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1. Kunnanjohtajan katsaus
muutoksesta. Toimintatuottoihin sisältyy Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymisavustusta,
minkä suuruus on 0,9 miljoonaa euroa vuonna
2018. Se poistuu vuonna 2019.

Vuosi 2017
Valtuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion
tasapainoisena (22 000 euroa).
Yleinen taloudellinen tilanne on tukenut
verotulojen kehitystä, mikä on tämän hetken
tilanteessa n. 1 milj. euroa alkuperäistä
talousarviota suurempi, Tästä huolimatta kunnallisveron toteutuma näyttää edellisvuotta
heikompaa kertymää. Tätä selittää pitkälle kilpailukyky-sopimuksen kunnallisveroon kohdistuneet vähennykset.

Toimintakulut (nettomenot) pienenevät -0,2
milj. euroa (-0,1 %), bruttona n. 1,6 milj .euroa.
Keskeisin selittävä tekijä on sosiaali- ja terveysmenot ja vuonna 2017 tehdyt rakenteelliset muutokset (ml. vanhainkodin lakkautus).
Sote-menot on budjetoitu Hyvinvointiyhtymästä aiemmin saadun tiedon mukaisena, yht.
70,5 milj. euroa (TPE 2017 +0,9 milj. euroa ja
+1,2 %). Menot ovat hieman hyvinvointiyhtymän viimeisintä talousarviolukua suuremmat.

Syyskuussa valtuusto hyväksyi muutetun
talousarvion, minkä tulos oli -1,5 milj. euroa.
Sosiaali- ja terveysmenojen arvio 23.10.2017
saadun tiedon pohjalta on kuitenkin alkuperäistä talousarviota -1,4 milj. euroa pienempi
ja muutettua talousarviota -1,6 milj .euroa pienempi. Tämä vaikuttaa merkittävästi vuoden
2017 tilinpäätösennusteeseen, joka on muuttuneiden sote-menojen jälkeen positiivinen,
huolimatta Pyhäniemen vanhainkodin alaskirjauksesta (-1 milj. euroa).

Bruttokuluja kasvattavat mm. vuosikorjausluonteisten erien kirjaaminen vuosivaikutteisesti
(n. 0,5 milj. euron vaikutus) ja leasing-vuokrat
täysimääräisenä. Henkilöstömenot pienenevät
johtuen mm. toimitilapalveluyhtiöille siirtyvästä
henkilöstöstä. Palkankorotusvaraus on 0,7 %,
jonka lisäksi ollaan varauduttu keskitetysti 200
t eurolla mahdolliseen korkeampaan palkkaratkaisuun. Vuoden 2018 palkkaratkaisut ovat
talousarvion laadintavaiheessa avoimia.

Vuosi 2018

Poistot ovat n. 9 milj. euroa, summaa kasvattaa mm. uusien koulujen kaluston poistot.

Talous
Vuoden 2018 talousarvioesitys on tasapainossa, tuloksen ollessa 10 t euroa.

Investoinnit

Investoinnit ovat yhteensä n. 9,9 milj. euroa,
Tulopohjan kasvu on edelleen vaatimatonta. josta kehätien osuus on 1,9 milj. euroa
Tulojen kasvu on verotulojen varassa, joiden (kokonaiskustannus 7,7 milj. euroa vuosina
arvioidaan olevan 91,3 milj. euroa ja kasva- 2018-2021). Kiinteistöinvestoinnit ovat poikkevan vuoden 2017 korjattuun talousarvioon uksellisen vähäiset, vain 0,7 milj. euroa. Kesverrattuna 2,2 milj. euroa eli 2,5 %. Kasvua keisin investointikohde on puukoulun lunastus
leikkaa edelleen kilpailukykysopimus, mutta 0,2 milj. euroa. Kuntatekniikan investoinnit ovat
puolestaan lisää yleisen taloudellisen kasvun 3,88 milj. euroa. Keskeisimmät kohteet ovat
voimistuminen.
Paassillan ja Hopeakallion alueiden esirakentaminen 0,8 milj. euroa, Raikkosen alue 0,6
Valtionosuuksien arvioidaan olevan 36,63 milj. milj. euroa sekä Rantatien kevyenliikenteen
euroa, missä muutosta vuoteen 2017 on -0,1 väylä 0,6 milj. Vesihuoltolaitoksen investoinnit
milj. euroa (-0,3 %). Verorahoituksen kasvu on ovat 2,3 milj. euroa.
yhteensä 2,1 milj. euroa, 1,7%
Vuosikate 9 milj.eur riittäisi investointeihin
Tuotot vähenevät 1,5 milj. euroa (-4,6 %), mm. ilman kehätien rahoitusta. Lainamäärän kasvu
myyntituottojen ja maksutuottojen vähentymi- 7 milj .euroa brutto, netto n. -1,5 milj .euroa.
nen johtuu erityisesti ruoka- ja siivouspalvelut
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Toiminta
Vuoden 2018 toiminta kyetään turvaamaan
vuoden 2017 tasolla. Strategiset panostukset
näkyvät erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä ja elinkeinotoiminnassa. Uusi
kuntastrategia hyväksytään vuonna 2018 ja se
tulee näkymään vuoden 2019 toiminnassa ja
talousarvion laadinnassa. Kunnan organisaatio on uudistettu 1.6.2017 lähtien. Kiinteistöriskien arviointi ja niihin liittyvät toimenpiteet
ovat käynnissä.

Muutokset vaikuttavat kuntien rahoitusasemaan merkittävällä tavalla, kun kuntien suhteellinen velka kasvaa yli 100 %:in. On tärkeää,
että kunta etenee kohti uudistusta mahdollisimman tasapainoisessa taloustilanteessa.
Hollolassa 22. marraskuuta 2017
Päivi Rahkonen
Kunnanjohtaja

Tilapalveluista muodostetaan 1.1.2018 erillinen yhtiö, mihin siirtyy 18 henkilöä. Ruoka- ja
siivouspalvelujen toiminnan kehittäminen on
käynnissä.
Hyvinvointikuntayhtymän toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen vaikuttaa keskeisin
osin maakunnan palveluihin. Hyvinvointikuntayhtymä on linjannut, että jokaisessa kunnassa säilyy laaja tai suppea sote-keskus.
Hollolan Salpakankaan osalta kunta on käynnistämässä uuden laajan palvelun sote-keskuksen rakentamista katkeamattomien
palvelujen turvaamiseksi.
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu
jatkuu jo viidettä vuotta ja uudistukseen liittyy
edelleen paljon epävarmuuksia. Perustuslakivaliokunnan lausunto (6/17) siirsi maakunnan
käynnistymisen vuoteen 2020. Päijät-Hämeen
maakuntavalmistelu on vasta käynnistymässä
muutosjohtajan palkkaamisen myötä. Sote- ja
maakuntauudistuksella on merkittäviä vaikutuksia lähes kaikkeen kunnan toimintaan.
Kunta ponnistelee voimakkaasti kohti uutta
rooliaan, missä painottuu vuorovaikutuksen
lisääminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja elinvoiman kehittäminen. Vuonna
2017 toteutetun Arttu-kuntalaiskyselyn pohjalta hollolalaiset ovat edelleen keskimääräistä
tyytyväisempiä kunnallisiin palveluihin.
Tulevaisuus
Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa
vuonna 2020 kunnallisveroaste putoaa 12,3
%-yksikköä ja kunnan vastuu sosiaali- ja
terveyspalvelujen rahoittamisesta päättyy.
5
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2.

Yleisperustelut

2.1

Talousarvion rakenne ja sitovuus

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan talousarvio on laadittu kuntalaissa
esitetyllä rakenteella.

Investointiosassa esitetään kunnan investointimenot ja –tulot, jotka tarvittaessa eritellään
hankekohtaisesti.
Rahoitusosassa esitetään tulorahoituksen
riittävyyden lisäksi meno- ja tuloarviona pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvät menot ja tulot
kuten antolainat, ottolainat ja niiden lyhennykset. Rahoitusosa sisältää rahoituslaskelman.

Suunnittelun lähtökohdissa ja yleisperusteluissa esitetään mm. katsaus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen sekä kunnallistalouden
kehitykseen, kunnan strategia ja strategiset
tavoitteet.

