ja 23 rivitaloa. Näissä on yhteensä 297 asuntoa ja 
huoneistojen yhteispinta-ala on noin 15 120 m2. Kiinteistöistä osa on luoki-
teltu luokkaan ”purettavat tai muuten hävitettävät” kiinteistöstrategian mu-
kaan. Näissä kohteissa on tällä hetkellä yhteensä 5 käytöstä poistettua huo-
neistoa. Yhtiö on hakenut ARA-avustusta uudiskohteen rakentamista varten. 
Neuvottelutilanteen mukaisesti suunnitteilla on noin 20 huoneiston kerros-
talo.  
 
Kiinteistöistä 6 on omalla tontilla ja 16 vuokratontilla. 
 
Talous  
 

 TA2023 1.1.-31.8.2022 2021 2020 
Liikevaihto 2 516 550 1 551 459 2 392 335 2 356 433 
Käyttöaste (%) 1) 99,5 

% 
98,9 % (8 kk ka) 98,6 % 93,6 % (96,8 

%) 
Poistot 594 364 428 115 695 123 762 400 
Tilikauden tulos en-
nen tp.siirtoja ja ve-
roja 

277 491 2) 122 857 3) 135 682 4) 229 975 

Taseen loppusumma  12 706 490 13 172 942 14 221 917 
Pitkäaikainen vieras 
pääoma 

7 723 721 9 564 737 9 557 289 10 545 499 

Liikevoitto % 12,29 % 8,95 % 7,46 % 7,46 % 
Quick ratio  1,65 0,70 0,74 

 
 

1) Talousarvion keskiarvoinen käyttöaste ARA ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiön 
käyttöastetavoite määritetty erikseen.  
2) Tilikauden aikana myyty Parolantie 29 B3 ja B 13 yhteishintaan 175 000€.   
3) Tilikauden aikana myyty Viertotie 15 kiinteistö 119 875 € hinnalla.   
4) Tilikauden aikana myytiin Heikinkuja 6 kiinteistö ja maa-alue sekä Parolantie 
29 B2 ja B7 yhteishintaan 630 000 €.  
Pitkäaikainen vieras pääoma sisältää Hattulan kunnalta saatuja tertiäärilainoja 
301 482,92 €. Tästä on myydyn kohteen Heikinkuja 6:n osuus 106 236,41 €. 
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Talouteen vaikuttavat asiat 
Terveysaseman vuokra ei kata sen vuosittaisia lainamenoja. Tämä aiheuttaa 
kunnalle taloudellisia järjestelyjä, jotta yhtiö saavuttaa taloudellisen nollatilan-
teen tämän suhteen. Terveysaseman vuokrasopimus siirtyy hyvinvointialu-
eelle 1.1.2023. Näistä syistä johtuen terveysaseman myyntikartoitus on käyn-
nistetty.  
 
Yhtiö selvittää terveysaseman myynnin lisäksi palvelutalojen myyntiä. Palvelu-
talojen vuokrasopimusten siirtymisen laajuus hyvinvointialueelle on vielä vah-
vistamatta. Näistä kohteista luopuminen vakauttaisi yhtiön taloudellista ase-
maa huomattavasti.  
  
Vuoden 2023 alusta vuokrista eriytetään vesimaksut. Pääosin maksu on 22 
euroa per henkilö. Vesimittarit ja niiden perusteella tapahtuva laskutus on 
käytössä vain kolmessa kiinteistössä. Tämä saattaa vaikuttaa ainakin hetkelli-
sesti käyttöasteiden heikkenemiseen, lähinnä isompien huoneistojen osalta.  
  
Yhtiö on myynyt kiinteistöjä ja osakkeita kattaakseen toiminnan alijäämää. 
Yhtiö on esittänyt kunnalle talouden tasapainottamistoimenpidettä. Kunnan 
500 000 euron pääomittamisella maksettaisiin pois kaksi lainaa, jotka kohdis-
tuvat aiemmin myytyihin kohteisiin. Toinen kohteista oli aikanaan kunnan 
aloitteesta muutettu lainarahoituksella palvelutaloksi. Tämä pääomitus va-
pauttaisi ensimmäisenä vuonna noin 50 000 euroa lisäinvestointimahdollisuu-
teen, mikä mahdollistaisi energiasäästötoimenpiteiden nopeuttamista. Seu-
raavina vuosina tämä vähentäisi asukkailta perittävää vuokraa, jonka seurauk-
sena mahdollistuisi vuokratason pysyminen kohtuullisena. 
 
Toiminnalliset tavoitteet  

 Asumispalvelujen tuottaminen ja kehittäminen vastaamaan kuntalais-
ten tarpeita. Asiakastyytyväisyyden parantaminen (NPS-suositteluin-
deksi). Asukasvaihtuvuuden syiden seuraaminen ja vaihtuvuuden vä-
hentämiseen pyrkiminen. 

 Vuokra-asuntojen ja kiinteistöjen kunnossapidolla parannetaan asun-
tojen kiinnostavuutta sekä asumisturvallisuutta ja -viihtyisyyttä.   

 Kiinteistöjen salkutuksen pohjalta pitkän tähtäimen suunnitelman te-
keminen. Mahdollisesti purettavien tai myytävien kohteiden jatkosel-
vitys ja purkuavustusten hakeminen tai kohteen myyntiin asettami-
nen. Kehitettävien kiinteistöjen osalta PTS-suunnitelmien (pitkän täh-
täimen suunnitelma) tekeminen.  

 Uudisrakentamiskohteen suunnittelu- ja toteutustyön jatkaminen.  
 Yhtiön strategian päivittäminen, asuntopoliittinen ohjelma sekä kun-

nan strategia huomioiden. Yhtiön strategian vahvistuttaminen kun-
nalla.  

 Yhtiö raportoi liiketoiminnan tavoitteiden toteutumisesta sekä arvioi 
tulevaa kehitystä ja riskejä kunnalle väli- ja tilinpäätösajankohtina.   

 Kuukausittainen talous- ja toimintaseuranta yhtiössä ja raportointi yh-
tiön hallitukselle.  
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Taloudelliset tavoitteet 
 

 Vuokra-asuntojen käyttöastetavoite 96 %.  
 Vuokrahintatason ylläpitäminen kohtuullisena ja markkinakelpoisena.  
 Yhtiön talouden tervehdyttämistä pitkällä tähtäimellä yhtiön strate-

gian pohjalta. Terve talous maksuvalmiutta parantamalla. Tulojen tu-
lee kattaa kokonaismenot ja rahoitusaseman on oltava kestävällä poh-
jalla.  

 Talojen kunnossapito- ja peruskorjaussuunnitelmat ja näiden toteu-
tukset kunkin talon strategian mukaisesti.   

 Konserniohjauksen linjausten mukaisesti yhtiön lainamäärään lisäämi-
sen tulee olla kohtuullista ja tuoda pitkän tähtäimen säästöjä me-
noissa sekä pitää yhtiö toimintakunnossa. 

 

4.3 Keskeiset kuntayhtymät 

Hämeen Maakuntaliitto  
Koulutuskuntayhtymä Tavastia  
Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastia 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (toiminta osaksi hyvinvointi-
aluetta 1.1.2023) 
Eteva kuntayhtymä  (toiminta osaksi hyvinvointialuetta 1.1.2023) 
 

4.4 Muut osakkuusyhteisöt 

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

5.1 Kuntajohtaminen 

Määrärahat (ulkoiset erät) 

Tilin nimi 

TP 2021 Muutettu KS 
2022 

TA23 Muutos % 
TA23-

MKS22 
Yhteenveto 10       

TOIMINTATUOTOT 95 492 250 000 272 000 8,80 % 
Myyntituotot 85 0 0   
Maksutuotot -2 290 0 0   
Tuet ja avustukset 11 200 0 22 000   
Muut toimintatuotot 86 496 250 000 250 000 0,00 % 

TOIMINTAKULUT -680 755 -581 446 -688 674 18,44 % 
Henkilöstökulut -361 086 -344 446 -327 789 -4,84 % 
Palvelujen ostot -251 551 -224 000 -231 385 3,30 % 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 296 -10 000 -12 500 25,00 % 
Avustukset -4 500 -2 000 -2 000 0,00 % 

Muut toimintakulut -55 321 -1 000 -115 000 
11400,00 

% 
TOIMINTAKATE -585 263 -331 446 -416 674 25,71 % 

 
 
 
Kunnanhallituksen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 
 

Strateginen päämäärä Tavoite 2023 Mittari Vastuu 
Hyvinvoiva kuntalainen Palveluverkko 2030 päätöksellä 

varmistetaan kaikille kuntalai-
sille riittävät palvelut. Suunnitte-
lussa osallistetaan myös kunta-
laisia. 

1. Palveluverkko 2030 
päätös 31.5.2023 men-
nessä. 

JORY + KHALL 

Hyvinvointineuvoston toiminta 
vakiinnutetaan osaksi kuntalais-
ten monipuolista osallistamista. 

1. Kokonaistoiminta ar-
vioidaan osavuosira-
porttissa. Miten kunta-
laiset kykenevät neu-
voston kautta vaikutta-
maan? 

Hyvinvointijohtaja 

2. Miten asuinalueiden 
kumppanuuspöydät 
vaikuttavat kuntalais-
ten elämään? 

Hyvinvointijohtaja 
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Tuetaan monipuolisen asumisen 
mahdollisuuksia kaikissa elä-
mänvaiheissa.  

1. Hattulassa käynnis-
tyy vähintään kahden 
rivitalon rakentaminen. 

JORY + KHALL 

2. Hattulassa käynnis-
tyy vähintään yhden 
kerrostalon rakentami-
nen. 

Hattula Kiinteistöt Oy 

3. Hattula Villas hank-
keen rakennusvaihe 
käynnistyy. 

JORY + KHALL 

4. Toimiva rakennus-
valvonta. Yksittäisen 
hankkeen lupakäsittely 
kestää enintään 4-6 
viikkoa. 

Elinvoimajohtaja 

4. Suunnittelutarverat-
kaisuihin suhtaudutaan 
kunnan strategian ja 
asuntopoliittisen ohjel-
man mukaisesti myön-
teisesti. 

Vt. kj + KHALL 

Edistetään kuntalaisten hyvin-
vointia ylläpitämällä vähintään 
nykyiset vapaa-aika- ja kulttuuri-
palvelut. 

1. THL:n (vast) mittauk-
sissa Hattula pysyy 10. 
terveimmän kunnan 
joukossa. 

Hyvinvointijohtaja 

2. Kuntalaisille teh-
dyissä palauteky-
selyissä säilytetään vä-
hintään vuoden 2022 
taso. 

Hyvinvointijohtaja 

Mahdollistava ilmapiiri Edistetään kunnan kärkihankkei-
den (painopisteiden) etene-
mistä.  

1. Ainakin yksi voimala-
hanke käynnistyy.  

JORY + KHALL 

2. Maahankinnoilla ja 
maankäyttösopimuk-
silla kehitetään tontti-
tarjonnan monipuoli-
suutta. 

JORY + KHALL 

Viestintä 1. Uudet verkkosivut 
otetaan käyttöön. 

Vt. Kunnanjohtaja 

2. Kunnan toiminnasta 
viestitetään avoimesti, 
positiivisesti, säännölli-
sesti ja asiapitoisesti. 

Vt. Kunnanjohtaja 

Kestävä kehitys Hattulan kunnan olemassaolon 
ja kehittymisen edellytykset tur-
vataan toimimalla vastuullisesti.  

1. Vuoden 2023 tilin-
päätös on ylijäämäi-
nen.  

KHALL  
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2. Jatkovuosien kumu-
latiivinen ylijäämä on 
varmistettu vähintään 
4-6 miljoonan tasolle. 

JORY + KHALL 

3. Kiinteistöohjelma on 
hyväksytty ja Pappilan-
niemen lopullinen rat-
kaisu on löydetty. 

Elinvoimajohtaja 

4. Kunnan tukipalve-
luille on löydetty kes-
tävä ja tarkoituksen-
mukainen ratkaisu. 

Hattulan Kehitys Oy 

5. Väestömäärän kehi-
tyksessä minimitavoite 
on 0-taso. 

Kaikki 

6. Nuorisotiloille on 
löydetty toimiva rat-
kaisu. Nuorisotoiminta 
jatkuu laadullisesti vä-
hintään vuoden 2022 
tasolla. 

Hyvinvointijohtaja 

7. Hattulan työttö-
myysaste säilyy alle 6 
%.  

Kaikki 

 

Ilmasto- ja ympäristötoimet Kuntalaisia ja kunnan 
työntekijöitä kannuste-
taan omatoimisiin il-
mastotekoihin viestin-
tää kehittämällä. 
 
Kunnan tapahtumissa 
keskitytään kierrätyk-
sen edistämiseen, suo-
sitaan ilmastoystäväl-
listä ruokaa ja vähen-
netään ruokahävikkiä. 
 
Kunnan kouluissa lisä-
tään ilmastokeskuste-
lua ja edistetään ilmas-
tokasvatuksen tavoit-
teita paikallistason 
opetussuunnitelmia 
täydentämällä, sikäli 
kun toimet eivät ai-
heuta lisäkustannuksia. 

Nimetään toimialoilta 
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5.1.1 Tarkastuslautakunta 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallin-
non ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytär-
yhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta vastaa 
sekä tilintarkastuksen että oman arviointitehtävänsä riittävistä voimavaroista.  
 
Tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toi-
minnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja 
onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös arvioida talouden tasapainotuksen 
toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittä-
vyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.  
 
Tarkastuslautakunta valvoo kuntalaissa säädetyn sidonnaisuuksien ilmoitta-
misvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.  

 
Tarkastuslautakunnan toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutosteki-
jät vuonna 2023 
Tarkastuslautakunta jatkaa arviointisuunnitelmansa mukaista työtään. Arvioin-
tisuunnitelma on saatettu kunnanvaltuustolle tiedoksi tarkastuslautakunnan 
toimikauden alussa tilikaudella 2021. 
 
 

5.1.2 Keskusvaalilautakunta 

Yleinen kuvaus  
Keskusvaalilautakunnan vastuulla on vaalien järjestäminen Hattulan kunnassa 
vaalilain mukaisesti. Käytännön vaalijärjestelyt hoitaa hallinnon palveluiden 
palvelualue.   
 
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät  
Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit. 
 

5.1.3 Kuntajohtaminen 

Tilivelvollinen  
Kunnanjohtaja   
 
Yleinen kuvaus  
Kuntajohtamiseen sisältyy kunnanjohtajan, kunnanvaltuuston sekä kunnanhal-
lituksen määrärahat. Lisäksi käyttöomaisuuden myyntivoitot on budjetoitu 
kuntajohtamiseen.  
 
Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanhallitus vas-
taa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnanjohtaja johtaa kunnan hal-
lintoa ja taloudenhoitoa yhdessä kunnan johtoryhmän kanssa. Kunnanjohtajan 
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vastuulla on kuntastrategian toteuttaminen ja kunnan elinkeino- ja elinvoima-
politiikka yhteistyössä elinvoimajohtajan kanssa.   
 
Hattulan kunta on yhteistoiminnassa Janakkalan kunnan kanssa maaseutuhal-
linnon järjestämisessä.    
 
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät  
Määrärahoissa ei merkittäviä muutoksia vuoden 2022 tasoon nähden. Myynti-
voitot on budjetoitu vuoden 2022 tasolle (0,25 milj. euroa). 
 
Kokouspalkkioihin on budjetoitu yhteensä 108 000 euroa. Kunnanhallituksen 
& kunnanvaltuuston ”käyttövaroihin” on varattu 70 000 euroa. 
 
