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2. Talouden arviointi ja toiminta-

kertomus 
 

Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat 

 

Valtuustoon nähden sitovia eriä käyttötalous-

osassa ovat tulosalueen toimintatuotot, val-

mistus omaan käyttöön sekä toimintakulut. 

 

Olennaiseksi katsottavia määrärahojen ylityk-

siä tai tuloarvioiden alituksia ei toteutunut. 

Kunnan tasolla (pl. liikelaitos) käyttötalouden 

toimintamenot olivat 115,6 milj. euroa, mikä 

alitti talousarvion 2,8 milj. eurolla. Edelliseen 

vuoteen verrattuna toimintamenot kasvoivat 

noin 2,0 %.  

 

Kunnanhallituksen toimintakate alittui talous-

arvioon nähden n. 443 tuhatta euroa, toteuma 

oli -5,85 %. Suurimpia poikkeamia tulosalueta-

solla olivat esimerkiksi henkilöstöpalvelujen 

toimintakatteen alittuminen 107 tuhatta euroa 

(toteuma -8,42 %), työllistämisen toimintakat-

teen alittuminen 112 tuhatta euroa (-7,08 %) ja 

kuntakehityksen toimintakatteen alittuminen 

69 tuhatta euroa (-9,39 %) suhteessa talousar-

vioon. 

 

Teknisen lautakunnan toimintakate ylittyi ta-

lousarvioon nähden 86 tuhatta euroa (20,86 

%). Keskeisiä syitä poikkeamiin olivat esimer-

kiksi liikuntapalveluiden talousarvioylitys 95 

tuhatta euroa (11,80 %), joka johtui muun mu-

assa koronaepidemian vaikutuksesta liikunta-

palveluiden toimintatuottoihin, sekä tila- ja 

aluepalveluiden talousarvion toteutuminen 

360 tuhatta euroa (19,85 %) ennakoitua hei-

kompana. Tulosaluekohtaisesti maaseutupal-

veluiden osalta talousarvion alitus oli suhteelli-

sesti suurin, sillä toimintakate toteutui 122 % 

ennakoitua heikompana.  

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan 

käyttötalouden toimintakate alittui muutosta-

lousarvioon nähden n. 734 tuhatta euroa (-

1,34 %).  Yksi keskeinen syy talousarvion alittu-

miseen oli terveyspalveluiden toimintakatteen 

alitus n. 1,2 milj. eurolla (-3,66 %) muutettuun 

talousarvioon nähden. Talousarvioalitus johtui 

erityisesti merkittävästä kulualituksesta. Ko-

ronapandemian vuoksi ryhmämuotoisissa pal-

veluissa oli taukoja tai toiminta oli supistettua 

(mm. fysioterapian ryhmäkäynnit). 

 

Sivistyslautakunnan toimintakate alittui n. 694 

tuhatta euroa, toteuma oli -2,38 %. Oleellisim-

pia syitä talousarvion alittamiseen olivat var-

haiskasvatuksen ja opetustoimen talousarvioi-

den toteumat. Varhaiskasvatuksen toiminta-

kate alittui 388 tuhannella eurolla (-4,08 %) ja 

opetustoimen toimintakate 282 tuhannella eu-

rolla (-1,59 %).  Opetustoimen myyntituotot to-

teutuivat ennakoitua paremmin 283 tuhatta 

euroa ja palvelujen ostot alittuivat 633 tuhatta 

euroa. Myyntituottojen ylitys johtui Janakka-

laan sijoitettujen lasten opetuksen järjestämi-

sen kustannusten kotikuntakorvauksista. Per-

hekeskuksen toimintakate alitti talousarvion 

23 tuhannella eurolla (toteuma -3,78 %). 

 

Kunnan toimintatuotot alittivat muutetun ta-

lousarvion 0,8 milj. eurolla ollen noin 25,2 milj. 

euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen oli noin 

300 tuhatta euroa. Suhteellisesti eniten laski-

vat tuet ja avustukset, jotka alittuivat edellis-

vuoteen nähden n. 317 tuhatta euroa (33,4 %). 