Vuonna 2017 käyttötalouden osalta sitovuustasoksi on kaikkien palvelualueiden osalta
määritelty nettositovuus eli menojen ja tulojen
erotus (=nettomeno).

Käyttötalousosa sisältää palvelualuekohtaiset talousarviot. Palvelualueiden suunnitelmat sisältävät myös toiminnalliset tavoitteet ja
tunnusluvut.

Investointien sitovuustaso on esitetty investointiosassa. Investointien osalta on käytössä
myös nettositovuus eli menojen ja tulojen
erotus.

Tuloslaskelmaosassa esitetään kunnan kokonaistalouden keskeiset erät, jotka ovat varsinaisen toiminnan menot ja tulot, verotulot,
valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä Sitovuustasot valtuustoon nähden:
suunnitelman mukaiset poistot.

Investointien sitovuustasot (millä tasolla muutokset viedään valtuuston päätettäväksi)
toimialoittain ovat seuraavat:
• Kunnanhallitus: kiinteä omaisuus yhteensä
• Kaikki palvelualueet: irtain omaisuus
• Elinvoimavaliokunta: Hankekohtaiset rakennusinvestoinnit, sitovuustaso hankkeittain yli
2 milj. euron rakennusinvestointien osalta, muutoin sitovuustaso hankkeet yhteensä (erittely
hankkeittain), muut rakennusinvestoinnit, liikennealueet, muut yleiset alueet, vhl investoinnit.

Hollolan kunta

6

2. 2

Tilivelvolliset

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastuskertomuksessa annetaan mm. lausunto sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä
sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä
sekä mahdollisesta tilivelvolliseen kohdistuvasta muistutuksesta. Muistutuksen edellytyksenä on, että tilivelvollinen on toiminut vastoin
lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai
aiheutunut vahinko ole vähäinen.

Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat mm.
kunnan toimielimen jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat
viranhaltijat. Tilivelvollisia voivat olla
myös muut toiminnasta itsenäisesti vastaavat henkilöt. Viranhaltijan tilivelvollisuus
on ratkaistava tapaus tapaukselta henkilön
tosiasiallisten tehtävien ja aseman mukaan
eikä niinkään muodollisen virka-aseman
perusteella. Tilivelvollisuus ei tuo viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka ei kuuluisi
hänelle hänen asemansa perusteella muutoinkin – esimiehenä, laskujen hyväksyjänä tai
määrärahojen käytöstä päättävänä viranhaltijana (Harjula ja Prättälä: Kuntalaki – tausta ja
tulkinnat, 2015).

Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu johtamansa toiminnan riskienhallinnan ja sisäisen
valvonnan järjestämisestä ja niiden jatkuvasta
ylläpidosta. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että
tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, häneen voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja häneltä voidaan
evätä vastuuvapaus sekä omasta että alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä.
Vaikka henkilö ei olisikaan lain tarkoittama tilivelvollinen, hänen on luonnollisesti hoidettava
tehtävänsä asianmukaisella huolellisuudella
eikä tilivelvollisaseman puuttuminen vapauta
esimiehiä toiminnan valvontavastuusta.
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2.3

Hollolan kuntastrategia

Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymisvaltuusto
hyväksyi 16.11.2015 kuntastrategian vuoteen
2025. Kuntastrategia linjaa toimialojen, liikelaitosten ja konserniyhteisöjen toimintaa.

Strategiassa esitetään kunnan keskeiset
tavoitteet ja kehittämiskohteet sekä tärkeimmät toimenpiteet

Visio 2016-2025
Hollola on aktiivinen ja rohkeasti ratkaisuja etsivä kunta,
jossa on hyvä elää ja yrittää

Arvo 2016-2025
Vastuullisuus
• Ennakoivaa, tulevaisuuden huomioon
ottavaa päätöksentekoa
• Ratkaisukeskeisyyttä
• Avoimuutta
• Välittämistä

Käytännön toiminnassa vastuullisuus näkyy seuraavasti:
• Valmistelussa pohdimme ja selvitämme taustoja
kokonaisvaltaisesti
• Päätöksenteko ja toiminta on perusteltua, tasapuolista,
oikeudenmukaista ja lainmukaista
• Haemme ratkaisuja myös vaikeisiin asioihin yhteistyöllä
sekä luovilla ja ketterillä ratkaisuilla
• Otamme mukaan kuntalaiset, yhdistykset ja yritykset
yhteisöllisyyden tukemiseen ja palvelujen kehittämiseen

Hollolan kunta
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Hollolan kunnan strategiset tavoitteet, kriittiset menestystekijät ja osatavoitteet
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2.4

Valtuuston hyväksymät tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet vuoden 2018
talousarviossa
Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Kuntalain
110 §:n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio
ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne
toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Toiminnallisten tavoitteiden tarkoituksena
on ohjata toimintaprosessia ja taloudellisten tavoitteiden puolestaan ohjata kunnan
tulo- ja pääomarahoitusta sekä resurssien
jakoa. Toiminnalliset tavoitteet esitetään ja
niihin osoitetaan tarvittavat resurssit talousarvion ja -suunnitelman käyttötalous- ja
investointiosissa.
Vuoden 2018 toiminnallisten tavoitteiden
pohjana toimii vielä yhdistymisvaltuuston
16.11.2016 hyväksymä yllä esitelty kuntastrategia sekä sen sisältämät kriittiset menestystekijät ja osatavoitteet.

kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää
tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa,
vaikka samalla työllisyyden paraneminen
tukeekin sitä.
Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu
parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä
laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin.
Työllisyyden suotuisamman kehityksen
esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset
yhteensopivuusongelmat.
Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet
hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime
vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä
kehityksestä huolimatta julkinen talous jää
edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen
rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen.

Valtiontalous on ollut jo kahdeksan vuotta
alijäämäinen, joskin alijäämä on pienentynyt
parin viime vuoden aikana. Vuodesta 2008
lähtien valtiontalouden tulot ovat lisääntyneet
kymmeneksen ja menot vastaavasti neljännekHollolan kunta on uudistamassa kuntastrate- sen, vaikka sopeutustoimet ovat merkittävästi
giaansa ja uusi strategia hyväksytään vuoden hidastaneet menojen kasvua. Talouskasvun
2018 alussa. Uusi strategia toimii vuoden 2019 nopeutumisen myötä alijäämä supistuu selvästi tänä ja ensi vuonna. Alijäämistä ei silti
talousarvion pohjana.
päästä kokonaan eroon edes keskipitkällä
aikavälillä.
2.5 Yleiset taloudelliset lähtökohdat

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen (19.9.2017) mukaan Suomen talous
on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen
mukaan Suomen talous kasvaa v. 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin
tuntumaan.

Kuluvan vuoden alkupuoliskolla valtion tulot,
erityisesti verotulot, ovat lisääntyneet tuntuvasti ja menot hieman vähentyneet. Rahoitusasema onkin kohenemassa selvästi hyvän
talouskasvun ja sopeutustoimien ansiosta.
Talous kasvaa ensi vuonnakin kohtuullisesti
niin, että alijäämä pienenee. Budjettitalouden
menot pienenevät hieman ja verotulot kasvavat, joskaan eivät niin paljon kuin tänä vuonna.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan
Suomen talous kasvaa v. 2018 edelleen
vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, tosin
hieman hidastuen kuluvan vuoden kasvusta.
Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä

Paikallishallinnon alijäämään arvioidaan pienentyvän edelleen kuluvana vuonna. Paikallishallinnon kulutusmenoja supistavat
kilpailukykysopimuksen toimenpiteet, kuntatyönantajan eläkemaksujen alentuminen sekä

Yleinen taloudellinen tilanne
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hallituksen linjaamat sopeutustoimet. Lisäksi
kunnat ja kuntayhtymät jatkavat toimintansa
tehostamista ja taloutensa sopeuttamista
menojen kasvua hillitsevin toimin. Paikallishallinnon tuloja kasvattaa verotulojen kasvun
piristyminen. Etenkin yhteisöveron tuotto on
osoittautumassa aikaisemmin arvioitua paremmaksi. Paikallishallinnon alijäämän arvioidaan
kuitenkin kasvavan vuosina 2018 ja 2019.
Paikallishallinnon menopaineet hel¬pottuvat
kuitenkin vuodesta 2020 alkaen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät
maakunnille.

kuntien ja kuntayhtymien lainakanta pieneni
vuonna 1999.
Vuonna 2018 kuntien talousnäkymien odotetaan heikkenevän ja palautuvan vuoden 2016
tasolle. Kilpailukykysopimuksen ja kuntien
omat säästötoimet pitävät toimintamenojen
kasvun maltillisena. Palkkaneuvotteluilla tai
uusilla menojen lisäyksillä ei tule vaikeuttaa
kuntatalouden herkkää taloustilannetta.
Kuntatalous on saavuttamassa hallituksen sille
julkisen talouden suunnitelmassa asettaman
rahoitusasematavoitteen. Toteutuakseen se
vaatii kuitenkin pitkäjänteistä tulojen ja menojen maltillista kehitystä sekä investointitarpeet
huomioivaa tulorahoitusta.

