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KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 

Vuoden 2019 talousarvio on uuden alun ensimmäinen talousarvio. Valmistelua on leimannut halu tarkastella 

kunnan talouden suuntaa useamman vuoden aikajänteellä. Kunnanhallituksen alainen Taloustoimikunta on 

hakenut kuluvan syksyn aikana ratkaisuvaihtoehtoja kunnan talouden suunnan kääntämiseen nollalinjaan. Tule-

vat talouden tasapainottamistoimiesitykset tähtäävät siihen, että viimeistään vuoden 2022 talousarvio on ylijää-

mäinen.   

Perustamalla Taloustoimikunnan, kunta ei ole jäänyt odottamaan tulevaa, vaan on lähtenyt rakentamaan talou-

den tasapainottamispakettia. Tulevat toimet valmistellaan huolellisesti ja niiden osalta tehdään vähintäänkin 

lapsivaikutuksien arviointi päätöksenteon tueksi. Esitettävät toimenpiteet valmistellaan alkuvuodesta 2019 ja 

2020, että niiden käsittely onnistuu ennen tulevan vuoden talousarviovalmistelua. Valmisteltavat toimenpiteet 

tulevat olemaan luonteeltaan kipeitä ja poliittisesti vaikeasti hyväksyttäviä. Vaikeuskerrointa kasvattaa toimenpi-

teiden pysyvyys, sillä kunnan talouden suunnan kääntäminen kestävälle pohjalle edellyttää palveluverkkoa kriit-

tistä tarkastelua.  Jo vuosia jatkunut kunnan negatiivinen väestökehitys omalta osaltaan vaikeuttaa talouden 

tasapainottamista. Väestön vähenemisen lisäksi ikärakenne muuttuu. Tämän johdosta työikäisten suhteellinen 

osuus laskee ja näin olleen vaikuttaa pitkällä aikavälillä tarkasteltuna negatiivisesti verotulojen kertymiseen. 

Voimassa oleva strategia hyväksyttiin 2015. Strategia on vahvasti tulevaisuuteen varautuva, kasvustrategia. On 

selvää, että talouden tasapainottaminen vaatii kasvutavoitteiden uudelleen arviointia, etenkin investointien osal-

ta. Vaikeinakin aikoina on uskallettava investoida tuottaviin ja vetovoimaa vahvistaviin kohteisiin. Kunnanjohta-

jan talousarvioesitys sisältää investointiesityksen koulukeskuksen uudistamisesta. Kokonaisuus on mittaluokal-

taan yli 13 miljoonaan euron panostus moderneihin ja vetovoimaa vahvistaviin oppimisympäristöihin. Mielestäni 

tämä on perusteltua, sillä tulevaisuuden kunnan tehtävien osalta sivistyspalvelut ovat yhdessä elinvoimaa vah-

vistavien toimien kanssa kunnan tärkeimmät tehtävät. 

Talouden tasapainottamistyö tulee leimaamaan kunnan toimintaa tulevina vuosina. Palvelurakennetta muutta-

vien päätöksien tekeminen ja niiden toimeenpaneminen vievät aikaa. Samanaikaisesti kunta katsoo luottavai-

sesti tulevaisuuteen ja käynnistää strategian päivittämistyön. Prosessin toteuttamiseen on hyvä varata riittävästi 

aikaa, jotta kuntalaisia, yrittäjiä ja muita sidosryhmiä ehditään kuulla kattavasti. Elokuussa järjestetyssä valtuus-

toseminaarissa sovittiin, että strategian alaiset poikkihallinnolliset kehittämisohjelmat päivitetään kevään 2019 

aikana. Päivittämisen yhteydessä kuntalaisia osallistetaan aktiivisesti. Kevättalvella toteutetaan Kylä –kierros 

yhteistyössä Tammelan Kylät ry:n kanssa.   

Talousarvion toimintatuotot ovat 6,9 milj. euroa eli laskua vuoden 2018 tasosta 0,5 prosenttia. Vastaavasti toi-

mintakulut ovat 39,9 milj. euroa eli kasvua vuoden 2018 tasosta 2,8 prosenttia. Vuosikate on 617.977 euroa ja 

poistot 2.180.157 euroa. Nettolainanotto on 5,2 milj. euroa ja vuoden 2018 lopussa asukaskohtainen lainamäärä 

1.299 euroa. Tämä on selvästi alle maan keskiarvon. Oman toiminnan sopeutustoimista huolimatta talousarvio-

esitys on alijäämäinen 1.453.008 euroa, mikä johtuu pääasiallisesti valtionosuuksien laskusta ja toimintakulujen 

kasvusta.  Valtionosuudet laskevat 117.721 euroa vuoden 2018 tasosta ja laskeva suunta näyttää jatkuvan tule-

vina vuosina. Vuonna 2015 uudistettu valtionosuusjärjestelmä huomioi aikaisempaa järjestelmää enemmän 

lapset ja nuoret. Painotus ei ole suosiollinen Tammelan kunnalle. 

 

Kalle Larsson 

kunnanjohtaja 
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1 KUNTASTRATEGIA  

Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntalain mukaisen Tammelan kunnan kuntastrategian kokouksessaan 

9.11.2015, § 55.  
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1.1 Kehittämisohjelmasuunnitelmat 

Kuntastrategian 2023 hyväksymisen yhteydessä päätettiin poikkihallinnollisten kehitysohjelmien laatimi-

sesta strategian tavoitteiden toteuttamiseksi (kuvio s. 6). Kehitysohjelmatyöryhmät aloittivat työskentelyn-

sä vuonna 2016. Kehitysohjelmista on johdettu valtuustotasolla sitovat strategiset tavoitteet vuodelle 2019. 

Kehitysohjelmat päivitetään vuoden 2019 aikana. 

1.1.1 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut 

HYÖTYTAVOITE  TOIMENPITEET KUVAUS MITTARIT 

Liikunnallisen toimintakult-
tuurin lisääminen  

 

Senioreiden tasapaino-
koulut sekä ohjattu kun-
tosalitoiminta 

Aikuisväestön matalan-
kynnyksen liikuntaryhmä 

 

Liikuntapalvelut kehittä-
vät senioreille suunnattu-
ja palveluja 

Miehille suunnattu mata-
lankynnyksen liikunnalli-
nen ohjattu toiminta 

Toteutunut / ei toteutunut 

 

Toteutunut / ei toteutunut 

Lapsi- ja perhepalveluiden 
Yhteisöllisten toimintatapo-
jen kehittäminen UNICEF –
mallin mukaisesti 

Lasten oikeuksista tiedot-
taminen ja toteuttaminen 

 

 

Lasten osallisuuden ke-
hittäminen 

 

 
Lasten ja nuorten kuule-
minen häntä koskevissa 
asioissa 

Lapsivaikutusten arvioi-
minen 

 
 
Oppilaskuntatoiminnan 
kehittäminen ja resurs-
sointi 

Yhteisöllisen toiminta-
kulttuurin kehittäminen 

 

Suomen UNICEF lap-
siystävällinen kunta –
mallin mukaisten uusien 
kuntakohtaisten tavoittei-
den toteutuminen 

Kehittää toimintatapoja 
lisäämään lasten osalli-
suutta ja vaikuttamista 
heitä koskevissa asioissa 

 

Lasten ja nuorten kuule-
miseen liittyvien toiminta-
tapojen kehittäminen.  

Lapsivaikutusten arvioin-
nin kehittäminen toimi-
vaksi menetelmäksi pää-
töksentekoon 

Koulutuksen järjestämi-
nen syksyllä 2019. 

 

Varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen uudistet-
tujen opetussuunnitel-
mien tavoitteiden mukais-
ten työskentelytapojen 
kehittäminen 

Toimivat verkostot seutu-
maakunta- sote- alueella 

Digitaalisuuden lisäänty-
minen kuntatasoisissa 
palveluissa sekä selkeät 
digitalisuuden yhteydet 
maakunnallisesti, sote-
alueen suuntaisesti 

Toteutunut / ei toteutunut 
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Toimivat tilat ja toimin-
taympäristö 

Tilojen energiatehokas 
monikäyttö 

Energiatehokkuusinves-
tointeja jatketaan suunni-
telman mukaan. Takai-
sinmaksuajat 1-5 vuotta, 
osassa tulee jo säästöjä. 

Tilojen monikäytön mah-
dollisuuksien kartoitus. 

- Yhtenäiskoulun suunnit-
telussa ja rakentamises-
sa pyritään OPS 2016 
mukaisiin, toimiviin ja 
monikäyttöisiin tiloihin. 

- Kunnantalon tilojen 
yhteiskäyttö kirjaston 
kanssa. 

Kiinteistökustannukset 
euroa/m2   

 

 

Toteutunut / ei toteutunut 
 

Toteutunut / ei toteutunut 

 

 
 

Toteutunut / ei toteutunut 
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1.1.2 Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit  

HYÖTYTAVOITE  TOIMENPITEET KUVAUS MITTARIT 

Kuntalaisten osallisuuden 
ja osallistumisen lisäämi-
nen 

Äänestysvilkkauden 
aktivointi 

 

 
 

Kumppanuuspöytä  

 

 

 

Osallistava budjetointi 

Vaalit aktiiviseksi tiedo-
tusteemaksi  
 
 
 
 
 

Yhdistyksille ja kunnalle 
säännöllinen kokoontu-
misfoorumi valmistelun 
ja tiedottamisen työka-
luksi   
 
Osallistavan budjetoin-
nin kokeilu 

 
Äänestysprosentti eduskun-
tavaaleissa 2019 
Äänestysprosentti EU-
vaaleissa 2019 
Äänestysprosentti 
maakuntavaalissa 2019 

Toteutuneet tapaamiset kpl 
Kyselyn tulokset 
 
 
 
 

Kyselyn tulokset 
 

 

Yksilöllinen, joustava ja 
tehokas palvelutuotanto 

Kapa:n toimenpiteiden 
käyttöönoton jatkami-
nen  

 

Prosessikuvaukset 

 

 

Otetaan käyttöön säh-
köisen asioinnin tukipal-
veluita  
 
 
Ympäristölupien valvon-
ta valvontasuunnitelman 
mukaisesti ja lisää re-
surssia maa-ainesten 
oton valvontaan. 
 
Toimivat lupaprosessit  
ja hyvä palvelutaso 
lupakäsittelyssä. 
 
Palvelukuvatuista pro-
sesseista laaditaan pro-
sessikuvaukset Dynas-
tyyn 

Viestinvälityspalvelu käytös-
sä/ei käytössä 

Tunnistaminen käytössä/ ei 
käytössä 

Toteutunut/ ei toteutunut 

 

 

 

Toteutunut/ ei toteutunut 

 
 

Prosessikuvaukset laadit-
tu/ei laadittu 

  Uuden julkaisujärjes-
telmän hyödyntäminen  
 
Kunnan talouden tasa-
painottaminen 

Viranhaltijapäätösten 
julkaisu 
 
Taloustoimikunnan työs-
kentely 

Saatu palaute  

 

Toteutuneet kokoukset kpl 

Talouden tasapainottamisen 
vaikutus € 
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1.1.3 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys 

HYÖTYTAVOITE  TOIMENPITEET KUVAUS MITTARIT 

Vetovoima ja tunnettavuus Luontokohteiden ja kes-
kusta-alueen vetovoiman 
lisääminen 

Eerikkilän ja luontokes-
kuksen välisen ulkoilu-
reittisillan rakentaminen 
ja valtatien alitus Torron-
suolle.  

Pyhäjärvi tulee nostaa 
esiin kirkonkylän näky-
missä.  

Kunnan tulee hankkia ja 
hoitaa riittävästi puisto-
alueita ranta-alueelta.  
- Pyritään hankkimaan 
Anttilan ranta-alue kun-
nan omistukseen ja kun-
nostamaan se virkistys-
käyttöön 

Ulkoilureittisilta toteutettu 
/ ei toteutettu. 

Puistoissa ja luontokes-
kuksessa kävijöiden 
määrän lisääntyminen 
10 % 
 
 
 

Toteutunut / ei toteutunut 

Kumppanuustyö Suunnitteluun ja päätök-
sentekoon osallistaminen 

 

 

 

 

Rakentamisen ja ylläpi-
don yhteistyöhankkeet 

Asukkaiden, asukasyh-
teisöjen ja yritysten aktii-
vinen osallistuminen / 
osallistaminen kunnan 
suunnittelu- ja markki-
nointiprosesseihin sekä 
vastuun jakaminen toi-
menpiteistä. 

Kylien kevyen liikenteen 
reitit, uimarannat, liikun-
tapaikat, maisemien hoi-
to, jne. Toteutus kyläyh-
distysten kautta. 

Osallistumistilaisuuksien 
määrä päätöksentekoon 
ja toimenpiteisiin. 

 

 

 

Hankkeiden määrä. 

Yrittäjyyden tukeminen Toimivien ja aloittavien 
yritysten toimintaedelly-
tysten parantaminen 

Riittävä toimitilojen tar-
jonta ja muiden sijoittu-
mista tukevien palvelui-
den järjestäminen.  

Valmistellaan Norrintien 
kiinteistön muuttamista 
yrityskäyttöön väistötiloi-
na toimimisen jälkeen. 

Kunnantalon tyhjien huo-
neiden vuokraaminen 
erityisesti alkaville yrittä-
jille kohtuulliseen hin-
taan. 

Valmius nopeaan toimiti-
lojen tarjontaan, vastaus 
alle viikossa yhteyden-
otosta. 

Toteutunut / ei toteutunut 

 
 
Vuokrattujen huoneiden 
määrä 
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  Osaavan työvoiman saa-
tavuuden edistäminen ja 
yritysten kasvun esteiden 
ratkominen. 

Toimintatonni aloittaville 
pk-yrityksille. 

Perustettujen yritysten 
määrän suhde lopetta-
neisiin. 
 

Toimintatonnin hakijoiden 
määrä. 

 

Tasokas ja vaivaton asu-
minen 

Riittävä tontti- ja asunto-
tarjonta ja turvalliset ke-
vyen liikenteen yhteydet 

 

 
 
Vesistöjen kunnosta huo-
lehtiminen 

Kunnan on varmistettava, 
että kunnassa on riittä-
vässä määrin tontteja ja 
vuokra-asuntoja. 
 

 

Jotta rantaa voidaan 
käyttää virkistykseen, on 
veden korkeus sekä laatu 
pidettävä virkistyskäytön 
kannalta kunnossa. 

Myytyjen tonttien määrä.  

Asuntotuotannon määrä 
kunnassa. 

Hankittujen rakennus- ja 
maa-alueiden määrä.  

Tuetaan kunnassa toimi-
via vesiensuojeluyhdis-
tyksiä. 
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1.1.4 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö 

HYÖTYTAVOITE  TOIMENPITEET KUVAUS MITTARIT 

Vetovoimainen työnanta-
jaimago ja inspiroiva työ-
ympäristö 

Hankitaan HR sovellutus Uudistetaan kehityskes-
kustelulomake, toteute-
taan osaamiskartoitus ja 
valmistellaan monitasoi-
nen sekä monivuotinen 
koulutusohjelma 

HR sovellutuksen hankin-
ta ja käyttöönotto toteu-
tunut / ei toteutunut 

Kehityskeskustelulomake 
uudistettu ja käyttöön-
otettu /ei uudistettu 

Osaamiskartoitus toteu-
tunut / ei toteutunut 

Koulutusohjelma valmis-
teltu ja talousarviossa 
2019 huomioitu ohjelman 
toteuttamisen edellyttä-
mät resurssit /  
ei valmisteltu tai huomioi-
tu 

Hyvinvoiva, motivoitunut ja 
osaava henkilöstö 

Kehitysohjelman mukai-
nen toimeenpano 

Kuvataan kirjallisesti työn 
ja työelämän perustilan-
ne, toimijoiden kompe-
tenssit hyvinvoinnin edis-
tämisessä, henkilöstön 
hyvinvoinnin kokonaisti-
lanne, työhyvinvointia 
kehittävien ja tukevien 
toimintojen määrittely ja 
hyvinvoinnin johtamisen 
rakenteet. 

Kehitysohjelmassa suun-
nitellut toimenpiteet to-
teutuneet / eivät toteudu 
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2 YLEISPERUSTELUT  

2.1 Valtion toimenpiteet ja kuntatalous 

2.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne 

Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvoi Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen 

mukaan 2,8 prosenttia vuonna 2017. Maaliskuussa 2018 julkaistujen ennakkotietojen mukaan 

kasvu oli 2,6 prosenttia. Bruttokansantuote eli tavaroiden ja palveluiden tuotannossa aikaan-

saatu arvonlisäys oli vuonna 2017 käyvin hinnoin 224 miljardia euroa. Bruttokansantuote oli 

asukasta kohti 40 600 euroa. Nettokansantulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 3,7 prosenttia 

ja oli henkeä kohti 33 700 euroa. Reaalisesti nettokansantulo kasvoi 2,9 prosenttia eli hiukan 

enemmän kuin bruttokansantuote. Suomen bruttokansantulo oli viime vuonna 226 miljardia 

euroa. Se oli hieman suurempi kuin bruttokansantuote, koska omaisuustulot ulkomailta olivat 

suuremmat kuin omaisuusmenot ulkomaille. Taloudellista hyvinvointia kuvaava kotitalouksien 

oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi vuonna 2017 reaalisesti 0,5 prosenttia. Kotitalouksien 

oikaistuun tuloon luetaan nettotulojen lisäksi myös julkisen sektorin ja järjestöjen kotitalouksien 

hyväksi tuottamat hyvinvointipalvelut, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Suomen 

kansantalous kasvoi jo toista vuotta neljän taantumavuoden jälkeen. Myös vuoden 2016 kan-

santalouden tilinpitoa tarkistettiin ja vuoden 2016 bruttokansantuotteen volyymi kasvoi hieman 

enemmän kuin aiemmin oli arvioitu. Kansantalouden kasvu perustuu pitkälti viennin kasvuun.1  

Vuosien 2016 ja 2017 yllättävänkin suuren talouskasvun keskeisinä tekijöinä taustalla ovat ol-

leet pitkälti ulkoiset tekijät, kuten maailmantalouden vahva ja laaja-alainen veto sekä euroalu-

een elvyttävä rahapolitiikka. Euroalueen talouskasvu on piristynyt odotettua voimakkaammin. 

Maailman poliittinen ja geopoliittinen tilanne on kuitenkin edelleen hyvin epävakaa. 2 

Tuotannon kasvu nopeutui alkuvuonna 2018. Koko talouden arvonlisäys (BKT) oli tammi–

maaliskuussa 2,8 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Kokonaisarvonlisäyksen taso on kuitenkin 

edelleen 1½ % pienempi kuin ennen finanssikriisiä, koska teollisuustuotanto on yhä selvästi 

aiempaa vähäisempää. Suhdannenousun ennakoidaan jatkuvan tänä vuonna, sillä teollisuus-

yritysten tilauskanta on vahva, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä 

ja palvelualojen myyntiodotukset ovat kohentuneet. Kuluvasta vuodesta on tulossa nykyisen 

suhdannevaiheen paras vuosi, sillä talouskasvun ennakoidaan kiihtyvän vielä hieman viime-

vuotisesta. Suomen talouden kasvu hidastuu kuitenkin selvästi noin 1½ prosentin vuosikas-

vuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan 

palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin eli noin prosenttiin. Työllisten määrä on nou-

sut korkealle tasolle. Työllisyysasteen trendi ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun 

lukemat ja on 71,8 %. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa v. 2018 työllisten määrän 2,6 % 

edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja v. 