Toimintamenoista henkilöstökulut kasvoivat 

eniten (3,7 %) edelliseen vuoteen verrattuna 

ollen noin 44,9 milj. euroa.  

 

Vuonna 2020 kunnallisveroprosentti oli ennal-

laan 21 %. Verotulot 66,7 milj. euroa toteutui-

vat 0,9 milj. euroa muutostalousarviota suu-

rempina ja edelliseen vuoteen verrattuna ve-

rotulojen kasvu oli n. 3,9 milj. euroa (6,2 %). 

Kunnallisverotuloja kertyi kertomusvuonna 

noin 60,8 milj. euroa (vuonna 2019: 57,0 milj. 

euroa). Kiinteistöveroprosentit pysyivät edelli-

sen vuoden tasolla. Kiinteistöveron tuotto oli 

3,4 milj. euroa, mikä on hieman edellisvuotta 

vähemmän. Yhteisöveron tuotto oli 2,5 milj. 

euroa (vuosi 2019: 2,0 milj. euroa). Vuonna 

2020 verotulot nousivat noin 277 euroa/asu-

kas vuoteen 2019 verrattuna. 

 

Vuoden 2020 alkuperäisessä talousarviossa 

valtionosuuksia ennakoitiin saatavan n. 27,1 

milj. euroa. Kuitenkin koronapandemian takia 
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valtio lisäsi kuntien valtionosuuksia, niin että 

valtionosuudet olivat vuonna 2020 31,6 milj. 

euroa (2019 24,3 milj. euroa).   

 
Vuosikate (ml. liikelaitos) oli 10,0 milj. euroa 

(vuonna 2019: 1,3 milj. euroa). Vuosikate asu-

kasta kohden oli 617 euroa (vuonna 2019: 82 

euroa/as). Vuosikatteella katettiin 155 % pois-

toista (vuonna 2019: 22 %).   

 

Kunnan vuosikate riitti kattamaan poistot ensi-

kertaa sitten vuoden 2017. Perusoletuksen 

mukaan kunnan vuosikate on riittävä, jos se on 

vähintään siitä vähennettävien suunnitelma-

poistojen suuruinen. Tämä mittari pätee erityi-

sesti, kun investoinnit ja poistot ovat samalla 

tasolla.  Tästä näkökulmasta vuosi 2020 oli 

hyvä, sillä vuosikatteen suhde poistoihin oli 

155 %.  

 

Tilikauden 2020 tulos oli positiivinen sekä kun-

nan että konsernin osalta. Kunnan tilinpäätök-

sessä tilikauden ylijäämä oli 3,5 milj. euroa ja 

konsernissa 4,4 milj. euroa. Kuntakonsernin 

kertyneen yli-/alijäämän kehitys on kuvattu 

seuraavassa olevassa kaaviossa. Kunnan ta-

seeseen tilikaudella 2019 kertynyt alijäämä 

saatiin katettua vuonna 2020 ja tilikauden 

päättyessä taseen kertyneet ylijäämät ovat 

2,6 milj. euroa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahoitusosa ja investointien toteutuminen 

 
Investointimenot (ml. liikelaitos), 11,95 milj. 

euroa, alitti muutetun talousarvion n. 1,8 milj. 

eurolla. Toiminnan ja investointien rahavirta 

toteutui kokonaisuudessaan 1,5 milj. euroa ne-

gatiivisena.   

 

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 

viideltä vuodelta oli vuonna 2020 noin 7,6 mil-

joonaa euroa negatiivinen (2019: -7,4 milj. eu-

roa).  Negatiivinen tunnusluku tarkoittaa, että 

kunnan investointien omarahoitusvaatimus ei 

täyty. 