Paikallishallinnon verotulojen kasvu on jäämässä ensi vuonna vaatimattomaksi. Vuoden
2017 yhteisöveron poikkeuksellisen hyvän
kasvun taustalla on kertaluonteisia tekijöitä,
joiden vaikutus ei ulotu vuodelle 2018. Siksi
yhteisöveron tuotto laskee ensi vuonna. Lisäksi
kunnallisverotulojen kasvu on jäämässä vaimeaksi ja kuntien saamat valtionavut kasvavat kokonaisuutena hyvin vähän, sillä valtion
ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus
laskee valtionosuuksia.

Lähde: www.kunnat.net (Kuntatalouden tila/
Minna Punakallio).
Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys
Kilpailukykysopimuksessa on sovittu erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017-2020.

Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen
katsaus syksy 2018

Hallitus linjasi budjettiriihessä keventävänsä
ansiotuloverotusta varmistaakseen sen, että
Kuntatalous
kenenkä än verotus ei kiristy vuonna 2018
kilpailukykysopimukseen liittyen. Kyseisten
Kuluvana vuonna odotettua myönteisempi veronkevennysten arvioidaan alentavan kuntalouskehitys on nostanut erityisesti kuntien nallisveron tuottoa 182 miljoonalla eurolla.
yhteisöveroennusteita. Myös kunnallisve- Suurin yksittäinen muutos on työtulovähenroennusteet ovat parantuneet. Lähivuosien nyksen korottaminen, joka vähentää kunnalennuste on kuitenkin vaimea, sillä kiky-sopi- lisveron tuottoa 115 miljoonalla eurolla. Ottaen
mus heikentää kuntien veropohjaa noin 500 huomioon aiemmin päätetyt kunnallisveron
milj. eurolla vuoden 2018 tasossa. Tulopohjan tuottoa parantavat veroperustemuutokset
kehitystä hidastavat myös useat valtionosuuk- (lapsivähennyksen päättyminen ja asuntolaisiin kohdistetut leikkaukset, joiden vuoksi val- nan korkovähennyksen leikkaus), muutosten
tionosuuksien arvioidaan laskevan lähivuosina. arvioidaan alentavan kunnallisveroa yhteensä
131 miljoonalla eurolla. Päätösperäiset veroKuntien talousnäkymät kuluvalle vuodelle ovat nalennukset alentavat kuntien verotuloja,
tulopohjan vaimeudesta huolimatta kuitenkin mutta kompensoidaan kunnille valtionosuushyvät. Kilpailukykysopimuksen menosäästöt, järjestelmän kautta.
perustoimeentulotuen Kela-siirto ja kuntien
omat säästötoimenpiteet hidastavat toiminta- Kilpailukykysopimuksessa sovittiin erinäisistä
menojen kasvua, minkä vuoksi vuosikatteen ja palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista
tilikauden tuloksen odotetaan paranevan kulu- vuosina 2017–2020. Maksujen muutokset
vana vuonna edelleen. Investointien kasvusta vaikuttavat siten kunnallisverotuloja alentahuolimatta kuntatalouden lainanoton enna- vasti myös vuoden 2017 jälkeen. Näiltä osin
koidaan jopa pienenevän. Edellisen kerran
11

Hollolan kunta

veromenetyksiä hallitus ei kompensoi (kuten peruspalvelujen valtionosuus on 8 543 milj.
ei tehnyt vuoden 2017 osaltakaan).
euroa. Peruspalvelujen valtionosuus vähenee
noin 35 milj. euroa vuodesta 2017.
Yhteisöveroennusteessa on huomioitu valtiovarainministeriön päivitetty ennuste, joka on Valtionosuuden lisäys johtuu vuoden 2015
noussut vuoden aikana merkittävästi. Ennus- kuntien ja kuntayhtymien Kuntataloustilaston
teessa on myös huomioitu vuodelle 2017 kustannustiedoissa havaitun virheen korjaukmaksuunpantujen yhteisöjen ennakkoverojen sesta. Virheen korjauksen myötä kuntien ja
nousu ja ennakkotiedot vuoden 2016 vero- kuntayhtymien valtionosuuteen oikeuttavat
tuksesta. Vuoden 2016 verotukseen liittyen menot vuonna 2015 kasvoivat 429 milj. euroa.
toukokuussa tuli huomattava yksittäinen enna- Koska kuntien vuoden 2015 todelliset kustankontäydennysmaksu, josta kuntien osuus oli nukset vaikuttavat vuoden 2018 valtionosuureilu 200 miljoonaa euroa. Suuri yksittäiserä teen kustannustenjaon tarkistuksen kautta,
nostaa sijaintikuntien jako-osuuksia ja toisaalta lisääntyy vuoden 2018 valtionosuus virheen
laskee muiden kuntien jako-osuuksia vuosille korjauksen takia 109 miljoonalla eurolla.
2018 ja 2019.
Valtionosuusprosentti on viimeisimpien arvioiValtion talousarvioesityksessä kunnan perus- den mukaan vuonna 2018 25,34 %.
palvelujen valtionosuusmomentille (29.90.30.)
on esitetty alunperin 8 458 milj. euroa vuonna Omarahoitusosuudet ovat puolestaan
2018. Tämä on noin 150 milj. euroa (2 %) seuraavat:
vähemmän kuin vuonna 2017. Suurimmat
muutokset valtionosuusrahoituksessa johtuvat • Kunnan omarahoitusosuus, peruspalvelukilpailukykysopimuksesta (-119 milj. euroa) ja
jen valtionosuus: 3 540,30 €/as
valtionosuuslain mukaisesta kustannustenjaon • Kunnan omarahoitusosuus, OKM:n valtarkistuksesta (-177 milj. euroa). Kuntien verotionosuus: 255 €/as
menetysten kompensaatio puolestaan lisää • Kotikuntakorvauksen perusosa 6 511,92 €/
valtionosuutta talousarvioesityksen mukaan
oppilas
131 milj. euroa vuonna 2018.
Ikäryhmittäiset porrastukset (0,91 / 1,00 / 1,60)
Kilpailukykysopimuksen johdosta kuntien val- eivät muutu
tionosuutta leikattiin 356 milj. euroa (-64 €/as)
vuonna 2017. Sopimukseen sisältyvän työajan Lopulliset päätökset vuoden 2018 valpidentämisen arvioidaan tuottavan kunnissa tionosuusrahoituksesta tehdään joulukuun
lisää säästöjä vuonna 2018, mistä johtuen val- 2017 lopussa.
tionosuudesta leikattava euromäärä kasvaa
vuonna 2018 yhteensä 468 milj. euroon (-85 €/ Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden
as). Uutta kilpailukykysopimuksesta johtuvaa 2018 valtionosuusrahoituksessa johtuvat killeikkausta tulee siis 21 euroa asukasta kohden pailukykysopimuksesta (-118 milj. euroa, -22
(yht. 119 milj. euroa) vuonna 2018.
€/asukas) ja kustannustenjaon tarkistuksesta
(-178 milj. euroa). Veromenetysten kompen16.11.2017 valtioneuvosto päätti valtion saatio lisää valtionosuutta 131 milj. euroa
vuoden 2018 talousarvioesityksen täydentä- vuonna 2018.
västä esityksestä. Esitykseen sisältyi myös
kunnan peruspalvelujen valtionosuuden Lähde: www.kunnat.net, kunnan
lisäys 109 miljoonaa eurolla. Päätös lisää veroennustekehikko
jokaisen kunnan valtionosuutta keskimäärin
20 €/asukas. Samalla kustannustenjaon tarkistuksen valtionosuutta vähentävä vaikutus
pienenee -178 milj. eurosta -68 milj. euroon
vuonna 2018. Muutoksen jälkeen kunnan
Hollolan kunta

12

2.6

Hollolan kunnan talousarvion
laadinnan perusteet

Päätökset ja asiakirjat talousarvion laadinnan pohjana
Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymissopimuksen mukaan yhdistyneen kunnan taloudenhoidon pääperiaatteena on tasapainoinen
kuntatalous ja vuoden 2016 kunnallisveroprosenttitavoitteeksi määriteltiin 21 %. Asukaskohtaisen lainamäärän osalta tavoitteena
sopimuksessa on ollut puolestaan enintään
valtakunnallinen keskiarvo valtuustokauden
lopussa. Sopimusta on näiltä osin kyetty noudattamaan. Yhdistymisavustuksen käyttöä on
linjattu käytettäväksi yhdistymiskustannuksiin
ja kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin. Yhdistymissopimuksen linjaukset ovat toimineet osittain
myös pohjana myös vuoden 2018 talousarvion
laadinnan linjauksia määriteltäessä.