Hyvinvointialueen tuomat muutokset 
Ei merkittäviä muutoksia. 
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5.2 Elinvoimalautakunta 

Yleinen kuvaus   
Elinvoimalatoimialan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää määrällisesti riittäviä, 
hyvätasoisia yhdyskuntapalveluita kuntalaisille sekä tukipalveluiden tuotta-
mista muille toimialoille. Toimiala tekee yhteistyötä muiden toimialojen 
kanssa asukkaiden elinolojen parantamiseksi sekä edesauttaa taloudellisesti ja 
teknisesti tarkoituksenmukaisten hankkeiden toteuttamista. Kulttuuri-, kir-
jasto-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden kautta toimiala on vahvasti mukana kun-
talaisten arjessa. Elinvoimatoimialan keskeisenä tehtävänä on varmistaa Hat-
tulan vetovoimaisuus ja houkutella uusia asukkaita ja yrityksiä.   
  
Toimialaan kuuluu myös kunnan talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut. Toi-
mialan tarjoamat tukipalvelut mahdollistavat koko kuntaorganisaation tehok-
kaan ja toimivian palvelutuotannon.   
  
Toimielimet: Elinvoimalautakunta, viranomaisjaosto, maankäyttöjaosto   
  
Tilivelvolliset: elinvoimajohtaja, hallintopäällikkö, talous- ja henkilöstöpääl-
likkö, rakennuttajapäällikkö, infrapalvelupäällikkö, maankäyttöpäällikkö, joh-
tava rakennustarkastaja, kulttuuripalvelupäällikkö, liikuntapäällikkö   
  
Lautakunnan toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät   
Toiminnassa pyritään varmistamaan riittävät resurssit tarvittavan   
palvelutason turvaamiseksi. Investointien suunnittelussa panostetaan kannat-
tavien investointien toteuttamiseen huomioiden pitkällä tähtäimellä investoin-
nin elinkaarikustannukset ja tätä myötä vaikutukset käyttötalouteen.   
  
Eri palvelualueiden tulos luodaan asiakkaiden kanssa yhteistyöllä.   
  
Asiakaspalvelumme on avointa ja tiedottavaa. Sisäisten ja ulkoisten asiakas-
ryhmien tarpeet ymmärretään, jotta niitä voidaan tukea. Kilpailukykymme pe-
rustuu vuorovaikutteisuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja laatuun. Toimitilo-
jen tehokkaan käytön varmistamme asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa.   
  
Elinvoimatoimiala toteuttaa suunnitteluvuonna kiinteistöohjelman   
mukaista strategiaa kiinteistöjen rakennuttamisessa, käytössä ja   
saneerauksessa.  
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Määrärahat (ulkoiset) 
 

Tilin nimi 

TP 2021 Muutettu KS 
2022 

  TA23 Muutos 

Yhteenveto 10         

TOIMINTATUOTOT 2 157 645 1 903 483   2 213 146 16,27% 

Myyntituotot 292 012 243 700   540 000 121,58% 

Maksutuotot 276 737 254 000   312 500 23,03% 

Tuet ja avustukset 549 710 332 500   246 400 -25,89% 

Muut toimintatuotot 1 039 185 1 073 283   1 114 246 3,82% 

TOIMINTAKULUT -11 664 566 -11 894 430   -11 574 717 -2,69% 

Henkilöstökulut -4 174 446 -4 155 371   -4 540 276 9,26% 

Palvelujen ostot -4 182 148 -4 237 514   -3 593 511 -15,20% 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 201 641 -2 268 401   -3 128 230 37,90% 

Avustukset -89 436 -135 000   -118 000 -12,59% 

Muut toimintakulut -1 016 895 -1 098 144   -194 700 -82,27% 

TOIMINTAKATE -9 506 921 -9 990 947   -9 361 571 -6,30% 
 
 

 
 

 
Henkilöstö 
Elinvoimatoimialan henkilöstö 09/2022 ja TA2023  
    
Palvelualue / tehtävänimike 09/2022 TA2023   
Elinvoimatoimialan johtaminen    
Elinvoimajohtaja 1 1  

Tilin nimi
TP 2021 Muutettu KS 

2022
TA23 Muutos % 

22-23

Elinvoimatoimialan johtaminen 10
TOIMINTAKATE -1 653 073 -1 561 841 -821 228 -47,42%
Hallintopalvelut 10
TOIMINTAKATE -698 189 -760 155 -764 414 0,56%
Talous- ja henkilöstöpalvelut 10
TOIMINTAKATE -890 216 -817 954 -683 837 -16,40%
Kunnossapitopalvelut 10
TOIMINTAKATE -2 924 743 -3 268 590 -3 425 922 4,81%
Tukipalvelut 10
TOIMINTAKATE -2 266 532 -2 264 783 -2 036 226 -10,09%
Maankäytön palvelut 10
TOIMINTAKATE 113 970 24 788 71 729 189,37%
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 10
TOIMINTAKATE -411 427 -377 857 -459 249 21,54%
Liikunta, nuoriso ja kuntalaisyhteistyö 10
TOIMINTAKATE -470 742 -497 082 -692 290 39,27%
Rakennusneuvontapalvelut 10
TOIMINTAKATE -305 969 -467 473 -550 134 17,68%
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Hallintosihteeri 1 1  
Tarkastusinsinööri 0 1 Siirtyy rakennusvalvonnasta 
Toimistosihteeri 2 2  
Viestintäsihteeri 0 1 Siirtyy kuntajohtamisesta, määräaikainen 
yhteensä 4 6   
Talous- ja henkilöstöpalvelut    
Talous- ja henkilöstöpäällikkö 1 1  
Talous- ja henkilöstösuunnittelija 1 1  
yhteensä 2 2   
Hallinnon palvelut    
Hallintopäällikkö 1 1  
ICT-asiantuntija 1 1  
IT-tukihenkilö 1 1 määräaikainen 

Tiedonhallintasuunnittelija 
 

1 
 

0  
Tiedonhallintavastaava 0 1  
Toimistosihteeri 1 1 määräaikainen 
yhteensä 5 5   
Kunnossapitopalvelut    
Autonkuljettaja 2 2 1 määräaikainen 
Infrapalvelupäällikkö 1 1  
Kiinteistöinsinööri 1 1  
Kiinteistönhoitaja 5 5  
Kunnossapitotyöntekijä 1 1  
Rakennuttajapäällikkö 1 1  
Työnjohtaja 1 1  

Ulkoaluetyöntekijä 3 2 
2022 2 määräaikaista, 2023 1 määräaikainen (oppiso-
pimus) 

Ulkoilualueiden työntekijä, van-
hempi 2 2  
yhteensä 17 16   
Tukipalvelut    
Laitoshuoltaja 20 17  
Palveluohjaaja 1 1  
Ruokapalvelu- ja siivoustyönte-
kijä 4 3 1 määräaikainen 
Ruokapalveluesimies 1 1  
Ruokapalvelutyöntekijä 17 14  
Ruokapalveluvastaava 1 1  
Siivoustyönjohtaja 1 1  
Suurtalouskokki 4 4  
yhteensä 49 42   
Maankäytön palvelut    
Maankäyttöasiantuntija 1 0  
Maankäyttöpäällikkö 0 1  
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yhteensä 1 1   
Rakennusneuvontapalvelut    
Lupasihteeri (2023 lupavalmiste-
lija) 1 1  
Johtava rakennustarkastaja  1  
Hallintosihteeri 1 1  
Projektityöntekijä 1 1 määräaikainen 
Paikkatietoasiantuntija 1 1  
Valvontainsinööri 1 1 määräaikainen 
lisäresurssi 0 1 määräaikainen 
yhteensä 5 7   
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut    
Kirjastoautonkuljettaja 1 1  
Kirjastonhoitaja 1 1  
Kirjastovirkailija 3,5 4,5 1 määräaikainen 
Toimistosihteeri 1 1  
yhteensä 6,5 7,5   
Liikunta-, nuoriso- ja kuntalaisyhteistyö   
Hankekoordinaattori 1 1 määräaikainen 
Hyvinvointikoordinaattori 1 1  
Kerhonohjaaja 2 2 määräaikainen 
Liikuntapäällikkö 1 1  
Nuoriso-ohjaaja 1 1  
Nuorisotilaohjaaja 4 4 määräaikainen 
Nuorisotyöntekijä 3 3  
Toimistosihteeri 1 1  
yhteensä 14 14   
Työllisyyspalvelut    
Sosiaalipalveluohjaaja 1 1  
Työllisyyskoordinaattori 1 1  
yhteensä 2 2  

 
 
Sitovat tavoitteet 
 

Strateginen 
päämäärä 

Talousarviovuoden 2023 tavoite Arviointikriteerit/mittarit Vastuuhenkilö 

Hyvinvoiva kun-
talainen 

Liikuntaneuvonta käynnistetty Asiakasohjaus toimii, vastin-
parit hyvinvointialueelle mää-
ritetty 

Liikuntapäällikkö 

Kestävä kehitys Digitaalinen palvelukehitys Järjestelmäarkkitehtuuria ke-
hittävät toimenpiteet 

Elinvoimajohtaja/Tiedonhal-
lintavastaava/kehitysyhtiö 

Kestävä kehitys Hiilineutraaliuden edistäminen Aloitteet hiilineutraaliutta 
edistävistä energiaratkaisusta 

Elinvoimajohtaja/kehitysyhtiö 

Turvallinen ym-
päristö 

Kunnan kiinteistöjen, liikuntapaikkojen ja 
yleisten alueiden turvallisuus 

Turvallisuutta parantavat kor-
jaustoimenpiteet 

Rakennuttajapäällikkö/infra-
palvelupäällikkö 

Myönteinen 
yrittämiselle 

Viestinnän laadun parantaminen Viestintätavat ja -kanavat Elinvoimajohtaja/kehitysyhtiö 
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Mahdollistava 
ilmapiiri 

Uudet yritykset ja yhteistyöverkostot Uudet aloitteet 
 

Elinvoimajohtaja/kehitysyhtiö 

Myönteinen yh-
teistyölle 

Hyvinvointineuvosto käynnistynyt Toimintasuunnitelma hyväk-
sytty 

Liikuntapäällikkö 

 

5.2.1 Elinvoimatoimialan johtaminen 

Tilivelvollinen   
Elinvoimajohtaja   
  
Yleinen kuvaus   
Elinvoimatoimialan johtaminen pitää sisältää toimialajohtajan sekä palvelualu-
eiden yhteiset kustannukset sekä yhteistoiminta-alueet. Yhteistoiminta-aluei-
siin kuuluu joukkoliikenne.   

  
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät   
Elinvoimatoimialan hallinnon on tarkoitus kehittää elinvoimaorganisaatiota, 
toimintatapoja, osaamista ja tarjota koko ajan kehittyviä työolosuhteita kai-
kille työntekijöille ja edistää toimialan henkilöstön työhyvinvointia. Kehittyvä 
työhyvinvointi edistää työssä viihtymistä, lisää työn tuottavuutta ja mahdollis-
taa näin kuntalaisten paremman palvelemisen. Panostukset henkilöstöön pa-
rantavat kunnan houkuttelevuutta työnantajana, minkä toivotaan tuovan hel-
potusta kunnallisen alan paheneviin rekrytointihaasteisiin.  
  
Kehitysyhtiön tavoitteena on esittää useampia kunnan toimintaa, palvelutuo-
tantoa ja kehitystä edistäviä aloitteita ja hankkeita. Kehitysyhtiön tavoitteena 
on myös vuonna 2023 kehittää viestintää ja kehittää yhteistyötä paikallisten 
yritysten kanssa niiden toimintaedellytysten parantamiseksi kunnassa.  
 
Valtiovarainministeriön myönsi Janakkalan kunnan hallinnoimalle Tieto lisää 
toimivuutta –hankkeelle rahoituksen vuonna 2022. Hattulan kunnan osuus 
ohjataan Hattulan Kehitys Oy:lle, joka kattaa myös hankkeen omavastuuosuu-
den (57 000 euroa). Talousarviossa on varauduttu siihen, että kunta myy kehi-
tysyhtiölle 100 000 eurolla henkilötyötä hankkeelle.  
 
Yksityistieavustuksiin on varattu 57 000 euroa (ei muutosta vuoteen 2022) ja 
joukkoliikenteeseen 350 000 euroa (350 000 v. 2021). 
 
Pelastuslaitos siirtyy hyvinvointialueelle, joten se ei ole enää mukana yhteis-
toiminta-alueissa. Hyvinvointialueen toiminnan alkaminen on merkittävä muu-
tos ja aiheuttaa siten tarpeen päivittää organisaatiota ja hallintosääntöä.  
 
Henkilöstö 

TP2021                    TA2022                       TA2023                   Muutos 
Vakinaiset  

Määräaikaiset  
Yhteensä  

2  4 5 +1 
0  0  1 +1 
2  4 6 +2 
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Elinvoimatoimialan johtamiseen esitetty henkilöstömäärän muutos perustuu 
nykyisen tarkastusinsinöörin tehtävää rakennusvalvonnassa hoitaneen henki-
lön siirtämiseen elinvoimatoimialan hallintoon. Lisäksi kuntajohtamisesta on 
siirretty viestintäsihteerin palkkakulut elinvoimatoimialalle. 
 

5.2.2 Talous- ja henkilöstöpalvelut 

Tilivelvollinen  
Talous- ja henkilöstöpäällikkö  
 
Yleinen kuvaus   
Talous- ja henkilöstöpalvelut vastaavat koko kunnan ulkoisen ja sisäisen las-
kennan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta, talousar-
vion, tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten laadinnasta sekä johdon raportoin-
nista toimialojen ja toimielinten esitysten perusteella. Lisäksi talouspalvelut 
huolehtivat kunnan maksuvalmiudesta, rahoituksesta ja kokonaistalouden oh-
jaamisesta, ennakoinnista, kehittämisestä ja suunnittelusta. Talouspalvelut 
tekevät tiivistä yhteistyötä toimialojen kanssa sekä Sarastia Oy:n kanssa, joka 
vastaa taloushallinnon järjestelmien toimivuudesta.     
  
Lisäksi talous- ja henkilöstöpalvelut vastaavat koko kunnan henkilöstö- ja työn-
antajapolitiikasta sekä kehittää henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja työky-
kyä tukevia prosesseja. Henkilöstöpalvelut tukevat esimiehiä vaativassa työs-
sään ja järjestävät säännöllisesti esimiesvalmennuksia sekä antaa esimiehille 
palvelussuhdeneuvontaa varmistaen näin koko henkilöstön oikeudenmukaisen 
kohtelun. Henkilöstöpalvelut vastaavat työterveyshuollosta, yhteistoiminnasta 
ja työsuojelusta sekä näiden ohjaamisesta. Henkilöstöpalvelut tekevät tiivistä 
yhteistyötä toimialojen kanssa sekä Sarastia Oy:n kanssa, joka vastaa henkilös-
töhallinnon järjestelmien toimivuudesta.   
  
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät   
Talouspalveluissa jatketaan raportointikäytäntöjen kehittämistä hyödyntäen 
S365 BI –ohjelmiston tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjelmiston myötä myös 
kunnan talousdatan julkaisemista pystytään viemään uudelle tasolle ja paran-
tamaan täten avoimuutta.  
  