 

Merkittäviä investointihankkeita tilikaudella 

olivat Turengin koulu- ja monitoimikeskus, joka 

eteni koronapandemiasta huolimatta suunni-

tellusti kilpailutusvaiheeseen. Tervakosken ter-

veysaseman ja liikuntahallin rakentamiset ete-

nivät suunnitellusti ilman merkittäviä viivästyk-

siä. Samoin Viralan moottoritieliittymän liityn-

täpysäköinnin rakentaminen käynnistyi.  Ter-

vakosken liikuntahalli -investoinnin toteutuma 

oli 848.000 euroa yli talousarviomäärärahan.  

 

Suurimpia talousarvion alituksia olivat muut 

infrahankkeet, jotka kokonaisuudessaan alitti-

vat talousarvion n. 830 tuhannella eurolla. 

 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys (ml. liikelaitos) oli 

12 milj. euroa ja vähennys 8,6 milj. euroa, joten 

kunnan nettovelanotto kasvoi. Kunnan laina-

kanta oli tilinpäätöksessä 3 258 euroa/asukas, 

kun se vuonna 2019 oli 2 946 euroa/asukas. 
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Kuntakonserniin on vuodesta 2019 lähtien al-

kanut kertyä myös vuokravastuita, jotka nä-

kyvät vain tilinpäätöksen liitetiedoista. Nämä 

tulee rinnastaa lainoihin, kun tarkastellaan 

yksittäisen asukkaan ”velkaosuutta”. Alla ole-

vassa kuviossa näkyy, kuinka lainat ja vuokra-

vastuut ovat kehittyneet kolmena viimeisim-

pänä vuonna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kunnan (ml. liikelaitokset) vakavaraisuutta ja 

alijäämän sietokykyä kuvaava omavaraisuus-

aste jatkoi heikkenemistään ollen 40,9 % 

(vuonna 2019: 41,2 % ja 2018: 44,5 %). Kunta-

taloudessa yleisesti hyvänä omavaraisuusas-

teena on pidetty 70 % tasoa, kun taas alle 

50 %:n taso merkitsee voimakasta velkarasi-

tetta.  

 

Suhteellinen velkaantuneisuus oli 61,6 %, ja 

heikkeni näin edellisvuodesta (2019: 62,1 %). 

Tunnusluku ilmaisee, paljonko kunnan yhden 

vuoden käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pää-

oman takaisinmaksuun.  
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2.1  Kriisikuntatarkastelu 

 

Kriisikuntakriteerit uudistuvat. Uusia raja-ar-

voja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 

2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tun-

nuslukujen perusteella.  

 

Keskeiset muutokset ovat: 

 

✓ Suhteellista velkaantuneisuutta kuvaava 

tunnusluku korvataan konsernitilinpäätök-

sen laskennallisella lainanhoitokatteella. 

Laskennallinen lainanhoitokate ottaa jat-

kossa huomioon myös lyhytaikaiset velat. 

 

✓ Tuloveroprosentti on 2,0 prosenttiyksik-

köä (aiemmin 1,0) korkeampi kuin kaikkien 

kuntien painotettu keskimääräinen tulove-

roprosentti. 

 

✓ Negatiivinen vuosikate korvataan luvulla 

konsernituloslaskelman suhde poistoihin 

ja arvonalenemisiin, jossa raja-arvona on 

80%. 

 

✓ Konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokra-

vastuiden määrä ylittää keskiarvon 50 

%:lla. Uutta on vuokravastuiden mukaan 

ottaminen. Ne eivät näy taseessa, mutta 

vaikuttavat kunnan talouteen. 

 

 

 

 

 
 

 

Tarkastuslautakunta mainitsi asiasta edelli-

sessä arviointikertomuksessaan ja asia on nyt 

tiedostettu vuoden 2020 tilinpäätöksessä, 

mutta tunnuslukuja ei vielä esitetty.   

 

 

 

 

 

 

  

Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhal-

litusta valmistelemaan valtuustolle kan-

nanoton talouden näkymistä uudet krii-

sikuntakriteerit huomioiden. Tunnuslu-

vut olisi tarpeen analysoida viimeistään 

kunnanhallituksen vastineessa arviointi-

kertomuksessa annettuihin havaintoi-

hin. 
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5 Tuloksellisuutta edistäneet toi-

menpiteet sekä kehitettävät 

asiat 

 

Tarkastuslautakunta on koonnut tähän lukuun 

tuloksellisuuden kannalta positiivisia sekä 

edelleen kehitettäviä asioita toimialoittain.  