Tavoitteeksi on asetettu vähintään nollatulos.
Talousarvion laadinnan pohjana on huomioitu
myös Suomen Kuntaliiton ja Valtionvarainministeriön kansantalouden ja kuntatalouden
kehitysennusteet, verotuloennusteet ja valtionosuuslaskelmat sekä osin myös valtion
talousarviopäätökset ja niiden vaikutukset
kuntatalouteen.
Vertailuvuoden 2017 talousarviotiedot sisältävät valtuuston 25.9.2017 hyväksymät
muutokset.
Vuoden 2018 talousarvion laadintaan on vaikuttanut 1.6.2017 voimaan tullut organisaatiomuutos, joka huomioidaan vuoden 2018
talousarviota laadittaessa mm. laskentatunnisteiden muodossa.

Aiemmista vuosista poiketen ei valtuustokauden vaihtumisesta johtuen keväällä 2017
järjestetty valtuustolle talousarvion valmisteluseminaaria. Talousarvion laadinnan linjaukset on hyväksytty kunnanhallituksessa Uusi
kunnanhallitus on kokouksessaan 19.6.2017
päättänyt talousarvion laadinnan linjauksista
seuraavasti:
•

•

•
•
•
•

Vuoden 2018 talousarvion laadintaan on vaikuttanut myös kunnanvaltuuston 3.4.2017
tekemä päätös Kiinteistöhallintapalvelut osakeyhtiön perustamisesta, mikä tarkoittaa mm.
Toimitilapalvelut –taseyksikön kiinteistönhoitoon liittyvien toimintojen siirtämistä perustetulle yhtiölle Vaikutus näkyy myös tuloarvioissa
ja määrärahoissa (henkilöstömenot, palvelujen ostot). Lisäksi talousarviovalmisteluun
Palvelualueiden tulee kiinnittää erityistä vaikuttaa myös siivous- ja ruokapalveluista
huomiota menojen kasvun hillintään ja maakunnallisiin yhtiöihin v. 2017 siirtynyt paltalousarviossa lähtökohtana pitää nollakas- velutuotanto ja henkilöstö.
vua (sosiaali- ja terveyspalveluita lukuun
ottamatta)
Suunnitelmavuosien arvioinnissa on lisäksi
Talousarvion laadinnassa tulee selvittää huomioitava tuleva sote- ja maakuntauudismahdolliset sopeutustoimet menopainei- tus ja sen vaikutukset tuloihin, menoihin sekä
den kattamiseksi ja esittää mahdolliset verorahoitukseen.
menokasvupaineet tai tulojen vähennyspaineet yksityiskohtaisesti
Hyvinvointivaliokunta ja elinvoimavaliokunta
Mahdolliset menojen kasvupaineet ja tulo- käsittelivät talousarvioesityksiään syyskuun
jen vähentymispaineet tulee kattaa palve- lopussa. Esitysten perusteella talousarvio
lualueen sisällä vastuualueiden välillä
osoitti 3,5 milj. euron alijäämää, jonka johOrganisointiin (esim. uusi Oy) liittyvät muu- dosta kunnanhallitus päätti kokouksessaan
tokset ja niiden vaikutukset tulee esittää 2.10.2017 palauttaa talousarvioesitykset
talousarvioasiakirjoissa yksityiskohtaisesti uudelleen valmisteltavaksi siten, että uudet
Investointien osalta pyritään mahdollisim- esitykset on tullut antaa 20.10.2017 menman lähelle vuosikatetta, lainamäärän nessä. Uudelleen käsittely on tarkoittanut palhillitsemiseksi
velualueille sopeutusten etsimistä.
Veroprosentit pidetään v. 2017 tasolla
13
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Valtuusto on käsitellyt talousarvioesitystä
seminaarissaan 12.10.2017. Seminaarissa
esitelty talousarvio osoitti 2,1 milj. euron alijäämää ja seminaarin johtopäätöksenä todettiin,
että kunkin palvelualueen tulee etsiä kunnanhallituksen 2.10.2017 päätöksen mukaisesti
sopeutuksia.
Hyvinvointivaliokunta ja elinvoimavaliokunta
ovat käsitelleet talousarvioesityksensä uudestaan 18. ja 19.10.2017. Lisäksi konsernipalveluiden ja Hyvinvointiyhtymän talousarviolukuja
sekä verorahoituksen eriä on tarkennettu. Kunnanhallitus on käsitellyt talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 6.11.2017 ja
valtuusto hyväksynyt veroprosentit 13.11.2017.
Tämän jälkeen saatiin tieto valtionosuuksien
tarkistuksesta, joka on huomioitu viimeisimmässä versiossa. Valtionosuudet ovat n. 360
t euroa aiempaa esitystä suuremmat. Tämä on
kohdennettu strategian jalkauttamiseen sekä
keskitettyyn palkkavaraukseen, jonka jälkeen
tulos on 10 t euroa positiivinen.
Menopohja
Toimintamenot
Hollolan kunnan toimintamenot vuonna 2018
ovat yhteensä n. 149,15 milj. euroa. Toimintamenot eivät kasva lainkaan, vaan vähenevät
n. 1,1 % (n. 1,6 milj. eur). Toimintamenot vähenevät mm. sote-menojen positiivisesta kehityksestä sekä henkilöstömenojen vähennyksestä
johtuen.
Nettomenot (=toimintakatteen alijäämä)
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pienenee vuoden 2017 muutettuun talousarvioon nähden 0,1 % eli n. 161 t euroa.
Palkat ja sivukulut
Talousarvion laadintaohjeissa palkkojen korotukseksi oli ohjeistettu 0,05 %:n korotus. Arviota
korotettiin kuitenkin talousarvion laadintaprosessin kuluessa 0,7 prosenttiin. Tämän lisäksi
valtionosuuslaskelmien tarkistuksen johdosta
on varattu 200 t euroa keskitettyyn palkkavaraukseen työmarkkinaratkaisun varalle. Lopulliset palkkaratkaisut tiedetään kuitenkin vasta
loppuvuonna 2017 tai vuoden 2018 alussa.
Henkilöstömenoja pienentää ja hillitsee edelleen myös kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkaukset sekä vuotta 2017 matalammat
sivukulut, jotka on huomioitu talousarvion laadinnassa. Käytetyt sivukulut on esitetty alla
olevassa taulukossa. Lopulliset sivukuluprosentit saadaan vasta loppuvuodesta. Henkilöstömenot ovat yhteensä n. 31,2 milj. euroa
vuonna 2018. Henkilöstömenoja pienentää
myös uudelle yhtiölle siirtyvä henkilöstö sekä
maakunnalliselle ateriayhtiölle jo vuonna 2017
syyskuussa siirtynyt henkilöstö.
Eläkemaksut jakaantuvat palkkaperusteiseen,
eläkemenoperusteiseen ja varhaiseläkemenoperusteisiin maksuihin. Palkkaperusteiset
eläkevakuutusmaksut on laskettu 16,8 %:n
mukaan ja opettajien eläkemaksut on laskettu
17,0 %:n mukaan. Eläkemenoperusteisten
ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen
osalta on käytetty KEVA:n ilmoittamia arvioita.