Henkilöstöpalveluiden painopistealueena vuonna 2023 on huolehtia henkilös-
tön työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta sekä työkyvystä kehittämällä työky-
kyjohtamisen käytäntöjä:  

- vuonna 2021 päivitettyä työkyvyn tuen mallia jatkokehitetään  
- siirretään kehittämistoimilla työkykyjohtamisen painopistettä 
kohti ennaltaehkäisevää toimintaa  
- kehittämistyötä tehdään monipuolisessa yhteistyössä johdon, 
esihenkilöiden, työeläkeyhtiön sekä työterveyshuollon palvelun-
tuottajan kanssa  
- työhyvinvointikysely tehdään loppuvuodesta 2023  
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Vuonna 2023 seurataan tarkasti kunnan ostamien HR-palveluiden laatu- ja 
kustannustasoa ja kartoitetaan vaihtoehtoja.  
  
Hyvinvointialueen tuomat muutokset  
Hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnan henkilöstömäärä pienenee noin 
kolmanneksella. Tämä ei talous- ja henkilöstöpalveluiden henkilöstömäärään 
vaikuta, koska yksikkö on jo ennestään hyvin pieni. Uudistuksen myötä talous- 
ja henkilöstöpalvelut pystyvät kuitenkin käyttämään enemmän aikaa talous- ja 
henkilöstöprosessien kehittämiseen. 
 
Muutoksen myötä kunnan työterveyspalveluihin varattavat määrärahat pie-
nentyvät noin kolmanneksella, euromääräisesti vähennys on noin 100 000 eu-
roa. Lisäksi henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaetuun varattava summa pienenee 
henkilöstön vähentymisen myötä. Vuonna 2023 summa on edellisvuosien ta-
paan 75 euroa työntekijää kohden.  
 
Hyvinvointialueuudistus pienentää myös kunnalta perittävää osuutta valtion 
verotuskustannuksiin. Ennakkotiedon mukaan Hattulan osuus verotuskustan-
nuksiin on n. 100 000 euroa vuonna 2023 (n. 206 000 v.2022). 
 
Henkilöstö 

 TP2021 TA2022 TA2023 Muutos 

Vakinaiset 2  2  2 0 

Määräaikaiset 0  0  0 0 

Yhteensä 2  2  2 0 

 
Ei muutoksia. 

5.2.3 Hallinnon palvelut 

Yleinen kuvaus   
Palvelualue vastaa kunnanvaltuuston ja -hallituksen, tarkastuslautakunnan 
sekä keskusvaalilautakunnan valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä 
pöytäkirjatehtävistä, kirjaamopalvelusta, asiakirjojen ja sopimusten hallin-
nasta, arkistoinnista sekä hallinnon erityisasiantuntijapalveluista.   
Lisäksi palvelualue vastaa tietohallinnon toiminnan ohjauksesta ja kehittämi-
sestä sekä osallistuu uudistuksiin liittyvien järjestelyidenvalmisteluun ja to-
teuttamiseen. Kunta toimii sopimuksiin ja vastuunjakoihin perustuvassa yh-
teistyössä mm. Kuntien Tiera Oy:n kanssa sekä hallinnoi myös suoraan osaa 
ohjelmistoista sekä verkoista verkko- ja ohjelmistotoimittajien kanssa.    
   
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät   
Asianhallintajärjestelmän päivityksen käyttöönotto tapahtuu 1.1.2023 ja jat-
kuu kevään aikana käyttöön otettavana luottamushenkilöiden portaalilla sekä 
päätösten ja pöytäkirjojen sähköisellä allekirjoittamisella.     
 
Kunnan tietovarantojen dokumentaatiot ja selosteet saatetaan vastaamaan 
tiedonhallintalain vaatimuksia.  
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Määrärahoja pienentää Hämeen liiton jäsenmaksun siirto kirjattavaksi kunta-
johtamisen kuluihin. 

 
  
Hyvinvointialueen tuomat muutokset  
Hyvinvointialueen toiminnan aloitus tarkoittaa ICT-laitteiden ja ohjelmistoli-
senssien osalta sopimusten ja niiden sisältöjen tarkastelemista vastaamaan 
kunnan nykyisiä tarpeita. Osa siirroista tapahtuu vasta kevään aikana, jolloin 
tulee selvittää syntyneiden kustannusten saaminen hyvinvointialueelta. 
 
 

Henkilöstö 
         

TP2021 TA2022 TA2023 Muutos 

Vakinaiset 2 3  3 0 

Määräaikaiset 1 1  2 +1 
Yhteensä 3 4 5 +1 

 
ICT-palveluissa on tarve jatkaa sijaisena toimineen ICT-tukihenkilön työsuh-
detta. Syynä on mm. tietojärjestelmäkehityksen tarpeet. Henkilöstöresurssia 
on lisännyt myös 2022 tehty muutos, jossa ICT-palveluiden johtaminen irrotet-
tiin hallintopäällikön tehtävänkuvasta tiedonhallintasuunnittelijalle, jonka teh-
tävänimikettä tarkennetaan muutoksen myötä. 
 

5.2.4 Kunnossapitopalvelut 

  
Tilivelvollinen   
Rakennuttajapäällikkö/infrapalvelupäällikkö   
   
Yleinen kuvaus   
Kunnossapitopalveluiden palvelualue vastaa liikenneväylien, puistojen, liikun-
tapaikkojen, erityisalueiden ja varikkopalveluiden kehittämisestä sekä ylläpi-
dosta. Palvelualue vastaa kunnan kiinteistöjen ylläpidosta, rakennuttamisesta 
ja rakentamisesta, peruskorjauksesta sekä teknisestä kunnossapidosta. Lisäksi 
palvelualueeseen sisältyvät vesi- ja jätehuolto.  
    
 
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät   
Kunta huolehtii asemakaava-alueidensa katujen ja kevyenliikenteenväylien 
kunnossapidosta. Hoidettavaa katuverkkoa on noin 75 km ja kevyenliikenteen 
väyliä noin 20 km.  
  
Jätehuollon käytännön järjestämisestä vastaa alueellinen jätehuoltoyhtiö Kier-
tokapula Oy. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus päättyi Hattulassa 
syyskuun lopussa 2018. Kunnan järjestämää jätteenkuljetusta hallinnoi Hattu-
lan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin tekemän sopimuksen nojalla Kiertoka-
pula Oy. Uuden sopimuksen myötä vuonna 2022 ilmeni ongelma Kiertokapula 
Oy:n kuntalaisille osoitetussa laskutuksessa, jonka virheet tunnistettiin liitty-
vän virheellisen kiinteistöjen osoitetietoihin ja -rekisteriin. Ongelma pyritään 
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korjaamaan vuoden 2023 aikana ja 2023 alussa vauhtiin pääsevän kiinteistö-
tietojen päivitysprojektin roolia tässä työssä tullaan selvittämään.   
  
Jätelautakunta Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, 
joka toimii kuntien yhteislautakuntana. Jätelautakunnan tehtäviin kuuluu päät-
tää mm. jätehuoltomääräyksistä ja –maksuista sekä jätetaksasta.   
  
Liikuntapaikkojen investointeihin ja hankintoihin liittyvä päätöksenteko on lii-
kuntatoimen vastuulla ja niiden rakentamisesta ja hoidosta sovitaan ennalta ja 
yhteisesti kunnossapitopalveluiden kanssa. Liikuntapaikkojen hoidon tasosta, 
käytöstä ja periaatteista päätetään myös yhdessä liikuntatoimen kanssa.  
  
Vuonna 2023 erityistä huomiota aiotaan kiinnittää kustannusten allokointiin ja 
korjausvelan ja normaalin kunnossapidon kustannusten erotteluun siten, että 
talouden seuranta helpottuu ja tehty työ tulee läpinäkyvämmäksi.  
  
Kiinteistöjen osalta vuoden 2023 aikana on tarkoitus jatkaa kunnan omien kiin-
teistöjen rakennus- ja teknisten piirustusten digitalisoimista, mitä hyödynne-
tään kuntokartoituksissa, kiinteistöohjelman laadinnassa ja mahdollisten myö-
hempien korjaus- ja saneeraussuunnitelmien laadinnassa. Digitalisoinnin teke-
minen on käytännössä välttämätöntä suunnittelutoimistojen tarjoamien pal-
velujen perustuessa yhä laajemmin digitaalisuuden hyödyntämiseen. Digitali-
soimiseen on varauduttu investointisuunnitelmassa.  
  
Kunnallistekniikan osalta vuoden 2023 aikana on tarkoitus jatkaa hulevesijär-
jestelmän kehittämistä. Tähän on varauduttu investointisuunnitelmassa.  
  
Kunnossapitopalvelut eli kunnallistekniikka ja kiinteistönhoito kartoittavat yh-
dessä leikkipuistojen ja kiinteistöjen yhteydessä olevien leikkipuistojen leikki-
välineiden uusimistarpeita. Leikkivälineiden uusimiseen on varauduttu inves-
tointisuunnitelmassa. Uusimiseen ja investointeihin liittyvien päätösten tär-
keimpänä kriteerinä on käyttöturvallisuus.  
  
 
Hyvinvointialueen tuomat muutokset  
Hyvinvointialueelle siirtyviä kiinteistöjä ovat mm. terveyskeskus, Willa Katinala 
ja Juteinikoti.  
 
Hyvinvointialueen tuomat muutokset kunnan kiinteistökannan hallinnan muu-
toksiin tulo- ja kustannusvaikutuksineen täsmentyy vuoden 2022 loppuvuoden 
aikana ja niiden ennustaminen on haasteellista. 
 
Talousarvioesitys on laadittu sillä oletuksella, että hyvinvointialueelta saadaan 
sote-kiinteistöistä vuokratuottoja 0,8 milj. euroa. Ulkoiset vuokrakulut pienen-
tyvät, kun uuden terveysaseman (Hattula-Kiinteistöt Oy), Willa Katinalan sekä 
Juteinikodin vuokrasopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle. Toisaalta tämän 
muutoksen kustannusvaikutus on Juteinikodin ja Willa Katinalan osalta lähellä 
normaalia, sillä myös kiinteistöjen asunnoista saatavat vuokratuotot siirtyvät 
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hyvinvointialueelle. Terveysaseman sopimuksen siirtyminen puolestaan paran-
taa toimialan toimintakatetta, sillä vuokrakustannusten (n. 290 000 euroa) li-
säksi myös kiinteistön ylläpitokustannukset poistuvat kunnan vastuulta. 
 
Energiakustannusten nousu näkyy siinä, että talousarviossa on aineet, tarvik-
keet ja tavarat tiliryhmään budjetoitu 0,8 milj. euroa enemmän kuin vuonna 
2022. Palvelujen ostoissa lisäystä on n. 0,2 milj. euroa, johtuen mm. hintojen 
noususta. 
 
Henkilöstö 

 
Henkilöstömäärä   TP 2021 TA 2022 TA 2023 Muutos  

Vakinaiset 
Määräaikaiset  

Yhteensä  

12  11  13 +2 

4  3  3 0 

16  14  16 +2 

    
Vuoden 2022 aikana on kunnossapitopalveluissa aloittanut uutena kiinteis-
töinsinööri. Lisäksi varikolla on oppisopimusperusteisesti rekrytoitu uusi hen-
kilö valmentautumaan kunnossapitopalveluihin näköpiirissä lähestyvien elä-
köitymisten johdosta. 
 
Keskeiset tunnusluvut  
  

    TP 2020      TA 2021      TA 2022     TS 2023      TS 2024  
- hoidettavat kaavatiet (m)  74 000  75 000  75 000  76 000  76 000  
- hoidettavat kevyen liikenteen väylät (m)  20 000  21 000  21 000  22 000  22 000  
- leikkipuistot (lkm)  16  16  17  17  17  
- hoidettavat urheilukentät (lkm)  10  10  10  10  10  
- uimarannat (lkm)  5  5  5  5  5  
- venepaikat (lkm)  143  143  143  143  143  
- kunnossapidettävät ja hoidettavat kiinteistöt (m²)  30 000  30 000  30 000  30 000  30 000  
  

  

5.2.5 Tukipalvelut 

Tilivelvollinen   
Tukipalvelupäällikkö (ateriapalveluesimies/siivoustyönjohtaja)   
   
Yleinen kuvaus   
Tukipalveluiden toimialue vastaa kunnan siivous- ja ateriapalveluista. Tukipal-
veluiden tavoitteena on toimia kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti am-
mattitaitoisen ja monipuolisen henkilöstön voimavarat yhdistäen. Siivouspal-
velu vastaa kunnan toimitilojen puhtaudesta ja viihtyvyydestä. Ateriapalvelu 
vastaa kunnan koulujen, päiväkotien ja hoivapalveluiden aterioiden tuottami-
sesta sekä henkilöstön ateriapalveluista. Ateriapalveluiden valmistuskeittiönä 
toimii vain Parolan koululla sijaitseva keskuskeittiö. Terveystalon vuodeosas-
ton ja Tuulia-kodin lyhythoivayksikön viikonloppuruokailu on hoitohenkilöstön 
vastuulla. Hoitohenkilökunta lämmittää ruoan tarkoitukseen hankituissa läm-
mitysvaunuissa ja tarjoilee asiakkailleen ruoan viikonloppuisin. Lisäksi hoito-
henkilöstöllä on mahdollisuus valmistaa lämmitysvaunuissa aamupuuro.  
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Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät   
Siivouspalveluissa painopistealueet vuonna 2023 ovat työn organisointi, työ-
kyky, kiinteistöjen kunnossapito oikeilla puhdistusmenetelmillä, asiakaspalvelu 
ja työn kehittäminen esimerkiksi kierrätysasioihin panostaminen. Keskeiset 
muutostekijät työn muutosprosessissa ovat jatkuvat työalueiden uudelleen 
organisoinnit, sairauslomien vähentäminen keskittymällä työkykykeskustelui-
hin sekä niistä seuranneisiin toimenpiteisiin. Työterveyshuollon kanssa yhteis-
työn ja yhteisen näkemyksen löytäminen on tärkeää. Siivouksessa on 20 työn-
tekijää vuonna 2023.  
  
Hyvinvointialueen tuomat muutokset  
Ateriapalvelut jatkavat hoivapalveluiden aterioiden tuottamista ainakin kuu-
den kuukauden ajan myyden ne hyvinvointialueelle. Tätä varten on talousarvi-
ossa budjetoitu 0,3 milj. euroa ulkoisia myyntituottoja hyvinvointialueelta. Toi-
saalta myyntituotoista poistuu mm. terveysaseman siivouksesta saadut tuotot. 
  
Hyvinvointialueen tuomien muutosten vuoksi kolme siivoustyöntekijää siirtyy 
hyvinvointialueelle, siivottavaa alaa siirtyy noin 5000 m2.  
 
Henkilöstö 
 

Henkilöstömäärä   TP 2021  TA 2022  TA 2023  Muutos  
Vakinaiset  

Määräaikaiset 
Yhteensä  

52  47 40  -7 
3  1  1 -0 

55  48  41 -7 

 
Siivouspalveluissa työntekijämäärä vähenee 20:een 23:sta ja ateriapalveluissa 
myös 21:een 26:sta kuluvaan vuoteen 2022 verrattuna. 