2020 työllisyysaste nousee 73 prosenttiin.3  Vuonna 2019 BKT:n kasvu hidastuu 1,8 prosent-

tiin. Investointien kasvun ennustetaan hidastuvan selvästi v. 2019. Tämä johtuu erityisesti uu-

sien rakennushankkeiden aloitusmäärien kääntymisestä laskuun. Lisäksi suurten metsäteolli-

suushankkeiden investointipäätöksiä on siirretty eteenpäin. Teollisuuden uusien tilausten arvo 

supistui tammi–maaliskuussa vuoden 2017 loppuun verrattuna, monella toimipaikalla on pulaa 

ammattitaitoisesta työvoimasta sekä eräillä myös kapasiteetista, ja kasvun esteet ovat monella 

yksityisen liike-elämän toimialalla yleisempiä kuin vuoden 2017 lopulla. Vuonna 2019 yksityi-

sen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousu ja työllisyyden koheneminen. Vahvana jatkuva 

                                                      
1 Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu]. 12.7.2018 
2 Kuntaliitto: Talouskatsaukset 2018. 5.2.2018 
3 Taloudellinen katsaus, syksy 2018 
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talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nostavat työllisten määrää. 4 Kaikkien päätoi-

mialojen tuotanto oli alkuvuonna vuotta 2017 suurempi. Eniten lisääntyi jalostuksen eli teolli-

suuden ja rakentamisen tuotanto. Alkutuotannon arvonlisäys oli vain 0,1 % viime vuotta suu-

rempi. Metsäteollisuuden ja rahoitus- sekä vakuutustoiminnan arvonlisäykset jäivät vuodenta-

kaista pienemmiksi. 5  

 

Työttömyys on alkuvuonna laskenut nopeasti koko maassa ja kaikissa ikäryhmissä. Työllisyy-

den nopean kasvun vetämänä työttömien määrä vähenee tänä vuonna selvästi edellisvuotta 

enemmän. Ennuste koko vuoden 2018 työttömyysasteeksi on 7,4 %. Suotuisa kehitys jatkuu 

ja työttömyys vähenee tasaisesti ennustejaksolla. Vuonna 2020 työttömyysasteen ennuste-

taan olevan 6,6 %6 

 

Maailmantalouden kasvun voidaan odottaa jatkuvan vahvana vajaan 4 % vauhdilla lähiaikoina, 

mutta näkymiä varjostavat kasvun heikentymiseen viittaavat riskit. Maailmantalouden kas-

vunäkymät ovat kuitenkin vaimentuneet keväästä 2018. Maailmankaupan kasvu on hidastunut. 

Luottamus talousnäkymiin on yhä melko vahvaa, mutta erityisesti kauppapoliittiset jännitteet li-

säävät riskiä, että talous kehittyy odotettua heikommin. Maailmantalouden kasvu hidastuu, jos 

protektionistiset toimet laajenevat ja epävarmuus lykkää investointeja. Tuontitullikorotukset 

heikentävät pahimmillaan merkittävästi maailmantalouden kasvua. Kansainvälisten tuotanto-

ketjujen monimutkaisuuden takia protektionistisilla toimilla voi olla arvaamattomia ja pitkäkes-

toisia seurauksia. Inflaatio on kiihtynyt maailmanlaajuisesti, mutta pysynee 2 prosentin tietä-

missä. Vaikka palkkojen nousuvauhti on kiihtynyt, tuottavuuden kasvu voi vaimentaa yksikkö-

työkustannusten nousua ja hintapaineita. Maailmantalouden kasvu voi osoittautua odotettua 

vaimeammaksi, jos erityisesti Yhdysvaltojen protektionistiset toimet lisääntyvät vielä nykyises-

tään. Kansainvälisen kaupan esteiden lisääntyminen ja mahdolliset uudet lisätoimet lisäävät 

epävarmuutta. Epävarmuuden kasvu taas näkyy rahoitusmarkkinoilla ja siirtää erityisesti in-

vestointipäätöksiä tulevaisuuteen. Maakohtaiset erot ovat kasvaneet ja noususuhdanteen no-

pein vaihe on ohitettu useimmilla päätalousalueilla. Yhdysvaltain talouden odotetaan kasvavan 

finanssipoliittisen elvytyksen ansiosta ripeästi, lähes 3 prosentin vauhtia vuosina 2018–2019. 

Finanssipolitiikan odotetaan kiristyvän vuonna 2020, jolloin kasvu hidastuu lähemmäksi poten-

tiaalisen tuotannon kasvua.  Finanssipoliittinen elvytys siivittää kasvua Yhdysvalloissa, mutta 

myös lisää julkista velkaantuneisuutta ja kasvattaa vaihtotaseen vajetta.  Kiinan virallisten ti-

lastojen mukaan maan BKT:n vuosikasvu hidastui alkuvuonna vain marginaalisesti eli 6,8 pro-

senttiin, kun se oli koko viime vuoden 6,9 prosentissa. Monet talouden mittarit viittaavatkin 

kasvun hidastuneen Kiinassa, ja kauppapoliittiset jännitteet Yhdysvaltojen kanssa ovat lisän-

neet epävarmuutta. Yhdysvaltojen kiristyvä rahapolitiikka, kauppajännitteet sekä huolet Kiinan 

kasvunäkymistä heijastuvat myös kehittyviin maihin, joiden osakekurssit ovat laskeneet ja va-

luuttakurssit heikentyneet. Kuitenkin erityisesti Turkin ja Argentiinan valuuttakurssien jyrkkä 

heikentyminen johtuu pääasiassa niiden kotimaisesta talouspolitiikasta. Venäjän kasvun en-

nustetaan jatkuvan 1,5 prosentin vauhtia ennustevuosien ajan. 

Euroalueen talouden vire jatkuu vahvana, vaikka kasvu onkin hidastumassa viime vuoden 

poikkeuksellisen nopeasta vauhdista. EKP:n ennusteen mukaan euroalueen BKT kasvaa 

vuonna 2018 keskimäärin 2,0 % (kesäkuun ennuste 2,1 %), 1,8 % (1,9%) vuonna 2019 ja 1,7 % 

(1,7 %) vuonna 2020. Kevyt rahapolitiikka sekä hyvään suhdannetilanteeseen nähden melko 

kevyt finanssipolitiikka tukevat kasvua lähivuosina. Euroalueella työllisyys on kasvanut. Talou-

den kehitystä varjostaa kuitenkin Italian talouspolitiikkaan liittyvä epävarmuus, mikä on nosta-

                                                      
4 Taloudellinen katsaus, kesä 2018 
5 Taloudellinen katsaus, syksy 2018 
6 Taloudellinen katsaus, kesä 2018 
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nut Italian valtionlainojen korkoja viime keväästä. Euroalueen inflaatiopaineet ovat vahvistu-

neet maltillisesti ja koska inflaatio-odotukset ovat pysyneet vaimeina, taloustilanne heijastuu 

inflaatioon verraten hitaasti. 7 

Muut ennustelaitokset, kuten Aktia, Palkansaajien tutkimuslaitos ja Pellervon taloudellinen tut-

kimuslaitos ennakoivat samansuuntaisesti BKT:n kasvavan 2,6-2,8 % v. 2018 sekä n. 2,3-2,4 % 

v. 2019. Viennin ennustetaan kasvavan tänä vuonna keskimäärin 3,5 prosenttia ja investoin-

tien 3 prosenttia.  Vuonna 2019 viennin kasvuksi ennustetaan 4,5 % ja investointien 3,5 %. 

Työllisyysnäkymiin tällä ennustetulla kasvulla ennakoidaan olevan positiivista vaikutusta niin, 

että työttömyysaste laskee 7,6-7,0 % tasolle.  

Työllisyyden kasvu on alkuvuoden 2018 aikana ollut nopeampaa kuin mitä taloudellisen aktivi-

teetin perusteella voisi olettaa. Työllisten määrän ennakoidaan nousevan vuonna 2018 2,6 % 

vuodentakaiseen verrattuna ja työllisyysasteen ennakoidaan nousevan 71,7 prosenttiin. Teh-

dyt työtunnit ovat kasvaneet alkuvuonna hieman hitaammin kuin työllisten määrä, mikä viittaa 

siihen, että osa- ja määräaikaisten työsuhteiden suhteellinen osuus on noussut. Niin sanotun 

aktiivimallin mahdollinen pätkätöitä lisäävä vaikutus näyttäisi jäävän kuitenkin pieneksi. Työlli-

syyden nopean kasvun vetämänä työttömien määrä vähenee tänä vuonna selvästi edellisvuot-

ta enemmän. Työttömyys on alkuvuonna laskenut nopeasti sekä Tilastokeskuksen työvoima-

tutkimuksen, että työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan. Työttömyysasteen 

trendi laski kesäkuussa 7,2 prosenttiin. Työttömien määrä on alkuvuonna laskenut kaikilla alu-

eilla ja kaikissa ikäryhmissä. Ennuste koko vuoden 2018 työttömyysasteeksi on 7,4 %. Työllis-

ten määrä kasvaa 0,9 % v. 2019 ja 0,6 % v. 2020. Työllisyysaste nousee 72,4 prosenttiin v. 

2019 ja edelleen 73 prosenttiin v. 2020. Piilo- ja pitkäaikaistyöttömien määrät ovat edelleen 

selvästi suuremmat kuin edellisen suhdannehuipun aikana v. 2008. Työllisyyskehitys on lisäksi 

ollut eriytynyttä sekä ikäryhmittäin että sukupuolen mukaan. Työllisyyskehityksen ikäjakauman 

pidemmän tähtäimen tarkastelu osoittaa, että työllisyysaste on kasvanut vuodesta 2010 vuo-

teen 2018 ulottuvana ajanjaksona myönteisimmin nuorimpien (15–24-vuotaitten) ja vanhim-

pien (55–64-vuotiaitten) työntekijöiden ryhmissä. Esimerkiksi 25–34-vuotiaitten ryhmässä työl-

lisyys on heikennyt ja 45–54-vuotiaitten ryhmässä kohentunut vain miesten osalta. Tilastokes-

kuksen mukaan pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttömänä olleiden) määrä elokuun lopussa 

2018 oli 73.300 henkilöä, joka on 29.000 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.  Talous-

kasvun hidastuminen puolestaan jarruttaa työttömyyden laskuvauhtia ennustejakson lopulla. 

Työttömyysaste laskee 6,9 prosenttiin v. 2019 ja edelleen 6,6 prosenttiin v. 2020. 

Työvoiman kysyntä on edelleen parantunut. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin  

alkuvuonna TE-toimistoihin selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin ollen kuitenkin vain EU-

alueen keskitasoa. Tilastokeskuksen mukaan avoimia työpaikkoja vuoden 2018 toisella vuosi-

neljänneksellä oli 49.500 kpl. Tietyissä ammattiryhmissä voidaan havaita jo työvoimakapeikko-

ja. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin ja TEM:in ammattibarometrin mukaan 

työnantajilla on pulaa erityisesti rakentamisen ja kiinteistöpalvelujen ammattilaisista sekä in-

formaatio-, sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijoista.8 Suurin uhka työllisyyskehityksen 

myönteiselle jatkumiselle on kauppasodan aiheuttama talouden heikkeneminen. 

 

  

                                                      
7 Suomen Pankki: Euro ja talous 4/2018 
8 VM: Taloudellinen katsaus, syksy 2018 
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Ennuste vuoden 2018 inflaatioksi on 1,1 % kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Tä-

nä vuonna inflaatiota nostavat lähinnä palvelu-, elintarvike- ja energiahintojen nousu. Tavaroi-

den hinnat ovat kuluvana vuonna jatkaneet laskuaan Suomessa ja niiden vaikutus inflaatioon 

jää tänäkin vuonna negatiiviseksi. Kuluvana vuonna muutokset välillisessä verotuksessa kiih-

dyttävät inflaatiota arviolta 0,3-0,4 prosenttiyksikköä (mm. korotukset alkoholi- ja tupakkavero-

tuksessa). Raakaöljyn hinta on noussut vuoden 2017 puolivälistä lähtien, ja kuluvana vuonna 

energian hintojen ennakoidaan nousevan edellisvuoteen verrattuna. Myös dollarin vahvistumi-

nen korostaa öljyn hinnan kallistumista. Energian hintainflaation odotetaan kuitenkin hidastu-

van vuoden 2018 loppupuolella. Ansiotason noustessa palveluiden hintojen odotetaan vähitel-

len nousevan. Nousu jää kuitenkin vielä vuonna 2018 maltilliseksi – palveluiden hintojen en-

nustetaan nousevan vain noin prosentin eli selvästi edellisvuotta hitaammin. Tähän vaikuttavat 

mm. lasten päivähoitomaksujen aleneminen sekä vuokrien nousun hidastuminen. Elintarvik-

keiden hintojen odotetaan nousevan kuluvana vuonna. Elintarvikkeiden hintojen odotetaan jat-

kavan nousua myös ennustejakson seuraavina vuosina palkankorotusten ja energian hintojen 

nousun tukemana. Inflaatiopaineiden odotetaan kokonaisuutena kasvavan hieman ennuste-

jakson seuraavina vuosina, sillä kansantaloudessa on vähemmän vapaita resursseja tuotanto-

kuilun muuttuessa positiiviseksi. Vuosina 2019 ja 2020 kansallisen kuluttajahintaindeksin odo-

tetaan nousevan 1,4 % ja 1,6 %. Palveluiden hintojen nousun odotetaan vähitellen nopeutu-

van ennustejaksolla palkankorotusten heijastuessa hintoihin. Ennustejaksolla öljyn hinnan ole-

tetaan nousevan ja dollarin vahvistuvan maltillisesti, mikä osaltaan ylläpitää inflaatiota vuosina 

2019 ja 2020. Inflaation nopeutuminen on ollut myös yleiseurooppalainen ilmiö. Euroalueen in-

flaatio nopeutui 2,1 prosenttiin heinäkuussa 2018. Euroopan keskuspankin asiantuntijakyselyn 

arvioissa euroalueen inflaation odotetaan kuluvana ja seuraavana kahtena vuotena olevan 

1,7 %. Tänä vuonna inflaatio on kotimaassa ollut euroalueen keskiarvoa hitaampaa erityisesti 

tavaroiden hintakehityksen vaikutuksesta. Suomen inflaation ennakoidaan kuitenkin kiihtyvän 

lähemmäksi euroalueen keskiarvoa ennustejakson loppua kohden.9 

Vuonna 2017 ansiotaso kehittyi pääosin työmarkkinaosapuolten neuvotteleman kilpailukyky-

sopimuksen mukaisesti. Ansiotasoindeksi nousi alustavien tietojen mukaan 0,2 % ja koko ta-

louden palkkasumma kasvoi 2,2 %. Vuosien 2018 ja 2019 palkankorotuksista neuvoteltiin toi-

mialoittain. Nimellisansioiden arvioidaan kasvavan 1,8 % v. 2018 ja 2,6 % v. 2019. Palkka-

liukumien ennakoidaan jäävän hieman keskimääräistä pienemmiksi paikallisen sopimisen ja 

yrityskohtaisten erien vuoksi. Koko talouden palkkasumman ennustetaan kasvavan 4,2 % v. 

2018 ja 3,5 % v. 2019. Vuonna 2020 nimellisansioiden ennustetaan nousevan 3,0 % ja koko 

talouden palkkasumman 3,6 %. Ansioiden nousua kasvattaa julkisen sektorin lomarahaleik-

kausten poistuminen.10 

Euroalueen talouskasvu on normalisoitumassa kuluvana vuonna noin 2 prosentin tuntumaan. 

Työttömyyden väheneminen luo paineita palkkojen nousun kiihtymiselle ja inflaation voimistu-

miselle hieman alle 2 prosentin vauhtia. Inflaation pysyminen tavoitteessa edellyttää vielä hy-

vin kevyttä rahapolitiikkaa. EKP:n neuvosto viesti odottavansa rahapoliittisten korkojen pysy-

vän nykyisellä tasolla kesän 2019 ajan ja tarvittaessa pidempään. Finanssipolitiikan odotetaan 

olevan hieman elvyttävä vuosina 2018–2019, ja sen jälkeen sen odotetaan vähän kiristyvän. 

Alenevilla tuloveroilla ja sosiaaliturvamaksuilla pyritään kohentamaan talouden pitkän aikavälin 

tuotantopotentiaalia. Lyhyellä aikavälillä ne kuitenkin merkitsevät finanssipoliittista elvytystä. 

Julkisen talouden asteittaista sopeuttamista tulee jatkaa niissä euromaissa, joissa julkisen ve-

                                                      
9 VM: Taloudellinen katsaus, syksy 2018 
10 VM: Taloudellinen katsaus, syksy 2018 
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lan suhteessa BKT:hen arvioidaan pysyvän suurena. Näin saadaan finanssipoliittista liikkuma-

varaa ja vahvistettaan rahoitusmarkkinoiden luottamuksen säilymistä.11 

Tuotannon kasvu nopeutui alkuvuonna. Koko talouden arvonlisäys oli tammi–maaliskuussa 

2018 2,8 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Kokonaisarvonlisäyksen taso on kuitenkin edelleen 

1½ % pienempi kuin ennen finanssikriisiä, koska teollisuustuotanto on yhä selvästi vähäisem-

pää. Kaikkien päätoimialojen tuotanto oli alkuvuonna vuotta 2017 suurempi. Eniten lisääntyi ja-

lostuksen eli teollisuuden ja rakentamisen tuotanto. Laaja-alaisesta kasvupohjasta ja vahvasta 

momentumista johtuen koko talouden arvonlisäys kasvaa tänä vuonna runsaat kolme prosent-

tia. Kasvuvauhti hidastuu ensi ja seuraavana vuonna, mutta kokonaistuotanto lisääntyy yhä 

lähes kaksi prosenttia vuodessa vuosina 2019 ja 2020. 12 

Kansantalouden investointien kasvu oli alkuvuonna 2018 erittäin vahvaa. Odotuksena on kui-

tenkin investointien kasvun hidastuminen. Rakennusinvestointien arvioidaan vähenevän lähi-

vuosina, koska asuntotuotanto on noussut poikkeuksellisen korkealle tasolle. Myös monet lii-

kerakennushankkeet ovat valmistumassa, eikä vastaavaa kasvua ole nyt näköpiirissä. Kone-, 

laite- ja kuljetusvälineinvestointien arvioidaan kasvavan edelleen, koska talouskasvu on hyvää 

ja tuotantokapasiteetista on paikoin pulaa. Tulevina vuosina suunnitellut suurhankkeet voivat 

nostaa merkittävästi kone- ja laiteinvestointeja. Valtion investointimenojen kasvu hidastui sel-

västi edellisvuodesta, mutta paikallishallinnon investointien kasvu jatkui kohtuullisen nopeana. 