14

Tulopohja
Suunnitelman mukaiset poistot

Toimintatulot

Suunnitelmapoistot ovat vuonna 2018
yhteensä n. 9 milj. euroa. Vuonna 2018 kertapoistojen/arvonalentumisten arvioidaan rasittavan tulosta n. 90 t euroa.

Toimintatulojen arvioidaan vähenevän kokonaisuutena vuonna 2018 n. 1,5 milj. euroa (4,6
%). Yhdistymisavustuksen määrä v. 2018 on
900 t euroa.

Investoinnit

Verotulot

Talousarviovuoden bruttoinvestoinnit ovat
yhteensä 9,9 milj. euroa, josta vesihuoltolaitoksen investointien osuus on 2,3 milj. euroa,
kunnanhallituksen alaisten investointien osuus
n. 2,9 milj. euroa, kiinteistöinvestointien osuus
0,7 milj. eur ja kuntatekniikan investointien
osuus 3,9 milj. eur. Irtaimistoinvestointeihin
on varattu n. 160 t euroa. Kunnanhallituksen
Investointimenoihin sisältyy myös 1,9 milj.
euron varaus kehätien rakentamiseen.

Verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Verotulojen arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton kuntakohtaista
veroennustekehikkoa (10/2017) sekä verottajan arvioita vuoden 2017 verotuloista. Verotulojen arvioidaan kasvavan v. 2018 n. 2,2 milj.
euroa vuoden 2017 talousarvioon nähden.
Vuoden 2017 verotulot ovat kuitenkin ylittämässä talousarvion reippaasti, viimeisimmän
arvion mukaan jopa yli 1,5 milj. eurolla.
Kiky-sopimus vähentää edelleen verotettavia
tuloja ja sitä kautta myös kunnallisveroa. Tämä
on huomioitu talousarvion laadinnassa.
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Kunnallisvero
Vuonna 2017 tuloveroprosentti on ollut 21 prosenttia. Vuodelle 2017 kunnallisvero on laskettu edelleen 21,0 tuloveroprosentin mukaan.
Kunnallisveron tuotoksi vuodelle 2018 on arvioitu 83 milj. euroa. Kunnallisveron tuottoarvio
on n. 1 % suurempi vuoden 2017 tuottoarvioon
nähden.

Hollolan kunnan yhteisöveron tuotoksi vuonna
2018 on arvioitu 2,95 milj. euroa eli n. 1,7 %
vähemmän kuin vuonna 2017. Vuoden 2017
yhteisöverotuottoa kasvattaa kertaluontoinen
veronpalautus, josta kuntien osuus on 200 milj.
euroa.
Kiinteistövero

Yhteisövero

Kiinteistöveron tuottoarvio vuodelle 2018 on
n. 5,3 milj. euroa eli kiinteistöveron arvioidaan
Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta on pysyvän melko lailla vuoden 2017 tasolla. Kiinvuonna 2017 ollut 30,34 %. Kuntaryhmän teistöveroprosentit ovat samat kuin neljänä
arvioitu jako-osuus vuodelle 2018 on hieman aiempana vuonna:
kuluvaa vuotta suurempi, n. 31,35 %.

Valtionosuudet vuonna 2018

Valtioneuvosto päätti valtion vuoden 2018
Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu talousarvioesityksen täydentämisestä
kahdesta osasta: kunnan peruspalvelujen 16.11.2017. Täydentävään esitykseen sisältyi
valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen muutoksia kuntien valtionosuusrahoitukseen.
rahoituksesta annetun lain mukaisesta val- Täydentävän esityksen myötä kuntien perustionosuusrahoituksesta. Valtionosuusjärjestel- palvelujen valtionosuus vuonna 2018 lisääntyy
män tavoitteena on kuntien vastuulla olevien ennakkolaskelmiin verrattuna 109 miljoonaa
julkisten palveluiden saatavuuden varmistami- euroa. Muutoksen jälkeen kunnan peruspalvenen koko maassa kohtuullisella verorasitteella. lujen valtionosuus on 8 543 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuus vähenee noin 35 milj.
Kuntaliitto on julkaissut kuntien taloussuun- euroa vuodesta 2017.
nittelun tueksi ennakkolaskelmat vuoden
2018 valtionosuusrahoituksesta, jotka toimi- Valtionosuusprosentti vuonna 2018 on viimeivat kunnan talousarvion valtionosuustietojen simpien laskentatietojen perusteella on 25,34
pohjana. Laskelmia on tarkistettu 16.11.2017. %.
Omarahoitusosuudet
Hollolan kunta
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ovat

puolestaan

Ikäryhmittäiset porrastukset (0,91 / 1,00 / 1,60)
eivät muutu

seuraavat:
•
•
•

Kunnan omarahoitusosuus, peruspalvelujen valtionosuus: 3 540,30 €/as
Kunnan omarahoitusosuus, OKM:n valtionosuus: 255 €/as
Kotikuntakorvauksen perusosa 6 518,15 €/
oppilas

Hollolan kunnan vuoden 2018 valtionosuuksiksi
on arvioitu 36,63 milj. euroa. Valtionosuudet
siis pienentyvät vuoden 2017 valtionosuuksiin
nähden 0,3 % (110 t eur). Lopulliset laskelmat ja päätökset saadaan vasta vuoden 2017
lopussa.

Rahoitus
Lainanotto
pystytään kattamaan investoinneista n. 95 %,
joten vierasta pääomaa tarvitaan ainoastaan
lainojen lyhennyksiin ja osa rahoitustarpeesta
voidaan kattaa kassavaroilla. Uutta talousarviolainaa nostetaan vuonna 2018 arviolta 7 milj.
Vuoden 2018 alussa maksuvalmius on arvion euroa. Lainojen lyhennyksiin on varattu n.8,5
mukaan edelleen hyvä. Tulorahoituksella milj. euroa.
Vuonna 2017 ei oteta talousarviosta poiketen
ja hyvästä maksuvalmiudesta johtuen pitkäaikaista lainaa. Tämä laskee lainakannan arviolta vuoden 2017 lopussa 54,4 milj. euroon.
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2.7

Väestö ja työllisyys

Hollolan kunnan asukasluku on ollut laskusuunnassa. Vuonna 2017 väestömäärä on
syyskuun tilanteen mukaan pysynyt alkuvuoden tasolla, väestömäärän ollessa 23 761
(Tilastokeskus). Paineita tuo edelleen jatkossa
myös väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen
heikkeneminen. Tämä tuo omat haasteensa
myös talouden tasapainottamiseen vähentyvien verotulojen/palkkasumman johdosta.
Työttömyyden kehitys
Päijät-Hämeen kunnista työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuussa korkein Lahdessa (14,4 %) ja Heinolassa (13,2

Hollolan kunta

%). Vastaavasti osuus oli matalin Hollolassa
(8,9 %), Asikkalassa (10,2 %) ja Kärkölässä
(10,2 %). Päijät-Hämeen maakunnassa työttömien osuus työvoimasta oli 13,0 %, mikä on
1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi
sitten.
Hollolassa työttömyysaste on perinteisesti ollut
yksi Päijät-Hämeen alhaisimpia ja näin on ollut
myös vuonna 2017. Syyskuun 2017 työllisyyskatsauksen mukaan Hollolan työttömyysaste
on maakunnan alhaisin, 8,9 %. Työttömyys
on laskenut vuoden takaiseen ajankohtaan
nähden valtakunnallista kehitystä mukaellen.
Positiivinen kehitys jatkuu arvioiden mukaan
myös vuonna 2018.
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Haastavin joukko työttömistä ovat erityisesti
pitkäaikaistyöttömät sekä pitkäaikaissairaat.
Pitkäaikaistyöttömien määrä on kuitenkin
vähentynyt vuoden takaiseen tilanteeseen 18
%:lla. Mikäli kehitys jatkuu, vaikuttaa se myönteisesti myös kunnan maksamiin työmarkkinatuen kuntaosuuksiin.
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3.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa asetetaan palvelualueittain toiminnalliset tavoitteet sekä budjetoidaan
näiden vaatimat tulot ja menot.