 
 
Keskeiset tunnusluvut  
  

                                                                                    TP 2020      TA 2021      TA 2022     TS 2023     TS 2024  
siivottava ala (m²)  28 000  33 000  34 500  29 500  29 500 
valmistettavat ateriat (lkm)  600 000  600 000  500 000  500 000  500 000  
 
 

5.2.6 Maankäytön palvelut 

Tilivelvollinen   
Maankäyttöpäällikkö  
   
Yleinen kuvaus   
Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu sekä niihin liittyvä asiakaspalvelu ovat 
keskeinen ohjaus- ja kehittämisen väline kunnan toiminnassa. Maapolitiikan 
toteutus sekä maankäytön suunnittelu, kaavoitus ja tonttipalvelut ohjaavat 
merkittävällä tavalla kunnan kehittymistä. Yhdessä ne muodostavat työväli-
neen, joka edesauttaa kunnan perustehtävien järjestämistä ja luo edellytyksiä 
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kuntastrategian toteutumiselle ja kunnan elinvoimaisuuden myönteiselle ke-
hittymiselle. Keskeinen tavoite on se, että kunnassa on tarjolla laadukkaita 
asuin- ja yritystoiminnan tontteja monipuolisesti siten, että tonttivaranto tur-
vaa tarjonnan pitkäjänteisesti.   
  
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät   
Kunnan pientalotonttien varanto ei pitkällä tähtäimellä vastaa kasvanutta ky-
syntää. Uusia rakennuspaikkoja pyritään muodostamaan asemakaavoituksella 
sekä kaavoitus- ja maankäyttösopimuksilla. Olennaista on myös pitkäjänteinen 
maan hankinta.  
  
Vuosina 2023 - 2024 kaavoituksen painopiste on valmisteilla olevien asema-
kaavojen ja yleiskaavojen saattaminen hyväksyntään ja lainvoimaiseksi. Ajan-
jaksolle ajoittuvat muun muassa Poransaaren ja Vihtolan asemakaavat sekä 
kaavoitussopimukseen perustuva ns. Yllityntien alueen asemakaava. Keskusta-
kortteleiden asemakaavojen ajantasaistaminen ajoittuu myös lähivuosille.  
  
Lepaan suunnan osayleiskaava valmistuu vuonna 2023. Kaavoitusohjelman 
mukaisesti yleiskaavatyö jatkuu Keskeisten alueiden ja Lehijärvi-Armijärvi –
osayleiskaavojen ajantasaistamisella. Niihin pohjautuvien asemakaavojen laa-
dinta ohjelmoidaan.  
  
Ranta-asemakaavoja on vireillä (v. 2022) kaksi: Retulan saaren alueella ja Pu-
karojärvellä. Maanomistajat vastaavat ranta-asemakaavojen laadinnasta kus-
tannuksellaan. Kunta huolehtii kaavojen hallinnollisesta prosessista ja käsitte-
lystä siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttävät.  
  
Hyvinvointialueen tuomat muutokset  
Ei muutoksia. 

 
 
Henkilöstö 
 

Henkilöstömäärä                       TP 2021   TA 2022  TA 2023  Muutos  
Vakinaiset  

Määräaikaiset 
Yhteensä  

1 1 1 0 
2 1 0 -1 
3 2 1 -1 

 
Määräaikaisen maankäyttöasiantuntijan työsuhde päättyy loppuvuodesta 
2022 ja vakituisen uuden maankäyttöpäällikön rekrytointiprosessi etenee lop-
puvuodesta 2022. 
 
Keskeiset tunnusluvut 
 

Maankäyttö  TP 2020          TA 2021          TA 2022           TS 2023         TS 2024  
Valmistuneet (lkm)            

- asemakaavat    2  1 3   2 
- ranta-asemakaavat    0  1 1  1  
- yleiskaavat    0  0  1  1  
Uudet rakennuspaikat            
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Tonttivaranto (lkm)            
- pientalopaikat    80  60 60  80  
- rivitalopaikat    12  11 16  10  

- elinkeinorakennuspaikat    12  24  20  24  
Pohjakartta            
- pohjakartan uusinta (ha)    0  0  100  100  
            

 
Kunnan maa- ja metsäomaisuus  TP 2020  TA 2021  TA 2022  TS 2023  TS 2024  
- peltoa (ha)    75  75  75  75  
- metsää (ha)    435  435  420 420 
- puun myynti (m³)       2 800  1500   
Yksityistiet            
- tieavustusten määrä  62 000  57 000  57 000  57 000  57 000 

 
 

5.2.7 Rakennusneuvontapalvelut 

Tilivelvollinen   
Johtava rakennustarkastaja   
   
Yleinen kuvaus   
Viranomaisjaoston ja rakennusneuvontapalvelujen tavoitteena on edistää tur-
vallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostamista 
suunnitelmien, tarkastusten, neuvonnan ja ohjauksen sekä rakennustyön ja 
rakennetun ympäristön valvonnan ja hyvän asiakaspalvelun avulla. Rakennus-
neuvontapalvelujen tehtävänä on lisäksi suunnittelutarvehakemusten ja poik-
keamishakemusten valmistelu.  
   
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät   
Rakennusvalvonnassa on tapahtunut vuoden 2022 aikana henkilöstömuutok-
sia ja se edellyttää rakennusvalvonnan tehtävien uudelleenjärjestelyä osaamis-
resurssien pohjalta. Johtavan rakennustarkastajan rekrytointi loppuvuodesta 
2022 on ratkaisevassa roolissa rakennusvalvonnan uudelleenorganisoitumisen 
ja prosessien uudelleen määrittelyn kannalta.  
  
Vuoden 2022 kuluessa rakennusvalvonnassa on erilaisten ilmi tulleiden ongel-
mien ja avointen kysymysten myötä kiinnitetty erityistä huomiota sähköisessä 
toimintajärjestelmässä ilmenneisiin teknisiin ongelmiin ja puutteisiin sekä jär-
jestelmän sisältämien kiinteistötietojen laatuun. Järjestelmä vaatii voimakasta 
kehittämistä alkaen koko järjestelmäarkkitehtuurin uudelleen arvioinnista. Tä-
män ohella samassa yhteydessä uudelleen arviointia edellyttävät lisäksi järjes-
telmätekniset rajapinnat, kaikki järjestelmätoimittajat, oman järjestelmäosaa-
misen taso ja -kehittämisen tarve, sekä järjestelmän käyttöön liittyvän seutu-
kunnalliset yhteistyön muodot.  
  
Vuoden 2023 aikana toimintajärjestelmän käytettävyyttä, luotettavuutta ja 
tarkoituksenmukaisuutta pyritään kehittämään mahdollisimman paljon valtion 
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rakennetun ympäristön tiedon (RYHTI) -hankkeen mukaisesti ja sen ohjaa-
mana. Työtä tukee 2022 kunnan kehitysyhtiön valtiovarainministeriöltä (VM) 
saama rahoitus rakennusvalvonnan toimintojen ja palveluiden digitalisoimisen 
edistämiseksi ja sähköisen asioinnin kehityksen nopeuttamiseksi. Kokonaisuu-
dessaan järjestelmäkehityksen vaatimat resurssit ja sen aiheuttamat kustan-
nukset tarkentuvat kehitystyön edetessä toteutusvaiheeseen. Rakennusval-
vonta tekee erityistä yhteistyötä toiminnan kehittämisessä kuntaan peruste-
tun uuden ICT-palvelualueen kanssa.  
  
Rakennusvalvonnan toiminnan tavoitteet ja suoritustason mittaaminen sido-
taan käytettävissä oleviin resursseihin ja mittaaminen pyritään siirtämään toi-
mintajärjestelmäpohjaiseksi reaaliaikaisella ja luotettavalla tavalla. Tämä edel-
lyttää erityistä huomiota rakennusvalvonnan toimintatapojen määrittelyyn.  
  
Vuoden 2022 lopussa solmitaan sopimus kiinteistötietojen päivitysprojektista 
ulkoisena hankintana tapahtuvaksi ostopalveluksi. Projektin kestoksi on arvi-
oitu kolme vuotta ja siinä tarkistetaan, korjataan ja päivitetään kunnan kaik-
kien kiinteistöjen tiedot toimintajärjestelmän toiminnan ja toimivuuden kan-
nalta keskeisten tietojen osalta. Hankkeen avulla kartoitetaan myös rakennus-
valvonnan toimenpiteitä vaativat kiinteistöt, mikä palvelee mm. kiinteistövero-
tuksen ajantasaistamisen ja vanhojen lupa-asioiden loppuunsaattamisen tar-
peita. Vanhojen lupa-asioiden loppuunsaattaminen tullaan perustamaan kiin-
teistötietojen päivitysprojektin tuottamien tulosten ja tietojärjestelmäkehityk-
sen pohjalle tavalla, jossa paperilla tapahtuvan lupa-asioiden käsittelyn määrä 
ja merkitys pyritään minimoimaan. Tällä tavoin pyritään tehostamaan suuren 
käsiteltävän aineiston hallintaa ja päätöksenteon joustavuutta.  
  
Uusien rakennuslupien käsittelyn palveluaikaan ja laatuun kiinnitetään huo-
miota, mutta panostukset toimintajärjestelmän kehitykseen ja kiinteistötieto-
jen laadun parantamiseen voivat rajoittaa lupakäsittelyyn käytettävissä olevia 
resursseja tavalla, että palveluastetta ei pystytä vielä tässä vaiheessa nosta-
maan sille tasolle, jossa sen on mahdollista olla myöhemmin sähköisten työka-
lujen ja järjestelmätietojen ollessa kunnossa ja käytössä siinä laajuudessa ja 
sellaisella tavalla, kuten sähköisten työkalujen on tarkoitettu toimivan. Säh-
köisten toimintojen kehittäminen mahdollistaa myös digitaalisten tietopalve-
lujen tarjoamisen kuntalaisille tulevaisuudessa seuraavana kehitysaskeleena 
sen jälkeen, kun sisäiset toiminnot ja prosessit on saatu kuntoon. Tämän arvi-
oidaan olevan myös valtion taholta käynnistetyn RYHTI-kehitystyön perimmäi-
nen tavoite. Aikaikkuna ja tavoite sähköisten toimintojen ja palvelujen kehittä-
miselle on haasteellinen, sillä kehitystyö tulee vaatimaan useita vuosia, vaikka 
periaatteessa valmiit työkalut ja palvelut tulisi olla käytössä jo nyt. Asetelma 
haastaa rakennusvalvonnan palvelualueen koko henkilöstön erityisellä tavalla.  
 
Palveluiden ostoissa on varauduttu mm. kiinteistötietoprojektin eteenpäin-
viemiseen 127 500 eurolla. Palvelujen ostoissa on myös varauduttu tietojärjes-
telmän kehittymättömyyden johdosta aiheutuviin tietopalvelutarpeisiin ja jär-
jestelmän kehitystarpeiden selvittämiseen. Yhteensä rakennusvalvonnan pal-
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velujen ostoihin on varattu 266 400 euroa.  Tämä kasvattaa rakennusvalvon-
nan toimintakatetta n. 40 000 eurolla KS2022 nähden ja n. 175 000 eurolla 
TP2021 verrattuna. 
 
Lupamaksutuottoihin on budjetoitu 160 000 euroa (150 000 euroa TA22). 
  
Hyvinvointialueen tuomat muutokset  
Ei muutoksia.  
 
Henkilöstö 
Talousarviossa on varauduttu johtavan rakennustarkastajan palkkakuluihin. 
Lisäksi talousarvio pitää sisällään valvontainsinöörin koko vuoden palkkava-
rauksen sekä uuden lisärekrytoinnin palkkarahat. 
 

Henkilöstömäärä   TP 2021  TA 2022 TA 2023 Muutos  
Vakinaiset  

Määräaikaiset 
Yhteensä  

3  3  4 +1 
2  4  3 -1 
5  7  7 0 

 
 
Keskeiset tunnusluvut 

 
Keskeiset tunnusluvut                                                                          TP 2020    TA 2021       TA 2022     TS 2023      TS 2024  
- rakennus- ja toimenpideluvat (lkm)  160  180  180  200  200  
- katselmukset (lkm)  450  750  600  600  600  

 
 

5.2.8 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 

Tilivelvollinen   
Kulttuuripalvelupäällikkö   
   
Yleinen kuvaus   
Kulttuuripalveluihin kuuluu kunnan kulttuuritoimi ja kirjastopalvelut. Kirjasto-
palvelut pyritään tarjoamaan kaikille kuntalaisille laadukkaina ja tavoitettavina 
asuinpaikasta, iästä tai muista seikoista riippumatta. Kirjasto tekee laajasti yh-
teistyötä mm. koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Kirjastopalveluihin kuu-
luu pääkirjaston lisäksi kirjastoauto, joka mm. varmistaa sivukoulujen (Pekola, 
Lepaa, Nihattula) kirjastopalveluiden toteutumisen.    
   
Kunnan kulttuuritoimi järjestää kunnan viralliset juhlallisuudet sekä myös 
muuta kulttuuritarjontaa kaikille kuntalaisille. Kulttuuritoimi pyrkii tekemään 
laajasti yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.    
   
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät   
Nykyisen kirjastojärjestelmän ylläpito loppuu, joten uudesta järjestelmästä 
käydään neuvottelut muiden Vanamo-kirjastojen (Hämeenlinna ja Janakkala) 
kanssa ja kilpailutus / suorahankinta toteutetaan vuoden 2023 aikana. Kustan-
nusvaikutus uuden järjestelmän käyttöönotosta n. 6000 euroa. Ylläpitokustan-
nukset pysyvät nykyisellä tasollaan.  



    Talousarvio 2023  40 
     
     
  28.10.2022 (Dnro HAL171/2022) 

 

Postiosoite: www.hattula.fi  puh. 050 577 8722 
Pappilanniementie 9 etunimi.sukunimi@hattula.fi  
13880 Hattula hattulan.kunta@hattula.fi  www.facebook.com/hattulankunta 

 
E-aineistot siirtymässä suunnitelmien mukaan uuteen valtakunnalliseen e-kir-
jastoon vuoden 2024 alussa (päätös liittymisestä vuoden 2023 aikana); kustan-
nusvaikutus 0,66 euroa / asukas eli noin 6000 euroa.   
   
Päätös kirjastoautopalveluista on tehtävä vuoden 2023 aikana.  
  
Hyvinvointialueen tuomat muutokset  
Ei hyvinvointialueeseen varsinaisesti sidoksissa olevia muutoksia. Yhteistyötä 
pyritään jatkossakin tekemään kaikkien tahojen kanssa, vaikka osa toimin-
noista siirtyy hyvinvointialueille. Ei kustannusvaikutuksia.   

 
 
Henkilöstö 
 

Henkilöstömäärä  TP 2021 TA 2022                TA 2023                  Muutos  
Vakinaiset 

Määräaikaiset  
Yhteensä  

6,5 6,5 6,5 0 
1  1 1 0 

7,5 7,5 7,5 0 

 
Jotta kirjastopalvelut pystytään tuottamaan laadukkaina ja tekemään yhteis-
työtä mm. varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa myös jatkossa, tulisi henki-
löstömäärä pitää minimissään 7,5. Tällä hetkellä vakinaisten työntekijöiden 
määrä 6,5 + yksi määräaikainen/ osa-aikainen. Sairauslomat ja pitkät lomat 
hankaloittavat töiden suunnittelua tällä henkilöstömäärällä. Tärkeä lisäapu 
kirjastossa ovat kuntouttavat työntekijät, harjoittelijat sekä mahdolliset siviili-
palvelushenkilöt.  
  
Keskeiset tunnusluvut  
Kokonaislainaus (2021) n. 117000 lainaa (korona vaikuttanut jonkun verran 
laskevasti vuosina 2020 – 2022)  
  
Lainaajien määrä n. 5400   
  
(Suomen yleisten kirjastojen tilastot, https://tilastot.kirjastot.fi/)  
 

5.2.9 Liikunta, nuoriso- ja kuntalaisyhteistyö 

Tilivelvollinen   
Liikuntapäällikkö   
   
Yleinen kuvaus   
Liikuntapalvelujen vastuualueen tehtävänä on huolehtia liikuntatoimen suun-
nittelusta ja kehittämisestä, sekä kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan 
tukemisesta. Ensisijaisena tehtävänä on toimia edellytysten luojana, sekä sel-
laisten palveluiden tuottajana, joita kansalaisjärjestöt eivät tarjoa.    
   