 

 

Kunnanhallitus ja kunnan yhteiset asiat 

 

+ Yritysten nettolisäys on + 23 ensimmäistä kertaa 
sitten vuoden 2017. Yrityspalveluihin on panos-
tettu, ja tällä voidaan arvioida olleen vaikutusta 
positiiviseen kehitykseen. 

+ Asuntotuotannossa on nähtävissä positiivista 
kehitystä viime vuosiin verrattuna. 

+ Omaisuuden myynti on edennyt hyvin aiempiin 
vuosiin verrattuna. 

+ Työvoimanvuokrauskustannukset ovat vähenty-
neet koko kunnan henkilöstön tasolla 5,6 % 

+ Anonyymin rekrytoinnin käyttöönotto edistää 
työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua työ-
hönotossa. 

_ 

 

Pitkäaikaistyöttömyys on noussut vuoden 2017 
tasosta, mikä näkyy myös työmarkkinatuen kun-
taosuuden kasvuna. Myös ikääntyneiden työttö-
myys on lisääntynyt, koska heille ei ole ollut 
mahdollista päästä eläkkeelle.  

_ 

 

Alle 25-vuotiaiden työnhakijoiden osuus työvoi-
masta Janakkalassa Kanta-Hämeen korkein, 18,8 
%. 

_ 

 

Kunnanhallituksen tavoitteissa on kävijämääriä 
koskevia tavoitteita (mm. internetsivuston kävi-
jämäärä), mutta tilinpäätöksessä ei raportoida 
toteumaa selkeästä mittarista huolimatta. 

_ Taloushallinnon palveluja tuottavan yrityksen 
kanssa on ollut tilikaudella ongelmia. Palvelun-
tuottajan sopimuksen valvontaa tulee tehostaa.  

_ Suurella innostuksella markkinoitu akkutehdas-
hanke on unohdettu kaikessa hiljaisuudessa. Ta-
paus muistuttaa realismista tulevaisuuden suun-
nitelmissa. 

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 

 

+ 
_ 

Valtuustokauden tavoitteisiin on pystytty vas-
taamaan osittain. Koronaepidemia on aiheutta-
nut suurimman osan toiminnallisista rajoitteista. 
 

+ 
 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnollinen ja 
rakenteellinen organisaatiomuutos on toteu-
tettu. Tulosalueen virkanimikkeet muutetaan 
vastaamaan soten asiakas- ja palvelulähtöistä 
toimintamallia. 

+ Maakunnan kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteis-
työtä on pandemia-aikana tiivistetty vastuulli-
sen henkilöstön avulla. 

+ Maakunnallisessa sote-valmistelussa ja valti-
onapuhankkeiden valmisteluissa on oltu aktiivi-
sesti mukana. 

+ Sairauspoissaolopäivien lukumäärä vakituisten 
työntekijöiden osalta on vähentynyt.  

+ Keskitetty matalan kynnyksen asiakasohjausyk-
sikkö ikääntyneiden ja vammaispalveluiden asi-
akkaille on kehittänyt toimintaansa. Kotihoidon 
yöhoito on aloitettu, ja se on edistänyt kotona 
asumista. 

+ Perhe- ja sosiaalipalvelujen lakisääteiset aikara-
jat ovat toteutuneet samoin kuin terveyden-
huollon lakisääteinen hoitotakuu.  

+ Digitalisointia on edistetty monin eri toimin 
useissa eri palveluissa.   

_ 

 

Työvoiman saatavuudessa on ollut haasteita ko-
tihoidossa, sosiaalityössä ja suun terveyden-
huollossa. Samoin sijaisten saanti on tuottanut 
ongelmia eri henkilöstöryhmien osalta.  Rekry-
tointiongelmat ovat olleet kuitenkin valtakun-
nallisia. 