Julkisissa investointimenoissa on tyypillisesti ollut paljon vaihtelua, ja näin ennakoidaan olevan 

myös tulevina vuosina. Valtion investointimenoja kasvattaa vuoteen 2018 kohdistuvat lisäpa-

nostukset, erityisesti hallituksen kärkihankkeet. Näiden päättyminen pienentää julkisia inves-

tointimenoja v. 2019. Paikallishallinnon investointien tasoa pitää lähivuosina yllä vilkas sairaa-

larakentaminen. 13 

Tavaraviennin arvo kasvoi Tullin ennakkotietojen mukaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 

noin seitsemän prosentin vauhdilla. Sekä vientihinnat että -määrät kasvoivat, mutta viennin 

määrän kasvu oli maltillista vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Viennin määrän odotetaan 

tänä vuonna kasvavan vajaan viiden prosentin vauhdilla. Euroalueen näkymät ovat heikenty-

neet jonkin verran tämän vuoden osalta, mikä heijastuu myös Suomen vientiin. Euroalueen 

osuus Suomen viennistä on suuri, joten Suomen laskennallinen vientikysyntä kehittyy maail-

mankaupan kehitystä heikommin. Erityisesti vientiä lisäävät moottoriajoneuvot, metsätalous-

tuotteet ja laivavienti; noin kolmannes viennistä on palvelutuotevientiä. 14 

Vaihtosuhde nousi lievästi v. 2017, mutta ennustejaksolla vaihtosuhde heikkenee, sillä tuonti-

hinnat nousevat vientihintoja enemmän. Vaihtosuhteen heikkeneminen on kuitenkin maltillista, 

sillä hinnannousu raaka-aineiden tuonnissa heijastuu myös nousuna vientihinnoissa. Ennuste-

jakson alkupuolella vientiedellytyksiä parantaa vielä yksikkötyökustannuskehitys, joka on kil-

pailijamaihin verrattuna maltillista, vaikka palkat nousevatkin. Ennustejakson lopulla vientiedel-

lytykset taas paranevat euron heikkenevän kurssin ansiosta. 15 

  

                                                      
11 Suomen Pankki, Rahapolitiikka, 4.10.2018 
12 VM: Taloudellinen katsaus, kesä 2018 
13 VM: Taloudellinen katsaus, syksy 2018 
14 VM: Taloudellinen katsaus, syksy 2018 
15 VM: Taloudellinen katsaus, kesä 2018 
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Taulukko: Keskeisiä indeksilukuja ja niiden ennusteita  

Vuosi 
Kuluttajahinta- 

indeksi 
Rakennuskust. 

indeksi 
Tukkuhinta- 

indeksi (2 
Palkansaajien ansiotasoindeksi 

Peruspalvelujen 
 hintaindeksi (3 

        
Kaikki  

palkansaajat 
Kuntasektori   

  
piste- 
luku (1 

vuosi- 
muutos 

piste- 
luku (1 

vuosi- 
muutos 

piste- 
luku (1 

vuosi- 
muutos 

piste- 
luku (1 

vuosi- 
muutos 

piste- 
luku (1 

vuosi- 
muutos 

piste- 
luku (1 

vuosi- 
muutos 

2000 100,0   100,0   100,0   100,0 
 

100,0 
 

100,0   

2001 102,6 2,6 % 102,5 2,5 % 99,1 -0,9 % 104,5 4,5 % 103,5 3,5 % 103,5 3,5 % 

2002 104,2 1,6 % 103,3 0,8 % 97,7 -1,5 % 108,2 3,5 % 106,8 3,2 % 106,5 2,9 % 

2003 105,1 0,9 % 105,2 1,8 % 97,4 -0,3 % 112,6 4,0 % 110,7 3,7 % 109,8 3,1 % 

2004 105,3 0,2 % 107,8 2,5 % 98,3 0,9 % 116,8 3,8 % 115,1 4,0 % 113,5 3,4 % 

2005 106,2 0,9 % 111,7 3,6 % 101,6 3,3 % 121,4 3,9 % 119,9 4,2 % 117,5 3,5 % 

2006 107,9 1,6 % 115,9 3,8 % 107,6 5,9 % 124,9 2,9 % 123,5 3,0 % 121,4 3,3 % 

2007 110,6 2,5 % 122,8 5,9 % 111,4 3,5 % 129,2 3,4 % 128,1 3,7 % 125,6 3,5 % 

2008 115,1 4,1 % 127,6 3,9 % 116,5 4,6 % 136,3 5,5 % 135,1 5,5 % 132,3 5,2 % 

2009 115,1 0,0 % 126,2 -1,1 % 108,8 -6,6 % 141,8 4,0 % 139,8 3,5 % 135,0 2,0 % 

2010 116,5 1,2 % 127,6 1,1 % 115,0 5,7 % 145,5 2,6 % 144,5 3,4 % 138,5 2,6 % 

2011 120,4 3,4 % 131,8 3,3 % 124,7 8,5 % 149,4 2,7 % 148,9 3,0 % 143,1 3,3 % 

2012 123,8 2,8 % 135,0 2,4 % 128,5 3,0 % 154,2 3,2 % 154,2 3,6 % 148,0 3,4 % 

2013 125,6 1,5 % 136,4 1,0 % 129,9 1,1 % 157,4 2,1 % 156,8 1,7 % 150,6 1,8 % 

2014 126,9 1,0 % 137,7 1,0 % 128,5 -1,1 % 159,6 1,4 % 157,9 0,7 % 151,4 0,5 % 

2015 126,7 -0,2 % 138,4 0,5 % 124,9 -2,8 % 161,9 1,4 % 159,2 0,8 % 152,3 0,6 % 

2016 127,1 0,4 % 139,1 0,5 % 123,4 -1,2 % 163,3 0,9 % 160,6 0,9 % 153,5 0,8 % 

2017* 128,0 0,7 % 139,5 0,3 % 129,4 4,9 % 163,7 0,2 % 158,8 -1,1 % 150,3 -2,1 % 

2018** 129,8 1,4 % 142,5 2,1 % 132,7 2,6 % 166,9 2,0 % 161,8 1,9 % 151,2 0,6 % 

2019** 131,8 1,5 % 145,6 2,2 % 136,2 2,6 % 170,3 2,0 % 165,1 2,0 % 153,1 1,3 % 

2020** 134,2 1,8 % 148,5 2,0 % 138,9 2,0 % 174,4 2,4 % 171,0 3,6 % 156,7 2,3 % 

2021** 136,8 2,0 % 151,5 2,0 % 141,7 2,0 % 178,9 2,6 % 175,0 2,3 % 160,1 2,2 % 

1) Tässä taulukossa on vertailun helpottamiseksi käytetty muunnettuja indeksejä, joiden perusvuodeksi 
on merkitty 2000=100. Jäljempänä esitettävissä sarjoissa perusvuosi vaihtelee ja muutosprosentit 
voivat hieman poiketa tässä taulukossa esitetyistä muutosprosenteista. 

2) Tukkuhintaindeksin ennusteissa on käytetty kotimarkkinoiden perushintaindeksiä 

3) Peruspalvelujen hintaindeksissä on huomioitu lomarahojen leikkaus vuonna 2017 ja niiden palautu-
minen vuonna 2020 

Lähde: Tilastokeskus ennusteet VM.16.3.2018 
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2.1.2 Kuntatalous 2018-2020 

Kuntataloutta on leimannut viime vuodet jatkuva kireys, mihin ovat vaikuttaneet heikko suhdanne-

tilanne ja verotulojen hidastunut kasvu, valtiontalouden tervehdyttämistoimenpiteet, kuntien teh-

tävien ja velvoitteiden lisääminen, palveluiden kysynnän kasvu, muuttoliike sekä ikääntymiskus-

tannusten asteittainen nousu. Edellisen hallituskauden aikana tehdyt päätökset alentavat osittain 

valtionosuusrahoituksen tasoa vielä vuonna 2019 päättyvän hallituskauden ajan. 

Julkisen talouden ohjausjärjestelmä valmistui 2015. Sen mukaisesti julkisen talouden alasekto-

reille asetetaan rahoitusasematavoitteet ja ne nivotaan aiempaa voimakkaammin yhteen julkisen 

talouden suunnitelmassa, jonka osana on myös kuntatalousohjelma, jossa myös sote- ja maa-

kuntauudistus on otettu huomioon. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2018-2021 on ase-

tettu hallitusohjelman mukainen 4 mrd. euron sopeuttamistavoite. Kuntatalousohjelman mukaan 

kuntatalouden tila on pääosin hyvä, mutta kuntien väliset erot ovat suuret ja suurimmat talouden 

sopeutustarpeet ovat pienissä kunnissa. Hallituksen tavoitteena on liikkeille laittamillaan säästö-

toimilla parantaa kuntataloutta 765 miljoonalla eurolla. Merkittävä tekijä kuntien taloustilanteen 

kohentumisessa ovat kuntien omat toimenpiteet. Kuntataloudelle asetettu rahoitusasematavoite, 

0,5 % suhteessa bruttokansantuotteeseen, näyttäisi olevan saavutettavissa. Tämä edellyttää kui-

tenkin tiukkaa taloudenpitoa ja suotuisaa talouskehitystä. Ohjelmassa oletetaan, että sote- ja 

maakuntauudistus lähtökohtaisesti vakauttaa kuntataloutta jatkossa.16 . Kuntaliiton kesällä 2017 

tekemän kyselyn mukaan sopeutustoimien vaikutukset näyttäisivät tässä vaiheessa kuitenkin 

jäävän 220 miljoonaan euroon eli vain kolmasosaan tavoitelluista. 

Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksen yhteydessä on laadittu Kuntatalousohjelma 2019-2022. 

Kuntatalouden tilaa ja hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia kuntien talouteen kuvataan uusim-

man käytössä olevan tiedon pohjalta. Kuntatalouden tila keväällä 2018 on kokonaisuutena hyvä 

ja tilanne on kohentunut huomattavasti muutaman viime vuoden aikana. Suotuisaan kehitykseen 

ovat vaikuttaneet useat eri tekijät. Hyvän taloustilanteen ansiosta verotulot ovat kasvaneet odo-

tettua paremmin, ja toimintamenot ovat puolestaan kehittyneet varsin maltillisesti muun muassa 

kilpailukykysopimuksen sekä valtion ja kuntien sopeutustoimien ansiosta. Vaikka kuntien talou-

den tunnusluvut vuodelta 2017 ovat pääsääntöisesti hyvät, on kuntien välillä kuitenkin edelleen 

suuria eroja. Tilinpäätösarvioiden mukaan tilikauden tulos on negatiivinen 60 kunnassa. Negatii-

visen vuosikatteen kuntia oli seitsemän, ja määrä puolittui vuodesta 2016. Negatiivisen vuosikat-

teen kuntien lukumäärän arvioidaan kasvavan vuonna 2018 ja edelleen vuonna 2019. Tilasto-

keskuksen julkaisemien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu 

vuosikate oli vuonna 2017 noin 3,9 mrd. euroa, mikä riitti kattamaan nettoinvestoinnit. Kuntien 

vuosikate oli ennätyksellisen hyvä, ja se vahvistui vuonna 2017 (vuodesta 2016) puoli miljardia 

euroa.  

Kuntatalouden toimintamenojen kasvu kiihtyy vuonna 2019 palkankorotusten ja kilpailukykysopi-

muksen lomarahaleikkausten päättymisen vuoksi. Kuntatalouden lainakannan oletetaan puoles-

taan kasvavan korjausinvestointien ja sairaalarakentamisen vuoksi. Mahdollinen maakunta- ja 

sote-uudistus kuitenkin muuttaa tilannetta merkittävästi vuodesta 2020 alkaen: uudistuksen myö-

tä kuntatalouden menopaine pienenee ja kuntatalouden velkaantuminen taittuu. Kuntien talouden 

sopeutuspaineessa on merkittäviä kuntakokoryhmittäisiä eroja. Vuoteen 2020 asti talouden so-

                                                      
16 Kuntaliitto, hallitusohjelman ja kehysriihen säästövaikutuskysely, 21.6.2017 
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peutuspaine on suurin asukasluvultaan pienimmissä kunnissa. Vuonna 2020 tilanne paranee 

huomattavasti kaikissa kuntakokoryhmissä maakunta- ja sote-uudistuksesta johtuen.17 

Kuntatalouden toimintamenot kasvavat vuosina 2018–2022 ripeämmin kuin muutamina viime 

vuosina. Tämä johtuu muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvusta ja 

menojen kasvua hillitsevien kuntatalouden sopeutustoimien hiipumisesta. Lisäksi henkilöstöme-

not kääntyvät jälleen maltilliseen kasvuun muun muassa ansiotason nousun seurauksena neljän 

peräkkäisen vuoden supistumisen jälkeen. Nettoinvestoinnit pysyvät lähivuosina korkealla tasolla. 

Nykyisen rakennuskannan kunnossapito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja, ja li-

säksi sairaalarakentaminen on vilkasta. Kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja 

investointien rahavirta pysyy kehitysarviossa negatiivisena vuoteen 2020 saakka. Maakunta- ja 

sote-uudistus pienentää kuntatalouden menopaineita vuodesta 2021 alkaen ja kuntatalouden 

velkaantuminen taittuu. Suotuisasta suhdannetilanteesta huolimatta kuntien verotulojen kehitys 

jää likimain viime vuoden tasolle eli lähes 600 milj. pienemmiksi kuin keväällä arvioitiin. Kuntien 

verokertymää vuonna 2018 pienentävät vuodelta 2017 verovelvollisille maksettavat poikkeuksel-

lisen suuret ennakonpalautukset sekä veronsaajaryhmien jako-osuuksien oikaisu. 

Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt allekirjoittivat syyskuussa 2016 kilpailukykyso-

pimuksen mukaiset kunnalliset virka- ja työehtosopimukset. Osana kilpailukykysoppimusta kun-

tasektorilla sovittiin lomarahan alentamisesta 30 prosentilla. Alentaminen koskee lomanmääräy-

tymisvuosia 1.4.2016- 31.3.2017, 1.4.2017-31.3.2018 ja 1.4.2018- 31.3.2019. Vaikka lomanmää-

räytymisvuoden 1.4.2016-31.3.2017 lomarahat maksettiin pääsääntöisesti vuoden 2017 kesällä, 

kirjattiin vähennys tilinpäätöksiin suoriteperusteisesti vuosille 2016- 2017. Siksi lomarahojen leik-

kauksen kuntatalouden henkilöstömenoja laskeva vaikutus kohdentui 75-prosenttisesti vuodelle 

2016 ja loput vuodelle 2017. Vastaavasti leikkauksen päättymisen henkilöstökustannuksia kohot-

tavasta vaikutuksesta 75 prosenttia kohdentuu jo vuodelle 2019 ja loput vuodelle 2020. Loman-

määräytymisvuoden 1.4.2016-31.3.2017 lomarahojen leikkauksen vaikutus kohdennettiin kunta-

sektorin ansiotasoindeksiin tasaten se vuodelle 2017. Vastaavasti lomarahaleikkauksen päätty-

minen nostaa ansiotasoindeksiä vasta vuona 2020.  

Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt sopivat helmikuussa 2018 tuloksellisuuteen pe-

rustuvan kertaerän maksamisesta. Sopimuksen mukaan viranhaltijalle tai työntekijälle, jonka pal-

velussuhde kuntaan tai kuntayhtymään on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymät-

tä vähintään 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen 

kertaerä, jonka kustannusvaikutus kohdistuu vuodelle 2018 maksuvelvollisuusajankohdan mää-

räytymisen johdosta. Ansiotasoindeksissä kertaerän vaikutus näkyy vuosina 2019 ja 2020, eli 

erän kustannusvaikutus nostaa ansiotasoindeksiä vuonna 2019 ja erän poistuminen laskee an-

siotasoindeksiä 2020.18 

Valtion toimenpiteiden vaikutus on nettomääräisesti noin 254 milj. euroa kuntataloutta heikentävä 

vuonna 2019 (129 milj. euroa v. 2018). Valtionosuusindeksin jäädytys ja kustannustenjaon tarkis-

tus ovat merkittävimmät kuntataloutta heikentävät valtion toimenpiteet. Hallitusohjelma sisältää 

useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja. Näitä ovat muun muassa 

erikoissairaanhoidon alueellisen järjestämisen tehostaminen sekä omais- ja perhehoidon kehit-

täminen. Kuntatalouteen vaikuttavat vuonna 2019 merkittävästi myös muut tekijät kuin valtion 

päätökset, kuten kuntien työvoimakustannuksia alentava kilpailukykysopimus. Kilpailukykysopi-

                                                      
17 Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, syksy 2018 
18 Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, syksy 2018 
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muksen vaikutuksista valtionosuuden vähennys on noin 29 milj. euroa, jolla jaetaan sopimukses-

ta julkiselle taloudelle aiheutuvaa kustannusrasitusta valtion- ja kuntatalouden kesken.19 

Valtionosuudet 

Kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen ehdotetaan noin 8 491 milj. euroa, joka on 86 milj. eu-

roa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Eniten valtionosuutta vähentää 

valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus koskien vuotta 2016. Kustannustenjaon tar-

kistus vähentää valtionosuutta 213,4 milj. euroa. Valtionosuutta vähentävät 32,8 milj. eurolla v:sta 

2018 lisäksi muun muassa hallitusohjelman esitykset kuntien tehtävien vähentämisestä: mm. eri-

koissairaanhoidon alueellinen keskittäminen, vanhuspalveluiden laatusuositus, omais- ja perhe-

hoidon kehittämisestä seuraava säästö kuntien menoissa sekä varhaiskasvatuksen henkilöstömi-

toituksen muutos. Lisäksi kilpailukykysopimukseen liittyvä valtionosuusvähennys kasvaa 29,5 milj. 

eurolla vuoden 2018 talousarviosta. Valtionosuutta vähentää myös 30 milj. euron siirto kuntien 

digitalisaation kannustinjärjestelmään. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien peruspalvelujen valti-

onosuuteen ei tehdä indeksikorotusta vuodelle 2019. Lopulliset päätökset vuoden 

2019 valtionosuusrahoituksesta tehdään joulukuun 2018 lopussa. 

Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden 2019 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kuntien ja 

valtion välisestä kustannustenjaon tarkastuksesta (-231 milj. €) ja valtionosuuden kautta kunnille 

maksettavasta veronmenetysten kompensaatioista (+224 milj. €) sekä kilpailukykysopimuksesta 

(uutta vähennystä -497 milj. euroa, -91 €/asukas) ja veromenetysten kompensaatiosta, joka lisää 

valtionosuutta 131 milj. euroa vuonna 2018. Indeksijäädytysten vaikutus valtionosuuksiin on -91 

milj. € (indeksikorotusten jäädyttämisen vaikutus v. 2016-2019 yhteensä -243 milj. €). Vuonna 

2019 Valtionosuusprosenttia on tarkoitus nostaa 0,03 prosenttiyksikköä ja on 25,37 (25,34 vuon-

na 2018).  

Kuntien valtionavut ovat 10,5 mrd. euroa vuonna 2019, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin 

vuonna 2018. 

 Vuonna 2020 kunnille palautetaan ylimääräisen kilpailukykysopimukseen liittyvän lomarahaleik-

kauksen kompensaationa 237 milj. euroa valtionosuuksiin.20 Vuonna 2019 tapahtuvan hallituksen 

vaihtumisen vaikutuksia valtionosuusjärjestelmään on mahdotonta arvioida. 

Kunnan valtionosuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon kaksiosainen järjestelmä: peruspalvelu-

jen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuus. Lisäksi valtion-

osuusmaksatuksessa otetaan huomioon kuntien kotikuntakorvausmenot ja -tulot. 

  

                                                      
19 Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, syksy 2018 
20 Kuntatalousohjelma 2019-2022, kevät 2018 
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Kunnallisvero  

Kuntien verotulojen arvioidaan olevan vuonna 2018 yhteensä noin 23,2 mrd. euroa. Edelliseen 

vuoteen verrattuna verotulot kasvaisivat vajaalla 3 prosentilla. Verotulojen kasvua selittävät suo-

tuisa tulo- ja työllisyyskehitys. Vuonna 2019 verotulojen ennustetaan kasvavan 4,5 prosenttia, 

mutta maakunta- ja sote-uudistuksen tullessa voimaan vuonna 2020, kunnallisveron sekä yhtei-

söveron tuotto alenee ja kuntien verotulot vähenevät yhteensä noin 10,6 mrd. eurolla 

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuonna 2019 hallitusohjelman mukaisesti indeksitarkistus an-

siotasoindeksin muutosta vastaavasti. Muutoksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 

155 milj. eurolla vuonna 2019. Työtulovähennystä korotetaan ja sen arvioidaan pienentävän kun-

nallisveron tuottoa 19 milj. eurolla vuonna 2019. Perusvähennyksen korotuksen arvioidaan pie-

nentävän kunnallisveron tuottoa 54 milj. eurolla vuonna 2019. Valtion- ja kunnallisverotuksen elä-

kevähennyksen korottaminen pienentää kuntien verotuottoa yhteensä arviolta 7 milj. eurolla 

vuonna 2019. Työasuntovähennyksen enimmäismäärää korotetaan nykyisestä 250 eurosta 450 

euroon. Toimenpiteen arvioidaan pienentävän verotuottoja noin 3 milj. euroa vuodesta 2019 al-

kaen, josta kuntien osuus on 2 milj. euroa. Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden 

pienentämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti siten, että vuonna 2019 asuntolainan korois-

ta on vähennyskelpoista 25 prosenttia. Muutoksen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 13 

milj. eurolla. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien verotulomenetykset kompensoidaan täysi-

määräisesti. Vuonna 2019 laskennallista tuloveroprosentin korotuspainetta olisi noin kahdella 

kolmasosalla kuntia. Vuonna 2020 yli kahdella kolmasosalla kunnista olisi laskennallinen mahdol-

lisuus alentaa veroprosenttia rahoitustasapainon parantuessa oleellisesti.  Maakunta- ja sote-

uudistuksen mahdollisen voimaantulon jälkeen huonoimmassa asemassa ovat ne kunnat, joilla 

talous on epätasapainossa ennen uudistusta.21 

Suurin paine tuloveroprosentin nostoon vuonna 2019 olisi alle 6 000 asukkaan kuntakoko-

ryhmässä. Myös muissa kuntaryhmissä, yli 100 000 asukkaan kuntaryhmää lukuun ottamatta, on 

vuonna 2019 veroprosentin korotuspaineita. Kehitysarvion perusteella tilanne näyttäisi muuttuvan 

hieman paremmaksi vuonna 2020. Rahoitustasapainon arvioidun parantumisen toteutuessa kun-

nilla ei olisi enää niin suurta tarvetta korottaa veroprosenttia. Muissa kuin suurimmassa kuntako-

koryhmässä olisi kuitenkin edelleen laskennallista painetta veroprosentin korottamiseen. Suurin 

paine tuloveroprosentin korottamiseen olisi edelleen pienimmissä kuntakokoryhmissä. 