Nuorisopalvelut huolehtii kunnassa tapahtuvasta nuorisotyöstä, nuorisotoi-
minnasta ja nuorisopolitiikkaan liittyvistä yhteydenpitotehtävistä. Nuorisolaki 
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velvoittaa kuntia mm. huolehtimaan nuorten vaikuttamismahdollisuuksista ja 
järjestämään etsivää nuorisotyötä. Kunnilta edellytetään myös monialaista yh-
teistyötä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.    
  
Kuntalaisyhteistyö on palvelumuotona uusi. Vastuualueen tehtävänä on kehit-
tää järjestöyhteistyötä ja erityisesti kunnan eri asuinalueiden ja asukkaiden 
osallistamista ja vaikutusmahdollisuuksia. Yhteisöllisyyden kehittäminen ovat 
olleet mm. Hattula yhdessä-hankkeen ja Kumppanuuden Hattula –hankkeen 
keskeinen osa-alue.  
  
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät   
Keskeisiä kehittämisalueita ovat liikuntaneuvonnan käynnistäminen poikkihal-
linnollisena yhteistyönä erityisesti terveydenhoidon kanssa.  
Nuorisotila- ja moottoripajakysymyksen ratkaisu huolellisesti ja pitkäjäntei-
sesti on koko toimialan yhteinen tahtotila.  
 
Hyvinvointineuvoston toiminnan käynnistäminen kehittää pidemmällä aikavä-
lillä myös elinvoimaa. Neuvoston kokoonpano huomioi kolmannen sektorin 
vaikuttamismahdollisuuden uudella ja innovatiivisella tavalla.  
 
Henkilöstökuluja kasvattaa vuoden 2022 alkuperäiseen talousarvioon nähden 
jo aiemmin tapahtunut toimistosihteerin sisäinen siirto liikuntapalveluihin.  
 
Osallistavan budjetoinnin raha 20 000 euroa on budjetoitu v. 2022 investointi-
osaan. 
 
Hyvinvointialueen tuomat muutokset  
Liikuntaneuvonta on elintapaneuvontaa, jossa poikkihallinnollinen yhteistyön 
sujuvuus korostuu nyt ja erityisesti jatkossa.  
 
HYTE-työssä ja tapahtumissa koordinointi ja vastuujako sekä budjettivastuu-
jako ovat neuvoteltavia kysymyksiä. Soveltava liikunta / erityisliikunta on pal-
velukokonaisuus, joka on “harmaalla alueella”. Miten ratkaistaan taksapoli-
tiikka mm. tilojen käytön osalta? Monet kysymykset ovat talousnäkökulmasta 
merkitykseltään vähäisiä.  

 
 
Henkilöstö 
 

   Henkilöstömäärä  TP 2021  TA 2022  TA 2023  Muutos  
Vakinaiset 

Määräaikaiset  
Yhteensä  

6  6  7 +1 
8  8  7 -1 

14  14  14 0 

  
Henkilöstömäärässä on yksi toimistosihteeri siirtynyt liikuntapalveluiden alle 
pääasiallisena työnä avainhallinta ja Timmi-varahenkilö. Työvoiman järkevä 
toiminta yli lautakuntarajojen tulee ratkaista mahdollisista hallintosäännön 
muutoksista huolimatta. Erityisesti tilavarausten hallinnan “koti” tulee määrit-
tää ja varmistaa riittävä resurssi. Sähköiseen tilavarausjärjestelmään siirtymi-
nen vaatii reagoinnin kolmessa arkipäivässä. (Hattula, Hämeenlinna, Janakkala 
yhteinen alusta)  
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Keskeiset tavoitteet 
1. Liikuntaneuvonnan käynnistäminen 
2. Hyvinvointineuvoston toiminnan käynnistäminen 
3. Tiedolla johtamisen vahvistaminen hyvinvointityössä 
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5.3 Hyvinvointilautakunta 

Yleinen kuvaus   
Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa on hyvinvointitoimiala, joka sisältää var-
haiskasvatus- ja perusopetuspalvelut sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan.   
   
Hyvinvointitoimiala järjestää myös kunnan työllisyyspalvelut. Tiiviillä ja hyvällä 
yhteistyöllä aikaansaadaan ennaltaehkäisevää, varhaista puuttumista tukevaa, 
oikea-aikaista ja suunnitelmallista palvelua asiakkaan hyväksi. Lisäksi voimava-
roja yhdistämällä saavutetaan myös kustannustehokkuutta.  Uudessa organi-
saatiomallissa työllisyyspalvelut on suunniteltu siirrettäväksi elinvoimalauta-
kunnan alaisuuteen, mutta talousarviokirjassa työllisyyspalvelut on esitetty 
osana hyvinvointilautakuntaa.  
   
Lautakunnan toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät   
Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelu-
jen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vai-
kuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palve-
luiden suunnitteluun ja kehittämiseen.    
   
Toimielimet: Hyvinvointilautakunta  
   
Palvelualueet: Perusopetus ja varhaiskasvatus  
   
Tilivelvolliset: Hyvinvointijohtaja  
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Määrärahat (ulkoiset erät)  
 

Hyvinvointilautakunta 

TP 2021 Muutettu KS 
2022 

  TA2023 Muutos % 
TA23-MKS22 

Yhteenveto 10         

TOIMINTATUOTOT 1 435 993 1 256 500   1 119 000 -10,94% 

Myyntituotot 417 670 362 500   346 000 -4,55% 

Maksutuotot 628 959 517 000   407 000 -21,28% 

Tuet ja avustukset 369 292 340 000   352 000 3,53% 

Muut toimintatuotot 20 072 37 000   14 000 -62,16% 

TOIMINTAKULUT -14 696 724 -14 557 224   -15 025 177 3,21% 

Henkilöstökulut -11 155 339 -10 865 924   -11 525 857 6,07% 

Palvelujen ostot -1 921 879 -2 143 300   -2 103 300 -1,87% 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -228 785 -236 000   -243 000 2,97% 

Avustukset -1 152 592 -1 080 000   -982 000 -9,07% 

Muut toimintakulut -238 130 -232 000   -171 020 -26,28% 

TOIMINTAKATE -13 260 731 -13 300 724   -13 906 177 4,55% 
  
Vuosien 2021-2022 vertailuluvuissa ei ole mukana hyvinvointialueelle siirtyviä toimintoja.  
 
 

 

Tilin nimi 

TP 2021 Muutettu 
KS 2022 

  TA23   Muutos % 
22-23 

Hyvinvointitoimialan hallinto 10           

TOIMINTAKATE -285 239 -230 575   -25 124   -89,10% 

Työllistämistä tukevat palvelut 10           

TOIMINTAKATE -885 400 -797 292   -872 810   9,47% 

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinto 10           

TOIMINTAKATE -688 242 -722 983   -859 205   18,84% 

Perusopetus 10           

TOIMINTAKATE -7 283 568 -7 067 530   -7 343 541   3,91% 

Varhaiskasvatus 10           

TOIMINTAKATE -4 118 282 -4 482 345   -4 805 496   7,21% 
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Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet  
 

Strateginen 
päämäärä  

Talousarviovuoden 2023 tavoite  Arviointikriteerit/mittarit  Vastuuhenkilö  

Hyvinvoiva kun-
talainen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hattulan kunnan hyvinvointisuunnitel-
man mukaisesti varhaiskasvatuksessa 
ja perusopetuksessa järjestetään koulu-
ruokailu valtakunnallisten ohjeiden ja 
suositusten mukaisesti, ohjataan erityi-
sesti kouluikäisiä oppilaita osallistu-
maan kouluruokailuun ja kasvatetaan 
terveellisiin elämäntapoihin. Tarkoitus 
on vaikuttaa myös yläkouluikäisten yli-
paino-ongelmaan.   
  
Kuntalaisten osallisuus ja osallisuuden 
lisääminen. 
 
 
Luontotoiminnan kehittäminen-> jokai-
nen varhaiskasvatuksessa oleva lapsi 
saa olla osallisena hyvinvointia lisää-
vässä toiminnassa.  
 
UNICEF-lapsiystävällisen mallin jalkaut-
taminen monialaisesti. 

Kouluterveyskyselyn tulokset, 
TEA-viisarin tulokset ja hyvinvoin-
tisuunnitelmamittaristo   
  
    
    
   
    
  
 
 
Neuvostot kokoontuvat säännölli-
sesti.    
 
 
 Luontotoimintasuunnitelma jo-
kaisen varhaiskasvatusryhmän 
käytössä   
  
 
Lapsiystävällinen mallin on otettu 
käyttöön: monialainen yhteistyö-
verkosto on koulutettu mallin mu-
kaisesti. On suunniteltu toimenpi-
teitä eri palvelualueille lasten ky-
selyiden perusteella. 

Varhaiskasvatuksen esimie-
het, hyvinvointikoordinaattori, 
rehtorit ja koulunjohtajat, ate-
riapalvelupäällikkö   
    
   
    
    
    
  
 
 Hyvinvointipäällikkö 
 
 
 
Varhaiskasvatuksen esi-
miehet   
  
 
 
hyvinvointipäällikkö 

Kestävä kehitys  Kestävän kehityksen mukaiset valinnat 
ja myönteinen suhtautuminen tulevai-
suuteen.   

Kasvattajat ja opettajat tekevät 
työssään kestävän kehityksen mu-
kaisia ratkaisuja ja omalla esimer-
killään luovat lapsille ja nuorille 
myönteistä tulevaisuudenkuvaa.   

Varhaiskasvatuksen esimie-
het, koulujen rehtorit ja kou-
lunjohtajat   

Turvallinen ym-
päristö  

Kokonaisvaltaisen turvallisuuden edel-
lytysten luominen taataan fyysisellä 
kasvu- ja oppimisympäristöllä.   

Tilojen ja oppimisympäristöjen 
tarkoituksenmukaisuus ja terveel-
lisyys.   
koulujen terveellisyyden, turvalli-
suuden ja hyvinvoinnin  tarkastus 
tehty monialaisena yhteistyönä 
rehtorin, terveydensuojeluviran-
omaisen, koulu- tai opiskeluter-
veydenhuollon sekä kiinteistön yl-
läpidosta vastaavan tahon kanssa. 

Hyvinvointijohtaja  

Myönteinen yrit-
tämiselle  

Yrittäjyyskasvatus ja yritteliäs asenne   
   
   
   
   
  
  
Yksityisten perhepäivähoitajien toimin-
nan tukeminen ja laadukas yhteistyö   

Yrittäjyyskasvatus sisältyy oppisi-
sältöihin.   
Työskentelytaidot ja yritteliäs 
asenne ovat läpileikkaava teema 
kaikessa opetuksessa.   
   
Varhaiserityisopettajan palvelui-
den käyttö.   
Esimiesten säännölliset tapaami-
set hoitajien kanssa.   

Koulujen rehtorit ja koulun-
johtajat   
    
    
    
    
   
Varhaiskasvatuksen esimie-
het   
  

Mahdollistava il-
mapiiri  

Kasvun ja oppimisen tuen riittävyys.   
Toimintakulttuuri, joka mahdollistaa 
omien vahvuuksien hyödyntämisen ja 

Tukitoimien ja inkluusion toteutu-
minen, työhyvinvointi, kouluviih-
tyvyys   

Hyvinvointijohtaja, varhaiskas-
vatuksen esimiehet, rehtorit 
ja koulunjohtajat   
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kasvamisen “parhaaksi versioksi itses-
tään”.   

kouluterveyskyselyn tulokset 
työhyvinvointikyselyt 

Myönteinen yh-
teistyölle  

Monialainen yhteistyö lasten ja perhei-
den asioihin liittyen, vanhemmuuden 
tukeminen.   
    
Toimiva yhteistyö hyvinvointialueen 
kanssa.    
    
   
   
   
 
 
Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 
tehtävä yhteistyö.   

Lastensuojelukartoitusprosessin 
kehittäminen, Askelmerkit-työ-
ryhmä, koulujen kerhotoiminta 
 
Hyvinvointialueen ja kunnan vä-
lille on  
 muodostettu toimivat yhdyspin-
tarakenteet: hyte-foorumi, työ-
ryhmät ja verkostot, jotka ko-
koontuvat säännöllisesti.  
 
    
Kerhot, tapahtumat, koulutusvi-
erailut   

Hyvinvointijohtaja, varhaiskas-
vatuksen esimiehet, rehtorit 
ja koulunjohtajat   
 
 hyvinvointipäällikkö 

 
 
 

5.3.1 Hyvinvointitoimialan hallinto 

Tilivelvollinen   
Hyvinvointijohtaja   
   
Yleinen kuvaus   
Hyvinvointitoimialan johtamiseen on koottu koko toimialan yhteisiä kustan-
nuksia, kuten hyvinvointijohtajan sekä hyvinvointilautakunnan toimintame-
noja sekä erilaisten hankkeiden määrärahat.   
  
Henkilöstö  
Hyvinvointitoimialan hallinnossa on 2022 työskennellyt sote-asiantuntija, joka 
ei siirry hyvinvointialueelle. Sote-asiantuntijan nimike muutetaan hyvinvointi-
päällikön toimeksi, joka jää kuntaan ja toimii yhteyshenkilönä hyvinvointialu-
eelle. Hän toimii myös eri neuvostojen sihteerinä.  
 
 

5.3.2 Perusopetus 

Tilivelvollinen   
Johtava rehtori    

   
Yleinen kuvaus   
Hattulan kunnan perusopetuksessa halutaan varmistaa perusopetuksen laatu 
varmistamalla turvalliset ja toimivat oppimisympäristöt, huolehtimalla henki-
löstön kelpoisuudesta ja antamalla oppilaille hyvää perusopetusta sopivan ko-
koisissa opetusryhmissä oppilaiden erilaiset tarpeet huomioiden. Perusope-
tuksen tavoitteena on tukea hattulalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia, kas-
vua, kehitystä ja oppimista.  
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Iltapäivätoiminnan tavoitteena on antaa lapselle tuttu ja turvallinen paikka 
viettää koulutyön jälkeistä aikaa sekä osallistua aikuisen ohjauksessa monipuo-
liseen ja virkistävään toimintaan. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen 
kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajan viettotavoille ja auttaa 
perheitä kasvatustehtävän toteutuksessa.  
  
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät   
Perusopetuksen painopistealueet:  

1. oppilaiden hyvä elämänhallinta ja hyvinvointi, joka näkyy hyvinä 
tuloksina kouluterveyskyselyssä  
2. Laadukas opetus ja oppilaiden opiskelutaitojen tukeminen, joka 
näkyy hyvinä tuloksina kansallisissa kokeissa  
3. Toimiva arki lukuvuoden 2022-2023 alussa käyttöön otetuissa 
opetustilaratkaisuissa  
  
Kansalliset arviointikriteerit ja ohjeet ovat päivittyneet. Perusopetuksessa toi-
mitaan niiden mukaisesti lukuvuoden 2022-2023 alusta lukien.  
  
Perusopetuksessa on erilaisia kehittämishankkeita, kuten seudullinen Oikeus 
oppia –hanke, Erasmus+ -hanke. Lisäksi Aluehallintoviraston myöntämä eri-
tyisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen.  
  