_ 
 

Koronapandemian vuoksi osittain keskeytetty 
kiireetön hoito todennäköisesti lisäsi hoitovel-
kaa.  

_ 
 

Kunnassa tarjotaan edelleen ikäihmisten palve-
luissa laitoshoitoa, kun valtakunnallinen selkeä 
suuntaus on laitoshoidosta luopuminen ja palve-
lujen painottaminen kotihoidon suuntaan. 
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Sivistyslautakunta 

 

+ 
_ 
 

Kirjaston laina- ja kävijämäärät laskeneet koro-
nasta johtuen. E-aineistojen lainaus sekä verk-
kokirjaston käyttö kuitenkin lisääntynyt. On 
hyvä, että palveluita on saatavilla myös etänä. 

+ 
 

Nuorisotyössä kohdattu koronasta huolimatta 
paljon nuoria. Etsivän nuorisotyön, työpajan ja 
yksilö- ja pienryhmäkohtaamisten määrät nous-
seet edelliseen vuoteen verrattuna. 

+ 
 

Oppilashuollon palveluita ollut saatavilla sekä 
lähi- että etäpalveluna. On tärkeää, että esim. 
kotikaranteeni ei ole estänyt tuen saamista. 

+ Yksityisen varhaiskasvatuksen käyttö on lisään-
tynyt. Yksityinen palvelutuotanto täydentää hy-
vin kunnan omaa tuotantoa ja tukee perheiden 
valinnanvapautta.  

+ Kunta onnistui järjestämään etäkoululaisten 
aterioiden saamisen nopeasti ja laadukkaasti, 
mistä useat perheet antoivat positiivista pa-
lautetta. Asia sai myös valtakunnallisesti myön-
teistä huomiota. 

_ Yhteistyössä kunnan ja yksityisten varhaiskasva-
tuksen toimijoiden kanssa on selkeästi paran-
nettavaa.  

_ Koulujen yrityskylävierailut jäivät toteutumatta. 
Tarkastuslautakunta pohtii, olisiko tällaista toi-
mintaa mahdollisuus järjestää tarvittaessa myös 
etänä? 

_ Opetustoimessa henkilöstökulut ylittyivät 500 
tuhatta euroa.  

 

 

 

 

 

 

Tekninen lautakunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Sähköinen rakennuslupien hakeminen on alka-
nut erittäin onnistuneesti. 

+ 
 

Liikuntapalvelut on selviytynyt hyvin pandemian 
ajasta, kun henkilöstöä on siirretty toisiin tehtä-
viin. 

+ Ateria- ja puhtauspalvelut kuormittuivat huo-
mattavasti pandemian takia. Henkilöstökuluissa 
saavutettiin siitä huolimatta kulujen alitus, ja 
sairauspoissaolot samanaikaisesti vähenivät. 

+ Tilapalveluissa on aloitettu selvitystyö kiinteistö-
jen hallinnoinnin tehostamiseksi. 

_ Toimialalla on ohut organisaatio, mikä on riskial-
tista palvelujen saatavuuden kannalta. 

_ Jätteenkuljetuksen hankintapäätös oli markki-
naoikeudessa. Toiminta alkoi vasta marras-
kuussa 2020. Näin ollen myös jätehuollon myyn-
tituottoja jouduttiin pienentämään muutosta-
lousarviossa 812 000 euroa. 

_ Yleiskaavoja ei ole valmistunut lainkaan jo toi-
sena vuotena peräkkäin. 

_ Tervakosken liikuntahallin talousarvioylitys 
(850 000 euroa) oli merkittävä. Hankkeen kus-
tannusten valvonta on epäonnistunut eikä mää-
rärahaan haettu talousarviomuutosta valtuus-
tolta. Myös tilintarkastaja on nostanut asian 
esille.  

_ Lukuisia pieniä, mutta tärkeitä investointeja jäi 
toteutumatta tilikaudella (energiansäästöinves-
toinnit, energiakatselmukset/korjaukset, es-
teettömyys). 
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