Hollolan kunta
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Käyttötalousosan toimialoittaiset talousarvioluvut vuodelta 2017 (vertailuvuosi)
sisältävät 25.9.2017 mennessä hyväksytyt
talousarviomuutokset.
3.1

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen alaiseen toimintaan vuonna
2018 kuuluvat sekä konsernipalvelut että
Hollolan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset, jotka on esitetty omana
vastuualueenaan.
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3.1.1

Konsernipalvelut

Vastuuhenkilöt:
Talousjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
Toiminnan kuvaus

Toiminnan muutokset ja perustelut

Konsernipalveluiden palvelualue sisältää seuraavat tulosalueet: hallintopalvelut, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, tietohallintopalvelut ja
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen. Menoihin sisältyy myös valtuuston, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan alainen
toiminta, maaseutupalvelut ja EU- hankkeisiin
varatut määrärahat.

Palvelualuetta johtaa talousjohtaja. Toiminnassa ei vuonna 2018 ole talousarvion näkökulmasta suuria toiminnallisia muutoksia. Vuonna
2017 on toteutettu työllisyyspalveluiden siirtyminen elinvoiman palvelualueelle 1.6.alkaen,
mikä vaikuttaa osittain määrärahojen ja tuloarvioiden vertailukelpoisuutta heikentävästi.

Konsernipalveluiden tehtävänä on huolehtia
kuntakonsernin hallinto-, talous- henkilöstöja tietohallintopalveluista keskitetysti siten
että muut palvelualueet saavat tarvitsemansa
palvelut.

Hollolan kunta

Määrärahavarauksena vuoden 2017 talousarviossa ovat myös varaus vaaleihin, valtuustojärjestelmän uudistamiseen sekä varaus
Jukolan Viestin toteutukseen. Konsernipalveluiden talousarvio sisältää myös yhdistymisavustuksella katettavat kehittämishankkeet ja
yhdistymisavustuksen. Vuosi 2018 on viimeinen vuosi kun yhdistymisavustusta maksetaan.
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3.1. 2 Sosiaali- ja terveyspalvelut,
Hollolan kunnan osuus
Vastuuhenkilöt:
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen
Toiminnan kuvaus
Kunnanhallituksen alaiseen toimintaan kuuluvat myös Hollolan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset, jotka on esitetty
omana vastuualueenaan.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualue
sisältää seuraavat kustannuspaikat:
180011201 Sosiaali- ja terveyspalveluiden
hallinto
180011202 Sosiaalipalvelut
180011203 Peruspalvelut
180011204 Päivystyskeskus (Akuutti 24)
180011205 Ensihoitokeskus
180011206 Erikoissairaanhoito
180011207 Ympäristöterveydenhuolto

Hollolan kunta

Kunnanhallituksen vastuulla ovat Hollolan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista
aiheutuvat kustannukset. Palvelut ostetaan
kokonaisuutena Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä eli kuntayhtymä tuottaa kuntalaisille sosiaali- ja perusterveydenhuollon
palvelut, sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon päivystyksen ja ensihoidon
palvelut ja myös ympäristöterveydenhuollon
palvelut. Alla esitetyssä taulukossa on esitetty uuden hyvinvointikuntayhtymän Hollolan
kunnan vuoden 2017 maksuosuudet.
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Kunnanhallituksen alaisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksiin sisältyvät
maksuosuudet myös aikaisempina vuosina
syntyneistä Hollolan ja Hämeenkosken kunnille
siirtyneistä eläkevastuista n. 1,1 milj. eur (Tiirismaan kansanterveyshuollon kuntayhtymä).
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3. 2 Hyvinvointivaliokunta
Vastuuhenkilö:
Hyvinvointijohtaja Matti Ruotsalainen
Toiminnan kuvaus
Hyvinvoinnin palveluilla tuetaan ja annetaan
laaja-alaista ja monipuolista kasvatusta ja
opetusta lapsille ja nuorille sekä vapaa-aikapalveluilla kohdistetaan ja tuetaan kaikkien
kuntalaisten edellytyksiä osallistua ja kehittää
omaa hyvinvointiaan sekä luoda edellytyksiä
sosiaaliselle kasvulle ja yhteisölliselle toiminnalle lisäten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.
Hyvinvoinnin palvelut huolehtivat laadukkaasti
varhaiskasvatuksen, yleissivistävän koulutuksen, muiden kasvatus- ja opetuspalveluiden
sekä vapaa-aikapalvelujen järjestämisestä
lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä
edellytyksien mukaan mahdollistamalla kuntalaisten omia toimintamahdollisuuksia.
Toiminnan perustelut ja muutokset
Hyvinvoinnin palvelualueen toiminta on pääosin lakisääteistä tai lailla ohjattua palvelua kuntalaisille ja kuntalaisten hyvinvoinnin
mahdollistamista.
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Rakenteellisina muutoksina toteutuu keskeisimpänä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittyminen sekä
vapaa-aikapalvelujen kehittäminen tukemaan
laaja-alaisesti ja monipuolisesti ”vauvasta vaariin” hyvinvointipalvelua, jossa ennaltaehkäisy
ja toiminnan mahdollistaminen ovat keskiössä.
Palvelualueen toiminta painottuu toiminnallisuuden varmistamiseen, jotta kuntaan jäävät
peruspalvelut vastaavat mahdollisimman hyvin
kuntalaisten keskeisiin tarpeisiin SOTE:n siirtyessä maakunnallisiin kokonaisuuksiin. Hyvinvointipalvelujen korostuessa muutoksen myötä
kunnan peruspalvelutehtävänä, on toiminnan
rakenteiden sujuvuus varmistettava, jotta
kunnan muuttuvaan rooliin palvelun tuottajana
pystytään vastaamaan mahdollisimman hyvin.
Hyvinvointipalvelut on tämän palvelutuotannon
keskeisin toimija.
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3.3 Elinvoimavaliokunta
Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Heli Randell
Palvelusuunnitelman kuvaus
Elinvoiman palvelualue edesauttaa monipuolisten asumismahdollisuuksien syntymistä ja
huolehtii yritysten toimintaedellytysten kehittämisestä. Palvelualue tuottaa elinkeinoelämän
tarvitsemat maankäytön ja kuntatekniikan
palvelut, huolehtii joukkoliikenteen suunnittelusta ja asuntotoimen viranomaistehtäväjärjestelyistä ja vastaa rakennusvalvonta- ja
ympäristönsuojeluviranomaisen palveluiden
järjestämisestä. Lisäksi palvelualue huolehtii
työllisyysasioista.

Työllisyysasioiden organisointi ja tehtävien sisältö tarkentuu maakuntauudistuksen
yhteydessä. Tulevaa maakuntauudistusta
huomioiden on tärkeää olla mukana Sitran
organisoimassa sosiaalisen investointivaikuttamisen hankkeessa. Työllisyyspalvelujen näkökulmasta toivotaan entistä tiiviimpää
yhteistyötä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa erityisesti kuntouttavaan työtoimintaan liittyen.

