
Askolan kunta 

Tilinpäätös 2021



Askolan kunnan tilinpäätös 2021
• Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen rakenne 

perustuu suoraan Kirjanpitolautakunnan 
kuntajaoston yleisohjeeseen kunnan 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimisesta

• Tilinpäätösvuonna 2021 on voimassa edellinen 
hyväksytty strategia, johon sitovat toiminnan 
tavoitteet pohjautuvat (13.12.2021 hyväksytty strategia 
koskee vuotta 2022 ja siitä eteenpäin)

• Sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet 
pohjautuvat hyväksyttyyn talousarvioon 2021

• Sitovia toiminnan tavoitteiden toteumia arvioitu 
tarkemmin ja merkitty värikoodein kuvaamaan 
toteutumistasoa 
• Vielä kehittämisen tarvetta raportoinnissa 

tunnistettu

• Samassa julkaisussa on koottuna sekä 
valtuustotason että lautakuntatason tiedot 
sitovuustasojen mukaan
• Lautakuntatason sitovat toiminnan toteumat ovat 

julkaisussa esitetty liitteessä 1

• Tilinpäätöksen rakenne pohjautuu 
toimielinorganisaatioon, joka on määritelty 
Askolan kunnan hallintosäännössä kohdassa 2
• Kunnan hallinnosta on esitetty vain ne asiat, jotka 

olennaisesti ovat vaikuttaneet kunnan talouteen tai 
toimintaan



Hallintosäännön 2 luvun mukainen kunnan toimielinorganisaatio

Toimielinorganisaatio 2021 kuva on piirrosteknisesti uusittu.

Toimielinorganisaatio 2021

Vaikuttamistoimielimet:
- vammais- ja vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto, 
elinkeinotoimikunta eivät kuulu toimielinorganisaatioon



Askolan kunnan tilinpäätös 2021
• Toimintatuotot kasvoivat 26,1 %, noin 1,1 milj. euroa

• Tästä korona-avustuksen osuus 875 t€

• Toimintakulut kasvoivat 5,2 %, noin 1,6 milj. euroa
• Tästä suoraan kohdistettujen koronakustannusten osuus 

vähintäänkin 800 t€ (kustannuksien keräämisen haasteet, 
esim. hlöstökuluja ei ole kovin eroteltu)

• Toimintakate kasvoi 1,9 %, noin 0,51 milj. euroa
• Kun vuonna 2021 toimintatuotoista ja -kuluista sekä 

toimintakatteesta ja valtionosuudesta vähennetään korona-
avustukset ja tunnistetut koronakustannukset -> tuottojen 
kasvu 4,8 %, kulujen kasvu 2,6 %, toimintakatteen kasvu 
11,5 % -> arvioitu tilikauden tulos euroa, muutos edelliseen 
vuoteen -5,9 %, arvio 1 353 €

• Verotulot kasvoivat 3,9 %, noin 800 t€
• Kunnallisvero +1,5 %
• Yhteisöverot +43,4 %
• Kiinteistövero +8,8 %

• Valtionosuudet alenivat 16,1 %, noin 1,6 milj. euroa
• koronatukien määrä 42 000 euroa

• Tilikauden tulos 1,47 milj. euroa
• Esitetään siirrettäväksi kertyneeseen ylijäämään 4,63 milj. 

euroa
• Ylijäämä kuluvalla tilikaudella on noin  1 259 euroa asukasta 

kohti

• Lainakanta aleni noin 1,5 milj. euroa
• Lainakanta vuoden lopussa noin 23,5 milj. euroa, noin 4 843 

euroa / asukas

• Vuosi 2021 oli toinen koronapandemiavuosi, kaikilta 
osin ei talousarviossa ollut varauduttu pandemian 
jatkumiseen ja tämä heijastui eri tavoin toimintoihin ja 
tuotto-/kulukertymiin
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Kunnan verotulojen kertymät 2017 - 2021

kunta yhteisö kiinteistö

Yhteisöverojen jako-osuuden korotus vuosina 2020 ja 2021 huomioidaan vuosina 2022 ja 2023 verotulojen tasauksessa jako-osuuden vähennyksenä, arvio yhteensä vajaa 800 000 euroa