Vuonna 2019 viisi kuntaa laskee veroprosenttiaan ja 46 kunnassa se nousee. Korottajien määrä 

pysyi jo kolmatta vuotta maltillisella tasolla. Korottajia on yhdeksän enemmän kuin viime vuonna. 

Tyypillisin korotus on 0,5 prosenttiyksikköä ja suurin 1,5.  Kunnallisvero nousee vuonna 2019 

noin 480.000 asukkaalla ja laskee noin 26.000 asukkaalla. Eniten korottajia on Pohjois-

Pohjanmaan maakunnassa (10). Korkein kunnallisveroprosentti on 22,5 % ja se on voimassa vii-

dessä kunnassa. Alhaisin Manner-Suomen veroprosentti on Kauniaisissa, 17 %. Koko maan 

keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,88. Keskituloinen palkansaaja maksaa kunnallisveroa 

keskimäärin noin 7 500 euroa vuodessa.  

  

                                                      
21 Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, syksy 2018 



 

24 

Kiinteistövero  

Hallitusohjelman mukaan kiinteistöveroa korotetaan hallituskaudella vuosittain siten, että kiinteis-

töveron tuotto kasvaa yhteensä 100 milj. eurolla eli noin 25 milj. euroa vuosittain. Tämän koro-

tusohjelman lisäksi hallitus on erillisellä päätöksellä korottanut veroa 50 milj. eurolla vuonna 

2017.22  

Valtionvarainministeriö uudistaa rakennusten arvioimisjärjestelmää kiinteistöverouudistusta var-

ten. Tarkoituksena on tuottaa vuosittain kaikille määritellyille rakennustyypeille keskimääräinen 

rakentamiskustannuksen yksikköarvo ja rakennusluokitusjärjestelmä, jonka avulla rakennuksen 

verotusarvo voidaan laskea maantieteellisen alueen, rakennustyypin sekä rakennuksen iän ja 

koon perusteella vuoden 2019 loppuun mennessä yhdessä maapohjien arvostamisjärjestelmä-

uudistuksen kanssa. Uusia verotusarvoja sovelletaan vuoden 2020 kiinteistöverotuksessa. 23 

Yleinen, vakituisen asuinrakennuksen tai muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero-

prosentti nousee yhteensä 34 kunnassa ja laskee 9:ssä kunnassa. Kiinteistöverojen yhteenlas-

kettu tuotto on arviolta 1,85 miljardia euroa eli noin 4 prosenttia kuntien tuloista.24  

Yhteisövero  

Elinkeinoverolain korkovähennysrajoitusta koskevaa sääntelyä muutetaan vuodesta 2019 alkaen 

syksyllä 2018 annettavan hallituksen esityksen mukaisesti. Tämän arvioidaan lisäävän yhteisöve-

ron tuottoa vuonna 2019 noin 10 milj. eurolla, josta kuntien osuus on 3 milj. euroa. Toimenpiteellä 

ei kuitenkaan ole vaikutusta kuntien verotuottoon, sillä kuntien osuutta yhteisöveron jako-

osuudesta alennetaan verotuoton lisäystä vastaavasti.25 

 

2.1.3 Kuntien menot ja tulot  

Vuoden 2018 tammi-kesäkuussa Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 2,2 pro-

senttia suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Ulkoiset toimintatuotot vä-

henivät 1,2 prosenttia. Verotulot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattu-

na 2,5 prosenttia, kun taas valtionosuudet vähenivät 0,6 prosenttia. Näistä eristä muodostuva 

verorahoitus oli Manner-Suomessa asukasta kohden 2 926 euroa. Kunnat saivat vuoden 2018 

tammi-kesäkuussa verotuloja 11,6 miljardia euroa ja valtionosuuksia 4,4 miljardia euroa. Vuo-

sikate heikkeni 10,4 % vuodesta 2017 ja oli 1,6 milj. euroa.  

Tammi-kesäkuussa 2018 Manner-Suomen kuntien investointimenot olivat 1,2 miljardia euroa, 

joka oli 11,4 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 tammi-kesäkuussa. Lainakanta kesä-

kuun lopussa oli 15,9 miljardia euroa ja se kasvoi edellisen vuosineljänneksen lopusta 0,3 pro-

senttia. Kuntien lainakanta asukasta kohden oli 2 899 euroa.26  

                                                      
22 Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, syksy 2017 
23 VM, kiinteistöverouudistus 
24 Kuntaliitto, Talous, 27.11.2019 
25 Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, syksy 2018 
26 Tilastokeskus, Kuntatalous neljännesvuosittain, 31.8.2018 
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2.2 Kunnan talousarvion lähtökohdat  

2.2.1 Väestömuutokset  

Tilastokeskuksen tuoreimman, 16.11.2018 julkaistun valtakunnallisen väestöennusteen mu-

kaan syntyvyys on koko maassa laskenut viidenneksen seitsemässä vuodessa ja kuolleiden 

määrä on kolmatta vuotta syntyneiden määrää suurempi. Työikäisen väestön määrä on vä-

hentynyt viimeisen kahdeksan vuoden aikana yli 100.000 henkilöllä nostaen osaltaan huolto-

suhdetta. Tilastokeskuksen viimeisimmän alueellisen väestöennusteen (vuodelta 2015) mu-

kaan Tammelan väkiluku laskee joka vuosi aina vuoteen 2040 asti. Nuorten ikäluokkien määrä 

laskee kaikissa ikäryhmissä, kun taas eläkeikäisten määrä nousee ripeästi koko tarkastelu-

kauden ajan. Myös työikäisten määrä laskee. 

Taulukko: Tammelan väestö ikäryhmittäin 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0-24-vuotiaat 1 639 1 601 1 563 1 529 1 498 1 466 1 425 

Muutos  -4,50 % -2,30 % -2,40 % -2,20 % -2,10 % -2,10 % -1,80 % 

25-64-vuotiaat 3 143 3 121 3 078 3 035 2 983 2 954 2 895 

Muutos  -2,10 % -0,70 % -1,40 % -1,40 % -1,70 % -1,00 % -1,30 % 

+ 65-vuotiaat 1 498 1 519 1 551 1 584 1 628 1 654 1 687 

Muutos  2,00 % 1,40 % 2,10 % 2,20 % 2,80 % 1,60 % 2,10 % 

Asukasluku 
31.12. 

6 280 6 241 6 192 6 148 6 109 6 074 6 007 

Muutos  -1,80 % -0,60 % -0,80 % -0,70 % -0,60 % -0,60 % -0,50 % 

Lähde: Kuntaliitto, veroennuste 11/2018, 9.11.2018 

 

Tilastokeskuksen väestöennusteen tehtävä on tarjota päättäjille työkaluja sen arvioimiseksi, 

tarvitaanko toimia, joilla kehitykseen voidaan vaikuttaa. Tammelan kuntastrategiassa, erityi-

sesti sen alaisessa ohjelmasuunnitelmassa ”Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys” on 

esitetty toimenpiteitä, joilla tämä tilastokeskuksen ennusteen mukainen kehitys pysäytetään ja 

käännetään kunnan väestömuutos jälleen nousujohteiseksi. 

Kunnan tuloverotulojen ja kunnan väestön määrän välillä vallitsee suora riippuvuus. Väestönmuu-

toksia tulee seurata tarkasti ja analysoida niiden vaikutusta palveluverkkoon ja eri toimintoihin. 

Lasten ja nuorten määrän merkitys korostuu kunnalle sote-uudistuksen jälkeen, jolloin kuntien 

peruspalveluiden valtionosuus on ensisijaisesti riippuvainen nuorten ikäryhmistä.  
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2.2.2 Työpaikat ja työllisyys 

Tammelan työllisyystilanne on ollut ja on edelleenkin suhteellisen hyvä. Tammelan työttömyysas-

te 5,9 % syyskuun lopussa on pienempi kuin millään muulla seutukunnan kunnalla. Työttömyys-

aste on myös neljänneksi alhaisin koko Hämeen Ely-keskuksen alueella ja pienempi kuin koko 

maassa keskimäärin. Kanta-Hämeen kunnista työttömyys on viimeisen vuoden aikana alentunut 

eniten juuri Tammelassa (-28 %). Ilahduttavaa on myös, että koko Forssan seudun työttömyys on 

viimeisen kahden vuoden aikana parantunut nopeammin kuin yhdenkään muun seutukunnan 

Hämeen Ely-keskuksen alueella. Lukumääräisesti työttömiä työnhakijoita Tammelassa oli syys-

kuussa 2018 yhteensä 170 (vuoden 2017 syyskuussa 236), joista alle 25-vuotiaita oli 13 (vuoden 

2016 syyskuussa 18) ja yli vuoden työttömänä olleita 56 (vuoden 2017 syyskuussa 86).   

Taulukko: Työttömien osuus % työvoimasta 2013- syyskuu 2018 

 2013 2014 2015 2016 2017 09/2018 

Forssa 14,9 14,8 15,4 15,0 12,8 9,3 

Humppila 11,7 12,4 13,7 13,0 10,4 8,6 

Jokioinen 10,0 10,3 11,3 11,0 9,7 7,7 

Tammela 9,4 9,4 9,9 10,0 9,1 5,9 

Ypäjä 10,5 10,6 12,9 12,2 9,7 6,8 

Forssan seutu yhteensä 12,5 12,6 13,4 13,0 11,2 8,2 

Lähde: Työllisyyskatsaus, tilastoliite, Häme syyskuu 2018, TEM /Työnvälitystilastot 23.10.2018 

 

Tammelan työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2016 (tuorein saatavissa oleva luku) 64,9 %, kun 

se vuonna 2007 oli 64,2 %. Työpaikkaomavaraisuus on siis käytännössä pysynyt lähes samana. 

Vuonna 2016 työpaikkojen määrä kunnassa oli 1.664 ja työllisten määrä 2.566. Yleinen taloudel-

lisen toimeliaisuuden lisääntyminen on kääntänyt sekä työllisten määrän että työpaikkojen mää-

rän lievään kasvuun laskevan trendin jälkeen.  

Taulukko: Työllisten määrä, työpaikkojen määrä ja työpaikkaomavaraisuus vuosina 2009-2016. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Työllisten määrä 2 750 2 775 2 780 2 710 2 658 2 617 2 548 2 566 

Työpaikkojen määrä 1 799 1 718 1 836 1 692 1 705 1 654 1 649 1 664 

Työpaikkaomavaraisuus 65,4 61,9 66,0 62,4 64,1 63,2 64,7 64,9 

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5528.  

Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2018]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html 

 

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanteen arvioidaan parantuvan seuraavan vuoden aikana 

koko Hämeen maakunnan alueella. Yritysten tunnusluvuilla mitaten Kanta-Hämeen yritysten me-

nestys oli vuonna 2017 maakuntien kolmanneksi paras. Pk-yritysbarometrillä arvioiden Hämeen 

työpaikkatilanne tulee paranemaan koko maakunnassa, myös Forssan seutukunnassa. Kolman-

nes yrityksistä arvioi tuotannon kasvun esteenä olevan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus; 

erityisen huono tilanne on Forssan seudulla (57% yrityksistä).27 

                                                      
27 TEM, Ely: Alueelliset kehitysnäkymät, syksy 2018 

http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html
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Taulukko: Tammelan asukkaiden työpaikkojen määrä toimialoittain vuonna 2009-2016 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
muutos 

% 
osuus 

% 

A  Maatalous, metsätalous ja kalata-
lous 

286 271 248 244 236 241 223 198 -31 % 8 % 

B Kaivostoiminta ja louhinta 0 0 0 0 0 0 0 3 n/a 0 % 

C Teollisuus 358 275 340 333 292 287 314 486 36 % 19 % 

D  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,  
jäähdytysliiketoiminta 

0 2 2 0 0 0 0 9 n/a 0 % 

E  Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuol-
to, jätehuolto ja muu ympäristön 
puhtaanapito 

4 3 2 4 3 1 1 28 600 % 1 % 

F  Rakentaminen 153 156 161 147 156 136 160 222 45 % 9 % 

G Tukku- ja vähittäiskauppa;  
moottoriajoneuvojen ja moottoripyö-
rien korjaus 

96 96 101 97 88 76 77 267 178 % 10 % 

H  Kuljetus ja varastointi 94 98 78 80 95 91 83 127 35 % 5 % 

I   Majoitus- ja ravitsemistoiminta 67 57 67 63 84 92 82 75 12 % 3 % 

J  Informaatio ja viestintä 3 8 9 7 11 9 8 39 1200 % 2 % 

K  Rahoitus- ja vakuutustoiminta 6 5 4 3 3 5 3 30 400 % 1 % 

L  Kiinteistöalan toiminta 4 7 7 6 5 7 5 24 500 % 1 % 

M  Ammatillinen, tieteellinen ja tekni-
nen toiminta 

26 29 35 32 50 45 43 132 408 % 5 % 

N  Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 41 59 75 61 58 86 74 131 220 % 5 % 

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus;  
pakollinen sosiaalivakuutus 

37 30 56 32 26 38 52 98 165 % 4 % 

P  Koulutus 280 282 231 163 172 175 149 181 -35 % 7 % 

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 247 251 294 312 315 234 241 365 48 % 14 % 

R Taiteet, viihde ja virkistys 12 10 22 17 22 27 24 19 58 % 1 % 

S  Muu palvelutoiminta 51 43 51 47 52 50 50 65 27 % 3 % 

T  Kotitalouksien toiminta työnantajina; 
kotitalouksien eriyttämätön toiminta 
tavaroiden ja palvelujen tuotta-
miseksi omaan käyttöön 

0 0 1 1 11 16 10 24 n/a 1 % 

U  Kansainvälisten organisaatioiden  
ja toimielinten toiminta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 

X Toimiala tuntematon 34 36 52 43 26 38 50 43 26 % 2 % 

YHTEENSÄ 1 799 1 718 1 836 1 692 1 705 1 654 1 649 2 191 
 

100 % 

Indeksi 97,7 93,3 99,7 91,9 92,6 89,8 89,6 121,8 
  

 

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5528.  

Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2018]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html 

http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html
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2.2.3 Talousarvio ja talousarvion tasapaino 

Talousarvion laadinnan lähtökohdat ovat olleet hankalat johtuen valtionosuuksien ennakkolas-

kelman osoittamasta valtionosuuksien alenemisesta (vuodesta 2018 vähennys 145.294 euroa eli 

-1,25 %), sote-kustannusten käytön lisääntymisestä ja palkkaratkaisusta johtuvasta ennakoidusta 

kasvusta (681.000 eli 3,52 %) sekä väestön vähenemisestä ja ikärakenteesta johtuvasta verotu-

lojen ennakoitua heikommasta kehityksestä. Trendi tulee jatkumaan suunnitelmavuosien ajan. 

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut, että huolimatta tiukasta kuntataloudesta, palvelu-

tarjonnalla ja -tasolla pystytään vastaamaan kunnalle asetettuihin vaatimuksiin.  

Kunnanhallituksen asettama säästötavoite palvelualueille on 1,2 milj. vuoden 2018 tasosta. Tä-

hän ei tulla pääsemään ilman laajaa toimintatapojen, palvelutarpeiden ja –verkon tarkastelua. 

Kunnassa onkin menossa talouden tasapainottamistyö. Perlacon Oy:n ohjausryhmän johdolla 

työstämä talouden tasapainottamisohjelma valmistui 7.3.2018 ja käsiteltiin valtuustossa 

23.4.2018. Kunnanhallitus asetti kokouksessaan 21.5.2018 taloustoimikunnan, jonka tehtäväksi 

kunnanhallitus antoi vuosien 2019 ja 2020 talousarvioiden valmistelun kunnanhallituksen anta-

mien ohjeiden ja reunaehtojen mukaisesti.   

Talousarvion keskeiset tasapainotukseen liittyvät tuloperusteet ovat seuraavat: 

 tuloveroprosentti vuodelle 2019  20,25 %  

(vuonna 2018 20,25 %) 

Kiinteistöveroprosentit on vahvistettu seuraaviksi: 

 asuinrakennukset   0,42 

 vapaa-ajan asunnot   1,02 

 yleinen (muut rakennukset, maapohja)  0,93 

 yleishyödylliset yhteisöt  0,00 

 voimalaitokset   2,85 

 rakentamaton rakennuspaikka  3,00 

Koiraveroa ei kanneta. 

Verojen tilityserien arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton veroennustekehikkoa.  

Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton julkaiseman valtionosuuslaskurin avulla. 

Talousarviossa on huomioitu sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahatarve.  
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2.2.4 Henkilöstö 

Vuoden 2019 talousarvioon sisältyvät seuraavat henkilöstövähennykset: 

 sivistyspalvelut: 1.8.2019 alkaen kaksi määräaikaista luokanopettajaa, 1.8.2019 alkaen 

neljä määräaikaista päivähoitajaa. 

 tekniset palvelut: 1.1.2019 alkaen rakennustarkastajan, ympäristösihteerin ja rakennus-

valvonnan sihteerin tehtävät poistuvat, 1.2.2019 alkaen 0,5 henkilötyövuoden vähenemi-

nen eläköitymisen vuoksi. 

KT Kuntatyönantajat sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat 13.2.2018 hyväksyneet sopimuk-

seen kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista, jotka toteuttavat työmarkkinakeskusjärjestöjen 

neuvottelemaa kilpailukykysopimusta. Kunta-alan sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kun-

tayhtymien 422 000 palkansaajaa. Sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuksen keskeiset 

kohdat ovat: 

 1.5.2018 alkaen yleiskorotus, joka vaihteli sopimusaloittain välillä 1,16-1,48 %. Joidenkin 

sopimusten tekstimuutokset aiheuttivat lisäksi pieniä kustannusvaikutuksia. 

 1.1.2019 alkaen paikallinen 1,2 % suuruinen järjestelyerä 

 tammikuussa 2019 9,2% suuruinen kertaerä (kustannusvaikutus vuodelle 2018), keski-

määräinen vaikutus 0,67 % 

 1.4.2019 alkaen yleiskorotus 1 % 

Muuta: 

 lomarahaleikkaus päättyy 30.9.2019. Kustannusvaikutus alkaa vuonna 2019 (n. 75 %).  

 vuosittaisen työajan pidennys 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta jää voimaan. 

 kuntatyönantajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua kevennetään asteittain yh-

teensä 2,05 %-yksikköä vuoteen 2020 mennessä. 

 sosiaaliturvamaksua alennetaan asteittain vuosina 2017-2020. 

2.2.5 Henkilöstömenot 

Vakituisen henkilöstön palkat on laskettu käytössä olevan Pegasos palkkasuunnittelu -osion 

kautta henkilöittäin. Pohjana ovat elokuun 2018 palkat. Sopimuksen voimassaoloaika on 

1.2.2018-31.3.2020. Sopimus sisältää useita kustannusvaikutteisia palkkamuutoksia. Vuodelle 

2019 on laskettu 2,36 % palkankorotuksista johtuva henkilöstökulujen nousu. Henkilöstövähen-

nyksistä johtuen tästä näyttää realisoituvan kuitenkin vain 1,66 % eli n. 169.000 € kasvu henkilös-

tökuluihin. 

 

Henkilösivukulujen laskennassa on käytetty seuraavia sivukuluprosentteja, jotka perustuvat osin 

arvioon: KuEL -maksu 16,25 % (vuonna 2018 16,75 %), VaEL 16,84 % (16,78 %), sairausvakuu-

tusmaksu 0,75 % (0,87 %), tapaturmavakuutusmaksu 0,30 % (0,45 %) ja työttömyysvakuutus-

maksu 2,6 % (2,6 %). Talousarvioon on varattu eläkemenoperusteisiin KuEL-maksuihin 357.017 

euroa (vuonna 2018 365.116 euroa) ja varhe -maksuihin 69.831 euroa (vuonna 2018 67.720 eu-

roa). Henkilöstömenojen nousu vuoden 2018 talousarvioon nähden on 168.607 euroa. (2017-

2018 vähennys 349.483 euroa eli -3,3 %). 
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2.3 Tammelan kunnan talousarvion lähtökohdat  

2.3.1 Käyttötalousmenojen kehitys 

Vuoden 2019 käyttötalouden nettomenot nousevat vuoteen 2018 verrattuna yhteensä 1.156 291 

euroa eli 3,6 %.  Hyvinvointikuntayhtymältä hankittavat sosiaalipalvelut kasvavat 210.886 euroa 

(+2,6 %) ja terveyspalvelut kasvavat 470.000 euroa (+4,1 %). Syynä terveyspalveluiden kasvuun 

on lähinnä käytön mukaisen maksuosuuden kasvu ja työehtosopimuksen palkkaratkaisun kus-

tannusvaikutukset. Hyvinvointikuntayhtymään siirtyneestä sosiaalitoimesta peruskuntaan ovat 

jääneet eläkemenoperusteiset maksut sekä työmarkkinatuen kuntaosuudet sekä työpaja Intron 

kustannukset. Nämä kustannukset on sisällytetty yleishallintomenoihin. Hallinto- ja kehittämispal-

velueella hallinnon ja talouden palvelualueen nettomenot ovat pienentyneet -6.935 euroa (-0,4 %). 