Perusopetuksen yksikkökohtaisissa työsuunnitelmissa kuvataan tarkemmin eri 
koulujen tavoitteet ja kehittämiskohteet.  
  
Perusopetusikäisissä oppilaissa on näkyvissä kasvava tuen tarve. Tätä tarvetta 
vastaamaan kehitetään oppilaan tuen antamisen tapoja ja moniammatillista 
yhteistyötä. Korona-tuki kohdentuu oppilaiden tuen lisäämiseen.  
  
Hyvinvointialueen tuomat muutokset  
Oppilashuollon erityistyöntekijöillä vaihtuu työnantaja, mutta työskentelytavat 
ja resursointi säilyvät toivottavasti nykyisellä tavalla.  
  
Henkilöstö  
Rekrytoinneissa onnistuminen ratkaisevaa. On tärkeää, että Hattulan maine 
hyvänä työnantajana on vahva, koulurakennukset kunnossa ja opetusryhmä-
koot järkevät, jotta voimme jatkossakin onnistua pätevän, osaavan ja motivoi-
tuneen henkilöstön saamisessa. Kansallisesti on pulaa erityisesti matemaattis-
ten aineiden ja erityisopetuksen opettajista. Vaihtuvuus kouluohjaajien osalta 
on suurempi kuin opetushenkilöstön osalta johtuen osaksi siitä, että henkilö-
kohtaisten ohjaajien työsuhteet ovat aina määräaikaisia.  
  
Tarvetta rakenteellisille muutoksille opetushenkilöstön vakanssien suhteen ei 
ole.  
  
Alakoulujen puolella on kaksi resurssiopettajaa ja kuntouttavassa luokassa 
opettajan ja ohjaajan lisäksi psykiatrinen sairaanhoitaja. Kyseisen lainen resur-
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sointi on todettu tarpeelliseksi, jotta oppilaiden lisääntyneeseen tuen tarpee-
seen voidaan vastata. Yläkoululla ei vastaavaa resursointia vielä ole, joten jat-
kossa tähän asiaan tulee kiinnittää huomiota.  
 

Suoritteet  2021  2022  2023  

Peruskoulun oppilasmäärä ka.  1106,5 1089,5 1065,5 

Toimintakulut (ulk)  5 745 770 6 161 241 6 639 659 

€/ oppilas  5 193 5 655 6 231 

Kuljetusoppilaat ka.   289,5 280,5 270,5 

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ka.  115 119 119 

Erityisen tuen oppilaat ka.  94,5 96,5 96,5 

Tehostetun tuen oppilaat ka.  138,5 138,5 138,5 

Vieraskieliset / S2 opetusta  23,5/12 29/13 29/13  

 

5.3.3 Varhaiskasvatus 

Tilivelvollinen   
Johtava rehtori  
  
Yleinen kuvaus  
Hattulan kunnan varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen lap-
sen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painot-
tuu laadukas pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea hattula-
laisten lasten hyvinvointia, kasvua ja kehitystä yhdessä huoltajien kanssa. Var-
haiskasvatuksessa toimitaan turvallisessa ja lapsen kehitystasoa vastaavassa 
oppimisympäristössä.  
  
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät   
Varhaiskasvatuksen, kaksivuotisen esiopetuksen ja esiopetuksen painopiste-
alueet  

1. Monilukutaito ja digiosaaminen  
2. Luontotoiminnan kehittäminen  
3. Kolmiportainen tuki ja Inkluusio  
  
Opetushallitus on päivittänyt valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 1.8.2022 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaiseksi. Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteiden muutoksessa korostuu lapsen oikeus kol-
mitasoiseen tukeen ja sen toteuttamiseen. Perusteissa korostuu tämän lisäksi 
myös monilukutaidon ja digiosaamisen toteuttamisen velvoittavuus. 
  
Varhaiskasvatuksen painopistealueisiin vastataan digi- ja liikunnallinen elä-
mäntapa -hankkeilla, koulutussuunnitelmalla sekä riittävillä varhaiserityiskas-
vatuksen resursseilla.  
  
Hattulan varhaiskasvatuksen suunnitelmat ovat päivitetty vastaamaan muu-
toksia ja ne on hyväksytty lautakunnassa kesäkuussa 2022.  
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Varhaiskasvatuksessa on selkeästi näkyvissä perheiden kasvava tuen tarve, 
mikä näkyy myös lasten lisääntyneenä tuen tarpeena. Olemme tiivistäneet yh-
teistyötä erityisesti lastensuojelun kanssa. Syksyllä 2022 aloitetaan yhteistyö 
mm. lastensuojelutarpeiden arvioinneissa ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa, 
vaikka sosiaalipalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023.   
 
Hallituksen esitys varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta pienentää kunnan 
maksutuottoja noin 25 %.  
  
Hyvinvointialueen tuomat muutokset  
Varhaiskasvatuksessa on lasten tilanteesta riippuen n. 3-4 vammaispalvelun 
kustantamaa henkilökohtaista avustajaa vuosittain. Tammikuusta 2023 alkaen 
aikaisemmin perusturvan talousarviossa näiden työntekijöiden palkkaamiseen 
varatut palkkakustannukset tulee siirtää varhaiskasvatukseen, koska kustan-
nukset tulevat jatkossa menemään varhaiskasvatuksen menoista.  
  
Henkilöstö  

 
Varhaiskasvatukseen tulee perusturvan puolelta n. 3-4 aikaisemmin vammais-
palvelun kustantamaa henkilökohtaista avustajaa. Nämä työntekijät palkataan 
toimikaudeksi kerrallaan määräaikaisesti, koska lasten tilanteessa (esim. 
muutto toiselle paikkakunnalle) saattaa tapahtua muutoksia.  
 
Suoritteet  2021  2022  2023  
Päiväkotien lasten määrä ka.  420 418 418 

Toimintakulut (ulk)  3 337 978 3 556 849 4 099 226

€/lapsi  7 948 8 509 9 807 

Perhepäivähoidon lasten määrä ka.   4 4 4 

Toimintakulut (ulk)  76 182 82 154 42 066 

€/lapsi  19 046 20 529 10 517 

Kuljetusoppilaat ka.  5 7 9 

Erityisen tuen lapset  12 15 15 

Tehostetun tuen lapset  37 32 32 

S2  16 16 17 

päivitetään lopullisen talousarvioluvun mukaiseksi 
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Hyvinvointitoimialan        
vakituinen henkilöstö 2022 ja 2023      
Ammattinimike  2022  2023  
Avustaja päivähoidossa  4 4 

Englannin kielen lehtori  3 3 
Erityisavustaja  1 1 

Erityisluokanopettaja  7 6 
Erityisluokanopettaja / mukautettu  1 1 
Erityisluokanopettaja/erityisopettaja  2 5 
Erityisopettaja  4 4 
Hyvinvointipäällikkö    1 
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori  1 1 
Johtava koulukuraattori  1 0 
Johtava rehtori  1 1 
Kouluisäntä  1 1 
Koulukuraattori  2 0 
Koulunkäyntiavustaja-iltapäivätoim. 1 1 
Kouluohjaaja  16 18 
Koulupsykologi  1 0 
Liikunnan lehtori  2 2 
Luokanopettaja  30 31 
Matemaattisten aineiden lehtori  3 3 
Opinto-ohjaaja  1 1 
Palvelusuunnittelija  1 1 
Perhepäivähoitaja  1 1 
Peruskoulun ja lukion yhteinen lehtori  1 1 
Peruskoulun lehtori  5 5 
Perusopetuksen erityisluokanopettaja  1 1 
Psykiatrinen sairaanhoitaja  1 1 
Rehtori  3 3 
Resurssiopetuksen tuntiopettaja  1 1 
Ruotsin ja englannin kielen lehtori  1 1 
Ryhmäohjaaja  1 0 
Tekstiilityön lehtori  1 1 
Toimistosihteeri  3 3 
Tuntiopettaja (päätoiminen)  5 6 
Tuntiopettaja (sivutoiminen)  1 1 
Uskonnon lehtori  1 1 
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja  2 2 
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja  40 37 
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Varhaiskasvatuksen opettaja  25 27 
Varhaiskasvatuksen palveluesimies  2 2 
Varhaiskasvatuksen vastaava palvelu-
esimies  

1 1 

Yläasteen ja lukion yhteinen lehtori  6 6 
Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori  2 2 
Perusopetus ja varhaiskasvatus yh-
teensä  

171 173 

 

5.3.4 Työllisyyspalvelut (ei oma palvelualueensa) 

Tilivelvollinen  
Työllisyyspalveluiden palveluesimies 
  
Toiminnan painopistealueet ja keskeiset muutostekijät  
Työllisyyspalvelut:  

- Toiminnan ja toimintamallin vakiinnuttaminen  
- Palveluiden kehittäminen asiakkaiden tarpeita vastaaviksi  
- TE2024 valmistelu  
- Yhteistyön rakentaminen hyvinvointialueen kanssa (mm. TYP-

työ)  
  
Nuorten työpaja:  

- Toiminnan kokonaisvaltainen uudistaminen   
- Valmennuksellisen toimintamallin kehittäminen ja vakiinnutta-
minen  

 
Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin (ns. sakkomaksuihin) on varattu 350 000 eu-
roa. 

  
Hyvinvointialueen tuomat muutokset  
Kuntouttava työtoiminta siirtyy hyvinvointialueelle, sosiaalipalveluiden re-
surssi kuntakokeilussa poistuu hyvinvointialueen myötä ja TYP- työ organisoi-
daan uudelleen yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Lisäksi muita asioita ovat 
TE2024 valmistelu, lakimuutokset ja uudistukset esim. palkkatukiuudistus.  
  
Hyvinvointialueen myötä nuorten työpajatoiminta eriytetään työpajatoimin-
nasta kuntouttavan työtoiminnan siirtyessä hyvinvointialueelle.  
 
 
Henkilöstö  
 

  Henkilöstömäärä  TP 2021  TA 2022  TA 2023  Muutos  
Vakinaiset 

Määräaikaiset  
Yhteensä  

2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
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6 Tuloslaskelmaosa 

Kunnan kokonaistalouden näkökulmasta tarkasteltuina ohjausvälineinä toimi-
vat talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelma- ja rahoitusosa. Tuloslaskel-
maosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toimin-
nan tulot ja menot, verotulot, valtionosuudet, rahoituserät ja suunnitelman 
mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menoke-
hitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistumi-
nen on nähtävissä tuloslaskemaosan tulorahoituksen riittävyytenä eri suunni-
telmavuosina. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (suunnitelman mukaiset pois-
tot, ja poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät 
ole varsinaisia määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikut-
teisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousar-
vion tuloslaskelmaosan yhteydessä.  
  
Vuosikate osoittaa kuinka paljon kunnan tulorahoituksesta jää investointien ja 
muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Vuosikatteen tulisi kattaa 
ainakin nettoinvestoinnit ja pitkällä aikavälillä lisäksi lainanlyhennykset. 

 

6.1 Talousarvion 2023 tuloslaskelma 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja niihin liittyvien tukipalvelutoimintojen siirty-
minen hyvinvointialueelle aiheuttaa sen, että vuoden 2023 luvut eivät ole ver-
tailukelpoisia aiempiin vuosiin. Kunnan tulorakenne muuttuu uudistuksen 
myötä voimakkaasti, ja verotulojen merkitys korostuu entisestään. 
 

 
 
Toimintatuottojen osalta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus näkyy erityi-
sesti maksu- ja myyntituottojen pienentymisenä näiden tuottojen siirtyessä 
hyvinvointialueen laskutettavaksi. Toisaalta muut toimintatuotot kasvavat 
sote-kiinteistöistä saatavien vuokratuottojen (arviolta 0,9 milj. euroa) myötä. 
Lisäksi talousarviossa on ennakoitu, että hyvinvointialue ostaa siirtymäajan 
ateriapalveluita 300 000 euron enimmäismäärän verran. Avustustuotoissa on 
huomioitu budjetointihetkellä tiedossa olleet hankkeet. Maaomaisuuden 
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myyntivoitot on budjetoitu vuoden 2022 talousarvion mukaisesti. Maksutuot-
toja pienentää maan hallituksen linjaus varhaiskasvatusmaksujen tulorajojen 
muuttamisesta, mikä vähentää kunnan tuottoja arviolta noin. 112 000 euroa. 

 
Kunnan palveluksesta siirtyy noin 170 henkilöä hyvinvointialueen palveluk-
seen, mikä pienentää kunnan henkilöstökuluja noin kolmasosalla. Henkilöstö-
kuluja puolestaan kasvattaa kunta-alan sopimusratkaisuun liittyvät kohtuulli-
sen suuret palkankorotukset, lisärekrytoinnit sekä eläkemenoperusteisen 
maksun vaihtuminen ”tasausmaksuun”, joka Hattulan osalta on selvästi suu-
rempi kuin aiempi eläkemenoperusteinen maksu. Kunta-alan sopimuskorotus-
ten vaikutukseksi vuonna 2023 on arvioitu 3,05 %: 
 
 
 
Palvelujen ostoissa hyvinvointialueen vaikutus näkyy kaikkein voimakkaimmin, 
sillä esimerkiksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sekä Terveystalon laskutus 
jää kunnan toimintakuluista pois. Palvelujen ostoja kasvattaa erityisesti hinto-
jen nousu ja panostukset esimerkiksi kiinteistötietoprojektiin. Kokonaisuutena 
palvelujen ostojen budjettisumma pienentyy peräti 22,5 milj. eurolla. Toi-
saalta jäljelle jäävät palvelujen ostot ovat niitä, joihin kunta pystyy parhaiten 
vaikuttamaan.  
 

 
 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän kustannukset kasvavat erittäin merkit-
tävästi vuoden 2022 talousarvion tasosta, sillä energian hintojen nousu on Ve-
näjän hyökkäyssodan myötä ollut todella suurta. Sähkön hinnan osalta kunnan 
sopimukset pitävät vielä vuoden 2023 hintatason kohtuullisena, mutta maa-
kaasun hintakehitys on ollut kunnan kannalta erittäin ongelmallista. 
 
Muita toimintakuluja pienentää vuoteen 2022 nähden se, että ulkopuolelta 
vuokrattujen sote-kiinteistöjen (mm. terveysasema, Juteinikoti, Willa Katinala) 
vuokrakustannukset siirtyvät suoraan hyvinvointialueen maksettavaksi.  
 
Korkojen nousun myötä kunnan budjetissa varaudutaan rahoituskulujen voi-
makkaaseen kasvuun.  
 



    Talousarvio 2023  54 
     
     
  28.10.2022 (Dnro HAL171/2022) 

 

Postiosoite: www.hattula.fi  puh. 050 577 8722 
Pappilanniementie 9 etunimi.sukunimi@hattula.fi  
13880 Hattula hattulan.kunta@hattula.fi  www.facebook.com/hattulankunta 

Poistojen ennakoidaan olevan vuoden 2022 tasolla. 
 