Tuloslaskelma
• Toimintatuotot kasvoivat 26,1 %, noin 1,1 

milj. euroa
• Tästä korona-avustuksen osuus 875 t€

• Toimintakulut kasvoivat 5,2 %, noin 1,6 milj. 
euroa
• Tästä suoraan kohdistettujen 

koronakustannusten osuus vähintäänkin 800 
t€ (kustannuksien keräämisen haasteet)

• Verotulot kasvoivat 3,9 %, noin 800 t€
• Kunnallisvero +1,5 %
• Yhteisöverot +43,4 %
• Kiinteistövero +8,8 %

• Valtionosuudet alenivat 16,1 %, noin 1,6 
milj. euroa

• koronatukien määrä 42 000 euroa

• Toimintakate kasvoi 1,9 %, noin 500 tuhatta 
euroa

• Rahoitustuotot ja –kulut kasvoivat 88,3 %, 
noin 171 tuhatta euroa

• Vuosikate aleni 27,7 %, noin 1,1 milj. euroa

• Tilikauden ylijäämä 1,470 milj. euroa



Investoinnit



Rahoituslaskelma
• Toimintatuotot kasvoivat 26,1 %, noin 1,1 milj. euroa

• Tästä korona-avustuksen osuus 875 t€

• Toimintakulut kasvoivat 5,2 %, noin 1,6 milj. euroa
• Tästä suoraan kohdistettujen koronakustannusten osuus vähintäänkin 800 t€ (kustannuksien 

keräämisen haasteet)

• Verotulot kasvoivat 3,9 %, noin 800 t€
• Kunnallisvero +1,5 %

• Yhteisöverot +43,4 %

• Kiinteistövero +8,8 %

• Valtionosuudet alenivat 16,1 %, noin 1,6 milj. euroa
• koronatukien määrä 42 000 euroa

• Nettoinvestoinnit 862 tuhatta euroa

• Kunnan toiminnan ja investointien rahavirta viideltä 
edelliseltä vuodelta oli noin 1,5 milj. euroa

• Riittävä vuosikate ja tasapainossa oleva investointien toteuttaminen jättää vielä 
lainanlyhennyksiin varoja

• Investointien tulorahoitus% 345,9, investointimenon matala 
toteutumistaso

-> kuvaa tulorahoituksen ja bruttoinvestointien suhdetta

• Lainakanta aleni noin 1,5 milj. euroa, uusia lainoja ei 
nostettu vuonna 2021

• Lainakanta vuoden lopussa 23,473 milj. euroa, asukasta 
kohti 4 843 euroa

• Lainanhoitokate 1,8 = tyydyttävä, aleni edellisvuodesta, 
vuosikate vuonna 2021 heikkeni toimintakulujen kasvun 
vuoksi

-> kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä korkoihin ja lyhennyksiin, taso 
on hyvä> 2, tyydyttävä 1-2, heikko >2





Talousmittarit



Toteuma: perusturva
• Toimintatuottojen kertymä ylitti talousarvion 43 %, noin 580 tuhatta euroa

• Kertymä sisältää noin 800 tuhatta euroa korona-avustuksia

• Toimintakulujen kertymä ylitti muutetun talousarvion 5 %, noin 533 tuhatta 
euroa
• Koronakulujen kertymää vaikea arvioida, mutta kirjanpidon kertymän mukaan noin 

700 000 euroa kuluja on suoraan kirjattu perusturvalle

• SITOVA toimintakate toteutui 99,5 %, alitti talousarvion 46 000 eurolla
• Ennen määrärahasiirtoa +400 000 euroa, perusturvan toimintakatekertymä ylitti 

talousarvion 350 000 eurolla, huom. korona-avustus kirjattu toimintatuottoihin

• Sitovat toiminnan tavoitteet toteutumistaso: hyvä – 10 tavoitteesta 6 
toteutui suunnitelman mukaisesti



Toteuma: erikoissairaanhoito

• Toimintakuluja kertyi 5,7 miljoona euroa, joka alitti huomattavasti 
alkuperäiseen talousarvion varatun määrärahan 6,350 miljoonaa 
euroa.