Elinvoiman ja työllisyyden palvelualueen nettomenot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattu-

na +36.772 euroa (+6,4 %). Sivistyspalvelut sisältäen perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja 

kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueet on kasvattanut ensi vuoden talousarviossa menojaan yh-

teensä 198.250 eurolla eli 1,9 %:a. Sivistyspalveluiden sisällä varhaiskasvatuksen palvelualueen 

nettomenot ovat kasvaneet +14.800 euroa (+0,5 %). Perusopetuksen ja muun koulutuksen palve-

lualue on kasvattanut nettomenojaan 206.975 euroa (+3,3 %). Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelu-

alueen nettomenot ovat pienentyneet -23.525 euroa (-2,3 %). Teknisten palvelujen alueella kaa-

voituksen ja lupien palvelualue ovat pienentänyt nettomenojaan yhteensä -1.196 euroa (-0,3 %). 

Yhdyskuntatekniikan palvelualue on kasvattanut nettomenojaan +175.895 euroa (+33,1 %). Kiin-

teistöjen palvelualueen nettotulot ovat pienentyneet viime vuodesta -4.708 euroa (-0,9 %). Palve-

lualueiden nettomenojen kasvaminen 475.405 eurolla ja Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhty-

män kokonaismenojen kasvaminen 680.886 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna johtaa koko-

naisnettomenot kasvamiseen 1.156.291 euroon. Tulevina vuosina käyttötalouden rahoituspaineet 

kasvavat edelleen. Tulorahoituksen kehitys tulee olemaan matalalla tasolla. Myös taloussuunni-

telmavuodet 2020 ja 2021 näyttävät vielä samansuuntaisilta, joskin talouden piristyminen lähtö-

kohtaisesti parantaa myös veropohjaa.   

Taloussuunnitelmavuosien määrärahat ja tuloarviot on esitetty talousarviovuoden rahan arvossa.  

 

2.3.2 Verotulojen kehitys  

Tuloverojen kunnallisveron jako-osuus on noin 60 prosenttia ja vajaa 30 prosenttia yhteisöverois-

ta. Kunnat ovat lisäksi ainoat kiinteistöveron veronsaajat. Kuntien tuloista verotulojen osuus on 

keskimäärin puolet, joten verotuksella on merkittävä vaikutus kuntatalouteen. Kunnan verotulot 

muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöveron osuudesta sekä kiinteistöverosta. 

Maan hallitus on linjannut, että vuonna 2019 kevennetään ansiotuloverotusta. Kyseisten veron-

kevennysten arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa -223 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäi-

nen muutos on ansiotasoindeksin tarkistus, joka vähentää kunnallisveron tuottoa -154 miljoonalla 

eurolla. Muut veroperustemuutokset kohdistettiin kunnallisverotuksenperustulovähennykseen (-

54 milj. euroa), työtulovähennykseen (-19 milj. euroa) sekä eläketulovähennykseen (-7 milj. eu-

roa). Kunnallisveron tuottoa parantava veroperustemuutos on asuntolainan korkovähennyksen 

rajaaminen (+13 milj. euroa). Veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta alennukset 

kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.  

Suunnitelmakauden lopussa 2020 mahdollisen sote- ja maakunta-uudistuksen aiheuttamat kes-

keiset muutokset nykytilaan ovat seuraavat: vuodelle 2020 kunnallisveroprosentteja alennetaan 

12,47 prosenttiyksiköllä vuoden 2018 tasosta ja yhteisöveron kuntaosuutta alennetaan 10,54 

prosenttiyksiköllä. Muita muutoksia on, että verosta tehtävät vähennykset siirtyvät tehtäväksi 
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pääosin valtion verotuksessa ja että invalidivähennys poistuu ja kunnallisverotuksen eläkevähen-

nyksen määrä alenee.28 

Vuonna 2018 kuntien verotulojen arvioidaan laskevan koko maassa -0,5 %. Veropohja kohoaa 

työllisyysasteen kasvun ja mahdollisten palkankorotusten johdosta, mutta toisaalta vähenee kil-

pailukykysopimuksen johdosta kunnallisverosta tehtävien vähennysten lisääntymisen vuoksi.  

Vuoden 2019 verotulojen kasvuarvio koko maassa on 6,0%, joka on erittäin merkittävä yhdelle 

vuodelle. Kunnallisverotuoton ennakoidaan kasvavan 5,9 %, yhteisöverojen 10,3% ja kiinteistö-

verojen 1,9%. Näin merkittävä kunnallisverojen kasvuvauhti selittyy monien tekijöiden yhteisvai-

kutuksena, mutta pääosin vaikutuksen selittää heikko vertailuvuosi 2018. 

Tammelan tuloveroprosenttia korotettiin vuonna 2017 0,75 prosentilla. Yleinen kiinteistöveropro-

sentti nousi vuonna 2017 lainsäädännön muutoksen nostettua alarajan 0,80 prosentista 0,93 

prosenttiin. Vuodelle 2019 kiinteistöveroprosentit päätettiin pitää ennallaan. Verotuloennustee-

seen sisältyy monia taloudelliseen kehitykseen liittyviä epävarmuustekijöitä. 

Taulukko: Ennuste verotulojen kehityksestä 

1000 €    Kunnallisvero  

     20,25 %   

 
TP 2017 TA 2018 Enn. 2018 Erotus TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Kunnallisvero 19 172 18 622 18 259 -363 19 310 19 808 20 505 

Yhteisövero 1 335 1 313 1 217 -96 1 368 1 402 1 449 

Kiinteistövero 1 552 1 616 1 570 -46 1 570 1 570 1 570 

Yhteensä 22 059 21 551 21 046 -505 22 248 22 780 23 524 

Muutos   -4,6 %  5,7 % 2,4 % 3,3 % 
 

 Laskelma perustuu Kuntaliiton kuntakohtaiseen verotulojen ennustekehikkoon ja siinä esitet-

tyihin muutosprosentteihin. 

 Talousarviovuoden 2019 pohjana on käytetty vuoden 2018 todennäköistä toteumaa. 

 Vuoden 2020 osalta ei ole huomioitu maakuntauudistusta. 

 Edellä mainitut luvut ovat hyvin epävarmoja etenkin myöhäisempien vuosien osalta (yleinen 

taloudellinen kehitys ja lainsäädäntö vaikuttavat lukuihin). 

 

2.3.3 Valtionosuuksien kehitys 

Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta. Laskentakriteerejä vähennettiin vanhaan 

järjestelmään verrattuna. Uusi järjestelmä painottaa mm. sairastuvuutta ja työpaikkaomavarai-

suutta. Ennakkolaskelmien mukaan valtionosuudet ovat noin 8 375 miljoonaa euroa vuonna 2019 

(8 458 milj. euroa vuonna 2018). Kuntien valtionosuudet vähenevät -83 milj. euroa (-1,0 %, 

15 €/asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019. Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodel-

le 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. €) 

ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot (+224 milj. 

€). Kilpailukykysopimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteen-

                                                      
28 Valtion talousarvioesitys 2019 
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sä -497 milj. € (-91 €/as). Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädytysten takia kunnilta jää 

peruspalvelujen valtionosuutta saamatta 91 milj. euroa vuonna 2019. Peruspalvelujen hintain-

deksin arvo vuodelle 2019 on 1,3 %. Yhteensä hallituskautta eli vuosia 2016-2019 koskevista in-

deksijäädytyksistä johtuen peruspalvelujen valtionosuus on -243 milj. euroa alemmalla tasolla mi-

tä se olisi ilman päätöstä indeksikorotusten jäädyttämisestä. Valtionosuusprosentti nousee 0,03 

prosenttiyksikköä ja on 25,37 vuonna 2019 (25,34 vuonna 2018). 29 Valtionosuudet ovat yksityis-

kohtaisista laskentaperusteista huolimatta yleiskatteellisia eli kunta saa päättää niiden käytöstä 

haluamallaan tavalla. 

Valtionavut kuntatasolla alenevat edellisen vuoden tasosta ja ovat 10,5 mrd. euroa vuonna 2019, 

mikä on 3 % vähemmän kuin vuonna 2018.  

Uusi järjestelmä alentaa Tammelan kunnan valtionosuutta.  Järjestelmään on liitetty tasausjärjes-

telmä, jolla vaikutus rajataan vuosittain enintään 50 euroksi asukasta kohden vuositasolla. Järjes-

telmämuutoksen lisäksi valtionosuutta pienentävät lisäksi hallituksen ns. kehysriihen leikkaukset. 

Tammelan kunnan osalta valtionosuuden pienenemiseen vaikuttaa väestön väheneminen ja kou-

luikäisten lasten väheneminen.  

Tammelan kunta saa viimeisimmän ennakkotiedon (6.11.2018) mukaan valtionosuutta v. 2019 

yhteensä n. 145.294 euroa vähemmän verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon eli laskua on 

1,25 %. Kun vuonna 2018 valtionosuusleikkaus oli 703.007 ja vuonna 2017 746.404 euroa (muu-

tos vuodesta 2016 -5,7 %), on valtionosuuden vähennys huomattava. Valtionosuuksiin on enna-

koitu suunnitelmavuosille 1,25 % reaalinen vähennys. Vuoden 2018 valtionosuuksien lopulliset 

tasot vahvistetaan joulukuussa. Valtionosuuksien määrään liittyy epävarmuutta. Sote- ja maakun-

tauudistuksen seurauksena valtionosuusjärjestelmä uudistuu jälleen vuonna 2020. Soten mah-

dollista vaikutusta talousarvioon ei ole huomioitu suunnitelmavuosille. 

Taulukko Ennuste valtionosuuksien kehityksestä 

 
TP 2017 TA 2018  TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Kunnan peruspalvelujen  
valtionosuus 

13 747 506 12 973 199 12 827 905 12 667 556 12 509 211 

Muut opetus- ja kulttuuritoimen 
valtionosuudet 

-1 448 094 -1 416.906 -1 389 333 -1 371 966 -1 354 816 

Valtionosuudet yhteensä 12 299 412 11 556 293 11 438 572 11 295 590 11 154 395 

 

 OPM:n vuoden 2019 valtionosuus tarkistetaan todellisen oppilasmäärän mukaiseksi vuoden 

lopussa, jolloin se voi vielä muuttua. 

 Arviointivuoden 2019 luvut perustuvat kuntaliiton tietoihin valtion talousarvioesityksestä. Valti-

onosuudet päätetään myöhemmin ja ne muuttuvat vielä jonkin verran (todennäköisesti joulu-

kuussa). 

 Ennakoidut valtionosuudet vuodelle 2019 ovat 11.438.572 euroa. Vuodesta 2018 valtion-

osuuksien arvioidaan laskevan -145.294 euroa, -1,25 % (vertailuluku VM päätös valtionosuuk-

sista 2018). 

 Taloussuunnitelmavuosien 2020-2021 valtionosuudet on laskettu – 1,25 % vähennyksellä 

edelliseen vuoteen verrattuna 

 Valtionosuuslaskelmat perustuvat useisiin eri muuttujiin, oheisessa taulukossa on esitetty vain 

pääluvut laskennasta.  

                                                      
29 Kuntaliitto, 6.11.2018 
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2.3.4 Lainanotto ja investointien kehitys 

Lainanottoa käytetään kunnan investointien rahoittamiseen siten, että kunnan lainamäärä muut-

tuu ennakoidun suunnitelman mukaisesti (vuosittaiset arviot löytyvät rahoituslaskelmasta). Mikäli 

tulos on kuitenkin talousarviossa ennakoitua parempi, ja / tai rakentamisohjelma toteutuu suunni-

teltua suppeampana, niin lainamäärä jää vastaavasti ennakoitua pienemmäksi. 

Tammelan kunnan investointitaso kasvaa merkittävästi lähivuosina. Suunnitelluista investoinneis-

ta suurimpia ovat yhtenäiskouluratkaisu ja ratkaisutavasta riippuen kirjaston uudelleensijoittami-

nen. Vuoden 2019 suunniteltu investointien määrä on 5,589 milj. euroa (brutto) ja suunnitelma-

vuosien investointitasot ovat 8,925 milj. euroa (2020) sekä 7,12 milj. euroa (2021). Vuoden 2019 

ja suunnitelmavuosien investointiohjelma edellyttää sen kattamista täysimääräisenä lainanotolla. 

Alijäämän ja rahoituksen näkökulmasta Tammelan on mahdollista kestää suunnitelmakauden ali-

jäämäiset tulosvuodet, mutta kunta saattaa myöhemmin joutua ratkaisemaan talouden tasapaino-

ongelmat suurilla veronkorotuksilla ellei muuta ratkaisua tulojen ja menojen epätasapainoon löy-

detä. Lainarahoitteisten investointien erityisriskinä ovat myös lainojen korkotasoon liittyvät riskit. 

Palvelualuekohtainen investointisuunnitelma on investointiosassa, luku 6.   
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3 TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN RAKENNE, SITOVUUS, TILIVELVOL-

LISET SEKÄ ARVIOINTISUUNNITELMA  

3.1 Rakenne ja sitovuus 

Käyttötalousosassa määrärahat osoitetaan palvelualueittain siten, että netto on sitova. Talousarvioon hy-

väksytään sitoviksi toiminnan mitattavissa olevat tavoitteet. Tavoitteet johdetaan uusien kehitysohjelmien 

hyötytavoitteista. 

 

Investointiosan määrärahat osoitetaan toimielimille hankeryhmittäin ja hankkeittain siten, että netto on si-

tova. Mikäli investointiryhmän kustannusarvio ylittää hankekohtaisen rajan, sitoo määräraha toimielintä 

hankekohtaisesti. 

 

Investointien hankekohtaiset rajat kunkin toimijan osalta on esitetty hallintosäännössä. 

 

Hankekohtaisten investointien osalta kustannusarvion sisällä tapahtuvat vaihtelut eri suunnitelmavuosien 

välillä ovat sallittuja. 

 

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja -

velvollisuus koskee samalla tavoin sekä määrärahoja että tavoitteita (sitovat tavoitteet). Talousarviomuu-

tokset on pyrittävä tekemään talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Lisäksi 

tehtävittäin on esitetty perusteluja, mitkä eivät ole sitovia vaan ohjeellisia. 

 

3.2 Tilivelvolliset 

Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen joh-

tavat viranhaltijat (itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavat henkilöt). Valtuutetut eivät ole tilivelvol-

lisia. Oheisena luettelo viroista, joita hoitavat viranhaltijat ovat tilivelvollisia: 

 kunnanjohtaja 

 hallintojohtaja 

 sivistystoimenjohtaja 

 varhaiskasvatusjohtaja 

 rehtori 

 koulujen johtajat 

 päiväkodin johtajat 

 vapaa-aikasihteeri 

 kirjastonjohtaja 

 tekninen johtaja 

 kaavoittaja 

 talonrakennusmestari  

 maanrakennusmestari 

 

Käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä päätetään samalla, kuka on vastuussa mistäkin tehtävä-

alueesta. 
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Kunnan talousarvio ja suunnitelmarakenne 
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Toimintatulot Toimintamenot 

Toimintamenot  Poistot 

Toimintakate  

Rahoitustulot ja -menot 

Vuosikate 

Poistot 

Satunnaiset erät 

Tilikauden tulos 

Varaus- ja rahastosiirrot 

Tilikaudenyli-/alijäämä 
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3.3 Arviointisuunnitelma 

Arviointi on oleellinen osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä toiminnan ja palvelujen kehittämisen väline. 

Arvioinnin tuloksena tehtävät johtopäätökset ohjaavat toimintaa, vaikuttavat uusien tavoitteiden asettami-

seen tai entisten tarkistamiseen. Arvioinnin tehtävänä valtuustotasolla on osoittaa strategioiden tarkista-

misen tarpeet ja kehittämisen kohteet. Arviointi on osa kunnan jatkuvaa kehittämisprosessia. Kunnallisen 

arvioinnin tärkein osa on kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet ja niiden arviointi. Tavoitteiden lähtökoh-

tana ovat kunnan strategiat. 

 

Arvioinnin ydin on arvottaminen eli sen osoittaminen, onko jokin asia hyvin vai huonosti, arvokas vai arvo-

ton, hyödyllinen vai hyödytön. Kunnallisessa palvelutoiminnassa koko järjestelmän olemassaolon tarkoi-

tus on kansalaisten peruspalveluista huolehtiminen ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden tuloksellinen 

toiminta. Peruskysymys kunnallisen toiminnan ja tuotettujen palveluiden arvioinnissa on, kuinka hyvin 

kunta onnistuu tehtäviensä hoitamisessa ja järjestämisessä. 

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to-

teutumisen arviointi kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunta suorittaa arviointinsa vertaamalla 

rinnakkain valtuuston hyväksymää talousarviota, kunnanhallituksen allekirjoittamassa tilinpäätöksessä 

olevaa toimintakertomusta sekä omia havaintojaan. Arviointikertomuksen käsittely ja tavoitteiden saavut-

tamisen arviointi kunnanvaltuustossa on tärkeä osa valtuuston suorittamaa tavoitteellista johtamista. Ti-

linpäätös, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus esitetään samassa kokouksessa. 

 

Tammelan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.11.2015 § 55 hyväksynyt uuden kuntastrategian, joka 

on uuden kuntalain mukainen. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet on johdettu kuntastrategian mukais-

ten kehitysohjelmien hyötytavoitteista.  

 

Liite 5 Arviointisuunnitelma 
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4 KÄYTTÖTALOUSOSA  

4.1 Hallinto- ja kehittämispalvelut  

4.1.1 Hallinnon ja talouden palvelualue 

Määrärahat ja tuloarviot 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintatuotot 380 486 423 457 413 118 413 118 413 118 

Toimintakulut -1 940 596 -1 982 532 -1 965 258 -1 935 258 -1 935 258 

Toimintakate -1 560 110 -1 559 075 -1 552 140 -1 522 140 -1 522 140 

      

Poistot ja arvonalentumiset -28 933 -87 417 -41 875 -55 721 -47 152 

 

Suoritteet 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Asukasmäärä 6 156 6 300 6 150 6 100 6 050 

Tarkastuspäivät 8 7 8 8 8 

Kokoukset kpl/Kv 8 10 6 7 7 

Kokoukset kpl/Kh 20 20 12 12 12 

Henkilökuntamäärä 246 260 248 242 242 

Työllistettyjä pitkäaikaistyöttömiä 23 13 15 15 15 

Kuntalisä 1 2 1 1 0 

Perustelut    

Toiminnalliset muutokset: Presidentinvaalit, EU-parlamenttivaalit, Maakuntavaalit 

Henkilöstömuutokset: Neuvotellaan palkka- ja taloushallinnon ratkaisuista 

Investointimenot: Maanhankinta ja pakolliset ohjelmistohankinnat 
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4.1.2 Elinvoiman ja työllisyyden palvelualue 

Määrärahat ja tuloarviot 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintatuotot 133 358 150 550 106 800 106 800 106 800 

Toimintakulut -678 496 -721 243 -714 285 -714 285 -714 285 

Toimintakate -545 138 -570 693 -607 485 -607 485 -607 485 

      

Poistot ja arvonalentumiset -7 -5 -4 -3 -3 

 

Suoritteet 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Maatilojen sukupolvenvaihdos 2 5 5 5 5 

Peltoa viljelyksessä / ha 9 041 9 000 9 000 9 000 9 000 

Toimivat maatilat 196 195 190 185 180 

Peltoalaan perustuvat tukihake-
mukset 

200 190 180 175 170 

Hirvivahinkohakemukset 1 2 2 2 2 

Maatalouden investointi tukihake-
mukset 

11 10 10 10           10 

 

Perustelut 

Henkilöstö:  

Tammelan maaseututoimisto on osa Someron maaseutuyksikköä ja työntekijät ovat Someron 

kaupungin palveluksessa. Maaseutuyksikön työntekijämäärä on eläköitymisten vuoksi pienenty-

nyt kuudesta neljään (1/3) vuonna 2018.  Someron, Forssan ja Tammelan kunnan maaseutupal-

veluiden yhteistoiminta-alueen vuoden 2019 yhteistyöneuvottelut ovat vielä käymättä talousar-

viokirjaa tehtäessä.  
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4.2 Sosiaali -ja terveystoimi  

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut tammelalaisille järjestää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä FSHKY. 