Edellä mainittujen asioiden toteuttaminen vaiPalvelualue toimii elinvoimavaliokunnan kuttaa koko kehitys- ja kaavoitusvastuualueen
ohjauksessa tuottaen tehokkaita, taloudelli- organisointiin ja toimintaan vuonna 2018.
sia ja asiakaslähtöisiä palveluita pääasiassa
kuntalaisille. Palvelualue koostuu kuudesta Rakennusvalvonnassa mahdollistuu vuoden
vastuualueesta: kehitys- ja kaavoituspalvelut vaihteessa sähköinen lupa-asiointi- ja käsittely.
(kaavoitus, maaomaisuuden hallinta ja paik- Rakennusvalvonnassa jatketaan vuoden 2017
katieto), kuntatekniikka, rakennusvalvonta alussa alkanutta rakennuskannan kiinteistöveja ympäristönsuojelu, vesihuoltolaitos sekä ropohjan tarkistustyötä.
ruoka- ja siivouspalvelut. Lisäksi suoraa teknisen johtajan alaisuudessa sijaitsee asian- Ympäristönsuojelu on toiminut kunnan omana
tuntijaorganisaatio, joka koostuu elinkeino- ja palvelutuotantona vuoden 2016 alusta lukien.
työllisyyspalveluista.
Uutena vastuualueena Elinvoiman palveToiminnan perustelut
lualueella aloitti ruoka- ja siivouspalvelut
1.6.2017. Vastuualueen tärkeimpänä tavoitOrganisaatiorakenteen muutosten ja henki- teena on toteuttaa toimintasuunnitelmaa, jossa
löstöasioiden osalta vuosi 2017 on ollut haas- erilaisin tehostamiskeinoin aiotaan tulevina
teellinen. Kehitys- ja kaavoituspalveluiden vuosina säästää vuosittain noin 400 t €.
organisointi on tätä kirjoitettaessa keväisen
organisaatiomuutoksen jäljiltä edelleen käy- Kiinteistöihin liittyvien toimintojen siirtäminen
mistilassa. Vastuualueen päällikön, kehitys- ja Kiinteistönhallintapalvelut Oy:öön (Hollolan
kaavoituspäällikön virka jäi täyttämättä kesällä Tilapalvelu Oy) 1.1.2018 vaikuttaa kunnan
2017.
toimintaan. Vaikutuksia pyritään hallitsemaan
syksyllä 2017 tehtävällä palvelusopimuksella,
Elinkeinoasioiden organisointi on tullut ajan- jossa sovitaan osakeyhtiön ja sisäisen asiakkohtaiseksi, kun kunta arvioi yhteistoimin- kaan välisistä vastuiden- ja tehtävien jaosta.
tamalleja Ladec Oy:n ja Lahti Region Oy:n Kiinteistöasioiden yhteistyön on oltava tiikanssa. Tulevana vuonna molempien yritysten vistä kunnan ja osakeyhtiön välillä, jotta vartoimintaan liittyen tehdään selvitystyötä siitä, mistetaan asiakkaalle laadukkaat ja toimivat
aiotaanko toimintoja hoitaa nykyisillä sopi- palvelut. Yhteistyöpintoja on myös muissa tehmuksilla vai onko toimintatapoja syytä kehit- tävissä, joista suurin on katuvaloihin liittyvät
tää ja muuttaa. Näillä päätöksillä on vaikutusta tehtävät.
kunnan organisaatioon.
Hollolan kunta
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Yritysalueisiin kohdistuvilla investoinneilla ja
uusien yritysalueiden tehokkaalla käyttöön
saamisella on suora yhteys. Yksi palvelualueen
tärkeimmistä tavoitteista on yritysalueiden
tehokas käyttöönotto.
Suurimmat euromääräiset muutokset edellisen vuoden talousarvioon nähden ovat
palo- ja pelastustoimen maksuosuuksien
kasvu, kuntatekniikan työmäärien laajennukset, uusien työntekijöiden palkkavaraukset,

joukkoliikenteen palvelutason nostosta aiheutuvat menolisäykset sekä ruoka- ja siivouspalveluiden toiminnan tehostaminen (menot
pienenevät). Palvelualueella on työn alla myös
sote-kiinteistöihin liittyviä toimeksiantoja. Lähtökohtaisesti palvelualueen perustyöllä varmistetaan toimivat ja turvalliset asumisen ja
yrittämisen perusteet. Vaikuttamiskeinoja ovat
kaavoitus, maapolitiikka, alueiden hoito ja kunnossapito sekä investoinnit.

Työllisyyspalvelut siirtyivät Elinvoiman palvelualueelle 1.6.2017
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3.3.1 Vesihuoltolaitos
Vastuuhenkilö:
Elinvoimajohtaja Heli Randell /
vesihuoltopäällikkö Juha-Pekka Ristola
Palvelusuunnitelman kuvaus
Hollolan vesihuoltolaitos vastaa Hollolan
kunnan yleisen vesihuollon järjestämisestä
lakien ja määräysten mukaisesti. Hollolan
kunta on sopinut vesihuollon järjestämisestä
ja vesihuoltopalvelujen tuottamisesta Lahti
Aqua Oy:n kanssa konsessiosopimukseen
perustuen vuodesta 2008 alkaen. Sopimuksen
kokonaiskesto on 15 vuotta.
Perustelut

Konsessiosopimuksen mukaisesti Lahti Aqua
Oy huolehtii aiemmin mainittujen palveluiden
järjestämisestä Hollolan kunnan alueella.
Lahti Aqua Oy:n ja kunnan tavoitteita ja niiden
toteutumista seurataan neljännesvuosittain
yhteistyöryhmän kokouksissa. Yhteistyön periaatteena on säilyttää kuntakohtaiset maksut,
omistus ja investoinnit, mutta tuottaa palvelut
yhdessä yksikössä (Lahti Aqua Oy).

Hollolan vesihuoltolaitoksen tulevaisuuden
Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuoltolain mukai- haasteina ovat vanhenevan verkoston korjasin hinnoitteluperustein vedenhankinnasta ja usvelan haltuunotto ja toiminta-alueella sijaitjakelusta sekä viemäröinnistä alueilla vesi- sevien liittymättömien kiinteistöjen liittäminen
huoltolaitoksen toiminta-alueilla. Laitoksen vesihuollon piiriin.
palveluja käyttäviltä asiakkailta peritään vesihuoltolain edellyttämiä vesihuoltomaksuja.
Vesihuoltolaitos antaa asiantuntijatukea maankäyttöön ja kaavoittamiseen.
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4.

Käyttötalousosan yhdistelmälaskelmat
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5.

Investointiosa
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Kiinteistöjen ja kuntatekniikan rakentamisohjelmat sisältävät investointiosan ja hankkeiden
tarkemmat erittelyt.
KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TAVOITTEET
UUSINVESTOINNIT (U)
Palvelutason parantaminen
PERUSKORJAUS-/LAAJENNUSINVESTOINNIT (P)
Toiminnallisuuden ja terveellisyyden
parantaminen
Korjausvastuun pienentäminen
Energiansäästö
KORVAUSINVESTOINNIT (K)
Korjausvastuun pienentäminen
KUNTATEKNIIKAN INVESTOINTIEN
TAVOITTEET

PERUSKORJAUSINVESTOINNIT (P)
Verkostojen toimintavarmuuden lisää
minen ketjuttamalla
LAAJENNUSINVESTOINNIT(P)
Vanhoja verkostoja suuremmiksi koko
naisuuksiksi yhdistämällä
Verkostojen määrän lisäys kuntalaisia
paremmin palvelevaksi
Palvelukyvyn ja omaisuuden arvon
säilyminen
Turvallisuuden parempi ylläpitäminen
ja verkosto- ja laitosomaisuuden käyt
tökelpoisuuden säilyttäminen
KORVAUSINVESTOINNIT(K)
Omaisuuden arvon ja käyttökelpoisuu
den säilyttäminen
Turvallisuuden ja toimivuuden 		
takaaminen

UUSINVESTOINNIT (U)
Määränlisäys / tonttitarjonnan 		
takaaminen
Palvelukyvyn parantaminen / kevyen
liikenteen väylät ja pysäkkikatokset
PERUSKORJAUS-/LAAJENNUSINVESTOINNIT (P)
Palvelukyvyn parantaminen / omaisuu
den arvon ja käyttökelpoisuuden 		
säilyttäminen
KORVAUSINVESTOINNIT (K)
Palvelukyvyn parantaminen / omaisuu
den arvon ja käyttökelpoisuuden 		
säilyttäminen
VESIHUOLTOLAITOKSEN INVESTOINTIEN
TAVOITTEET
UUSINVESTOINNIT(U)
Uusien verkostojen rakentaminen tont
titarjontaa vastaavaksi
Palvelukyvyn parantaminen
Verkostojen määrän lisääminen mah
dollisimman laajalle asiakasryhmälle
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Varaus kiinteistöjen ostoon, tuloina myytäväksi arvioidut tontit.
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6.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus
kattaa kunnan palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toiminta- ja vuosikatteen sekä tilikauden
tuloksen avulla.

Arviot vuoden 2017 kunnallisveron toteutumasta ovat huomattavasti v. 2017 talousarviota paremmat.

Kunnallisvero
Tuloveroprosentti
21,00 % (21 %, vuonna 2017)

Poistot
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista yhteensä n. 9 milj. euroa
( v. 2017 n. 8,3 milj. euroa).

Kunnallisvero on arvioitu 83 milj. euroksi eli
vuoden 2017 talousarviota n. 2,3 % (n. 1,8 milj.
eur) suuremmaksi. Tämä perustuu vuoden
2017 arvioituun kunnallisveron kertymään.

Poistot on laskettu valtuuston hyväksymien
poistoperusteiden mukaisesti, joita on viimeksi päivitetty valtuustossa 25.9.2017 sekä
13.11.2017.