• Toimintakulujen kertymä = SITOVA toimintakate alitti muutetun 
talousarvion 123 000 eurolla, 97,9 %

• Tilinpäätöksen yhteydessä on määrärahasiirto tehty 
talousraportointiin jo mukaan
• Perusturva +400 000 euroa

• Sivistystoimi +130 000 euroa



Toteuma: sivistystoimi
• Toimintatuottojen kertymä alitti talousarvion 96,8 %, noin 46 tuhatta euroa 

vähemmän
• Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen kertymään vaikutti laki muutos 1.8.2021 

alkaen

• Toimintakulujen kertymä alitti muutetun talousarvion 99,5 %, noin 83 
tuhatta euroa
• Oppivelvollisuuden maksuttomuuden laajennus vaikutti mm. lukiokoulutuksen 

kertymään sekä henkilöstöresursseihin mm. kasvatusohjaajan palkkaus
• Toiminnan edellyttämät resurssimuutokset lisäsivät myös kustannuksia

• SITOVA toimintakate toteutui 99,5 %, alitti talousarvion vajaalla 38 000 
eurolla

• Sitovat toiminnan tavoitteet toteutumistaso: tyydyttävä – 7 tavoitteesta 6 
toteutui osittain, 1 ei lainkaan



Toteuma: tekninen toimi
• Toimintatuottojen kertymä ylitti talousarvion 5,4 %, noin 58 tuhatta euroa

• Vesi- ja jätevesimaksujen kertymä ylitti talousarvion

• Toimintakulujen kertymä ylitti muutetun talousarvion 2,1 %, noin 52 tuhatta 
euroa
• Henkilöstökulujen kasvu aluemestarin työpanoksen myötä loppuvuodesta 2021
• Vesi- ja viemärilaitoksen tekniset ongelmat Juornaankylän vedenottamalla tapahtuneet 

vahingosta ja veden loppumisesta
• Lämmitys- ja sähköenergian kulutus ja hinnan nousu

• SITOVA toimintakate toteutui 99,55 %, alitti talousarvion reilulla 6 400 eurolla

• Sitovat toiminnan tavoitteet toteutumistaso: heikko – 4 tavoitteesta 2 toteutui 
osittain, 2 ei lainkaan
• Toiminnan haasteena oli vesilaitoksen ongelmat kesällä 2021, joka vei huomattavan paljon 

resursseja
• Lisäksi tekninen johtaja toimi myös rakennus- ja ympäristötoimen toimialajohtaja 

loppuvuoden 2021 oman työnsä ohella



Toteuma: rakennus- ja ympäristönvalvonta
• Toimintatuottojen kertymä alitti talousarvion 95,9 %, noin 15 tuhatta euroa 

vähemmän
• Yhteistoimintakorvaukset jäivät alle talousarvion 

• Toimintakulujen kertymä alitti muutetun talousarvion 88,5 %, noin 56 
tuhatta euroa
• Henkilöstömuutoksia huomattava määrä mm. aluearkkitehdin tehtävät vapautuivat 

kesällä 2021, toimialajohtajan virka täyttämättä noin ½ vuotta ym.
• Toimialajohtajan tehtäviä hoiti tekninen johtaja oman työnsä ohella loppuvuoden 

2021

• SITOVA toimintakate toteutui 63,4 %, alitti talousarvion vajaalla 41 000 
eurolla

• Sitovat toiminnan tavoitteet toteutumistaso: tyydyttävä – 4 tavoitteesta 2 
toteutui kokonaan, 2 osittain

• Kiinteistöveroprojekti valmistui Askolan osalta vuoden 2021 aikana



Toteuma: yleishallinto
• Toimintatuottojen kertymä ylitti talousarvion 108,3 %, noin 183 

tuhatta euroa
• Tonttien myyntivoittoja kertyi noin 197 000 euroa 

• (3 myytyä + 3 vuokratontin lunastusta)

• Korona-avustuksia kohdennettiin yleishallintoon reilut 54 000 euroa

• Toimintakulujen kertymä alitti muutetun talousarvion 97,2 %, noin 81 
tuhatta euroa

• SITOVA toimintakate toteutui 90,1 %, alitti talousarvion noin 264 000 
eurolla

• Sitovat toiminnan tavoitteet toteutumistaso: hyvä – 14 tavoitteesta 8 
toteutui kokonaan, 6 osittain



Sitovien toiminnan ja talouden 
tavoitteiden toteutumisarviointi



Yhteenveto tilinpäätösvuodesta 2021
• Uusi kunnanjohtaja Ilari Soosalu aloitti 

tehtävässään toukokuussa 2021
- Kunnanjohtaja Teemu Kejonen menehtyi 

tammikuussa 2021

• Toinen peräkkäinen koronavuosi

• Kuntavaalit kesäkuussa 2021 ja uudet 
luottamushenkilöt aloittivat tehtävissään 
elokuussa 2021
• Uusia valtuutettuja lähes puolet