4.2.1 Sosiaalipalvelut  

Määrärahat ja tuloarviot 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintatuotot      

Toimintakulut -8 234 535 -8 080 114 -8 291 000 -8 291 000 -8 291 000 

Toimintakate -8 234 535 -8 080 114 -8 291 000 -8 291 000 -8 291 000 

      

Poistot ja arvonalentumiset -5 165 -3 616 -2 533 -1 773 -1 242 

 

Kotihoidon ja vanhustyön suoritteet   

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Kotihoitokäyntejä, hlöt, 75 v. ja yli  127 120 125 - - 

Kotihoitokäyntejä, hlöt, alle 75 v.  24 25 25 - - 

Kotihoitokäynnit 93 815 91 000 99 000 - - 

Kotisairaanhoitokäynnit 558 600 500 - - 

SHL –kuljetuspalveluasiakkaat 41 45 45 - - 

Omaishoidon tuen saajat  58 50 58 - - 

Tehostettu palveluas. ostopaikat  5 4 5 - - 

Tehostettu palveluas, oma tuotanto 64 60 60 - - 

Tehostettu palveluas. ostopaikat, pv 1 412 1 460 1 800 - - 

Tehostettu palveluas. oma tuotanto, pv 21 613 21 900 18 615 - - 

Tehostettu palveluas, asiakkaat, lkm 85 80 80 - - 

Laitoshoidon hoitopaikat 35 33 32 - - 

Laitoshoidon hoitopäivät 11 413 12 045 11 680 - - 

Lyhytaikaishoitopvt, tehostettu palv.as. 63 20 36 - - 

Lyhytaikaishoitopvt, laitoshoito 5 257 4 800 3 590 - - 

Laitoshoitopv:n nettokust. €/pv 115,06 93  111 - - 

Tehostettu palveluas., oma tuotanto 
hoitopäivän nettokustannus,  €/pv 

86,95 90 95  - - 

Henkilöstömitoitus, laitoshoito  0,60 0,60 0,62 - - 

Henkilöstömitoitus tehostettu palveluas., 
oma tuotanto 

0,56 0,60 0,60 - - 
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Perustelut 

Toiminnalliset muutokset: 

Palvelualueen toiminnan lähtökohtana on toteuttaa ikääntyvälle väestölle ja muille kuntalaisille 

sen vastuualueelle kuuluvat palvelut, ohjaus ja neuvonta voimassa olevan lainsäädännön ja suo-

situsten mukaisesti sekä seudullisten ikäihmisten palveluita koskevien tavoitteiden suuntaisesti. 

Vanhuspalveluiden palvelualueella varaudutaan ikääntymisen lisääntyessä palveluntarpeen kas-

vuun. Kuntalaisten palveluiden tarve yleensä lisääntyy 80 ikävuoden jälkeen. Forssan seudulla 

on 80 - 89 vuotiaita henkilöitä vuonna 2025 14 % enemmän kuin vuona 2015, vastaavasti yli 75 

vuotiaita on 36 % enemmän. Palvelutarpeen kasvuun varautuminen edellyttää palvelurakenteen 

muutosta ja palvelujen painopisteen siirtämistä tukemaan asukkaiden kotona selviytymistä.  

 

Sekä kotihoidossa että asumispalveluissa käynnistetään arviointi- ja kuntoutusjaksot, joissa on 

saavutettu muualla hyviä tuloksia. Kotihoidossa ja lyhytaikaishoidossa vahvistetaan kuntoutusta 

ja tämä edellyttää kuntoutushenkilöstön resurssia kotihoitoon. Osa palvelukeskusten kuntoutus-

henkilöstön työajasta kohdennetaan kotihoitoon. Kotihoidossa tavoitteena on etäkäyntien lisää-

minen palveluvalikkoon. Soveltuvaa teknologiaa kartoitetaan. Omaishoidossa olevien asiakkai-

den lyhytaikaishoitoa on tavoitteena järjestää myös perhehoidossa. Tämä edellyttää sitä, että 

seudulle saadaan perhehoitoa tarjoava toimija. Jotta asiakas- ja palveluprosessia voidaan tiedon 

pohjalta muuttaa, otetaan käyttöön RAI Soft järjestelmä, joka on toimintakyvyn, hoidon laadun ja 

vaikuttavuuden arvioinnin järjestelmä. Palvelusetelillä järjestettäviä palveluja laajennetaan asu-

mispalveluihin. Vanhuspalveluiden palvelualueella henkilöstö on merkittävin resurssi palvelujen 

tuottamisessa.  

 

Henkilöstön kuntoutus- ja arviointiosaamista vahvistetaan. Henkilöstön liikkuvuutta ja sijoittelua 

asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti tehostetaan yli tiimi-, yksikkö- ja kuntarajojen. Yhteistyötä 

Retu yksikön kanssa jatketaan ja kehitetään lyhytaikaisten sijaisuuksien täyttämisessä. Toimin-

nallisena muutoksena jatketaan lyhytaikaishoitoyksiköiden ja päivätoiminnan supistamista juhla-

pyhien aikana ja kesällä. Tavoitteena on sijaistyövoiman saatavuuden takaaminen sekä sijaiskus-

tannusten hillitseminen. Palveluohjauksen tulosyksikössä tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä 

ohjaus- ja neuvontapalveluja. Palveluohjauksessa otetaan käyttöön myös takaisinsoittojärjestel-

mä. Omaishoitajien valmennukseen ja koulutukseen panostetaan myös jatkossa tekemällä yh-

teistyötä oppilaitosten ja omaishoitajaliiton kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Perhehoitoyksikkö 

Kanervan kanssa, jotta FSHKY:n alueelle saataisiin ympärivuorokautista hoitoa tarjoava perheko-

ti, joka voisi tarjota omaishoidettaville hoitoa hoitajan vapaapäivien ajaksi.  

 

Asumispalveluissa tavoitteena on vähentää pitkäaikaisen laitoshoidon osuutta ja siirtää laitoshoi-

toyksiköiden painopistettä arvioivaan ja kuntouttavaan suuntaan. Tämä tarkoittaa arvioinnin ja ly-

hytaikaishoidon prosessin liittämistä vielä selvemmin osaksi 

palvelutarpeen arviointia ja kotihoitoa. Tulosyksikössä jatkuu tehostetun palveluasumisen paikko-

jen muuttaminen kotihoitoa tukevaksi lyhytaikaishoidoksi.  
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Toimeentuloturvan suoritteet  

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimeentulotapaukset/perheet 82 20 70 - - 

Täydentävän toimeentulotuen kust. 
keskim. €/kk 

541 650 800 - - 

Täydentävän toimeentulotuen kus-
tannukset yht. € 

6 492 8 000 9 600 - - 

Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen 
kust. keskim. €/kk 

781 800 1 000 - - 

Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen 
kust. yht. € 

9 377 10 000 12 000 - - 

 

 

Perhepalvelujen suoritteet  

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Perhetyön suoritteiden lukumäärä 3 375 3 000 2 500 - - 

Kotipalvelun suoritteiden lukumäärä 1 229 2 000 2 960 - - 

Uusien yhteydenottojen määrä 
perheneuvolaan 

34 28 30 - - 

Oppilashuollon määräaikojen toteu-
tuminen (%) 

41 100 100 - - 

Huostassa olevien määrä 12 10 10 - - 

Perhehoidon hoitovuorokaudet 3 144 3 000 2 140 - - 

Laitoshoidon hoitovuorokaudet 2 585 2 900 2 550 - - 

Lastensuojeluilmoitusten määrä 153 70 120 - - 

SHL:n ilmoitusten määrä 5 40 40 - - 

Lastensuojelutarpeen selvitysten 
määräaikojen toteutuminen (%) 

99,7 100 100 - - 

Talousarviovuotta seuraaville vuosille ei ole laadittu näistä suoritteista suunnitelmaa. 

Perustelut 

 Toiminnalliset muutokset: 

Palvelualueen tavoitteena on edelleen vuonna 2019 lasten ja perheiden terveyden ja hyvinvoin-

nin edistäminen. Tähän pyritään siten, että lasten ja perheiden käytössä on joustavat ja mo-

niammatillista osaamista ja yhteistyötä hyödyntävät palvelut. Myös sähköisten palvelujen mah-

dollisuuksia pyritään lisäämään. Toiminnan painopistettä siirretään entistä enemmän varhaiseen 

tukemiseen. Sen rinnalla kehitetään lisäksi lastensuojelutyön rakenteita ja sisältöä, jotta myös 

haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten kasvu ja kehitys turvataan riittävällä tavalla. Palve-

lualueen toiminnassa otetaan käyttöön suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti tutkimusnäyttöön 

perustuvia ja vaikuttavaksi todettuja toimintamalleja.  

Palvelualueen toiminnan painopiste on vuonna 2019 perhekeskusmallin rakentaminen. Forssan 

seudun perhekeskus tulee kuulumaan maakunnalliseen perhekeskusverkostoon. Perhekeskuk-

set verkostoivat lapsiperheiden palvelut toimivaksi ja yhteen sovitetuksi kokonaisuudeksi. Äitiys- 

ja lastenneuvola, perheneuvola, lapsiperheiden kotipalvelu, lastenvalvoja ja lapsiperheiden so-
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siaalityö ja perhetyö tulevat kuulumaan Forssan seudun perhekeskuksen verkostoon. Tavoit-

teena on, että perheet saavat jatkossa perhekeskuksen palveluita samasta toimitilasta. Perhei-

den näkökulmasta palvelujen saatavuus helpottuu ja tuen saaminen oikea-aikaisesti lisääntyy. 

Yhteisten toimitilojen myötä perhekeskuksessa toimivien yhteistyö lisääntyy ja palvelujen yh-

teensovittaminen mahdollistuu entistä paremmin. Myös kuntien varhaiskasvatus- ja opetuspal-

velut, järjestöt ja seurakunnat tulevat kuulumaan perhekeskuksen verkostoon. Perhekeskuksen 

kehittämisen myötä erilaiset vanhemmuuden tuen muodot tulevat monipuolistumaan. Verkos-

tomaisen perhekeskuksen toimintatavaksi on maakunnallisestikin valittu Toimiva lapsi- & perhe-

työ.  

Kuntayhtymässä jatketaan edelleen vuonna 2019 toimintamallin koulutuksia, sekä erityisesti im-

plementointia. Palvelualueella on kehitetty vuoden 2018 aikana Meillä lapset puheeksi-

implementoinnin malli. Mallin mukaisia työpajoja järjestetään suunnitelmallisesti kuntayhtymän 

ja kuntien eri yksiköissä. Mallin mukaista implementoinnin tapaa on esitelty valtakunnallista 

Toimiva lapsi- & perhetyötä koordinoiville toimijoille ja se on herättänyt kiinnostusta. Työtapaan 

kuuluu olennaisesti myös lapsiperheiden palveluohjauksen kehittäminen. Perhekeskusmalliin 

kuuluu jatkossa myös neuvolan terveydenhoitajien ja kuntien varhaiskasvatuksen henkilöstön 

yhteistyönä järjestettävä vanhempainryhmätoiminta. Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmän 

keskeisin tavoite on vahvistaa vanhemman mentalisaatiokykyä eli hänen kykyään pohtia sekä 

omia, että vauvan ajatuksia ja tunteita sekä niiden vaikutusta käyttäytymiseen. Lapsiperheiden 

kotipalvelun saatavuutta parannetaan nykyisestä lisäämällä hoitajien määrää kahdella.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lastensuojeluraportin mukaan lapsi– ja perhekohtaisen las-

tensuojelun piirissä olevien lasten määrä on kasvanut erityisesti sijaishuollon osalta valtakunnal-

lisestikin. Sama kehitys näkyy myös Forssan seudulla. Lastensuojelun sisällöllinen ja rakenteel-

linen kehittäminen käynnistyi syksyllä 2018 systeemisen lastensuojelun mallin koulutukseen 

osallistumisella. Mallin käyttöönotto toteutetaan vuoden 2019 aikana. Mallissa pyritään kohti 

vuorovaikutteisempaa ja kohtaavampaa lastensuojelutyötä. Kanta-Hämeeseen ollaan laatimas-

sa suunnitelmaa systeemisen mallin laajamittaisesta käyttöönotosta. Kuntayhtymän lastensuo-

jelun yksikkö on aktiivisesti mukana tässä työskentelyssä. Perhehoitoon sijoitettujen lasten syn-

tymävanhempien ja perhehoitajien tuen muotoja on kehitetty kuntayhtymässä vuoden 2018 ai-

kana. Kehitetyt tuen muodot on otettu käyttöön syksystä alkaen ja niiden käyttöönotto jatkuu. 

Perheoikeudelliset palvelut eli lastenvalvojatoiminta siirtyy vuoden 2019 alusta alkaen maakun-

nalliseen perheoikeudelliseen yksikköön, joka perustetaan Hämeenlinnan kaupungin organisaa-

tioon, jonka toimipiste säilyy Forssassa. Maakunnallisen yksikön perustaminen takaa perheille 

varmemmin palvelun saatavuuden ja lisää mahdollisuuksia kehittää työn sisältöä. 

Perheiden mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluita lisätään. Jo nyt käytössä ollutta Voima-

perheet-vanhempainohjausta jatketaan edelleen niin, että se on jatkossakin kaikkien seudun 4-

vuotiaiden vanhemmille tarjolla. Menetelmä laajenee vuonna 2019 koskemaan myös 3-

vuotiaiden vanhempia kevyempänä versiona. Asiakastietojärjestelmän mobiiliversiota suunnitel-

laan kokeiltavaksi alkuvuodesta 2019.  
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Aikuissosiaalityön suoritteet  

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

MYP –asiakkaat 31 34 25 -  - 

Kuntouttavan työtoiminnan toiminta-
päivät 

2 012 2 400 2 000 - - 

VPL:n mukaiset asumispalvelupäivät 1095 1 460 1 460 1 460 1 460 

VPL:n mukaiset kuljetuspalvelu-
asiakkaat 

63 77 80 81 82 

Henkilökohtaista apua saavat 23 25 32 36 39 

Kehitysvammaisten työtoiminnan 
toimintapäivät 

471 700 400 400 400 

Kehitysvammaisten päivätoiminnan 
toimintapäivät  

1264 1 170(* 1 050 1 050 1 050 

Kehitysvammaisten  asumispalvelu-
päivät 

5588 5 685 5 400 5 400 5 400 

Kehitysvammaisten perhehoitopäivät 377 365 400 400 400 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 
asumispalvelupäivät.  

815 1 095 1 150 1 150 1 150 

Perustelut 

Toiminnalliset muutokset: 

Aikuissosiaalityön palvelualueelle kuuluvat aikuisten sosiaalityön palvelut, terveydenhuollon 

sosiaalityön palvelut, rikos- ja riita-asioiden sovittelu sekä vammaispalvelut sisältäen sekä täy-

dentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyä ja välitystilien hoitamista. 

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä kuntien työllistämispalvelujen 

kanssa. Aikuissosiaalityön tulosyksikön jatkuva painopiste on työttömyyden vähentämiseen liitty-

vien palvelujen kehittäminen yhteistyössä kuntien työllisyyspalvelujen, TE-toimiston ja muiden 

toimijoiden kanssa. Työvoiman palvelukeskuksen toiminta on osa Kanta-Hämeen monialaista 

palvelukeskusta ja MYP:n palveluja kehitetään Kanta-Hämeessä yhteisen johtajan ja johtoryh-

män johdolla.  

 

Kotouttamistyöhön kuuluu kiintiöpakolaisten, turvapaikan saaneiden ja perheenyhdistämisten 

myötä tulleita asiakkaita. Kotouttamistyössä työskentelee kolme työntekijää keskitetysti. Kotout-

tamistyötä tekevät kuitenkin kaikki palvelualueen työntekijät työnjaon mukaisesti. 

Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun tarve on kasvussa ja Forssan seudun hyvoinvointi-

kuntayhtymä on mukana maakunnallisessa mielenterveysasiakkaiden asumispalvelukilpailutuk-

sessa. Keskeisenä painopisteenä on asiakkaiden osallisuuden ja elämänhallinnan tukeminen mm. 

aikuissosiaalityön asumisen ohjaajan tuella. Haasteena aikuissosiaalityössä on muodollisesti pä-

tevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi. Terveydenhuollon sosiaalityön palvelut hoidetaan keski-

tetysti kuten tähänkin asti. Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on Forssan seudun hyvinvointikun-

tayhtymän hallinnoimaa palvelua. Rikos- ja riita-asioiden sovittelun rahoitus tulee THL:ltä. 

 

Päivätoiminnan tarve on kasvamassa koko seudulla. Myös ohjatun ja tuetun asumisen palvelu-

tarve on kasvamassa. Palveluohjaus on keskeisessä roolissa kehitysvammahuollossa ja palvelu 

on keskitetty kolmelle työntekijälle. Forssan seutu on mukana maakunnallisen kuljetuspalvelu-

keskuksen toiminnassa ja kuljetuspalvelujen keskitetystä välityksestä vastaa Tampereen 

Aluetaksi Oy. Maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen välitettäviin kuljetuksiin kuuluvat vaikea-
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vammaisten kuljetukset, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ja terveydenhuoltolain mukaiset 

kiireettömät taksilla tehtävät potilassiirrot. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun palvelutar-

ve on edelleen kasvamassa ja palvelun turvaamiseksi käytetään myös ostopalveluja, jotka on kil-

pailutettu. Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa on paljon subjektiivisia oikeuksia eli 

palvelut on pakko myöntää, mikäli laista tulevat kriteerit asiakkaan kohdalla täyttyvät. Vammais-

palvelujen palvelutarve kasvaa ja myös kalliita erityispalveluja on ostettu tarpeen niin vaatiessa. 

Palvelualueella tehdään yhteistyötä muiden palvelualueiden kanssa, jotta omat yksiköt saadaan 

mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja kalliita ostopalveluita ei tarvita. 

 

4.2.2 Terveydenhuolto 

Määrärahat ja tuloarviot 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintatuotot      

Toimintakulut -10 846 410 -11 404 000 -11 874 000 -11 874 000 -11 874 000 

Toimintakate -10 846 410 -11 404 000 -11 874 000 -11 874 000 -11 874 000 

 

Suoritteet 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä: perusterveydenhuolto   

Avohoito 17 846 16 300 11 163 - - 

Erityistoiminnot 145 115 126 - - 

Vuodeosaston hoitopäivät 418 1 510 1 528 - - 

Suun terveydenhuolto 7 731 8 400 10 145 - - 

      

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä: Forssan sairaala, erikoissairaanhoito  

Poliklinikkakäynnit /yleissairaudet 7 247 7 460 7 395 - - 

Hoitojaksot/yleissairaudet 753 565 572 - - 

Avohoito/mielenterveystyö 2 684 2 900 2 672 - - 

Hoitopäivät/psykiatrian erikoissai-
raanhoito 

384 485 436 - - 

      

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito    

Yleissairauksien erikoissairaanhoito      

   Poliklinikkakäynnit 3 488  -    

   Hoitopäivät 1 750  -    

Psykiatrian erikoissairaanhoito      

   Poliklinikkakäynnit 155  -    

   Hoitopäivät 723  -    

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ei ole pystynyt toimittamaan kuntakohtaisia suoritearvioita. 