Kokonaisuutena vuoden 2023 talousarvio on ylijäämäinen, johtuen erityisesti 
vanhojen verovuosien ”hännistä”, jotka tilapäisesti lisäävät vuoden 2023 vero-
tuloja. Ilman tuota kertaluontoista korjauserää olisi vuosi 2023 selvästi alijää-
mäinen.  
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Tuloslaskelma (ulkoiset erät) 

  2020 2021 MKS 2022 TA2023 
Muutos  

2022-2023 

Toimintatuotot  6 457 438 7 550 705 6 380 983 3 604 146 -2 776 837 

Myyntituotot  1 325 868 1 510 850 1 247 200 886 000 -361 200 

Maksutuotot  3 247 658 2 952 800 3 091 000 719 500 -2 371 500 

Tuet ja avustukset  642 199 1 945 262 682 500 620 400 -62 100 

Muut toimintatuotot  1 241 714 1 141 793 1 360 283 1 378 246 17 963 

Valmistus omaan käyttöön  0 0 0   0 

Toimintakulut  -54 592 596 -58 551 234 -58 723 069 -27 288 568 31 434 501 

Henkilöstökulut  -22 056 658 -23 785 441 -23 428 210 -16 393 922 7 034 288 

Palvelujen ostot  -26 378 391 -28 425 800 -28 694 814 -5 928 196 22 766 618 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  -2 711 445 -2 899 589 -2 970 401 -3 383 730 -413 329 

Avustukset  -2 081 835 -1 980 944 -2 172 000 -1 102 000 1 070 000 

Muut toimintakulut  -1 364 267 -1 459 460 -1 457 644 -480 720 976 924 

Toimintakate  -48 134 663 -51 000 529 -52 342 086 -23 684 422 28 657 664 

Verotulot  39 278 193 40 611 977 40 810 000 21 657 498 -19 152 502 

Kunnan tulovero  35 704 413 36 112 627 37 048 000 17 575 217 -19 472 783 

Kiinteistövero  2 307 920 2 580 893 2 494 000 2 624 968 130 968 

Osuus yhteisöveron tuotosta  1 265 860 1 918 457 1 268 000 1 457 312 189 312 

Valtionosuudet  14 030 101 12 270 818 13 619 198 5 679 913 -7 939 285 

Rahoitustuotot ja -kulut + (-)  -37 647 54 754 79 000 -493 000 -572 000 

Korkotuotot  201 833 213 180 215 000 220 000 5 000 

Muut rahoitustuotot  12 555 14 499 20 000 20 000 0 

Korkokulut  -152 137 -158 409 -148 000 -725 000 -577 000 

Muut rahoituskulut  -99 899 -14 515 -8 000 -8 000 0 

Vuosikate  5 135 983 1 937 020 2 166 112 3 159 989 993 876 

Poistot ja arvonalentumiset  -2 149 466 -2 219 277 -2 301 500 -2 355 500 -54 000 

Suunnitelman mukaiset poistot  -2 100 965 -2 216 716 -2 301 500 -2 355 500 -54000 

Arvonalentumiset  -48 501 -2 560 0    

Satunnaiset erät + (-)  0 134 143 0    

Satunnaiset tuotot  0 134 143 0    

Tilikauden tulos  2 986 518 -148 113 -135 388 804 489 939 876 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  2 986 518 -148 113 -135 388 804 489 939 876 
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Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät 

Tilin nimi 

TP 2021 Muutettu KS 
2022 

TA23 

Sisäiset ja ulkoiset erät 10     

TOIMINTATUOTOT 13 937 551 12 098 886 9 312 992 

Myyntituotot 3 558 847 2 667 659 4 058 859 

Maksutuotot 2 952 800 3 091 000 719 500 

Tuet ja avustukset 1 945 262 682 500 620 400 

Muut toimintatuotot 5 480 642 5 657 727 3 914 233 

TOIMINTAKULUT -64 938 080 -64 440 972 -32 997 414 

Henkilöstökulut -23 785 441 -23 428 210 -16 393 922 

Palvelujen ostot -30 484 097 -30 115 273 -9 101 055 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 899 589 -2 970 401 -3 383 730 

Avustukset -1 980 944 -2 172 000 -1 102 000 

Muut toimintakulut -5 788 009 -5 755 088 -3 016 707 

TOIMINTAKATE -51 000 529 -52 342 086 -23 684 422 

VEROTULOT 40 611 977 40 810 000 21 657 497 

VALTIONOSUUDET 12 270 818 13 619 198 5 679 913 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 54 754 79 000 -493 000 

Korkotuotot 213 180 215 000 220 000 

Muut rahoitustuotot 14 499 20 000 20 000 

Korkokulut -158 409 -148 000 -725 000 

Muut rahoituskulut -14 515 -8 000 -8 000 

VUOSIKATE 1 937 020 2 166 112 3 159 989 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 219 277 -2 301 500 -2 355 500 

Suunnitelman mukaiset poistot -2 216 716 -2 301 500 -2 355 500 

Arvonalentumiset -2 560 0 0 

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 134 143 0 0 

Satunnaiset tuotot 134 143 0 0 

TILIKAUDEN TULOS -148 113 -135 388 804 489 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -148 113 -135 388 804 489 

VYÖRYTYSERÄT 0 0 0 
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄL-
KEEN 

-148 113 -135 388 804 489 

 

6.2 Taloussuunnitelmakauden tuloslaskelma 

Hattulan talous kääntyy vuonna 2024 alijäämäiseksi. Muutos johtuu erityisesti 
verotulojen ja valtionosuuksien pienentymisestä. Taloussuunnitelmaan on las-
kettu mukaan toimintakatteen tehostaminen 1 prosentilla per vuosi, mutta 
tästä huolimatta vuosikate ei riitä kattamaan poistoja, ja tulos jää vuosina 
2024-2025 alijäämäiseksi.  
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Vuonna 2025 kuntien tehtävät lisääntyvät, kun työ- ja elinkeinotoimistojen 
palvelut siirretään alueille ja kunnille 1.1.2025. Kunnille siirtyvät palvelut muo-
dostavat uuden valtionosuustehtävän, johon osoitetaan 100-prosenttinen val-
tionosuus. Peruspalvelujen valtionosuuden lisäys kohdennetaan puoliksi työ-
ikäisen väestön ja puoliksi työttömien määrän perusteella sekä kotoutumis-
koulutuksen osalta vieraskielisyyskriteerin kautta. 
 
Kunnan taloussuunnitelman keskeisinä taloudellisina riskeinä ovat yleinen ta-
louskehitys, hintojen nousu, korona ja korkotason kehitys. Lisäksi uhkakuvana 
on, että mikäli hyvinvointialueiden toimintaan tarvitaan lisärahoitusta, saattaa 
se uhata myös kuntien valtionosuuksia.  
 

Tunnusluvut 2020 2021 MKS2022 TA2023 TA2024 TA2025 
Toimintatulot / Toimintamenot, % 11,8 % 12,9 % 10,9 % 13,2 % 13,3 % 13,7 % 
Vuosikate / Poistot, %  238,9 % 87,3 % 94,1 % 134,2 % 61,2 % 81,5 % 
Vuosikate, euro / asukas 547 206 232 340 152 204 
Kertynyt ylijäämä / alijäämä (1000 euroa) 6 153 6 005 5 870 6 672 6 719 6 293 
         
Asukasmäärä vuoden lopussa (Tilastokeskuksen ennuste) 9 389 9 405 9 353 9 301 9 243 9 188 
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Suunnitelmavuosien tuloslaskelma, ulkoiset erät 

  2020 2021 MKS 2022 TA2023 TS2024 TS2025 

Toimintatuotot  6 457 438 7 550 705 6 380 983 3 604 146 3 707 441 3 818 664 

Myyntituotot  1 325 868 1 510 850 1 247 200 886 000 912 580 939 957 

Maksutuotot  3 247 658 2 952 800 3 091 000 719 500 741 085 763 318 

Tuet ja avustukset  642 199 1 945 262 682 500 620 400 620 400 639 012 

Muut toimintatuotot  1 241 714 1 141 793 1 360 283 1 378 246 1 433 376 1 476 377 

Valmistus omaan käyttöön  0 0 0     

Toimintakulut  -54 592 596 -58 551 234 -58 723 069 -27 288 568 -27 842 383 -27 944 743 

Henkilöstökulut  -22 056 658 -23 785 441 -23 428 210 -16 393 922 -16 733 112 -16 817 320 

Palvelujen ostot  -26 378 391 -28 425 800 -28 694 814 -5 928 196 -6 044 981 -6 064 068 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  -2 711 445 -2 899 589 -2 970 401 -3 383 730 -3 450 389 -3 417 662 

Avustukset  -2 081 835 -1 980 944 -2 172 000 -1 102 000 -1 123 709 -1 145 846 

Muut toimintakulut  -1 364 267 -1 459 460 -1 457 644 -480 720 -490 190 -499 847 

Toimintakate  -48 134 663 -51 000 529 -52 342 086 -23 684 422 -24 134 942 -24 126 079 

Verotulot  39 278 193 40 611 977 40 810 000 21 657 498 20 978 000 21 433 000 

Kunnan tulovero  35 704 413 36 112 627 37 048 000 17 575 217 17 044 000 17 449 000 

Kiinteistövero  2 307 920 2 580 893 2 494 000 2 624 968 2 604 000 2 604 000 

Osuus yhteisöveron tuotosta  1 265 860 1 918 457 1 268 000 1 457 312 1 330 000 1 380 000 

Valtionosuudet  14 030 101 12 270 818 13 619 198 5 679 913 5 057 000 5 060 000 

Rahoitustuotot ja -kulut + (-)  -37 647 54 754 79 000 -493 000 -493 000 -493 000 

Vuosikate  5 135 983 1 937 020 2 166 112 3 159 989 1 407 058 1 873 921 

Poistot ja arvonalentumiset  -2 149 466 -2 219 277 -2 301 500 -2 355 500 -2 300 000 -2 300 000 

Suunnitelman mukaiset poistot  -2 100 965 -2 216 716 -2 301 500 -2 355 500 -2 355 500 -2 355 500 

Arvonalentumiset  -48 501 -2 560 0     

Satunnaiset erät + (-)  0 134 143 0     

Satunnaiset tuotot  0 134 143 0     

Tilikauden tulos  2 986 518 -148 113 -135 388 804 489 -892 942 -426 079 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  2 986 518 -148 113 -135 388 804 489 -892 942 -426 079 

 
 

6.2.1 Verotulot 

Kunnan verotulot koostuvat kunnan tuloverosta, kiinteistöverosta ja kunnan 
osuudesta yhteisöveron tuottoon. Hattulan, kuten lukuisten muidenkin kun-
tien, viime vuosien haasteena on ollut verotulojen vaatimaton kasvu. 
 
Kunnan tulovero 
Kunnan tulovero (kunnallisvero) on perinteisesti ollut ylivoimaisesti Hattulan 
merkittävin tulonlähde. Vuonna 2022 kunnan tuloveroprosentti oli 20,75. 
Vuodelle 2023 tuloveroprosenttia on leikattu 12,64 prosenttiyksikköä vuoden 
2022 vastaavasta hyvinvointialueuudistuksen vuoksi. Taustalla on sosiaali- ja 
terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuun ja niiden kustan-
nusten siirto kunnilta hyvinvointialueille. Tämän takia kuntien tuloja siirretään 
valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. 
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Merkittävä osa tulojen siirtoa tehdään kunnallisveron kautta. Ansiotulovero-
tukseen tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimman 
vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon. Näin ollen kaikkien Man-
ner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon: 12,64 pro-
senttiyksikköä. 
 
Hattulan osalta tämä tarkoittaa kunnallisverotulojen pienentymistä yli 20 milj. 
eurolla vuoden 2022 tasoon verrattuna. Muutosta pienentää vuonna 2023 tili-
tettävät edellisten vuosien verotulot, mitkä pienentävät pudotusta verotu-
loissa. Kuntaliiton veroennustekehikon perusteella kunnan verotulot tulevat-
kin pienentymään vuonna 2024 (vuoteen 2023 verrattuna). 
 

 
 
Vuonna 2023 sähkön hinnan nousun vuoksi tuloveroon toteutettava määräai-
kainen sähkövähennys alentaa kuntien verotuloja. Vuonna 2023 on edelleen 
voimassa korotettu matkakuluvähennys, minkä lisäksi kuntien verotuloja vä-
hentävät hieman myös ikääntyneiden työtulovähennyksen korotus, perheva-
paalta palaavien työmatkavähennyksen omavastuun huojennus sekä T&K-toi-
minnan lisävähennys. Lisäksi ansiotuloveroperusteisiin tehdään ansiotasoin-
deksin muutosta vastaava indeksitarkistus. 
 

 
 

Yhteenveto

TILIVUOSI 2021 2022** 2023** 2024** 2025**

Verolaji

Kunnallisvero 36 113 38 158 17 575 17 044 17 449

Muutos % 1,1 5,7 -53,9 -3,0 2,4

Yhteisövero 1 918 2 069 1 457 1 330 1 380

Muutos % 51,6 7,8 -29,6 -8,7 3,7

Kiinteistövero 2 581 2 717 2 625 2 604 2 604

Muutos % 11,8 5,3 -3,4 -0,8 0,0

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 40 612 42 944 21 657 20 978 21 433

Muutos % 3,4 5,7 -49,6 -3,1 2,2
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Hyvinvointialuemuutoksen myötä kuntien veroprosentin ja efektiivisen kun-
nallisveroasteen erotus pienenee. Erilaisten vähennysten johdosta kuntien 
tuloveroprosentit (nimellinen veroaste) eivät vastaa todellista veroastetta 
kunnissa. Puhutaan efektiivisestä veroasteesta, joka on maksuunpannun kun-
nallisveron suhde ansiotuloihin. 
 

 
 
Kunnan taloussuunnitelma on laadittu ilman veronkorotuksia. Vuosina 2024-
2025 kunnan taloustilanne uhkaa kuitenkin heikentyä voimakkaasti, joten ve-
roprosenttimuutoksia ei voida sulkea pois. Lisäksi yleinen taloudellisen tilan-
teen kehitys vaikuttaa mm. työllisyystilanteen kautta kunnon tuloverokehityk-
seen.  
 
Kiinteistövero 
Talousarvio on laskettu siltä pohjalta, että Hattulan kiinteistöveroprosentit 
vuonna 2023 ovat:  
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10  
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50  
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10  
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 
- rakentamattomat rakennuspaikat 3,0 
-  voimalaitokset 3,1 
 
Kiinteistöveroprosentit pysyvät talousarvioesityksen mukaan vuonna 2023 en-
nallaan vuoteen 2022 nähden. Voimalaitoksille kuitenkin esitetään asetetta-
vaksi veroprosentti 3,1 %, mikä ei kuitenkaan vuoden 2023 verotuloihin vai-
kuta, koska kunnassa ei vielä ole verotettavia voimalarakennuksia. 
 
Vuosille 2023 ja 2024 ennakoidaan noin 2,6 milj. euron kiinteistö-verotuottoa 
vuosittain. Kiinteistöveroennusteen pohjana on kunnan kiinteistöjen verotus-
arvot ja nykyiset kiinteistöveroprosentit.  
 
Hallitusohjelman mukaisesti valmisteltiin valtiontason kiinteistöverouudis-
tusta, jonka käyttöönotto kuitenkin päätettiin siirtää seuraavalle hallituskau-
delle. Lisäksi Hattulan kunnan taloussuunnitelma pitää sisällään kiinteistötie-
tojen päivitysprojekti, jolla tullee olemaan vaikutuksia myös kiinteistöveroker-
tymään. 

 
Yhteisövero 
 
Yhteisöverotuoton kehitys on ollut vuosina 2021-2022 erittäin myönteistä joh-
tuen talouden myönteisestä kehityksestä.   
 