• Askola – Uudenmaan helmi -kuntastrategia 
hyväksyttiin joulukuussa 2021

• Tilikauden tulos ylijäämäinen 1,47 milj. euroa

• Lainakanta aleni noin 1,5 milj. euroa
• Lainakanta noin 4 843 euroa / asukas, joka on 274 

euroa vähemmän kuin vuonna 2020

• Arvosana koko kunnan tasolla sitovien 
toiminnan ja talouden tavoitteiden 
toteutumiselle on tyydyttävä (=osittain)

• Kunnan työntekijöiden sairauspoissaolot 
vähenivät 9,5 %, 
• henkilöä kohti 15,9 sairauspäivää, joka on 1,5 

päivää vähemmän kuin vuotta aikaisemmin

• Valmistautuminen hyvinvointialueiden 
aloittamiseen 1.1.2023 hiljalleen käynnistyi 
valmistautuen aluevaaleihin tammikuussa 2022



Määrärahasiirrot ja hyväksyminen
• Tilinpäätöksen yhteydessä on esitetty hyväksyttäväksi 

määrärahasiirrot
• Määrärahasiirto tarkoittaa sitovien toimintakatteiden välisiä siirtoja, kun  

kunta yhteensä ei ylitä sitovaa toimintakatemäärärahaa (jos ylittäisi, tarvittaisiin 
varsinainen lisämäärärahapäätös)

• Tilintarkastaja hyväksynyt käytännön

• Esitys hallitukselle ja valtuustolle:
• Erikoissairaanhoidosta vähennetään - 530 000 euroa
• Perusturva – vammaispalvelut lisätään +247 500 euroa – jakaantuu eri 

kustannuspaikoille esityslistalla olevan esityksen mukaan
• Perusturva – työllisyyden hoito lisätään + 152 500 euroa
• Sivistystoimi – lisätään +130 000 euroa – jakaantuu eri kustannuspaikoille 

esityslistalla olevan esityksen mukaan



Askolan kuntakonserni 2021



Konsernituloslaskelma
• Vuosikate aleni 27,2 %, noin 1,4 milj. 

euroa

• Tilikauden tulos heikkeni noin 600 
tuhatta euroa



Konsernirahoituslaskelma
• Konsernin investointitaso hyvin maltillinen, aleni 2,3 milj. euroa

• Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä edelliseltä 
vuodelta muuttui merkittävästi

-> maltillisia investointeja, hyvä vuosikate

• Investointien tulorahoitusprosentti on 202,1

->  kuvaa bruttoinvestointien ja tulorahoituksen suhdetta

-> 100 – tunnusluku => pääomarahoituksella (=myyntivoitot, 
lainat, rahavarat) rahoitettava osuus 

• Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 75,2

-> kuvaa paljonko käyttövaroja (=toimintatuotot, verotulot, 
valtionosuudet) tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksuun

-> mitä pienempi arvo = parempi mahdollisuus selviytyä 
velan takaisinmaksusta tulorahoituksella



Kriisikuntamittarit



Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
• Uusi Askola – kuntaorganisaatio

• Toiminnan muutokset
• Talousarvio 2023 vaikutus

• Yhteisöveron heikkeneminen
• Vuosien 2020 ja 2021 jako-osuuden 

korotukset valtio huomioi verotulojen jako-
osuuden vähennysosina vuosina  2022 ja 
2023

• Hyvinvointialueuudistus 2023
• Heikentää verorahoitusta

• Verotuloista osa leikataan hyvinvointialueen 
tuloksi

• Sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut ja –
tuotot siirtyy pois kunnilta

• Varautuminen lisää kunnan tehtäviä

• Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24.2.2022
• Vaikutuksia todennäköisesti  

palvelutarpeeseen kasvuna, 
verotulokertymään, hintojen korotukset

• TE-uudistus 2024
• Kunnille siirtymässä TE-tehtävät hoidettavaksi

• Hallituksen esitystä ei vielä julkaistu
• Merkittävä vaikutus kunnan 

palvelutuotantoon monella osa-alueella
• Uusien tehtävien rahoitus epäselvä



Kiitos kaikille menneestä 
vuodesta!