 



 

45 

4.3 Sivistyspalvelut  

4.3.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue  

Määrärahat ja tuloarviot 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintatuotot 436 701 324 000 324 300 324 300 324 300 

Toimintakulut -3 355 167 -3 380 883 -3 395 983 -3 019 983 -2 781 983 

Toimintakate -2 918 466 -3 056 883 -3 071 683 -2 695 683 -2 457 683 

      

Poistot ja arvonalentumiset -19 271 -29 470 -20 184 -15 275 -15 207 

 

Suoritteet 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Päiväkodin läsnäolopäivät 32 062 25 000 32 000 32 000 27 000 

Päiväkotipaikat 225 191(* 213 210 180 

Perhepäivähoidon läsnäolopäivät 6 530 9 000 6 500 6 500 6 000 

Perhepäivähoitopaikat 42 46 42 44 40 

Muu päivähoito/ lapsia per  
toimintapäivä 

27 15 20 20 20 

Muu päivähoito/ toimintapäivät 20 19 20 20 20 

Esiopetuksen läsnäolopäivät 11 155 7 000 10 000 10 000 6 000  

Esiopetuspaikat 73 47 60 58 35 

*) Varhaiskasvatuspaikkoja saadaan tuotettua enemmän tarvittaessa. 

Perustelut 

Toiminnalliset muutokset: 

Päiväkotipaikkoja on vähennetty Kirkonkylästä Päiväkoti Haituloista yhden ryhmän verran. Esi-

oppilaat on keskitetty Kirkonkylässä Päiväkoti Haituloihin, jolloin Päiväkoti Taikatassuun saatiin 

enemmän pienempien lasten varhaiskasvatuspaikkoja (päivähoitoon). 

Metsä- ja luontoliikunta esiopetusryhmien ikäjakaumaa laajennettiin mahdollistamaan toiminta 5-

6-vuotiaille (kausi 2018-2019). Selvitetään mahdollisuutta laajentaa toimintaa 3-6-vuotiaille.  

Englanninkielen varhentaminen 4-6-vuotiaille alkoi 1.8.2018 ns. kielisuihkutusperiaatteella viides-

sä ryhmässä. Hanke päättyy toukokuussa 2019. Syyskaudelle (5kk) on varattu englannin opetta-

jan palkka 1 pv/vko. 

Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa (muu päivähoito) on kehitetty uudistamalla toimintaa mm. 

kokopäivätoimintaa nuoremmille koululaisille ja kohdentamalla leikkikenttätoimintaa kysynnän 

mukaisille kohteille.  

Asiakaspalveluiden oston kulut kunnilta ovat nousseet.  

Henkilöstömuutokset: 

Henkilöstöä on vähennetty. Henkilöstön sijoittuminen mitoitetaan lapsiryhmien suhdeluvun mu-

kaan (12:3 ja 21:3) (lakisääteinen 12:3 ja 24:3). Henkilöstön poissaoloihin on varauduttu kolmella 

varahenkilöllä, tarvetta olisi neljälle. Varhaiserityiskasvatuksen toimintaa on uudistettu aloittamal-
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la varhaiserityiskasvatuksen tiimi (vek-tiimi), jossa ohjaavat henkilöstöresurssit kohdennetaan te-

hokkaammin tukea tarvitseville lapsille.    

Varhaiskasvatuslaki 1.9.2018 uudistaa henkilöstön rakennetta: varhaiskasvatuksen opettaja, var-

haiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Uusi laki lisää opettajien ja so-

sionomien rekrytointitarvetta. 

Investointimenot: 

V. 2019: Lelujen uusiminen ja ICT-hankinnat  

 

Muuta: 

Varhaiskasvatus on mukana useammassa valtakunnallisessa hankkeessa (OPH, AVI). 

   

4.3.2 Perusopetuksen palvelualue 

Määrärahat ja tuloarviot 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintatuotot 218 832 180 950 205 160 205 160 205 160 

Toimintakulut -6 522 002 -6 508 079 -6 739 264 -6 739 264 -6 739 264 

Toimintakate -6 303 170 -6 327 129 -6 534 104 -6 534 104 -6 534 104 

      

Poistot ja arvonalentumiset -51 520 -82 641 -90 908 -83 031 -71 826 

 

Suoritteet 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Peruskoululaiset 679 668 641 624 611 

Peruskoulujen opettajat 60 54 52 52 52 

Peruskoulujen kuljetusoppilaat 245 250 260 260 260 

Koulunkäynnin ohjaajat 14 12 12 12 12 

Yhteisten koulujen oppilaat 15 15 16 16 16 

Lukion opiskelijat 110 120 100 110 110 

Perustelut 

Toiminnalliset muutokset: 

Kunnanvaltuuston päätöksen (23.4.2018 § 23) mukaisesti Kaukjärven ja Letkun koulut lopettavat 

toimintansa 1.8.2019 alkaen.  

Myllykylän koulun 6.luokan oppilaat siirtyvät lukuvuoden 2018 alkaessa Koulukeskukselle, järjes-

tely jatkuu edelleen lukuvuonna 2019-2020.  

Letkun ja Kaukjärven koulujen lakkauttamiset heijastuvat koulukuljetuskulujen nousuna. 
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Henkilöstömuutokset: 

Palveluverkon muutos tarkoittaa määräaikaisten opettajien (2-4) ja koulunkäynninohjaajien (1-2) 

työsuhteiden osittaisia päättymisiä. Perusopetuksen palveluverkon muutokset heijastuvat myös 

ruoka- ja puhdistuspalveluhenkilöstön tarpeen vähenemisenä. 
 

Palkkakulut ovat nousseet valtakunnallisesti +3% tämä näyttäytyy henkilöstökulujen nousuna 

henkilöstötarpeen vähenemisestä huolimatta. 

 

Investointimenot: 

Investoinnit painottuvat ICT-hankintoihin sekä oppimisympäristöjen saattamiseen opetussuunni-

telmien edellyttämälle tasolle. Investoinneista noin 60 % kohdentuu ICT-hankintoihin. 

 

Muuta: 

Perusopetuksen hanketoiminta on aktiivista. Hankkeiden kautta perusopetus saa ulkopuolista ra-

hoitusta mm. tasa-arvo, tutor-opettaja ja oppimisympäristö asioiden edelleen kehittämiseen. Uni-

cef-lapsiystävällinen kuntamalli edesauttaa lapsivaikutusten arvioinnin mallin edelleen kehittymis-

tä kuntaan. 

Yhteistyöhankkeet Eerikkilän urheiluopiston kanssa luonto lisää liikettä sekä suunnitelmat liikun-

tapainotteisen perusopetuksen järjestämisen kanssa etenevät ja kehittyvät edelleen. 

 

4.3.3 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue 

Määrärahat ja tuloarviot 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintatuotot 160 543 223 770 137 200 137 200 137 200 

Toimintakulut -1 249 821 -1 239 812 -1 129 717 -1 077 767 -1 057 767 

Toimintakate -1 089 278 -1 016 042 -992 517 -940 567 -920 567 

      

Poistot ja arvonalentumiset -47 438 -64 961 -101 748 -76 143 -70 811 

 

Suoritteet 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Työllistettäviä nuoria 165 140 140 140 140 

Nuorisotyön ohjaustunnit 1 097 1 600 1 500 1 500 1 400 

Kulttuuritilaisuuksiin osallistujat  5 414 5 000 5 000 5 000 5 000 

Kirjastossa käyntejä 32 877 31 000 32 000    32 000    32 000 

Kirjastoaineiston lainat 79 396 80 000 80 000 80 000 80 000 

Ikäihmisten ohjatut kuntosalikäynnit 1 050 1 600   1 400 1 400 1 400 

Musiikkiopiston opiskelijoita 36 38 38 38 38 

Musiikkileikkikoulun ryhmiä 3 2 2 2 2 

Kuvataidekoulun opiskelijoita 24 24 24 24 24 

Kansalaisopiston opiskelijatunnit 6 047 11 500 11 500 11 500 11 500 



 

48 

Perustelut 

Nuorisopalvelut 

Toiminnalliset muutokset:  

Nuorisotoimen iltapäivätoimintaa 3-6 lk oppilaille supistetaan koulujen vähentyessä. Nuorten ke-

sätyömäärärahoja supistetaan nuorten määrän vähentyessä. Ohjattua toimintaa järjestetään 

skeittiparkkiin keväällä 2019.Walkers Wauto tulee kolmen kuukauden ajaksi Tammelaan syksyllä 

2019. Näin Nuorisopalveluja voidaan viedä paremmin kylille, 

Kulttuuripalvelut 

Toiminnalliset muutokset:  

Kulttuuripalveluita joudutaan edelleen supistamaan. Keväällä järjestetään tukkilaistapahtuma 

Saaren Kansanpuistossa. Edelfeltin maalauksesta 130 vuotta, järjestetään tapahtumia Kauko-

lanharjun näkötornilla yhteistyössä 4H-yhdistyksen ja kyläyhdistyksen kanssa. Kulttuurikävelyitä 

ja luentotilaisuuksia jatketaan. 

  

Kirjastopalvelut 2019 

Toiminnalliset muutokset:  

Ei tiedossa olevia muutoksia, vaan valmistaudutaan kirjaston siirtoon kunnantalolle 2020. 

 

Muuta: 

Haetaan ESAVI:sta Yleisten kirjastojen kehittämiseen tarkoitettua valtionavustusta. Avustusha-

kemus koskee kirjastopalvelujen kehittämistä mahdollisten uusien tilojen tuomien mahdollisuuk-

sien myötä, mm. omatoiminen asiointi. 

 

Liikuntapalvelut 

Investointimenot: 

Liikuntakeskuksen alueiden kunnostus. 

Kuntastrategian mukaiset investoinnit sisältää mm. matalankynnyksen äijäryhmän, ohjatut kylillä 

asuvien ikäihmisten kuntosaliryhmät Kunto-Tammessa. 
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4.4 Tekniset palvelut  

4.4.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue  

Määrärahat ja tuloarviot 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintatuotot 306 019 192 910 193 010 193 010 193 010 

Valmistus omaan käyttöön  103 230 70 000 70 000 70 000 

Toimintakulut -1 150 487 -827 866 -970 631 -915 631 -860 631 

Toimintakate -844 468 -531 726 -707 621 -652 621 -597 621 

      

Poistot ja arvonalentumiset -570 690 -633 025 -649 980 -716 668 -889 786 

 

Suoritteet 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Avustettavat tiet / km 297 0 297 297 297 

Hoidettavat puistoalueet / ha 16,3 18,0 17,7 17,7 19,0 

Venesillan leirintäalue / ha 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Kadut ja tiet / km 30,5 30,4 32,5 32,5 32,5 

Metsien hoito / ha 582 591 591 591 591 

Perustelut 

Toiminnalliset muutokset: 

Yksityistieavustusten määräaha on puolitettu (55.000 €). 

Aurauskalusto lähtee liikkeelle, kun lunta kertynyt 5 cm. Edellisen talven 10 cm raja aiheutti pal-
jon palautetta, joten on palattu entiseen lähtörajaan. 

Puistojen hoitotaso pidetään ennallaan. Puistoalueita pyritään hankkimaan kunnan omistukseen 
kehittämissuunnitelman mukaan. 

Henkilöstö: 

Mittamies on jäänyt eläkkeelle. Mittaaja-putkiasentaja huolehtii mittaustehtävistä ja muista yhdys-
kuntatekniikan huoltotehtävistä. Puistojen hoitoon otetaan entiseen tapaan kaksi määräaikaista 
henkilöä kasvukauden ajaksi. 

Investointimenot: 

Erillisen suunnitelman mukaan 
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4.4.2 Kiinteistöjen palvelualue 

Määrärahat ja tuloarviot 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintatuotot 2 323 956 2 414 904 2 368 523 2 368 523 2 368 523 

Toimintakulut -1 958 059 -1 895 144 -1 853 471 -1 814 971 -1 752 971 

Toimintakate 365 897 519 760 515 052 553 552 615 552 

      

Poistot ja arvonalentumiset -831 168 -893 343 -854 561 -876 146 -1 042 335 

 

Suoritteet 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimitilat / m2 21 100 22 108 20 791 20 791 20 791 

Asunnot / m 2  6 454 5 676 5 676 5 676 5 676 

Muut tilat / m 2  2 877 2 877 2 877 2 877 2 877 

Perustelut 

Toiminnalliset muutokset: 

Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan suunnitelmien mukaan. 

Yhtenäiskoulua suunnitellaan ja mahdollinen rakentaminen kilpailutetaan. 

Kaukjärven koulun lakkautus vähentää toimitiloja 694 m2 ja Letkun koulun lakkautus 623 m2 
kevätlukukauden jälkeen. 

Tarpeettomiksi jääneistä tiloista pyritään pääsemään eroon mahdollisimman pian. 

Henkilöstö: 

Kevätlukukauden jälkeen Kaukjärven koulun laitosmies siirtyy entisellä työajalla teknisen toimen 
rakentamistehtäviin ja Letkun koulun lakkautus vähentää Riihivalkaman koulun laitosmiehen työ-
aikaa. 

Maalari on jäänyt eläkkeelle ja toimi on toistaiseksi avoin. Toinen kirvesmies tekee 50 % työaikaa. 

Investointimenot: 

Erillisen suunnitelman mukaan.  
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4.4.3 Kaavoituksen ja lupien palvelualue 

Määrärahat ja tuloarviot 

 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintatuotot 89 001 96 500 101 500 106 500 106 500 

Toimintakulut -460 659 -456 345 -460 149 -460 149 -460 149 

Toimintakate -371 658 -359 845 -358 649 -353 649 -353 649 

      

Poistot ja arvonalentumiset -132 630 -76 789 -55 380 -53 344 -59 814 

 

Suoritteet 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Rakennusluvat 136 160 150 160 160 

Poikkeamisluvat 14 15 15 15 15 

Maa-ainesluvat 3 2 2 2 2 

Ympäristöluvat 2 2 2 2 2 

Suunnittelutarveratkaisut 0 3 3 3 3 

Ilmoitukset / muutospiirustukset 56 110 90 90 90 

Perustelut 

Toiminnalliset muutokset: 

Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi siirretään perustettavaan seudulliseen yksikköön vuoden 
2019 alusta. 

Henkilöstö: 

Kolmen henkilön vähennys vuoden 2019 alusta, kun seudullinen rakennusvalvonta ja ympäris-
tönsuojelu toteutuu. Suunnitteluapulainen, joka on tehnyt 50 %:sta työaikaa, eläköityy. Tointa ei 
täytetä. 

Investointimenot: 

Vesistöjen kunnostukseen sekä Pyhäjärven-Kuivajärven niittoihin on varauduttu edellisten vuo-
sien tapaan. Lisäksi on varattu kuntaosuutta Ilmetynjoen ja Loimijoen yhteistyöhankkeisiin. 
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4.4.4 Ruuan ja puhdistuksen palvelualue 

Määrärahat ja tuloarviot 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintatuotot 1 989 992 2 051 142 2 151 233 2 151 233 2 151 233 

Toimintakulut -1 974 831 -1 921 260 -1 999 610 -1 935 610 -1 880 610 

Toimintakate 15 161 129 882 151 623 215 623 270 623 

      

Poistot ja arvonalentumiset -27 992 -32 076 -25 869 -23 595 -16 706 

  

Suoritteet  

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Koulukeskuksen keittiö 124 000 125 600 125 000 125 000 125 000 

Portaan keittiö 15 700 14 000 14 000 14 000 14 000 

Ruisluodon keittiö 153 300 156 000 156 000 156 000 156 000 

Teuron keittiö 4 100 3 200 3 200 3 200 3 200 

      

Siivottavat alat /m2 20 500 20 500 19 200 19 200 19 200 

Perustelut 

Toiminnalliset muutokset: 

Kaukjärven koulun ja Letkun koulun keittiöiden toiminta ja toimitilojen siivous päättyy kevätluku-
kauden jälkeen. 

Henkilöstö: 

Kaukjärven koululta ja Letkun koululta lakkaavat ruoka- ja puhdistuspalvelujen työntekijöiden toi-
met (yhteensä 2 hlöä) kevätlukukauden jälkeen.  

Muuta: 

Ruoka- ja puhdistuspalveluissa on paljon määräaikaisia työntekijöitä, joita ei ole vakinaistettu 
kouluverkon ja keskuskeittiöasian keskeneräisyyden vuoksi. 
Ruokapalveluissa tehtäviä säästöjä ei kohdisteta lähiruoan käyttöön. 
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4.4.5 Vesihuollon palvelualue 

Määrärahat ja tuloarviot 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintatuotot 842 108 844 440 863 890 883 890 883 890 

Toimintakulut -518 313 -447 279 -556 361 -556 361 -556 361 

Toimintakate 323 795 397 161 307 529 327 529 327 529 

      

Poistot ja arvonalentumiset -321 813 -347 053 -337 115 -396 942 -439 959 

      

Suoritteet 

 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Vesimäärä / m3      

Verkostoon pumpattu 311 918 300 000 300 000 300 000 300 000 

 Laskutettu 304 023 280 000 290 000 290 000 290 000 

Jätevesimäärä / m3      

Jätevedenpuhdistamolle pumpattu 253 874 210 000 210 000 210 000 210 000 

Laskutettu 189 059 175 000 175 000 175 000 175 000 

Perustelut 

Toiminnalliset muutokset: 

Etäluettavien vesimittarien luennassa siirrytään pääosin autoluennasta jatkuvatoimiseen luentaan, 
jolla kiinteistöiltä saadaan mahdolliset vuoto-, yms. havainnot välittömästi. 

Henkilöstö: 

Vesilaitosta hoitava laitosmies jää eläkkeelle. Mittaaja-putkiasentaja huolehtii tämän jälkeen vesi-
laitoksen hoidosta. 

Investointimenot: 

Erillisen suunnitelman mukaan. 
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4.5 Yhteenvetotaulukko 

  TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

      Toimintatuotot 6 880 998 6 902 623 6 864 734 6 889 734 6 889 734 

Valmistus omaan käyttöön 0 103 230 70 000 70 000 70 000 

Toimintakulut -38 889 378 -38 864 557 -39 949 729 -39 334 279 -38 904 279 

Toimintakate -32 008 380 -31 858 704 -33 014 995 -32 374 545 -31 944 545 

 

     

Poistot ja arvonalentumiset -2 036 627 -2 250 396 -2 180 157 -2 298 641 -2 654 841 

 

 

4.6 Sisäiset erät 

  TA 2018 TA 2019 

Puhdistuspalvelut 476 322 487 534 

Ruokapalvelut 761 208 851 130 

Toimitila- ja talonmiespalvelut 938 362 876 963 

ICT-palvelut (sis. puhelinmenot) 276 524 293 573 

Posti- ja  kuriiripalvelut 13 970 7 895 

Painatukset 14 217 10 560 

Vesimaksut 23 580 24 800 

Jätemaksut 38 860 45 090 

Yhteensä 2 543 043 2 597 545 
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5 TULOSLASKELMAT   

5.1 Tuloslaskelma 2019  

    TP 2017 TA 2018 TA 2019 

Toimintatuotot 
   

 
Myyntituotot 3 863 187 4 000 931 4 053 232 

 
Maksutuotot 508 057 455 100 404 850 

 
Tuet ja avustukset 252 165 204 200 192 250 

 
Muut toimintatuotot 2 173 028 2 242 392 2 214 402 

 
Toimintatuotot yhteensä 6 796 437 6 902 623 6 864 734 

Valmistus omaan käyttöön 84 561 103 230 70 000 

Toimintakulut 
   

 
Henkilöstökulut -10 162 668 -10 127 746 -10 296 353 

 
Palvelujen ostot -25 110 118 -25 419 685 -26 258 279 

 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 977 734 -1 898 528 -1 882 613 

 
Avustukset -754 862 -555 800 -675 300 

 
Muut toimintakulut -883 996 -862 798 -837 184 

Toimintakulut yhteensä -38 889 378 -38 864 557 -39 949 729 

TOIMINTAKATE -32 008 380 -31 858 704 -33 014 995 

Verotulot 22 059 522 21 551 000 22 248 000 

Valtionosuudet 12 299 412 11 556 293 11 438 572 

Rahoitustuotot ja -kulut 
   

 
Korkotuotot 6 129 1 900 1 600 

 
Muut rahoitustuotot 41 744 25 881 31 181 

 
Korkokulut -56 264 -65 000 -65 000 

 
Muut rahoituskulut -21 714 -21 381 -21 381 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -30 105 -58 600 -53 600 

VUOSIKATE 2 320 449 1 189 989 617 977 

Poistot ja arvonalentumiset 
   

 
Suunnitelman mukaiset poistot -2 036 536 -2 250 396 -2 180 157 

 
Arvonalentumiset 

   
TILIKAUDEN TULOS 283 914 -1 060 407 -1 562 180 

Poistoeron lisäys tai vähennys 117 159 112 912 109 172 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 401 073 -947 495 -1 453 008 

 

  



 

56 

 