Kuntatalousohjelman mukaan varhaiskasvatusmaksujen alentaminen 1.8.2023 
alkaen pienentää kuntien maksutuloja arviolta 29 milj. euroa vuonna 2023 ja 

Tuloveroprosentti ja efektiivinen kunnallisveroaste 1 000 €
Verovuosi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021** 2022** 2023** 2024** 2025**
Ansiotulot 220 061 223 914 226 438 229 616 233 418 235 290 244 142 253 709 261 525 268 668 275 949
Maksettava vero 33 071 33 364 33 617 33 802 34 527 35 416 36 791 38 333 16 351 16 946 17 522

Tuloveroprosentti 20,00 % 20,00 % 20,50 % 20,50 % 20,50 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 8,11 % 8,11 % 8,11 %
Kunnallisveroaste 15,03 % 14,90 % 14,85 % 14,72 % 14,79 % 15,05 % 15,07 % 15,11 % 6,25 % 6,31 % 6,35 %
Erotus 4,97 % 5,10 % 5,65 % 5,78 % 5,71 % 5,70 % 5,68 % 5,64 % 1,86 % 1,80 % 1,76 %
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70 milj. euroa pysyvästi vuodesta 2024 lukien. Varhaiskasvatusmaksujen alen-
tamisen sekä yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotuksen vaikutukset kom-
pensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta. Tämä kasvat-
taa kuntien verokertymää noin 90 milj. eurolla vuonna 2023 ja maksuunpanoa 
noin 100 milj. euroa. 
 

6.2.2 Valtionosuudet 

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: val-
tiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 
ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtion-
osuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.  
  
Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta siten, 
kuin järjestelmää on muutettu lailla 676/2014 (He 38/2014). Valtionosuuden 
määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteereitä on muutettu olen-
naisesti. Keskeiset perusperiaatteet ja rakenteet säilyvät. Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön osuus säilyy nykyisellään. Valtionosuuden laskennallinen peruste 
muuttuu vuosittain ns. automaattimuutosten perusteella. Näitä ovat määräy-
tymistekijöiden, esimerkiksi asukasmäärien, oppilasmäärien ja muiden lasken-
nan perusteena olevien määrien muutokset ja kustannustason muutoksesta 
johtuvat hintojen muutokset (indeksikorotus). Nykyisen järjestelmän mukaan 
peruspalvelujen laskennallisia kustannuksia koskee yksi yhteinen ikäryhmitys.  
  
Järjestelmää täydentää talousvaikeuksissa oleville kunnille tarkoitettu harkin-
nanvaraisen valtionosuuden korotus, joka rahoitetaan valtionosuusjärjestel-
män sisältä. Lisäksi kunkin kunnan valtionosuuksia tasataan verotulojen perus-
teella. Valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisena osana toimii ns. ylläpitäjäjärjes-
telmä, jossa lukioiden, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun ra-
hoitus menee suoraan opetuksen järjestäjälle oppilasmäärien mukaisena. 
 
Valtionosuudet 2023 
Vuonna 2023 valtionosuusjärjestelmä mullistuu, kun sosiaali- ja terveyspalve-
lut poistuvat kuntien taloudesta ja järjestäminen ja kustannukset siirtyvät hy-
vinvointialueille. Uudistus muuttaa kuntien rahoitusjärjestelmän totaalisesti, 
kun yli puolet verotuloista ja kaksi kolmannesta valtionosuuksista siirretään 
hyvinvointialueiden rahoittamiseen. 
 
Valtiovarainministeriön laatiman Kuntatalousohjelman mukaan kuntien valti-
onavut (laskennalliset valtionosuudet, valtionavustukset ja veromenetysten 
korvaukset) ovat valtion vuoden 2023 talousarvioesityksessä yhteensä 5,4 
mrd. euroa, mikä on noin 7,5 mrd. euroa vähemmän kuin vuoden 2022 varsi-
naisessa talousarviossa. Aleneminen johtuu pääasiassa sote-uudistuksesta. 
 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen osoitetaan noin 2,7 mrd. euroa, ja se 
laskee vuoden 2022 varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 5,2 mrd. eu-
rolla. Peruspalvelujen valtionosuutta pienentävät sote-uudistuksen lisäksi halli-
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tuksen päättämät uudelleenkohdennukset, jotka alentavat kuntien peruspal-
velujen valtionosuuksien tasoa 43 milj. euroa vuonna 2023. Vähennyksestä 9 
milj. euroa toteutetaan pienentämällä kuntien yhdistymisavustuksiin valtion-
osuudesta tehtäviä siirtoja. Kuntien digitalisaation edistämiseen ei osoiteta 
vuonna 2023 enää rahoitusta siirtona kunnan peruspalvelujen valtionosuu-
desta. Osana uudelleenkohdennuksia valtionosuuteen tehdään kuitenkin aikai-
sempaa digitalisaation kehittämiseen liittyvää siirtoa vastaava 10 milj. euron 
määräaikainen vähennys vuonna 2023. Kunnan peruspalvelujen valtion-
osuutta kasvattavat ennen kaikkea indeksikorotus, joka on 3,8 prosenttia ja 
siitä aiheutuva valtionosuuden lisäys noin 89 milj. euroa. Uudet ja laajenevat 
tehtävät kasvattavat valtionosuutta noin 15 milj. eurolla. Näistä taloudellisesti 
merkittävimmät ovat varhaiskasvatuksen tukea koskevat toimenpiteet (8,75 
milj. euroa) sekä sitouttava kouluyhteisötyö (3,33 milj. euroa). Lisäksi valtion-
osuutta kasvattavat muun muassa valtionosuuteen aikaisemmin kohdistuneen 
lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitukseen liittyvän vähennyksen 
poistuminen sote-uudistuksen myötä (22,6 milj. euroa), perustoimeentulotuen 
kuntien maksuosuuden muutos (22,4 milj. euroa) sekä pitkäaikaistyöttömien 
eläketukeen liittyvän vähennyksen muutos (6,1 milj. euroa). 
 
Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 1,50 prosenttiyksiköllä 
23,59 prosentista 22,09 prosenttiin. Valtionosuusprosentin laskua selittävät 
pääosin vuonna 2023 käyttöön otettavat uudet hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen, asukasmäärän kasvun ja syrjäisyyden lisäosat, joiden rahoitus toteu-
tetaan valtionosuusjärjestelmän sisällä valtionosuusprosenttia pienentämällä. 
Valtion ja kuntien välistä kustannustenjaon tarkistusta ei oteta huomioon 
vuonna 2023, sillä sote-uudistuksen yhteydessä peruspalvelujen valtionosuus-
lakiin tehdyn siirtymäsäännöksen mukaan kustannustenjaon tarkistus tehdään 
seuraavan kerran vasta valtion vuoden 2025 talousarvion yhteydessä. 
 
Jatkossa Hattulan kunnan saamista peruspalveluiden valtionosuuksista valta-
osa koostuu lapsista saatavista valtionosuuksista, sillä ikääntyneiden valtion-
osuudet siirtyvät hyvinvointialueiden rahoitukseen.  
 
Vuonna 2023 Hattulan saamat valtionosuudet putoavat noin 13,6 milj. eurosta 
5,7 milj. euroon. 

 

6.2.3 Poistot ja arvonalentumiset 

Poistojen kautta investointimenot jaksotetaan hyödykkeen käyttövuosille. 
Poistoajoissa noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymää poistosuunnitel-
maa. 

6.2.4 Satunnaiset erät 

Taloussuunnitelma ei pidä sisällään tiedossa olevia satunnaisia eriä. 
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7 Investointiosa 

Valtuusto päättää investointiosan määrärahojen käytöstä toimielimittäin ja 
hankeryhmittäin. Investointiosaan kirjataan yli 10 000 euron hankkeet poisto-
suunnitelman mukaan.  Investointiosassa esitetään investointimenojen lisäksi 
investointien rahoitusosuudet (valtionosuudet ja -avustukset).  
 
Vuonna 2022 valmistuneen uuden kouluinvestoinnin jälkeen on kunnan vuo-
sien 2023-2024 investointitaso maltillinen. Vuonna 2023 merkittävimmät in-
vestoinnit kohdistuvat infra-puolelle, Kinnalantien-Hattulantien liikennejärjes-
telyiden ollessa euromääräisesti suurin investointi. 
 
Suunnitelmavuosilla varaudutaan valmistelussa olevan palveluverkkosuunni-
telman myötä päätettäväksi tuleviin kyläkouluinvestointeihin. 
 
Osakkeet ja osuudet kohdassa on varauduttu Hattulan Kehitys Oy:n pääomit-
tamiseen SVOP-sijoituksen kautta valtuuston aiemmin hyväksymien periaat-
teiden mukaisesti. 
 

Investointisuunnitelma 2023-2027             

              

Kunnanhallitus             

MAA- JA VESIALUEET   TA2023 2024 2025 2026 2027 

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

Maanmyyntitulot   200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

MAA- JA VESIALUEET YHTEENSÄ   0 0 0 0 0 

              

Elinvoimalautakunta             

TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Hanke yhteensä TA2023 2024 2025 2026 2027 

Uudisrakentaminen (kohteittain)             

Palveluverkkoinvestointi       -2 000 000   -2 000 000 

              

Saneeraus             

Ennalta suunnittelemattomat talonrakennussaneeraukset ja  energia-
ninvestoinnit   -130 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

Pekolan koulu (saneeraustarpeen kartoitus ja suunnittelu 2023) -1 060 000   -1 060 000       

Ahorannan leirikeskus -20000 -20 000         

Juteinikeskuksen lämmitysjärjestelmän kompressorit -60000   -30 000 -30000     

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

              

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ Menot -230 000 -1 270 000 -2 210 000 -180 000 -2 100 000 

  Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 
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KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (merkittävimmät kohteet eriteltyinä)   TA2023 2024 2025 2026 2027 

Kunnallistekniikan uudisrakentaminen              

Kotirinne 2, katualueet -40 000 -40 000         

Lepaan kevyen liikenteen väylä -900 000   -100 000 -400 000 -400 000   

Kinnalantien-Hattulantien liikenneturvallisuusjärjestelyt -680 000 -680 000         

Kalliolan kunnallistekniikka -200 000 -200 000         

Päällystystyöt -112 000   -112 000       

             

Saneeraus             

Siltojen kuntotarkastukset ja korjaussuunnitelmat -60000 -60 000         

Katualueiden vuosikorjaukset -340000 -100 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 

Hulevesiojitus -50000 -50 000         

Katualueiden saneeraus vesihuoltoinvestointien yhteydessä (Parolantie, 
Viertotie, Urheilukentäntie & Punojantie) -450000   -150 000 -150 000 -150 000   

              

Yleiset alueet             

Leikkipuistojen leikkivälineet -60000 -60 000         

Liikuntapaikat, pyörätiet, puistot yms. -240000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

Parolan Pallokentän pinnan uusiminen ja katsomon perusparannus -250000 -50 000 -200 000       

              

Pekolan koulun ja päiväkodin monitoimikaukalo -30000 -30 000         

rahoitusosuudet 6000 6 000         

Pekolan ulkokuntosali -20000 -20 000         

Juteinin salibandykaukalon alusta 10000 -10 000         

              

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ Menot -1 360 000 -702 000 -690 000 -690 000 -140 000 

  Rahoitusosuudet 6 000 0 0 0 0 

              

KONEET JA KALUSTO   TA2023 2024 2025 2026 2027 

Elinvoimatoimiala:             

Käyttösuunnitelmassa määriteltävät kalustohankinnat   -157 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

Mittalaitteet   -40 000         

Hyvinvointitoimiala             

Käyttösuunnitelmassa määriteltävät kalustohankinnat   -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

              

KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ Menot -247 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

  Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 

              

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET   TA2023 2024 2025 2026 2027 

Tietokoneohjelmistot   -30000 -30000 -30000 -30000 -30000 

              



    Talousarvio 2023  65 
     
     
  28.10.2022 (Dnro HAL171/2022) 

 

Postiosoite: www.hattula.fi  puh. 050 577 8722 
Pappilanniementie 9 etunimi.sukunimi@hattula.fi  
13880 Hattula hattulan.kunta@hattula.fi  www.facebook.com/hattulankunta 

Osakkeet ja osuudet             

Kehitysyhtiön rahoituksen osa 2/2   -100 000         

              

Osallistava budjetointi           -20 000        

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ   -150 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

              

INVESTOINNIT YHTEENSÄ             

Investointimenot   -2 187 000* -2 352 000 -3 280 000 -1 250 000 -2 620 000 

Rahoitusosuudet   6 000* 0 0 0 0 

Myyntituotot   200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Nettomenot   -1 981 000 -2 152 000 -3 080 000 -1 050 000 -2 420 000 

*summat korjattu 

8 Rahoitusosa 

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen 
rahavirrat. Rahoitusosassa osoitetaan, miten kunnan menot (käyttötalous ja 
investoinnit) rahoitetaan. Sen avulla kootaan tulorahoituksen ja investointien 
sekä anto- ja ottolainauksen kassavirrat yhteen laskelmaan. Kunnan toiminnan 
häiriötön jatkuminen edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan 
käyttö. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, kunnan on rahoitusosassa osoitet-
tava tarvittava rahoitus. Kunta voi kattaa rahoitusvajettaan vieraalla pää-
omalla tai vapauttamalla pysyviin vastaaviin sitoutunutta pääomaa.  
  
Kunnan rahoituksessa on varmistettava maksuvalmiuden riittävyys. Talouden 
vakauteen vaikuttavat olennaisesti myös kunnan tekemät sitoumukset ja vas-
tuut. Sitoumusten ja vastuiden osalta tulee huomioida, että takauksiin, lainan-
antoon ja muihin pääomasijoituksiin saattaa sisältyä huomattavia riskejä.  
 
Hattulan kunnan lainamäärä on viime vuosina kehittynyt maltillisesti, ja perus-
kunnan (ilman tytäryhtiöitä) lainamäärä on vuoden 2022 lopussa pienempi 
kuin 31.12.2019. Taloussuunnitelman perusteella kunnan velkamäärä kasvaa 
hieman (n. 1,5 milj. euroa kolmen vuoden aikana). Vuonna 2023 lainamäärän 
arvioidaan jopa pienentyvä, mutta vuosikatteen heiketessä ja investointitason 
noustessa vuosina 2024-2025 lainamäärä kasvaa. 
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Kh 1.11.2022
RAHOITUSLASKELMA

1000 euroa 

TP2021
Alkup. TA 

2022 TAE 2022 TA2023 TS2024 TS2025

Toiminnan rahavirta

     VUOSIKATE 1 937,0 2 337,7 2 495,0 3 160,0 1 408,0 1 874,0

     Satunnaiset erät 134,1

     Tulorahoituksen korjauserät -25,8 -250,0 -250,0 -250,0 -200,0 -200,0

Investointien rahavirta

     Investointimenot -1 961,5 -3 712,6 -4 000,0 -2 187,0 -2 352,0 -3 280,0

     Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,0 30,0 70,0 6,0 0,0 0,0

     Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
     luovutustulot 67,3 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Toiminnan ja investointien rahavirta 151,2 -1 294,9 -1 485,0 929,0 -944,0 -1 406,0

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset
     Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0 0,0

     Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0

Lainakannan muutokset
     Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000,0 5 100,0 4 000,0 3 500,0 4 500,0 5 500,0

     Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 578,0 -3 580,0 -3 578,0 -3 580,0 -4 031,0 -4 407,0

     Lyhytaikaisten lainojen muutos -891,2

Oman pääoman muutokset 0,0

Muut maksuvalmiuden muutokset -423,4

     Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -3,6

     Saamisten muutos -1 308,6

     Korottomien velkojen muutos 888,8
Rahoituksen rahavirta 107,4 1 520,0 422,0 -80,0 469,0 1 093,0

Vaikutus maksuvalmiuuteen 258,6 225,1 -1 063,0 849,0 -475,0 -313,0

Sitova valtuustoon nähden