Kiinteistövero
Kiinteistöverot on arvioitu samoilla prosenteilla
Toimintakate on toimintatulojen ja -menojen kuin vuosina 2015-2017:
erotus. Se osoittaa, paljonko toimintamenoista
0,55 %
jää katettavaksi verotuloilla, käyttötalouden Vakituiset asuinrakennukset
1,15 %
valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Vuoden Yleinen kiinteistövero		
2018 talousarviossa toimintakatteen alijäämä Loma-asunnot			1,1 %
pienenee n. 0,1 % (0,2 milj. eur) vuoden 2017
Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän n.
muutettuun talousarvioon nähden.
5,3 milj. euroa, mikä on lähes sama kuin
Vuosikate ilmoittaa, paljonko talousarvio- vuonna 2017. Arvio perustuu Kuntaliiton
vuoden tulorahoituksesta jää investointien ja veroennustekehikkoon.
muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Talouden tasapainoa arvioitaessa vuo- Yhteisövero
sikatteen riittävyyttä tulisi verrata poistoihin ja Yhteisöveron kertymän arvioidaan olevan n.
nettoinvestointeihin. Vuoden 2018 talousar- 2,95 milj. euroa eli n. 12,6 % (330 t eur) vuoden
vion vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista 2017 talousarviota suurempi. Arvio perustuu
poistoista 100 % eli poikkeuksina edellisiin Kuntaliiton veroennustearvioon.
vuosiin, riittää vuosikate vuonna 2018 kattamaan poistot. Nettoinvestoinneista vuosikate Valtionosuudet
kattaa n. 95 %. Tunnusluvut ovat edellisiä Valtionosuudet on arvioitu n. 36,63 milj. euroksi
Kuntaliiton valtionosuusennakkolaskelmien
vuosia paremmat.
perusteella. Valtionosuudet vähentyvät näin
Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja ollen vuoteen 2017 verrattuna 110 t euroa.
menojen erotuksen. Vuoden 2018 talousarvion Valtiovarainministeriö päättää kunnan perustulos on 10 t euroa. Tilikauden tulosta voidaan palveluiden valtionosuudesta lopullisesti jouvielä käsitellä rahastojen/tai varausten muutok- lukuussa 2017.
silla eli niin sanotuilla tuloksen käsittelyerillä.
Rahoitustulot ja -menot
Tuloslaskelman viimeinen rivi osoittaa tilikau- Rahoitustulot ja -menot sisältää mm. pitkäden yli-/alijäämän, joka vuonna 2018 on 10 t aikaisten lainojen korot, verotilitysten korot,
euroa (v. 2017 muutettu talousarvio 1,5 milj. antolainojen korot, vesihuoltolaitoksen tuloutuksen, viivästyskorot ja osinkotulot. Alhainen
euroa alijäämäinen)
korkotaso näkyy korkokuluissa. Rahoituserät
ovat arviolta n. -420 t euroa.
Verorahoitus
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7.

Rahoitusosa

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat
ja tuloarviot
Antolainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Hollolan kunta

54

Rahoitusosa
Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon
kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai
alijäämäinen. Rahoitustoiminnan kassavirralla
osoitetaan miten alijäämäinen nettokassavirta
on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä
on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.
Talousarvion rahoitusosaan siirretään tuloslaskelmasta vuosikate ja investointiosasta investointien määrä ja niiden rahoitusosuudet.
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten vähennykset sisältävät
antolainojen lyhennykset. Kunnalla ei ole enää
antolainoja eikä kunta harjoita antolainaustoimintaa muutoin kuin erikseen päätettäessä
Etpähä välirahoituksen osalta.
Lainakannan muutokset
Vuoden 2018 alussa maksuvalmius on arvion
mukaan edelleen hyvä. Tulorahoituksella pystytään kattamaan investoinneista n. 95 %,
joten vierasta pääomaa tarvitaan ainoastaan
lainojen lyhennyksiin ja osa rahoitustarpeesta
voidaan kattaa kassavaroilla. Uutta talousarviolainaa nostetaan vuonna 2018 arviolta 7 milj.
euroa. Lainojen lyhennyksiin on varattu n. 8,5
milj. euroa.
Maksuvalmiuteen vaikuttaa heikentävästi PPK
Oivasta siirtyneiden henkilöiden lomapalkkavelka, josta toinen osa (3 milj. euroa) maksetaan
v. 2018 Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymälle.
Lainakanta vuoden 2018 lopussa on arviolta n.
52,9 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä
laskee n. 2 200 euroon.
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8.

Hollolan kuntakonserni,
konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet

Yleiset tytäryhteisöjä koskevat tavoitteet
• Tytäryhtiöiden tulee toimia kunnanvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti ja
konserniohjetta noudattaen
• Kaikilta yhtiöiltä edellytetään tervettä pitkäjänteistä taloudenpitoa ja kannattavuutta
• Tytäryhteisöjen tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää tukityöllistäminen
• Konsernin sisäiset palveluostot on keskitettävä tarkoituksenmukaisesti koko konsernin etu huomioiden
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Tavoitteet Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää koskien
Koska kunnan talousarviosta n. 48 % koh- •
dentuu sosiaali- ja terveyspalveluihin, on
tarkoituksenmukaista asettaa tavoitteita
myös Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän
toiminnalle.
Hollolan kunta asettaa seuraavat tavoitteet osana omistajaohjausta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle vuosia
2018-2020koskien:
•

Hyvinvointiyhtymältä edellytetään määrätietoista kehittämissuunnitelmaa, sen
täytäntöönpanoa toimintatapojen kehittämiseksi, integraation vahvistamiseksi
sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden
parantamiseksi.

•

Yhtymä aloittaa yhdessä jäsenkuntiensa
kanssa vuoteen 2020 asti voimassa
olevan palvelusopimuksen laadinnan,
jossa määritellään tasapainottamistoimenpiteet ja kehittämistoimet, joihin yhdessä
sitoudutaan.
Yhtymästä toimitetaan jäsenkunnille säännöllisesti, vähintään kolme kertaa vuoden
aikana tiedot palvelusopimuksessa sovittujen toimenpiteiden ja tavoitteiden
toteutumisesta.

Hollolan kunnan konsernijaosto käsittelee yllä
olevia tavoitteita kokouksessaan 13.11.2017.
Tavoitteet ovat pääosin yhdenmukaiset Lahden
kaupungin yhtymälle asettamien tavoitteiden
kanssa.
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9.

Taseyksikön erillislaskelmat
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10.

Maakuntauudistuksen vaikutus

Sote- ja maakuntauudistus on suunniteltu
toteutettavaksi vuodesta 2020 lähtien. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan vielä ole
hyväksytty eikä niitä ehditä hyväksymään
vuoden 2017 aikana eikä näin ollen huomioida myöskään suunnitelmavuosien laskelmissa. Kuntaliitto on suositellut, että kunnat ja
kuntayhtymät laativat vuoden 2019-20 taloussuunnitelmansa siten, että sen luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta. Näin
on myös vuoden 2018 talousarvion laskelmat
Hollolan osalta laadittu.

Kuntaliitto on kuitenkin suositellut, että kunnat
laatisivat vaihtoehtoislaskelmia maakuntauudistus huomioiden. Alla on esitetty Perlacon
Oy:n laatima Hollolan kunnan painelaskelma
(luvut ovat suuntaa antavia), jossa on huomioitu v. 2020 toteutuva uudistus. Laskelmasta
nähdään mm. toimintakatteen sekä verorahoituksen merkittävä muutos ja vaikutukset.

Uudistuksen vaikutus on merkittävä. Kunnan
käyttötalouden ja tuloslaskelmaosan talousarvio käytännössä puolittuu, mutta velkamäärä
tulee säilymään. Tämä merkitsee suhteellisen
velkaantuneisuuden merkittävää kasvamista,
omavaraisuuden heikentymistä ja kunnan

taloudellisen liikkumavaran kaventumista. Toisaalta uudistus osin helpottaa kuntatalouden
ennakoitavuutta kun sosiaali- ja terveysmenot
poistuvat budjetista.
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Hollolan kunta
PL 66, (Virastotie 3), 15870 Hollola
Puh. (03) 880 111
Fax (03) 880 3474
www.hollola.fi, kirjaamo@hollola.fi
sähköposti: etunimi.sukunimi@hollola.fi