5.2 Tuloslaskelma 2018-2021 

  TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintatuotot 6 902 623 6 864 734 6 889 734 6 889 734 

 

 -0,5 % 0,4 % 0,0 % 

Valmistus omaan käyttöön 103 230 70 000 70 000 70 000 

 
 

-32,2 % 0,0 % 0,0 % 

Toimintakulut -38 864 557 -39 949 729 -39 334 279 -38 904 279 

 
 

2,79 % -1,54 % -1,09 % 

TOIMINTAKATE -31 858 704 -33 014 995 -32 374 545 -31 944 545 

 
 

3,6 % -1,9 % -1,3 % 

Verotulot 21 551 000 22 248 000 22 780 000 23 524 000 

 
 3,2 % 2,4 % 3,3 % 

Valtionosuudet 11 556 293 11 438 572 11 295 590 11 154 395 

 

 -1,0 % -1,2 % -1,3 % 

Rahoitustuotot ja -kulut     

Korkotuotot 1 900 1 600 1 600 1 600 

 
 

-15,8 % 0,0 % 0,0 % 

Muut rahoitustuotot 25 881 31 181 31 181 31 181 

 
 

20,5 % 0,0 % 0,0 % 

Korkokulut -65 000 -65 000 -120 000 -200 000 

 
 

0,0 % 84,6 % 66,7 % 

Muut rahoituskulut -21 381 -21 381 -21 381 -21 381 

 
 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 

VUOSIKATE 1 189 989 617 977 1 592 445 2 545 250 

 
 

-48,1 % 157,7 % 59,8 % 

Poistot ja arvonalentumiset     

Suunnitelman mukaiset poistot -2 250 396 -2 180 157 -2 298 641 -2 654 841 

 

 
-3,1 % 5,4 % 15,5 % 

TILIKAUDEN TULOS -1 060 407 -1 562 180 -706 196 -109 591 

 
 

47,3 % -54,8 % -84,5 % 

Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 112 912 109 172 105 868 102 939 

 
 

-3,3 % -3,0 % -2,8 % 

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -947 495 -1 453 008 -600 328 -6 652 

 
 

53,4 % -58,7 % -98,9 % 
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6 INVESTOINTIOSA  

  TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

      
KUNNANHALLITUS 

     
Investointimenot -226 049 -194 000 -175 000 -150 000 -125 000 

Investointitulot 80 694 10 000 10 000 10 000 10 000 

Investoinnit netto -145 355 -184 000 -165 000 -140 000 -115 000 

      
SIVISTYSLAUTAKUNTA 

     
Investointimenot -600 126 -500 000 -95 000 -135 000 -50 000 

Investointitulot 123 420 120 000 
   

Investoinnit netto -476 706 -380 000 -95 000 -135 000 -50 000 

      
TEKNINENLAUKUNTA 

     
Investointimenot -1 030 917 -1 389 000 -4 153 500 -8 034 000 -6 205 000 

Investointitulot 
     

Investoinnit netto -1 030 917 -1 389 000 -4 153 500 -8 034 000 -6 205 000 

      
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA  

     
Investointimenot -41 347 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 

Investointitulot 2 581 
    

Investoinnit netto -38 767 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 

      
VESILAITOS  

     
Investointimenot -232 437 -1 120 000 -1 126 000 -600 000 -700 000 

Investointitulot 
     

Investoinnit netto -232 437 -1 120 000 -1 126 000 -600 000 -700 000 

      
YHTEENVETOTAULUKKO 

     
Investointimenot -2 130 877 -3 243 000 -5 589 500 -8 959 000 -7 120 000 

   72,4 % 60,3 % -20,5 % 

Investointitulot 206 695 130 000 10 000 10 000 10 000 
   -92,3 % 0,0 % 0,0 % 

Investoinnit netto -1 924 182 -3 113 000 -5 579 500 -8 949 000 -7 110 000 
   79,2 % 60,4 % -20,5 % 
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7 RAHOITUSOSA   

  TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

      Toiminnan rahavirta 

       Vuosikate 2 320 450 1 189 989 617 977 1 592 445 2 545 250 

  Tulorahoituksen korjauserät -54 027 
    

 
     

Investointien rahavirta 
     

  Investointimenot -2 130 876 -3 243 000 -5 589 500 -8 959 000 -7 120 000 

  Rahoitusosuudet investointimenoihin 126 001 120 000 

 
  

  Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot 90 292 10 000 10 000 10 000 10 000 

Toiminnan ja investointien rahavirta 351 840 -1 923 011 -4 961 523 -7 356 555 -4 564 750 

 
     

Rahoituksen rahavirta 
     

Antolainauksen muutokset 
     

  Antolainasaamisten vähennykset 133 244 
    

Lainakannan muutokset 
     

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 
 

3 000 000 6 300 000 9 500 000 6 000 000 

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys     -846 994 -896 994 -1 126 994 -1 556 994 -2 406 000 

  Lyhytaikaisten lainojen muutos 300 000 
    

Muut maksuvalmiuden muutokset 629 339 
    

Rahoituksen rahavirta 215 589 2 103 006 5 173 006 7 943 006 3 594 000 

 
     

Rahavarojen muutos 567 429 179 995 211 483 586 451 -970 750 

 
     

Kassavarat 31.12. 1 007 604 1 187 599 1 399 082 1 985 533 1 014 783 

Kassavarat 1.1. 440 175 1 007 604 1 187 599 1 399 082 1 985 533 

 
     

Investointien tulorahoitusprosentti 115,7 % 38,1 % 11,1 % 17,8 % 35,7 % 
 

     Lainakanta 8 079 970 8 182 975 13 355 981 21 298 987 24 892 987 

Lainat/as 1 313 1 299 2 172 3 492 4 115 

Lainanhoitokate 2,6 1,3 0,6 1,0 1,1 
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8 TALOUSARVION JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO  

  

Sitovuus (* Määrärahat Tuloarviot 

KÄYTTÖTALOUSOSA 
   Toimielin  
   

 
Hallinnon ja talouden palvelualue N 1 965 258 413 118 

 
Elinvoiman ja työllisyyden palvelualue N 714 285 106 800 

 
Varhaiskasvatuksen palvelualue N 3 395 983 324 300 

 
Sosiaalipalvelut N 8 291 000  

 
Terveydenhuolto N 11 874 000  

 
Perusopetuksen palvelualue N 6 739 264 205 160 

 
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue N 1 129 717 137 200 

 
Yhdyskuntatekniikan palvelualue N 970 631 263 010 

 
Kiinteistöjen palvelualue N 1 853 471 2 368 523 

 
Kaavoituksen- ja lupien palvelualue N 460 149 101 500 

 
Ruoka- ja puhdistuspalvelut N 1 999 610 2 151 233 

 
Vesihuollon palvelualue N 556 361 863 890 

   

  

TULOSLASKELMAOSA 
 

  

 
Verotulot N  22 248 000 

 
Valtionosuudet N  11 438 572 

 
Korkotulot N  1 600 

 
Muut rahoitustulot N  31 181 

 
Korkomenot N 65 000  

 
Muut rahoitusmenot N 21 381  

  

   

INVESTOINTIOSA 
 

  

 
Investoinnit yhteensä N 5 589 500 10 000 

   

  

RAHOITUSOSA 
 

  

Lainakannan muutokset 
 

  

 
Pitkäaikaisten lainojen lisäys N  6 300 000 

 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys N 1 126 994  

Vaikutus maksuvalmiuteen 
 

211 483  

  

   

TALOUSARVION LOPPUSUMMA 
 

46 964 087 46 964 087 

     

*) N= sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B= bruttomääräraha/-tuloarvio 
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9 VESILAITOKSEN LASKELMAT 

9.1 Vesilaitoksen tuloslaskelma 

(sisäiset ja ulkoiset) TP 2017 TA 2018 TA 2019 

    Liikevaihto 841 952 844 440 863 890 

    Liiketoiminnan muut tuotot 156 
  

    Materiaalit ja palvelut 
      Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
         Ostot tilikauden aikana -63 611 -56 300 -60 300 

      Palvelujen ostot -385 550 -304 656 -390 334 

Materiaalit ja palvelut yhteensä -449 161 -360 956 -450 634 

    Henkilöstökulut 
      Palkat ja palkkiot  -44 952 -60 550 -77 680 

   Henkilöstösivukulut 
         Eläkekulut -8 074 -10 760 -13 420 

      Muut henkilösivukulut -1 868 -2 270 -2 860 

Henkilöstökulut yhteensä -54 894 -73 580 -93 960 

    Poistot ja arvonalentumiset 
      Suunnitelman mukaiset poistot -321 813 -347 053 -337 115 

    Liiketoiminnan muut kulut -14 258 -12 743 -11 767 

    Liikeylijäämä 1 982 50 108 -29 586 

    Rahoitustuotot ja -kulut 
      Muut rahoitustuotot 388 

     Korkokulut -53 
     Korvaus pääomasta -21 381 -21 381 -21 381 

Rahoitustuotot - ja kulut yhteensä -21 046 -21 381 -21 381 

    Ylijäämä ennen satunnaisia eriä -19 064 28 727 -50 967 

    Ylijäämä ennen varauksia -19 064 28 727 -50 967 

    
    Tilikauden yli-/alijäämä -19 064 28 727 -50 967 
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9.2 Vesilaitoksen rahoituslaskelma 

  TA 2018 TA 2019 

Toiminnan rahavirta 
 

 

  Liikeylijäämä (-alijäämä) 50 108 -29 586 

  Poistot ja arvonalentumiset 347 053 337 115 

  Rahoitustuotot ja -kulut -21 381 -21 381 

 
375 780 286 148 

  

 

Investointien rahavirta 
 

 

  Investointimenot -1 120 000 -1 126 000 

Toiminnan ja investointien rahavirta -744 220 -839 852 

  

 

Rahoituksen rahavirta 
 

 

  Muut maksuvalmiuden muutokset 744 220 839 852 

Rahoituksen rahavirta 744 220 839 852 

  

 

Rahavarojen muutos 0 0 
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LIITTEET 
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Toimialat ja niiden palvelualueet tilikartan mukaan   Liite 1 

Hallinto- ja kehittämispalvelut 

 
Hallinnon ja talouden palvelualue 

  
Vaalit 

  
Tarkastustoimi 

  
Hyvinvointipalvelut 

  
Hallinto- ja toimistopalvelut 

  
Henkilöstö- ja työnantajapalvelut 

  
Työhyvinvointipalvelut 

  
Talous- ja hankintapalvelut 

  
Tieto- ja arkistohallintopalvelut 

   

 

Elinvoiman ja työllisyyden palvelualue 

  
Elinvoimapalvelut 

  
Työllisyyspalvelut 

   

Sosiaali- ja terveystoimi 

 

Sosiaalipalvelut    (Palveluista vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä) 

   

 

Terveydenhuolto  (Palveluista vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä) 

   

Sivistyspalvelut 

 

Varhaiskasvatuksen palvelualue 

  
Varhaiskasvatuksen hallinto 

  
Päiväkodit 

  
Perhepäivähoito 

  
Lasten kodinhoitotuki 

  
Muu päivähoito 

  
Esiopetus 

   

 
Perusopetuksen palvelualue 

  
Koulutoimen hallinto 

  
Koulut 

  
Muu opetus 

  
Toinen aste 

  
Lukio-opetus 

   

 
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue 

  
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut 

  
Kansalaisopisto 

  
Taiteen perusopetus 
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Tekniset palvelut 

 
Kiinteistöjen palvelualue 

  
Tilapalvelut/Kiinteistönhoitopalvelut 

  
Asumispalvelut 

  
Muiden tilojen vuokraus 

  
Ulkopuolisille tehtävät työt 

   

 

Yhdyskuntatekniikan palvelualue 

  
Mittaus- ja paikkatietopalvelut 

  
Maa-alueiden kehittämis- ja ylläpitopalvelut 

  
Kunnallistekniset palvelut 

   

 

Kaavoituksen- ja lupien palvelualue 

  
Kaavoituspalvelut 

  
Rakennusvalvonnan palvelut 

  
Ympäristöpalvelut 

   

 

Ruoan- ja puhdistuksen palvelualue 

  
Ruokapalvelut 

  
Puhdistuspalvelut 

   

 

Vesihuollon palvelualue 

  
Vesilaitos 

  
Viemärilaitos 
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Käyttötalousosan liittyminen tuloslaskelmaan    Liite 2 

 

    KUNNAN TULOSLASKELMAOSA 

  
     

 

                              KUNNAN INVESTOINTIOSA 

 

 

 

 

 

       KUNNAN RAHOITUSOSA 

  

 
     Toimintatulot 

      Valmistus omaan käyttöön 

      Toimintamenot 

      Toimintakate 

      Verotulot 

      Valtionosuudet 

      Rahoitustulot ja –menot 

      Vuosikate 

      Poistot ja arvonalennukset 

      Satunnaiset erät 

      Tilikauden tulos 

Toiminnan rahavirta 

  Vuosikate 

  Satunnaiset erät 

  Tulorahoituksen korjauserät 

Investointien rahavirta 

  Investointimenot 

  Rahoitusosuudet investointimenoihin 

  Omaisuuden myyntitulot 

Toiminnan ja investointien rahavirta 

 

Rahoituksen rahavirta 

Antolainauksen muutokset 

  Antolainasaamisten lisäykset 

  Antolainasaamisten vähennykset 

Lainakannan muutokset 

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys 

  Lyhytaikaisten lainojen muutos 

Oman pääoman muutokset 

Vaikutus maksuvalmiuteen 

 

 

    

    TOIMIELIN A 

 
Hanke 2 

   

    Hanke 1 

 

   Kustannusarvio 

   Investointimenot 

   investointitulot 
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Tunnuslukujen määritelmiä     Liite 3 

Tuloslaskelman keskeiset käsitteet 

Toimintakate 

Ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. 

 

Vuosikate 

Kuvaa kunnan kokonaistulorahoitusta. 

Ilmoittaa riittäkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut 

eli pysyvien vastaavien (aikaisempi nimitys käyttöomaisuus) poistot. 

 

Tilikauden tulos 

Kertoo kunnan tilikauden jaksotettujen tulojen ja menojen erotuksen, joka lisää tai vähentää varauksia tai 

vapaata omaa pääomaa. 

 

Tuloslaskelman tunnusluvut 

Toimintatuotot/toimintakulut, % 

Kuinka paljon toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä 

muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla  

Vuosikate, % 

100 x (vuosikate/toimintatuotot + verotulot + valtionosuudet) 

Vuosikate/poistot, % 

100 x vuosikate/poistot ja arvonalentumiset 

Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan pitää 

pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. 

Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähen-

tämällä hankintamenosta valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet. 

Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot. 

Myös nämä väittämät pitävät paikkansa vain, jos poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointita-

soa. Jos vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko. 

Vuosikate, 1000 € ja €/asukas 

Kuinka paljon talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen 

kattamiseen. 

 

Rahoituslaskelman tunnusluvut 

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta 

Rahoituslaskelman välitulos toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positii-

vinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen ly-

hennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja jou-

dutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. 
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Toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän 

avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitus-

vaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja inves-

tointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. 

 

Investointien tulorahoitus, % 

100 x vuosikate/investointien omahankintameno 

Investointien tulorahoitus –tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoi-

tettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt ra-

hoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavaro-

jen määrää vähentämällä. 

 

Pääomamenojen tulorahoitus, % 

100 x vuosikate / (investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) 

Pääomamenojen tulorahoitus –tunnusluku osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahan-

kintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. 

 

Lainanhoitokate 

(vuosikate + korkokulut) /(korkokulut + lainanlyhennykset) 

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten 

maksuun. 

 

Kassan riittävyys (pv) 

365 x rahavarat 31.12./kassasta maksut tilikaudella 

Tunnusluku kuvaa kunnan maksuvalmiutta ja se ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kat-

taa kunnan rahavaroilla. 
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Investointiosan ja tuloslaskelman liittyminen rahoitusosaan Liite 4 

  

  
TULOSLASKELMA   INVESTOINTIOSA 

       
       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  RAHOITUSOSA 

TOIMIELIN A 

Varsinainen toiminta 

Toimintatulot 

Valmistus omaan käyttöön 

Toimintamenot 

Toimintakate 

Verotulot 

Valtionosuudet 

Rahoitustulot ja –menot 

Vuosikate 

Poistot ja arvonalentumiset 

Satunnaiset erät 

Tilikauden tulos 

Toiminnan rahavirta 

Tulorahoitus 

Vuosikate 

Satunnaiset erät 

Tulorahoituksen korjauserät 

Investointien rahavirta 

Investointimenot 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 

Toiminnan ja investointien rahavirta 

Rahoituksen rahavirta 

Antolainauksen muutokset 

Antolainasaamisten lisäykset 

Antolainasaamisten vähennykset 

Lainakannan muutokset 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 

Lyhytaikaisten lainojen muutos 

Oman pääoman muutokset 

Vaikutus maksuvalmiuteen 

Hanke 2 
Hankeryhmä 2 

Hanke 1 

Hankeryhmä 1 

Kustannusarvio 

Menot 

Tulot 

 



 

69 

Tammelan kunnan arviointisuunnitelma 2019 - 2022 Liite 5 

ASIAKIRJA  ARVIOIJA MENETTELY* AIKATAULU** 

Kuntastrategia Valtuusto Kuntastrategian tarkistus: valtuuston 
päätös 

valtuustokausittain 

Talousarvio ja -suunni-
telma /toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet 

Valtuusto Keskeisimmät tavoitetasot asetetaan 
kuntastrategian tarkistamisen yhtey-
dessä 

Arvioidaan osavuosikat-
sauksissa 
 

Tilinpäätös / toimin-
nalliset ja taloudelliset 
tavoitteet 

Valtuusto Valtuuston arviointitilaisuus: hallituksen 
ja lautakuntien puheenjohtajat ja johta-
vat viranhaltijat raportoivat, myös tar-
kastuslautakunta paikalla 
 
Tilinpäätöskäsittely 

Huhti- / toukokuu 
 
 
 
 
Kesäkuussa 

Talousarvio ja -suunni-
telma 
Tilinpäätös / toimin-
nalliset ja taloudelliset 
tavoitteet 

Tarkastus-
lautakunta 

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan 
tarkastussuunnitelman mukainen arvi-
ointi ja tilintarkastus. 

Huomiota voidaan kiinnittää tavoittei-
den toteutumisen lisäksi toiminnan, 
toimintatapojen sekä palvelujen järjes-
tämisen tarkoituksenmukaisuuteen 

Sovitetaan kunnanhallituksen ja hallin-
tokuntien oman sisäisen valvonnan ja 
itsearvioinnin aikatauluihin 

Tarkastuslautakunta jättää arviointiker-
tomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
viimeistään kaksi viikkoa ennen val-
tuustokäsittelyä 

Talousarviovuoden aikana 
ja sitä seuraavan vuoden 
alkuvuoden aikana talous-
arviovuoden osalta 

Tilinpäätös / 
toiminnalliset ja talou-
delliset tavoitteet 
 
 
 
Tilinpäätös 
 
 
Talousarvio ja  
–suunnitelma 

Kunnan-
hallitus 

Lautakuntien edellisen talousarviovuo-
den toiminnan tuloksellisuuden arviointi 
normaalissa kokouksessa. Samoin 
soveltuvin osin konserniyhteisöjen osal-
ta 

Tilinpäätöksen laatiminen 
-toimintakertomus 

Osavuosikatsaus kvartaaleittain 

Tuloslaskelmat kuukausittain 

Helmi-/maaliskuu 
 
 
 
 
 
Allekirjoitus maaliskuussa 
 
 
Touko-, elo- joulu- ja hel-
mikuu. 
 

Käyttösuunnitelmat/ 
toiminnalliset ja talou-
delliset tavoitteet 

Talousarvio ja -suunni-
telma 

Lautakunnat Lautakunnan oma itsearviointi 

Lautakunnan tilinpäätösosioiden ja 
toimintakertomuksen hyväksyminen 

Lautakunnan osavuosikatsaus 

Tammi-/helmikuu 
 
 
Elokuu 

Viranhaltijatason käyt-
tösuunnitelmat 

Esimiehet Kehityskeskustelut ja työsuorituksen 
arviointi 

Kerran vuodessa 

 

*) arviointia tehdään valtuuston talousarviossa ja kunnanhallituksen/lautakuntien käyttösuunnitelmassa asetta-

miin arviointikriteereihin ja tavoitteisiin nähden 


